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Szpitalne odpady już niegroźne...
W minioną środę na terenie Szpitala Miejskiego nr 1 przy uli

cy 3 Maja uruchomiono pierwszą w Polsce instalację do niszcze
nia odpadów' szpitalnych - ZDA M3.

Urządzenie to, wartości 25 miliardów 
starych złotych, zostało w całości ufun
dowane przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska. Rybnik jako jed
no z trzech miast /obok Tychów i So
snowca/, odpowiedział na konkurs ogło
szony przez FOŚ - i to właśnie jego ofer
ta, jako najbardziej zaangażowanego w 
ekologię, “zielonego” miasta wydała się 
najbardziej przekonywająca.

Urządzenie zainstalowane jest na sa
mochodzie, co jest wielkim udogodnie
niem, ponieważ obsługiwać ono będzie 
nie tylko rybnickie szpitale, ale i podob
ne placówki w Jastrzębiu, Raciborzu, 
Żorach i Wodzisławiu. - Staramy się 
namówić jak  najwięcej placówek me
dycznych na dostarczanie swoich odpa
dów, by urządzenie było w pełni wyko
rzystane - mówi wiceprezes WFOŚ - 
Halina Seredyńska - a jeżeli ten system 
się sprawdzi, to w przyszłym roku będzie 
można kupić kolejny taki samochód. 
Odpady szpitalne to wciąż bardzo poważ
ny problem, więc pieniądze zawsze się 
na to znajda  ̂- dodaje pani wiceprezes.

Jak powiedział Egbert Harion, przed
stawiciel producenta, firmy MUT Arno 
Enders’a z Niemiec, technologia utyli
zacji odpadów poszpitalnych została za
początkowana około 6 lat temu na tere
nie Saarlandu. W tej chwili stosowana 
jest już z powodzeniem między innymi 
w USA, Hiszpanii, Włoszech i Słowe
nii, trwająteż rozmowy w sprawie wpro
wadzenia jej do krajów Beneluksu a na
wet Azji.

Korzyści wynikające z zastosowania 
instalacji ZDA, to przede wszystkim bez
pośrednie docieranie do odpadów w 
miejscu ich wytworzenia, bez zbędnego 
wożenia ich po mieście, stosunkowo ni
skie koszty instalacji, obsługi i użytko
wania - zwłaszcza w porównaniu z tra

dycyjnymi spalarniami. Bardzo ważną 
zaletąurządzenia jest też znaczne zmniej
szenie ilości odpadów, nawet o 80 pro
cent, dzięki czemu, po zakończeniu pro
cesu sanitacji, mogą one być traktowane 
jak zwykłe odpady z gospodarstw domo
wych. Znacznie zmniejsza to liczbę za
chorowań infekcyjnych.

Zawartość jednego kontenera odpadów 
poszpitalnych neutralizowana jest w cią
gu kilkunastu minut. Najważniejszym 
parametrem, jaki musi być spełniony, by 
system zaczął działać, jest odpowiednia

nia w Rybniku pozwoli zrezygnować z 
kontynuowania budowy spalarni odpa
dów szpitalnych w Orzepowicach, która 
zresztajest już dziś tak przestarzała tech
nologicznie, że nie nadaje się właściwie 
do wykorzystania.
- Dzisiejsze wydarzenie to jedynie prelu
dium, a wielką symfonię gramy za rok - 
otwieramy szpital w Orzepowicach - po
wiedział prezydent Józef Makosz. - 
Wszak ten samochód nie może podjechać 
pod szpital, który nie funkcjonuje.

Nowe urządzenie ma więc jeszcze jed
ną zaletę - stanowi dodatkową motywa
cję do jak najszybszego ukończenia bu
dowy w Orzepowicach.

Lucyna Tyl

Zainstalowane na samochodzie urządzenie ZDA M3 w całej okazałości.
Zdj.: sol

temperatura w komorze dezynfekcji. Do
piero po spełnieniu tego warunku rozpo
czyna się proces rozdrabniania odpadów, 
które po przejściu przez lej zasypowy, za
kończony systemem noży tnących, zosta
ją  zneutralizowane i wydalone w ilości 
znacznie zmniejszonej i niegroźnej już 
dla środowiska.

Instalacja tego nowoczesnego urządze-

Z udziałem Ireny R. Andersowej
r

Obchody Święta Wojska Polskiego
Na zaproszenie władz miasta oraz Wojskowej Ko

mendy Uzupełnień przybędzie do Rybnika genera
łowa Irena R. Andersowa. Generałowa odwiedzi 
nasze miasto już po raz drugi.

Wdowa po gen. Władysławie Ander
sie weźmie udział w rybnickich obcho
dach Święta Wojska Polskiego przy
padającego 15 sierpnia, a więc w dniu 
Święta Wniebowzięcia Matki Boskiej.
Uroczystości rozpocznie o godz. 10.30 
msza św. w bazylice św. Antoniego, z 
udziałem kompanii honorowej Śląskie
go Oddziału Straży Granicznej.

Po mszy na Rynku odbędzie się uro
czysty apel, na którym wręczone zo

staną akty nominacji dla żołnierzy re
zerwy oraz odznaczenia. Następnie w 
Ratuszu będzie miało miejsce spotka
nie pokoleń z udziałem Ireny Ander
sowej, wojskowych oraz gości oficjal
nych. I. Andersowa weźmie również 
udział w popołudniowym festynie, 
organizowanym przez Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Kamieniu. /Szcze
gółowy program obok./
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Program festynu 
w czwartek 15 sierpnia 
w Miejskim Ośrodku 

Sportu i Rekreacji 
w Rybniku-Kamieniu

14.45 - pokaz akrobacji lotniczej
15.00 - wielka loteria fantowa na 
rzecz budowy szpitala w Rybniku 
Orzepowicach
15.20 - występ Majki Jeżowskiej
16.30 - występ zespołu Przygoda z 
programem “Pozdrowienia ze Ślą
ska”
16.45 - spotkanie z panią generało
wą Ireną Anders
17.00 - skoki spadochronowe 
17.15 - pokaz sprawnościowy plu
tonu desantowo-szturmowego 18 
Batalionu z Bielska-Białej
17.45 - występ zespołu Siostry 
Maryi Niepokalanej
19.30 - losowanie nagród wielkiej 
loterii fantowej
20.00 - występ zespołu Bayer Fuli
21.00 - pokaz sztucznych ogni

ZAPRASZAMY!!!

Żelazne Gody 
państwa Wozniaków

65 łat wspólnego życia mają za sobą małżonkowie Bronisława 
i Ignacy Woźniakowie z Rybnika. Dokładnie 4 sierpnia 1931 roku 
w kościele ojców franciszkanów, w obecności Boga i świadków 
przyrzekli sobie miłość i wierność małżeńską.

Mimo, że żadne z małżonków nie 
urodziło się w Rybniku, całe ich życie 
związane jest z naszym miastem, zwła
szcza z dzielnicą Smolna. Tutaj się 
poznali, tutaj pobrali, tu urodziły się 
ich dzieci i tu wreszcie zastała ich woj
na, a wraz z nią wszystkie troski i kło
poty. Pan Ignacy, który nie chciał wy

rzec się swojej polskości, przeszedł 
przez piekło hitlerowskich więzień i 
obozów koncentracyjnych, a pani Bro
nisława z trzema małymi córeczkami 
na miejscu walczyła z głodem i chło
dem lat okupacji.

c.d. na stronie 3.

Tkańcc zespołu  scf łak lekkie i słoneczzne, 
ja k  palna słońca je s ł  ich o jczysła  1-^nowansja. ..

Les Enfants cVAramon en Provence
zespół fo 1 k 1 orystyczny z Prowansji wystąpi 

w  so b o tę  10  sierp n ia  
o godz. 1 7 .0 0  n a  rybnickim  Rynku

Bilety na Tinę i Michaela!
Już niecałe dwa tygodnie dzielą nas 

od wielkiego wydarzenia muzycznego 
jakim będzie zapewne koncert Tiny 
Turner 25 sierpnia na stadionie 
“Gwardii” w Warszawie. Czas więc 
najwyższy zaopatrzyć się w bilety!

Można je kupić rów nież w Rybni
ku, m. in. w sekretariacie /pokój nr 
10, teł. 25-486/ Miejskiego Zarządu 
Szkół i Przedszkoli, ul. 3 Maja 27. 
Tu również mogą kupić bilety entuzjaści

talentu Michaela Jacksona na koncert, 
który odbędzie się 20 w rześnia na lot
nisku Bemowo w Warszawie. Najbliż
sza impreza na jaką bilety nabyć można 
w tym samym miejscu to organizowany 
18 sierpnia w Jastrzębiu Zdroju festyn 
“Lato oszalało z Eldorado”. Początek 
imprezy o godz. 14.00.

Na bieżąco są też do nabycia bilety 
na wszystkie filmy i spektakle Teatru 
Ziemi Rybnickiej.

Mtesieezw
ZA PARMO!
W ydrukow any  obok kupon 

może być szansą na darm owy bi
let miesięczny komunikacji miej
skiej na teren ie  R ybn ik a . W y
starczy go wyciąć i razem z kupo
nami w ydrukow anym i w pop rze
dnim i w kolejnych numerach, na
kleić na kartkę pocztow ą i wysłać 
na adres naszej redakcji lub w rzu
cić do “żółtych sk rzynek” w ter
minie do 10 września.

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

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Zarząd Miasta informuje
Zarząd Miasta Rybnika Wydział Gospodarki Komunalnej 

Urzędu Miasta w Rybniku ogłasza przetarg nieograniczony: 
NA WYKONANIE PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH 

DO BUDYNKÓW PRZY UL. OKULICKIEGO W RYBNIKU.
Długość przyłączy: 1336 mb
Termin realizacji: do 15 listopada 1996 r.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Komunalnej Urzędu Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2.
Koszt specyfikacji: 50,00 zł.
Oferty w zaklejonej kopercie z napisem “Przyłącza Wodociągowe ul. Okulickiego” nale
ży złożyć do dnia 2.09.1996 r. do godz. 9.00
Przetarg odbędzie się w dniu 3.09.1996 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Ryb
nika, ul. B. 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 
Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Rybniku, ul. B. Chrobrego 2, tcl. 230-11, w. 
7203 w godz. od 8.00 - 14.00 od poniedziałku do piątku.

Zarząd Miasta Rybnika ogłasza przetarg nieograniczony na 
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W DNIU 3.09.1996 R. W CELU 

WYKONANIA CHODNIKA ULICY WODZISŁAWSKIEJ.
Termin realizacji zamówienia: dwa miesiące od daty podpisania umowy.
Wadium należy wpłacić w PKO I/O Rybnik nr 372602-2017-3620-3-68 lub w kasie 
Urzędu Miasta do dnia 2.09.1996 r. do godz. 12.00 we wszystkich formach przewidzia
nych Ustawą art. 41 ust. 2.
Wysokość wadium: 1.500,00 zł.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia /cena 10,00 zł/ można odebrać w siedzibie 
zamawiającego, pok. 247 lub za zaliczeniem pocztowym
Uprawnieni do kontaktu z oferentami: mgr inż. Władysława Lampart, inż. Joanna 
Lasota-Remiorz.
Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną “Oferta na wykonanie chodnika ulicy Wodzi
sławskiej” należy złożyć w siedzibie zamawiającego, pok. nr 247.
Termin składania ofert upływa dnia 2 września 1996 r. o godz. 15.00.
Otwarcie ofert dnia 3 września 1996 r. o godz. 9.00 w siedzibie zamawiającego, sala nr 
137.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1. nic podlegają wykluczeniu Ustawy o zamówieniach publicznych.

Zarząd Miasta Rybnika ogłasza przetarg nieograniczony na 
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W DNIU 9.09.1996 R. W CELU 

WYKONANIA PASAŻU ULIC HALLERA-WODZISŁAWSKA.
Termin realizacji zamówienia: dwa miesiące od daty podpisania umowy.
Wadium należy wpłacić w PKO I/O Rybnik nr 372602-2017-3620-3-68 lub w kasie 
Urzędu Miasta do dnia 9.09.1996 r. do godz. 12.00 we wszystkich formach przewidzia
nych Ustawą art. 41 ust. 2.
Wysokość wadium: 1.500,00 zł.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia/cena 10,00 zł/ można odebrać w siedzibie 
zamawiającego, pok. 247 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawnieni do kontaktu z oferentami: mgr inż. Władysława Lampart, inż. Joanna 
Lasota-Remiorz
Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną “Oferta na wykonanie pasażu ulic Hallera-Wo- 
dzisławska” należy złożyć w siedzibie zamawiającego, pok. nr 247.
Termin składania ofert upływa dnia 9 września 1996 r. o godz. 12.00.
Otwarcie ofert dnia 9 września 1996 r. o godz. 13.00 w siedzibie zamawiającego, sala nr 
137.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1. nic podlegają wykluczeniu Ustawy o zamówieniach publicznych.
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“Horror na poczcie”
Treść artykułu “Horror na poczcie” 

sprawił, że kierownictwo Rejonowe
go Urzędu Poczty w Rybniku zaczę
ło mieć wątpliwości czy likwidacja 
kolejek na rybnickiej poczcie to do
brze czy źle.

Według autora artykułu to jednak 
“dmuchanie parą na wypolerowane 
szyby okienek” jest lepsze niż ocze
kiwanie na siedząco lub dowolne wy
korzystanie czasu określonego na bi
lecie i tablicy wyświetlacza urządze
nia regulującego obsługę klientów.

Czas ten niestety w dniach szcze
gólnego obciążenia 3 do 4 dni w mie
siącu dochodzi do 40 minut o czym 
pisaliśmy zresztą w naszej “odpowie
dzi na listy” do Waszej redakcji /nr 
8/266 z dnia 23.02.96/.

Urządzenie Q-matic pozwala jed 
nak obserwować obciążenie, ilość 
oczekujących klientów i uruchamiać 
dodatkowe okienka - co zresztą jest 
natychmiast stosowane.

Wbrew temu co pisze autor, co
dziennie odbieramy wyrazy zadowo
lenia klientów , którzy dodatkowo 
doceniają fakt “ indyw idualnego”, 
bezpiecznego ich obsłużenia - bez 
zaglądania im przez ramię na czynio
ne manipulacje finansowe. Przyzna
jemy, że są i osoby niezadowolone

Nieczynne
kioski

Orzepowice nie mają szczęścia 
do kiosków “Ruchu”. W tym sa
mym czasie zamknięte zostały 
dwie niewiele oddalone od siebie 
placówki.

Jeden kiosk - obok wjazdu na tamę 
elektrowni - jest nieczynny przejścio
wo, z powodu remontu. Ajent prowa
dzący ten punkt odnawia swój kiosk i 
zakłada kraty. Posiadanie takiego za
bezpieczenia jest bowiem niezbędne 
przy ubezpieczeniu obiektu. Drugi z 
kiosków - obok szpitala, niestety nie 
znalazł jeszcze swojego ajenta. Osoba

Dofinansowanie dla modernizujących system grzewczy

Nowy regulam in , nowe m ożliw ości
Od stycznia br. roku wszedł w życie nowy regulamin 

dofinansowania modernizacji systemu ogrzewania budyn
ków mieszkalnych i mieszkań ze środków Gminnego Fun
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zgodnie z nim prawo do otrzymania 
dotacji mają już nie tylko właściciele 
domów m ieszkalnych, ale także 
najemcy mieszkań w budynkach wie
lorodzinnych.

Refinansowanie rozszerzono również 
na modernizację polegającą na wyko
rzystaniu do ogrzewania domu lub 
mieszkania gazu sieciowego oraz 
przyłączenie się do sieci cieplnej.

W lipcu br. regulamin znowelizowa
no, dzięki czemu z dotacji skorzystać 
będą mogły również te osoby, które 
zmodernizowały system ogrzewania w 
swoich mieszkaniach w 1995 roku, 
jak i te które w roku ubiegłym zmoder
nizowały swoje ogrzewanie wykorzy
stując sieć gazową i cieplną. Od stycz
nia mogą również składać wnioski o 
dotację te osoby, które zmieniają pie
ce węglowe na... węglowe, ale takie, 
które posiadają odpowiednie atesty 
energetyczno-ekologiczne, a więc o 
lepszej sprawności. Kryteria efektyw
ności energetyczno-ekologicznej dla
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pieców na paliwo stałe /o mocy do 50 
KW i od 50 KW/ stanowią załącznik 
do regulaminu, który został uchwalo
ny przez Zarząd Miasta w lipcu br. 
Całość została wydrukowana w 
“GR” nr 31 z 2 sierpnia br. Do koń
ca roku postaramy się regulamin zamie
ścić jeszcze kilka razy.

W naszych warunkach najtańsza jest 
modernizacja właśnie poprzez zamia
nę pieca np. mułowego, na wysoko 
sprawny piec węglowy, np. z dopala
niem spalin. Urządzenia takie są do
stępne na naszym terenie, co potwier
dziła zorganizowana przez miasto wy
stawa alternatywnych źródeł ciepła. 
Ogólna kwota refinansowania nie może 
być większa niż 1.200,00 zł, a w przy
padku zakupu kotła na paliwo stałe o 
sprawności energetycznej 75 proc. do 
80 proc. kwota ta wyniesie 600,00 zł. 
Jeżeli sprawność energetyczna przekro
czy 80 proc. - można otrzymać dotację 
maksymalną. Jednak udział Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go

spodarki Wodnej nie może przekroczyć 
55 proc. kosztów zakupu podstawo
wych urządzeń grzewczych. W przy
padku montażu pieców węglowych o 
wysokiej sprawności potwierdzonej 
atestem te proporcje są najkorzystniej
sze, a więc i takich wniosków jest naj
więcej. Sporo osób złożyło również 
wnioski o dotację na zmianę systemu 
grzewczego na elektryczny, niewiele 
natomiast na olejowy, bo jest on naj
bardziej kosztowny.

Regulamin dokładnie precyzuje jakie 
dokumenty trzeba złożyć i choć wyma
gania są dość duże, notuje się coraz 
więcej chętnych. Wnioskodawca zobo
wiązany jest złożyć oświadczenie o li
kwidacji starego, węglowo-mułowego 
pieca, powienien też zezwolić na prze
prowadzenie kontroli kotłowni w se
zonie grzewczym. Jeżeli kom isja 
stwierdzi, że nie nastąpiła likwidacja 
starego pieca, otrzymane dofinansowa
nie podlega zwrotowi. Składający 
w niosek pow ienien także złożyć 
oświadczenie o niekorzystaniu z dota
cji w ostatnich dwóch latach.

Szczegółowe informacje otrzymać 
można w Wydziale Ochrony Środo
wiska Urzędu Miasta.

/r/

jak zawsze zresztą gdy coś tradycyj
nego zmieniamy na nowoczesność.

Staraliśmy się od początku wpro
wadzania systemu, zaopiekować się 
każdym klientem, odpowiednio go 
poinformować i pokierować. Przed 
wprowadzeniem systemu chcieliśmy 
przygotować społeczeństwo, przez 
informowanie prasy, również waszą 
gazetę, czego efektem był wasz sym
patyczny artykuł w nr 23/281 z dnia 
7 czerwca 1996 r.

Nie mniej w oparciu o uwagi klien
tów doskonalimy system i organiza
cję pracy. I tak już od trzech tygodni 
masowi nadawcy listów obsługiwani 
są w dziale pączkowym. Zarzut, że 
klient chcący załatwić usługę z grupy 
A i B musi naciskać dwa guziki /przed
tem musiał stać w dwóch kolejkach/ 
również staramy się rozwiązać.

Przygotowujemy pracowników do 
um iejętności uniwersalnej obsługi 
pocztowej tzn. każde okienko wyko
nywać będzie wszystkie manipulacje 
pocztowo-kasowe. W tym celu kom
pletujemy sprzęt komputerowy i do
pracowujemy odpowiedni system, 
chodzi na przykład o zastrzeżenia z 
książeczek, czeków itp.

Mamy nadzieję, że informacje te 
usatysfakcjonują autora artykułu.

My mamy jednak własne zastrze
żenia do redakcji: po pierwsze, tytuł 
“Horror na Poczcie” nie odpowiada 
ani treści artykułu ani fotografii holu 
pocztowego. Po drugie "Gazeta Ryb-

poprzednio prowadząca kiosk zrezy
gnowała z pracy, a niestety trudno jest 
znaleźć chętnego do prowadzenia 
punktu w tak oddalonym od centrum i 
mało uczęszczanym miejscu. Z pewno
ścią jednak okoliczni mieszkańcy od
czuwają brak kiosku, w którym zaopa
trywali się w prasę. Do czasu znalezie
nia nowego ajenta placówka pozosta
nie jednak nieczynna. /a/

nicka" - tygodnik samorządowy pi
sze o mieszkańcach naszego ambit
nego miasta, cytuję “tu my na pro
wincji...” . Rybnik to nie prowincja, 
a my nie mamy żadnych wątpliwości, 
że opanowanie w końcu nie tak zno
wu skomplikowanego systemu elek
tronicznego /po drugim razie/ nie bę
dzie problemem dla żadnego jego 
mieszkańca.

Mimo wszystko przepraszamy na
szych klientów za utrudnienie w tych 
początkach pracy nowego systemu 
obsługi klienta i prosimy by nie re
zygnowali z przychodzenia na rybnic
ką pocztę.

D yrektor 
R ejonowego U rzędu Poczty 

Krystyna K orbel

Od redakcji:
Dziękujemy za bardzo rzeczową 

odpowiedź. Ze swej strony możemy 
dodać, że każdy z podanych przez nas 
przykładów miał miejsce i jest opi
sem konkretnej sytuacji przeżytej czy 
to przez osoby związane z*naszą ga
zetą czy czytelników. Rozumiemy 
dobre intencje kierownictwa poczty, 
ale w sytuacjach, które przytoczyli
śmy trudno było powstrzymać emo
cje.

Z powyższego listu wynika, że rów
nież pocztowcy zauważyli pewne 
mankamenty i starają sie je  likwido
wać, co nas bardzo cieszy. I nam 
chodzi przecież m.in. o to, by maso
wi nadawcy listów obsługiwani byli 
osobno, a obsługa w okienkach była 
kompleksowa. Tu całkowicie się więc 
zgadzamy.

Jeśli chodzi o drugą część listu, jego 
adresaci nie wyczuli ironicznego tonu 
akapitu o prowincji, uważamy też, że 
problem nie tkwi w nieumiejętności 
posługiwania się nowym urządzeniem, 
ale w tym, że stworzą on pewne fru
strujące klientów sytuacje.

W poszukiwaniu 
światłowodu...

Jak zdążyli zapewne zauważyć mieszkańcy miasta,

( rozkopanych zostało wiele ulic i chodników. Więk
szość tych prac związana jest z zapowiadaną wcze
śniej modernizacją sieci telekomunikacyjnej. Dzięki 
nowym kablom światłowodowym kilka tysięcy mie
szkańców będzie miało wymarzony od lat telefon.

Aby poprowadzić kabel według opra
cowanych planów trzeba przedtem uzy
skać zgodę osób i instytucji - właści
cieli działek. Telefon chciałby mieć 
każdy, nie wszyscy jednak są zachwy
ceni przekopywaniem w tym celu wła
snego ogródka. Zgoda na przeprowa
dzenie przekopów musi być poparta 
odpowiednią umową, a jej podpisanie 
sprawia niekiedy nie lada trudności 
odwiedzającym domy inspektorom te
lekomunikacji. Właścicieli działek je
szcze niezabudowanych trzeba często 
szukać w innych dzielnicach miasta, a 
nawet za granicą. Na jednej z działek 
trzeba było ustalić kuratora poprzez 
ambasadę, bo nie udało się sprowadzić 
do kraju właścicielki. Zdarzało się też, 
że trzeba było odszukać właścicieli 
części podzielonej działki, gdyż udzie
lić zgody musieli wszyscy współwła
ściciele. Wiele problemów sprawiają 
też niewzruszeni postępem sąsiedzi. 
Zdarzało się, że wśród szeregu domów 
prywatnych, właśnie osoba mieszkają
ca w środku nie chciała zgodzić się na 
przekopy w ogródku. Niechęć taka spo
wodowana jest najczęściej nieżyczli
wością, bo na mocy zawartej umowy, 
wykonawca robót musi naprawić wszy
stkie wyrządzone szkody, nawet posa

dzić wyrwane kwiatki. Brak zgody jed
nego z właścicieli posesji nie jest wiel
kim problemem dla projektantów, choć 
stwarza dodatkowe koszty. W takich 
przypadkach trzeba ominąć sporną 
działkę i dodatkowo położyć 20-30 
metrów kabla. Niektórzy nie mogą 
uwierzyć w to, że brak ich zgody nie 
spowoduje przerwania robót. - Jeden z 
właścicieli sadząc, iż został oszukany 
przez wykonawcę robót, przekopał cały 
swój ogródek w poszukiwaniu nie- 
prawnie położonego kabla. Światłowo
dów nie znalazł, bo przesunięto je  poza 
jego działkę, a teraz stal się obiektem 
drwin ze strony sąsiadów - mówi je
den z inspektorów.

Oczywiście nie wszyscy właściciele 
gruntów są aż tak nieżyczliwi, a opisa
ne przykłady należą do wyjątków. W 
spornych przypadkach, gdy nie poma
ga perswazja inspektorów, argumenty 
przedstawia sam projektant. W wielu 
przypadkach udaje się przekonać wła
ścicieli.

Niech zatem nikogo nie dziwi poja
wienie się pracownika telekomunika
cji, a właściciele gruntów oby życzli
wiej odnosili się do inicjatywy, która 
pozwoli na rozszerzenie sieci telefo
nicznej. /a/

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Ludzie przychodzą popatrzeć
Ludzie z sąsiedztwa przychodzą tu pospacerować, a 

przy okazji obejrzeć jak posuwają się roboty. Najwięcej 
po kościele, w niedzielę - mówi inspektor nadzoru bu
dowlanego osiedla “Wierzbowa” Dariusz Marażewski.
- Zostało nawet uszkodzone ogrodzenie...

Cóż takiego interesującego jest dla 
spacerow iczów  w placu budowy? 
Ano, może to, że nie licząc oczywi
ście prywatnego bu
dow nictw a je d n o ro 
dzinnego, “W ierzbo
wa” jest jedynym pla
cem budowy w Rybni
ku...

O sied le - efek t 
w spółpracy A gencji 
Inicjatyw Mieszkanio
w ych oraz m iasta , 
k tóre podjęło  się 
uzbrojenia terenu, a 
także specjalnie zawią
zanej spółdzielni rów
nież o nazwie "Wierz
bowa" - liczyć będzie 
docelowo 110 szerego
wych domków. Obe
cnie trwają roboty przy 
trzydziestu. Po długim 
okresie przygotowań, 
w tym roku na plac bu
dowy weszły wreszcie firmy budow
lane - Rybnickie Przedsiębiorstwo 
Budowlano-Inżynieryjne S.A oraz 
żorska firma TOP-STAR. Przedsię
biorstwo rybnickie stosujące trady
cyjną technologię, czyli cegle, rozpo
częło budowę swojej piętnastki tro
chę wcześniej. TOP-STAR, zgodnie

z wyborem spółdzielców, stawia ter- 
momur, czyli styropianowe “pustaki” 
wypełnia betonem. Technologia nie

zwykle energooszczędna, zgodna z 
ekologicznymi założeniami całego 
przedsięw zięcia. Również system 
grzewczy osiedla będzie spełniać 
przyjęte zasady ochrony środowiska, 
bo stosowany będzie gaz, a przede 
wszystkim energia elektryczna. I choć 
TOP-STAR wszedł na budowę nieco

•  • •

później, białe “styropianowe” sąjak- 
by trochę wyższe... Czyżby ta tech
nologia była również szybsza?

Miasto cały czas dozbraja teren. 
Zakończono prace przy kanalizacji 
sanitarno-deszczowej, w najbliższym 
czasie zostanie ogłoszony przetarg na 
w ykonanie sieci w odociągow ej i 
elektrycznej. We wrześniu ma rozpo
cząć się następny etap realizacji. Jak 
zapewnia majster firmy TOP-STAR, 

ciąg  p ię tn as tu  
aktualnie budo
wanych przez nią 
dom ów będzie 
pod dachem  w 
końcu listopada. 
Jeżeli budowlań
ców nie zasko
czą mrozy, bę
dzie można na
wet położyć tyn
ki. Już teraz, 
przy odrobin ie 
wyobraźni, moż
na zorientow ać 
się gdzie będzie 
hall, kuchnia, sa
lon z wykuszem, 
k latka schodo
wa... Róża Kor
bel, szef Agencji 
In icjatyw  M ie

szkaniowych, nie musi tego sobie na
wet wyobrażać, ona to po prostu wie. 
Nie może być inaczej, skoro od mo
mentu rozpoczęcia robót nie było pra
wie dnia by nie zaglądnęła na plac bu
dowy, choć daleko jej do stereotypu 
majstra w gumowcach i waciaku. Ca
łemu przedsięwzięciu towarzyszy od

początku, zdążyła się przywiązać. Bę
dący również częstym gościem na bu
dowie wiceprezydent Śmigielski są
dzi, że całość zakończona zostanie 
jeszcze przed rokiem dwutysięcznym. 
Róża Korbel zapewnia, że znajdzie 
sobie kolejny cel...

Jak dotąd spółdzielnia “Wierzbowa” 
liczy ok. 60 członków; domków, jak 
wspomnieliśmy, ma być docelowo 110, 
można więc się jeszcze “załapać”. Cena 
z działką stanu surowego, zewnętrznie 
zamkniętego, przy podstawowym stan
dardzie wynosi około 60 - 65 tys. zł, jest 
więc, w porównaniu z innymi ofertami,

c.d. ze strony 1.

Chociaż życie nie zawsze było dla 
państwa Woźniaków łaskawe, oni jed
nak czują się szczęśliwi - nigdy, przez 
65 lat małżeństwa, nie było między 
nimi poważniejszych kłótni czy niesna
sek. Do dziś mieszkają w swoim samo
dzielnie wybudowanym domu - choć 
córki z rodzinami rozjechały się po 
świecie. Małżonkowie mają do pomo
cy dwie “dochodzące” panie, wyręcza
jące ich przy robieniu zakupów, goto
waniu i sprzątaniu. I nic dziwnego: bo 
pan Ignacy, choć wciąż bardzo żywot
ny, ma już 91 lat, jego żona - 88, więc 
dalekie wyprawy do miasta są już dla 
nich zbyt męczące.

Za najwspanialszy dzień w swoim ży
ciu dostojni jubilaci uważają swoje 
“Złote Gody”. Patrząc na tę parę aż 
trudno uwierzyć, że było to już 15 lat 
temu. Swoją niezwykłą żywotność i 
niegasnący dobry humor zawdzięcza 
pan Ignacy swojej największej pasji - 
grze na skrzypcach. Muzyce stara się 
poświęcać jak najwięcej czasu, umila
jąc jednocześnie życie nie tylko sobie,

umiarkowana.
Niektórzy członkowie spółdzielni 

“Wierzbowa” widzą w przyszłości swo
je osiedle jako ogrodzone i strzeżone 
kondominium, z wjazdową bramą na fo
tokomórkę lub ze strażnikiem. Tego typu 
elitarne osiedla znamy na razie z amery
kańskich filmów, ale kto wie?

Rybnik uchodzi wprawdzie za jedno z 
bezpieczniejszych miast w regionie, ale 
sam pomysł jest interesujący. Jest nato
miast pewne, że osiedle będzie zielone, 
takie są w każdym razie plany. Skoro 
nazywa się "Wierzbowa..."!

ale i najbliższym. Jak sam mówi, wła
śnie utwory skrzypcowe /zwłaszcza 
ulubionego Straussa/ pozwalają mu 
zachować siły i zdrowie, poprawiając 
humor.

Zawodowo państwo Woźniakowie 
także są związani ze swoim miastem i 
swoją dzielnicą. Pani Bronisława przez 
wiele lat prowadziła przy ul. Racibor
skiej sklep, początkowo galanteryjny, 
potem odzieżowy. Pan Ignacy z kolei, 
przed wojną silnie związany ze śląskim 
oddziałem Obozu Wszechpolskiego i 
ruchem narodowym Romana Dmow
skiego, przez wiele lat był też pracow
nikiem kopalni “Chwałowice”.

Swoje Żelazne Gody małżonkowie 
święcili w rybnickich “Delicjach” w 
gronie licznej rodziny, w skład której 
wchodzą ich trzy córki, siedmioro wnu
cząt i dziewięcioro prawnuków.

W miniony wtorek, w imieniu władz 
samorządowych miasta wiązankę kwia
tów i gratulacje złożył jubilatom wice
prezydent Jerzy Kogut. Nasza redak
cja dołącza się do tych powinszowali, 
życząc jeszcze wielu wspólnych rocz
nic. L ucyna Tyl

Plac budowy na Wierzbowej wzbudza zainteresowanie 
okolicznych mieszkańców. Zdj.: sol

W . R óżańska

Żelazne Gody..

O problemach osób niepełnosprawnych pamiętamy i mówi
my najczęściej przy okazji organizowanych dla nich zawo
dów sportowych, oddawania obiektu rehabilitacyjnego czy 
zakupu autobusu z windą. Na co dzień jednak ich sprawy są 
rzadko zauważane, a biorąc pod uwagę potrzeby każdego

Jeden z największych domów handlowych w centrum miasta 
również jest niedostępny dla osób niepełnosprawnych. Zdj.: sol

Przede wszystkim mieszkania
Trudno znaleźć bloki czy mieszka

nia specjalnie dostosowane do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Kiedy doj
dzie do nieszczęścia, w starszych mie
szkaniach trzeba zdemontować progi, 
a w prawie wszystkich poszerzać drzwi, 
czy zupełnie zmienić układ łazienki. I 
to wszystko jest do zrobienia, nie da 
się jednak przeskoczyć schodów na 
klatce schodowej. Skrajne przypadki to 
osoby na wózkach unieruchomione na 
czwartym piętrze w bloku bez windy. 
Zresztą nawet w miejscach gdzie za
montowano dźwigi i można z nich sko
rzystać już od parteru, okazuje się, że 
trzeba pokonać schody prowadzące do 
drzwi klatki. Tak na przykład zapro
jektowano wejścia osiedla na Dworku. 
Są wprawdzie specjalne “rynny”, ale 
przygotowane raczej z myślą o wóz
kach dziecięcych. Nikt na wózku o wła
snych siłach nie sforsuje tego wznie
sienia... Te same bloki na Sławików 
mają z drugiej strony schodów podja
zdy. A więc można...

Najczęściej jednak jeżeli ktoś zo
stał unieruchomiony na wózku inwa
lidzkim i mieszka w bloku - bez po
mocy innych jest skazany na swoje 
cztery ściany.

Samo życie
Na mieszkaniu kłopoty się nie koń

czą. Osoby niepełnosprawne są zdane 
na innych również podczas robienia 
zakupów. Choć pięknie odnowiony 
został Rynek i uliczki do niego przyle
gające, pełno jest na nich sklepów nie
dostępnych dla osób poruszających się 
na wózkach. A trudno w końcu 
odmówić takim osobom przyjemności 
samodzielnego wyboru prezentu dla 
bliskich, nie mówiąc już o zwykłych 
zakupach. A już zupełnie czarno wy
gląda wyprawa do jakiegokolwiek lo
kalu w centrum naszego miasta. Moż
na oczywiście skorzystać z kilku let
nich ogródków, ale co z resztą roku?

Trudność sprawia nawet dostanie się 
do niektórych aptek, przychodni lub 
obiektów kulturalnych. Niewiele aptek 
ma podjazdy, w niewielu też istnieje 
możliwość zrealizowania recept przy 
drugim wejściu. Osoby niepełnospraw
ne nie załatwią też osobiście żadnych 
spraw w urzędach - miasta i rejonowym 
- i nawet przy najlepszych chęciach nie 
pobiorą się bez pomocy osób trzecich 
w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Podróżowanie
Na szczęście w centrum miasta cho

dniki wyłożone kostką z pewnością

pomagają poruszać się na wózkach. 
Zjazdy przy przejściach dla pieszych 
też stanowią ułatwienie. Kłopoty za
czynają się przy pokonywaniu więk
szych odległości. Żaden z działających 
na terenie miasta przewoźników nie 
posiada autobusów zaopatrzonych w 
windę. Niemożliwe jest też samodziel
ne przemieszczanie się między perona
mi na dworcu PKP. Jedyny pojazd od
powiednio przystosowany jeździł w 
Rybniku tylko przez kilka tygodni... 
Niepełnosprawni mogą co najwyżej 
mieć nadzieję, że skoro takie pojazdy

są produkowane, może kiedyś... W o 
wiele lepszej sytuacji znajdują się oso
by posiadające własny, odpowiedni 
samochód. Dla nich nie straszne są 
nawet samoobsługowe stacje benzyno
we, bo nawet tam, pomimo nazwy, pra
cownicy bez dodatkowej zapłaty obsłu- 
gują nie tylko niepełnosprawnych 
klientów.

Bez barier
O ile można mnożyć przykłady utru

dnień, nie ma zbyt wiele miejsc spe
cjalnie przystosowanych dla niepełno
sprawnych. W pełni dostępny dla osób 
na wózkach jest nowy budynek ZUS, 
Miejska Biblioteka Publiczna przy Sza- 
franka, “Domus” po remoncie, niedaw
no otwarty ośrodek “Buśhido” czy 
dział pączkowy poczty. Na wózku od 
strony rampy wjechać można na dużą 
salę Teatru Ziemi Rybnickiej. Owszem, 
można obejrzeć film, czy występ, ale 
osobie na wózku nie uda się już sko
rzystać z ubikacji. Wypróbowany i po
zytywnie oceniony przez niepełno
sprawnych jest Ośrodek Rekreacyjny 
elektrowni “Rybnik”. Już wkrótce dzię
ki przystosowaniu przystani osoby nie
pełnosprawne będą mogły uprawiać na 
zalewie żeglarstwo.

W oryginalny sposób problem wja
zdu wózkiem do pomieszczeń rozwią
zały dyrekcje banków. Choć same bu
dynki mają urozmaiconą schodami ar
chitekturę, niepełnosprawnym w dosta
niu się na salę pomagają stojący przy 
wejściu strażnicy bankowo.

Praca
Ile z ofert Rejonowego Urzędu Pra

cy przeznaczonych dla osób z grupą 
inwalidzką może być interesujące dla 
osób z dysfunkcją ruchu - nie wiado- 
mo. W ubiegłym roku Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepeł
nosprawnych wraz z Krajowym Urzę
dem Pracy uruchom iły “Program  
wspierania aktywności zawodowej 
osób niepełnospraw nych”, dzięki

któremu mogły one bezpłatnie pod
nieść swoje kwalifikacje zawodowe 
lub zdobyć inny zawód. W rybnickim 
RUP zarejestrowanych jest ponad 
200 osób z grupami inwalidzkimi. 
Program nadal działa, a od paździer
nika ubiegłego roku skorzystało z 
niego zaledwie kilkanaście osób.

Przepisy
Przepisy uwzględniające potrzeby 

osób niepełnosprawnych zostały ure
gulowane przez Prawo Budowlane, 
ustawę o zagospodarowaniu prze
strzennym z 1994 roku, rozporządze
nie MGPiB z 14 grudnia i 30 grudnia 
1994. Wszystkie uregulowania pra
wne zawierają odpowiednie szcze
gółowe przepisy dotyczące projektów 
budynków z uwzględnieniem potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Niestety, 
przepisy dotyczą jedynie obiektów 
nowo budowanych i w dodatku uży
teczności publicznej i mieszkalnych 
wielorodzinnych! Nie stosuje się ich 
np. do placówek handlowych. I cho
ciaż Wydział Urbanistyki i Architek
tury Urzędu Miasta sugeruje starają
cym się o pozwolenie na budowę i 
przebudowę, aby brali pod uwagę 
potrzeby poruszających się na wóz
kach - praktyka wykazuje, że z nie
wielkim skutkiem. A adaptację sta
rych budynków można wykonać do
piero przy kapitalnym  rem oncie, 
który nie jest przecież wykonywany 
zbyt często. Wprowadzenie ulepszeń 
nie jest zapewne problemem, warto 
jednak wcześniej przeanalizow ać 
możliwości wykorzystania zamonto
wanego sprzętu.

Aneta Twaróg

W jednym z najbliższych nu
merów "GR" postaramy się 
napisać co o poruszonych wy
żej problemach sądzą najbar
dziej zainteresowani - osoby 
niepełnosprawne

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825 3



Przygoda prowansalska
Na zaproszenie zespołu Les Enfants iV Ar am on en Pro

vence “Zespół Pieśni i Tańca I Liceum Ogólnokształcące
go im. Powstańców Śląskich w Rybniku” przeżył swoją 
prowansalską? przygodę.

Trzytygodniowa wyprawa słowackim 
autokarem objęła sześć tysięcy kilome
trów drogami Europy. Jej zwieńczeniem 
były występy w dniach od 12 do 22 lipca 
w ramach festiwalu zespołów folklory
stycznych w kilku miejscowościach po
łudnia Francji: w Aramon, Boulbon, Ni- 
mes oraz Vers Pont du Gard.

Zespół z “Powstańców” występował w 
30-osobowym składzie. Uczniowie two
rzą grupę taneczną i wokalną oraz kape
lę /akordeon, klarnet, skrzypce, kontra
bas/. Pod kierunkiem Janiny Wystub, pod

wykonują tańce, pieśni i melodie śląskie, 
krakowskie, lubelskie i kurpiowskie. Na 
festiwalu prowansalskim występowali

W ubiegły wtorek regionalny ze
spół folklorysty czny z Prowansji - 
Les Enfants d’ Aramon, o którym 
wspominamy wyżej, wystąpił w 
chwałowickim Domu Kultury. Les 
Enfants d’ Aramon czyli “dzieci 
Aramon” to bynajmniej nie tylko 
dzieci: rozpiętość wieku sięga bo
wiem nawet kilkunastu łat.

Podczas swojego występu Prowansal- 
czycy zaprezentowali bogaty program 
taneczny, przy dźwiękach autentycznych 
instrumentów prowansalskich - fletów i 
tarabanów. Niegdyś tańce te wykonywa
no we Francji przy okazji przeróżnych 
świąt i obchodów ludowych. Zobaczyli
śmy taniec poświecony ludziom uprawia
jącym winorośl, były tzw. “tańce zawo
dów”, jak na przykład pasterzy lub przą
dek, czy ilustrujące scenki małżeńskie.

Całość również dzięki oryginalnemu 
akompaniamentowi robiła duże wraże
nie. Jak powiedział opiekun Francuzów 
i jednocześnie prezydent festiwalu w Ara
mon Paul Bergier, przedstawiane tańce 
są lekkie i słoneczne - tak jak pełna słoń
ca jest ich ojczysta Prowansja.

wśród grup taneczno-wokalnych z Ni- 
mes, Tuluzy i Portugalii oraz podejmu
jących ich artystów ludowych z Aramon.

Ich występy bardzo się podobały. Nie 
tylko ze względu na fakt, że rybniczanie 
tworzyli najmłodszą grupę wśród festi
walowych wykonawców. Także ze 
względu na dynamikę tańca i ekspresję 
śpiewu, urok i odmienność /w tamtych 
stronach/ polskiego folkloru. Były także 
- zawsze mile - łzy wzruszenia i słowa 
uznania od przygodnie poznanych Polo
nusów, a gościnni gospodarze nie omie-

dali, wybitych przez władze miast go
szczących festiwal z okazji święta naro
dowego Francji. Te piękne plakiety ozdo-

Występ francuskiej grupy poprzedził 
uroczysty polonez, odtańczony przez 
zespól z I LO. Wśród zaproszonych go
ści był m.in. wiceprezydent Jerzy Ko
gut i przewodniczący Rady Dzielnicy 
Chwałowice, Jerzy Frełich.

Les Enfants cl' Aramon od 15 lat 
podróżuje po świecie ze swoim progra
mem, zmienianym co roku w 50 pro-

bią gabloty liceum w Rybniku. Wśród 
występów nie zabrakło także występów 
wokalnych podczas mszy w kościołach 
w Aramon i Vers Pont du Gard.

Gospodarze zaprezentowali rybnicza- 
nom swój, słynący z pomników kultury 
duchowej i materialnej, region. Tarascon, 
Arles, Avignon, Carcassonne - to tylko 
niektóre etapy zwiedzania południa Fran
cji. Światło i koloryt Południa od zawsze 
przyciągały tu malarzy /Cezanne, Matis
se, Van Gogh, Picasso i wielu innych/. 
Wędrując tymi szlakami rybniczanie po
znali kurorty śródziemnomorskie, opac
twa słynące z produkcji likierów, winiar
nie, zostali obdarowani wonną lawendą. 
Kolejnym etapem ich wakacyjnej przygo
dy było sanktuarium w Lourdes - z udzia
łem w procesji różańcowej. Później przez 
Bordeaux do Paryża: wieża Eififela, Luwr, 
Sainte-Chapelle, Notre Dame, Dzielnica 
Łacińska, Montmartre - dwa dni pełne wra
żeń. Po drodze trudno było ominąć i nie 
poznać, choćby pobieżnie, Wenecji, San 
Remo, Monte Carlo czy Bayreuth, Karło
wych War i Pragi /nocą!/.

Dla wielu uczestników będzie to nie
zapomniana wyprawa, która mogłaby się 
wcale nie odbyć, gdyby nie operatywność 
rybnickiego oddziału PTTK /w ostatniej 
chwili udało się w środku sezonu tury
stycznego “załatwić” autokar ze świetną 
parą słowackich kierowców/.

Na zakończenie dodajmy, że prowan
salska przygoda “Zespołu Pieśni i Tańca 
I LO im. Powstańców Śląskich w Ryb
niku" trwa nadal. Les Enfants d ' Aramon 
en Provence goszczą obecnie z rewizytą 
w Rybniku. W najbliższą sobotę wystą
pią w malowniczych strojach na Rynku, 
gdzie zatańczą swoje gawoty pod rytm 
tarabanu i flecika prowansalskiego. To 
ich pierwszy pobyt w Polsce. Ciekawe, 
jak się sobie spodobamy?

Grzegorz Walczak

centach. Do Rybnika zawitał jedynie 
na tydzień. W programie wizyty zna
lazł się czas na zwiedzanie miasta, wy
cieczkę do Krakowa, spotkanie z pre
zydentem Makoszem oraz kolacje w 
domach nowych polskich przyjaciół.

Najważniejsze jednak są występy. 
Wtorkowy koncert w Chwałowicach i 
jego entuzjastyczne przyjęcie przeko

nuje, że folklor 
ciągle jeszcze 
może dostarczać 
wspaniałych prze
żyć.

Tancerzom  
wypada jedynie 
życzyć cudownej 
pogody i dobre
go humoru pod
czas sobotniego 
występu na Ryn
ku.

Członkowie zespołu zostali przyjęci w Urzędzie Miasta.
Zdj.: sol

okiem choreografa Danuty Adamczyk szkali wręczyć kilku pamiątkowych me-

Występ miejscowości Vers Pont du Gard

Tancerze z Prowansji w Chwałowicach

Lazaret
V__________I ____________

Niedowno pisali w “GR ” o lazarecie w 
Orzepowicach. Możno ¿ech sie chach- 
nół, ale widno hudujom go już isto 20 
roków. Jednak wcale tymu nie dziwota, 
styknie ino kuknońć do szklanej putni 
na Rynku, kaj zbierajom piniondze na 
budowa lazaretu. Z takich grosz.oivych 
ściepek ani Krakowa nie zbudowali, ani 
naszego lazaretu gibko nie dokończom.

Przed tydniem miolech przileżytość 
obejrz.eć budowa z bliska, a wszystko skuli 
dochtora, kerzy koz.ali mje i rnoji ślubny/ 
duto świeżych witamin joilać dlo zxlro- 
wio. Kej trza, to trza, tuż. kożdy dzień zjo- 
dali my 2 funty podzimek. Już po jed
nym ty dniu zaczia nos łokropiczjiie skóra 
świeńdzić, zaś na gymbie wycieplo nom

sie polno pikli. Pod wiela szło sztrzimać, 
dropali my sie flaszenpucrym i iskali jak 
najęci, ale potem ju t nos mora wzJona i 
pojechalim do Orzepowic do skórnego 
dochtora.

Gymbach rozdziawiód, kej tech budo
wa ujrzol. Nie dziwota, te tak sroge ko- 
lubry ny buduj om kupa lot. W poczekal
ni u skórnego bolo fo l ludzi i bez tuż. po- 
szlim sie sieilnońć na ławka. Kej jednak 
chciolech sie wygodnie zeprzyć, ryp- 
nółeclt plecami ło gablota. Zarozki tech 
tyi pokapowoł, czantu inksi tak jakoś 
puklato siedzieli Pewnikiem miała to być 
darmowo rehabilitacyjo gyniku, bo nad 
kotilom ławkom wisiała gablota. Skuli 
tego prz.esieilli my sie na ławka pod okno 
i juzaś bołech wnerwiony. Kej my sie lo 
ściana zeprzyli, wisiała nom gardina ani 
sziajer przed nosem. Nijak bolo ją  o co 
zahaczyć abo cofnońć. Zgarilinom przed 
ślepiami przijrzolech sie zdziepko doku-

myntnij pomieszczeniu. Za tako sfaj- 
fczóno robota byclt isto premii nikomu 
nie doi. Fuslajsty ju t łodłaziyły, panele 
na suficie krziwo położone, jakeś dr uci
ska ze ścian styrczały, wszystko robione 
bele jak. Tako robota na pierona!

Napomkną tyi ło haźJiku, keregoch boi 
zmuszony z nerwów zwiedzić. Nie po
wiem, na pierwsze oko polno kultura. 
Wykafelkowany piyknie, cąysi>? jak no- 
leży, ino reklama ZOZ-u wcale mi sie nie 
widziała. Na biołym siedzisku keryś wie- 
limi literami naszkryfloł ZOZ, na spłucz
ce tyż ZOZ, na lampie ZOZ, wsz.yndz.ie 
ZOZ. Obejrzołech zmytek mydła, kery 
leżoł na ZOZowskij umywalce, ale tyn 
na szczęście nie boi nacechowany.

Wiem, te ludziska radzi boilnońć bele 
kaj i bele co, ale żeby kery haźlik z laza
retu wypryczól, toch jak stary jeszcze nie 
słyszoł.

Starzyk

Na zdjęciu charakterystyczny fragment pewnego ogrodzenia na terenie naszego 
miasta. Gdzie się ono znajduje? Odpowiedzi proszę szukać na tej samej stronie.

/zdj.szoł/

cu wcíeÁcCe...
MIEJSKA

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
9.08. godz. 11.00 - “Diabły, diabełki”
- konkurs plastyczny
12.08. godz. 11.00 - “Król głębin” - 
konkurs plastyczny
13.08. godz. 11.00 - Film wideo
14.08. godz. 11.00 - “Baśnie w naszej 
bibliotece” - konkurs
16.08. godz. 11.00 - Film wideo 
KLUB KULTURY “HARCÓWKA”

RYBNIK - LIGOTA
12.08. godz. 11.00 - Quizy, zgaduj- 
zgadule
14.08. godz. 11.00 - Gry planszowe
16.08. godz. 14.00 - Rozrywki umy
słowe: “Świat krzyżówek”

DOM KULTURY 
- NIEDOBCZYCE

9.08. godz. 16.00 - Zajęcia plastyczne
- rzeźba

12.08. godz. 10.00 - Zajęcia plastycz
ne - malarstwo
13.08. godz. 10.00 - Film dla dzieci
14.08. godz. 10.00 - Zajęcia plastycz
ne - rzeźba
16.08. godz. 10.00 - Zajęcia plastycz
ne - rzeźba

KĄPIELISKA
Kamień - czynne w godz. 9.00 - 18.00,
bilety: 2 zł normalne, 1 zl 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 normalne, 1,5 zl 

emeryci, studenci, 1 zł dzieci 
Chwałowice - czynne w godz. 9.00 -
18.00, wstęp bezpłatny.

/a/

Disco polo na Festynie Konnym
Niesprzyjająca pogoda pokrzyżo

wała plany organizatorów festynu z 
radiem Vanessa, który miał się odbyć 
w minioną niedzielę w Miejskim  
Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ka
mieniu.

W zabawie z udziałem zapowiada
nych wcześniej gwiazd muzyki disco 
polo będzie można wziąć udział w 
przyszłą niedzielę, 18 sierpnia od 
godz. 18.00, w ramach zapowiadane
go już Festynu Konnego. W związku

z rozszerzeniem programu festynu, 
jego część sportowa rozpocznie sie już 
o godz. 13.00, a nie jak planowano 
wcześniej o 15.00. W ramach festynu 
odbędą się I Zawody Jeździeckie o 
Puchar Prezydenta Miasta.

Organizatorzy mają nadzieję, że tym 
razem aura ich nie zawiedzie i nie trze
ba będzie po raz drugi odwoływać im
prezy.
Szczegóły programu imprezy w na
stępnym numerze "GR". L.T.

Kina
___________________

“Apollo”
9 - 1 5  sierpnia, 18.00, 20.00 - “SPY 
HARD, CZYLI SZKLANKĄ PO 
ŁAPKACH” /USA/

Estrada 1
____________ I_____________ )

Rynek
Sobota, 10 sierpnia, 17.00 - Występ 
zespołu folklorystycznego “Les En
fants d! Aramon en Provence” /Fran
cja/

Koncerty pod wierzbą 
Niedziela, 11 sierpnia, 16.00 - Występ 
Kapeli Podwórkowej “KONDY” z 
Henrykiem Konskiem, “Ślązakiem 
Roku 1994” oraz chóru “SENIORZY”

•ąau
-Bjnzsjn -ijscms njo;zsBi>j o§ai>piu 
-qÂJ nu oj o) Eiuozpojoo osózo i.wou 
-Ejs juoiuojo niaàfpz bu Àuzaopi^y

z Domu Kultury w Boguszowicach pod 
dyr. Jerzego Przeliorza

Wystawy
J

Muzeum - Stary Ratusz
“Rybnik moje miasto” oraz “Cechy rze
mieślnicze w miastach Górnego Ślą
ska” /eskpozycje 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 

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

/gw/

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Abecadło
Rzeczy

Śląskich

Powiat to jednostka podziału admi
nistracyjnego kraju, obecna w Polsce 
od XIV wieku. W ten stary, wypróbo
wany sposób usprawniało się rządze
nie państwem, a władza była bliżej lu
dzi.

Kiedy na Górnym Śląsku kształtowa
ły się granice powiatów, był on czę
ścią państwa austriackiego, a później 
pruskiego. Rybnik należał wtedy do 
powiatu raciborskiego. Jednak w 1815 
roku pruskie państwo przeprowadziło 
reformę administracyjną. Utworzono 
wtedy regencję opolską, na którą skła
dały się m.in. powiaty gliwicki, tarno- 
górski, raciborski, pszczyński, i nowo 
utworzony powiat rybnicki. Nazywa
no go po niemiecku “Kreis Rybnik”. 
Formalnie powiat rybnicki powstał na 
mocy rozporządzenia rządu pruskiego 
wydanego 10 kwietnia 1817 roku, ale 
wszystkie instytucje powiatowe rozpo
częły swoją działalność 1 stycznia 1818

Powiat rybnicki 
(1818-1975)

roku. Terytorium powiatu zostało w 
większości wydzielone z dawnego po
wiatu raciborskiego i w mniejszej czę
ści z pszczyńskiego. Stolicąbyło oczy
wiście miasto Rybnik. Nowy powiat 
rybnicki obejmował ziemie od Rud po 
Żory i od Knurowa po Jastrzębie. Ryb
nik jako miasto powiatowe zyskał w 
tych okolicznościach na znaczeniu. 
Wiązały się z tym nowe inwestycje, 
jak budowa dróg, kolei, dworca kole
jowego, szpitala czy wreszcie siedziby 
władz powiatowych. Nowy, okazały 
budynek starostwa w stylu niemieckie
go renesansu wybudowano w 1887 
roku niedaleko dworca kolejowego. Do 
tego czasu starostowie urzędowali w 
rybnickim Ratuszu.

Pierwszym rybnickim starostą był 
hrabia Antoni Węgierski z Pilchowic 
/1818-1832/, a następnie von Stengel 
z Jastrzębia /1832-1834/, baron von 
Durant /1834-1 860/, hrabia von Rec- 

ke-Volmerstein /II-X 
860/, baron von 

Richthofen /1 860- 
1869/, Gemander 
/1869-1901 /, Plewig 
/1901-1903/, Lenz 

/1903-1918/, JanLuka- 
schek /19 18-1 920/, 
Strzoda /1920-1921/ 

¿1p  oraz dr van Hausen 
£ ® | / 1921-1922/.

W 1922 roku po Po
wstaniach Śląskich i 
Plebiscycie część Gór- 

Granice między powiatami Województwa Śląskiego wy- ne§° Śląska powróciła 
znaczone były kamiennymi słupkami, które biegły polskiej Macierzy. 
wzdłuż, dróg i rzek. Na zdjęciu widzimy kamień z napi- przyłączono
sem “powiat rybnicki” sfotografowany w Bujakowie, również Rybnik, ale
na granicy dawnego powiatu rybnickiego z pszczyńskim me ca^  pow iat rybnic

ki. Z granic powiatu

wyłączono tereny Rud i Pilchowic, 
które pozostały w Niemczech oraz włą
czono część dawnego powiatu racibor-

zwycząj, że w godzinach urzędowania 
starosty, czyli pomiędzy godziną 8.00 
a 15.00, na gmachu starostwa wywie
szano biało-czerwoną flagę. Był to bo
wiem urząd reprezentujący władzę pań
stwową. Pierwszym rybnickim starostą 
czasów międzywojennych miał zostać 
adwokat i notariusz dr Ogórek. Zrezy
gnował jednak i urząd ten piastował dr 
Krupa /1922-1923/ a następnie Fryde
ryk Troska / 1923-1928/, Jan Wyglen-

Granice powiatu rybnickiego w latach 1818-1922 /linia ciągła/ oraz w la
tach 1922-1954 /linia przerywana/. Miejsce zakropkowane oznacza tereny, 
o które pomniejszono powiat rybnicki w 1954 roku

skiego /Gorzyce, Lubomia, Adamowi- 
ce.../, gliwickiego /Przyszowice, Gie
rałtowice.../ i zabrskiego /Bujaków, 
Chudów.../. Ten przekształcony powiat 
rybnicki był częścią Województwa Ślą
skiego. Obejmował powierzchnię 900 
km kwadratowych, na której w 3 mia
stach i 120 gminach wiejskich mieszka
ło 196 tysięcy ludzi. W czasach mię
dzywojennych w starostwie przyjął się

da/1928-1938/ i Fryderyk Antes /1938- 
1939/.

Strukturę powiatową podczas drugiej

Po drugiej wojny światowej nowe 
PRL-owskie władze utrzymały powia
ty. Początkowo powiat rybnicki pozo
stał w swych przedwojennych grani
cach, ale rozporządzeniem Rady Mi
nistrów z 11 sierpnia 1954 roku utwo
rzono pow iat w odzisław ski, co 
zmniejszyło terytorium powiatu ryb
nickiego o 30 procent. Urząd powo
jennych starostów rybnickich piasto
wali: Jerzy Biały, Paweł Gawlik, Ru
fin Suchoń, Paweł Peterek, Żaganek, 
Maksymilian Miłek, Robert Wrazidło 
i Eugeniusz Szymik. Oczywiście po 
wojnie zmieniono nazewnictwo i za
miast starostów mieliśmy m.in. prze
wodniczących Powiatowej Rady Na
rodowej. W praktyce starosta utraci! 
jednak swoje realne znaczenie, gdyż 
pełnię władzy miała wtedy partia ko
munistyczna i jej terenowe struktury. 
Metodą na rządzenie w tych czasach 
było również osłabianie inicjatywy na 
szczeblu lokalnym i możliwie naj
większa centralizacja władzy. W tym 
świetle należy widzieć “reformę” ad
ministracyjną, jaką wprowadzono w 
czerwcu 1975 roku. Zlikwidowano 
wtedy w całej Polsce powiaty..

Po 1989 roku przystąpiono do re
formowania samorządu w gminach. 
Następnym etapem miało być przy
wrócenie powiatów. Rząd i parlament 
planował wykonanie tej powiatowej 
reformy małymi kroczkami. Zgodnie 
z ustawą z maja 1990 roku stworzono 
tzw. “urzędy rejonowe”, które miały 
przygotowywać grunt pod przyszłe 
powiaty. Pierwszym kierownikiem 
rybnickiego Urzędu Rejonowego zo
stał Jerzy Frelich. Od samego począt
ku nikt nie wiedział czym właściwie 
jest rejon i w jakim kierunku powinna 
zmierzać reforma powiatowa, której

wojny światowej zachowały również 
okupacyjne władze hitlerowskie, mianu
jąc na stanowisko starosty: Drewesa 

1939-1940/, Dubnera /VII-XII. 1940/, 
Wolfganga Geisslera /1941/ i Martina 
Elsnera /1942-1945/.

przeprowadzenie dodatkowo bloko
wane jest w sejmie przez partie lewi
cowe. A nowy samorządowy powiat 
mógłby się stać sposobem na uspraw
nienie zarządzenia naszym krajem!

Marek Szołtysek

Pechowe życie i/on Raczka
Budynek rybnickiego starostwa wybudowano w 1887 roku

W czasach niemieckiego panowania na Śląsku wiele ro
dzin, szczególnie szlacheckich, uległo naciskom germaniza- 
cyjnym. Jedną z nich był ród Raczków, który na przełomie 
XIX i XX wieku dziedziczył dwie wsie na północno-wscho
dnich obrzeżach dawnego powiatu rybnickiego - Przyszo
wice i Gierałtowice.

Głową rodu był Franz von 
Raczek żyjący w latach 1864 - 
1927. Mówił po polsku tak sła
bo, że był nawet przedmiotem 
żartów okolicznej ludności. 
Ten uważający się za Niemca 
szlachcic bardzo przeżył włą
czenie swoich wsi do Polski w 
1922 roku. Musiał w tych wa
runkach przyjąć polskie oby
watelstwo, a jego pisane przez 
“cz” nazwisko wspaniale zre
sztą do polskich realiów paso
wało. Kolejnego pecha miał 
Franz rekomendując na probo
szcza w G ierałtow icach ks. 
Władysława Robotę. Ksiądz 
ten był zagorzałym polskim 
działaczem  narodowym , co 
dziedzicowi spędzało później 
sen z powiek. Następne nie
szczęścia pojawiły się systema
tycznie co kilka lat. W poje
dynku zginął jego jedyny syn 
Konrad, zaś ukochana żona - 
wydarzenie jak z romansu -

uciekła z przejeżdżającą przez wieś 
trupą wędrownych aktorów. Na do
datek jego majątek w latach kryzysu 
podupadł, a dwie córki niezbyt nada
wały się do zarządzania gospodar
stwem. Córki zresztą obok niezbyt 
niemieckiego nazwiska, miały rów
nież mało niemieckie imiona. Daw
na żona Franza zauroczona włoskimi 
operami dała im na chrzcie: Toska i 
D olores. W 1944 roku w obawie 
przed nadchodzącym frontem wscho
dnim, obie Raczkówny wyjechały do 

Niemiec, opuszczając rodzin
ne gniazdo i grób ojca na 
cmentarzu w Przyszowicach. 
Franz nawet po śmierci miał 
pecha. Jakby w odwecie za nie- 
m ieck ie p rzek o n an ia  von 
Raczka płytę jego grobowca 
rozbito, a napis zalano cemen
tem. Grób można do dzisiaj 
oglądać w Przyszowicach, zaś 
nad wejściem do tamtejszego 
“zomku” /dzisiaj urząd gminy/ 
w idać tarczę herbow ą von 
Raczków z rakiem. Ale proszę 
uważać, może przynieść pecha!

Pech pana przeszedł na jego 
wieś. Były tam dwa wspaniałe 
drewniane kościółki, ale jeden 
w yw ieziono na K ubalonkę, 
drugi do Borowej Wsi. Najego 
miejscu postawiono murowa
ny, który teraz pęka od szkód 
górniczych. Ale tym zajmiemy 
się już innym razem.

Tekst i zdj.: szoł

Godały ptoki 
z rynko wyj latarni
Ptok piyrszy

Wczora audi łosiymdziesiaj 
Z Niymiec do moij rodziny, 
Przijechol na praje miesiąc 
Ujek Vogel w {odwiedziny.

Ptok drugi
Do mie tyż Niymce zjechali!
Jak wieczór sie naprali,
To sie wszyscy pobeczeli,
Bo by w Polsce zaś być chcieli!

Ptok trzeci
Lecz sie rano pluli w broda,
Bo im przeca marek szkoda!

/fra-szoł-ka/

_____________________ )

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Zarząd Miasta informuje
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. Wkreślenie do map nowej klasyfikacji gruntów.
Powierzchnia całkowita obrębu /łącznie z lasami zajmującymi ok. 1/3 powierzchni/ 
wynosi 726 ha.

Termin zakończenia prac ustala się na dzień 30 listopada 1996 r.
Do oferty prosimy dołączyć kosztorys wstępny.
Oferty należy złożyć do dnia 19 sierpnia 1996 r. w Wydziale Geodezji i Gospo
darki Gruntami Urzędu Miasta, ul. Miejska 7 w Rybniku.
Przetarg odbędzie się w dniu 21 sierpnia 1996 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzę
du Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, pokój nr 128.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków zamówienia można uzyskać w 
Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta w Rybniku, ul. Miej
ska 7.

Zarząd Miasta Rybnika ogłasza
PRZETARG 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 wPBK 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 Ustawą o 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.
Termin 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 podlegająwykluczeniu z Ustawy 
o Zamówieniach Publicznych.

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 zamówienia można uzy

skać w siedzibie dyrekcji, w hotelu “Olimpia” przy ul. Hotelowej 12 w Kamie
niu.

Pisemne oferty należy składać do 22.08.1996 r. w zaklejonych kopertach z dopi
skiem “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 przetarg. Szcze
gółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22-140.

Urząd Miasta, Wydział Ochrony Środowiska 
ogłasza przetarg nieograniczony na

BUDOWĘ OGRODZENIA WOKÓŁ CMENTARZA PARAFIALNEGO 
I KOMUNALNEGO W RYBNIKU 

PRZY UL. CMENTARNEJ I RUDZKIEJ.
Termin realizacji zamówienia: 30.09.1997.
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 
15.000,00 zł, w terminie do 16.09.1996 r., godz. 14.00 w kasie Urzędu Miasta 
lub na konto PBK I/O Rybnik nr 372602-2017-139-1 we wszystkich formach 
przewidzianych ustawą.
Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia /cena 20 
zł/ można odebrać osobiście w Urzędzie Miasta Rybnika, Wydział Ochrony Śro
dowiska, ul. Chrobrego 2, pokój 254 lub za zaliczeniem pocztowym. 
Uprawnieni do kontaktów z oferentami są: inż. Jadwiga Kutkowska, tel. 230- 
11 w. 7224 lub Jacek Siekierski, teł. 230-11 w. 7705.
Zamkniętą kopertę, oznaczoną “Budowa ogrodzenia cmentarza”, zaw iera
jącą ofertę należy złożyć w Wydziale Ochrony Środowiska, pok. 254, w ter
minie do 16.09.1996 r., godz. 15.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.09.1996 r. o godz. 12.00 w siedzibie zamawiają
cego przy ul.Chrobrego 2, pok. 137.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji 
krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1/ spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
2 /spełniają wymogi określone w art. 22 Ustawy o zamówieniach publicznych.

Ogłoszenia drobne
v_________________J

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

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

* * *

C Y K LIN O W A N IE
210-51

•k k  k

WYCENA NIERUCHOMOŚCI
Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK 

tel. 27-616

Nowe sklepy
* Sklep ze sprzętem radiowo-telewizyj
nym “RTV Centrum” otwarto przy ul. 
Raciborskiej 5. Sklep oferuje m.in. 
sprzęt firmy Tonsil - w cenach fabrycz
nych.
* W sprzęt muzyczny, m.in. pianina, 
organy elektroniczne i gitary możemy 
się zaopatrzyć w nowym sklepie przy 
Placu Wolności 6.
* Kolejny sklep z firmową dżinsową 
odzieżą (kurtki, spodnie, bluzy) m.in. 
firm Pierre Cardin Jeans i Levi Strauss 
& Co. otwarto przy Rynku pod nume
rem 8.
* Tych, którzy chcą poprawić komfort 
mieszkania czy biura poprzez zainsta
lowanie klimatyzacji lub systemu we
ntylacyjnego zaprasza na zakupy “Do- 
mus - Vent” przy Raciborskiej 1 la.

Przeceny
* Koszule męskie przecenione nawet o 
70% w wielkiej wakacyjnej obniżce 
cen możemy nabyć w sklepach “Bo- 
dara” przy ul. Raciborskiej i na Placu 
Wolności.
* W sklepie “Magnum” przeceniono 
o 20% letnią damską odzież.
* W sklepie pasmanteryjnym przy ul. 
Kościelnej 6 dzięki wyprzedaży nadal 
możemy się zaopatrzyć w dżinsowe i 
bawełniane spodnie po przecenie.
* Sprzęt sportowy po sezonowej obniż
ce cen oferuje sklep sportowy “Victo
ria” przy ulicy Sobieskiego 2.
* Podczas wakacji ceny odzieży mło
dzieżowej o 20% obniżył też sklep 
“Confetti” przy Placu Kościelnym 1.
* Wielką promocję firmy “Garex” - 
obniżkę cen tamponów o.b. i podpa
sek Care Free o 20% - prowadzi kiosk 
w pasażu na ulicy Kościelnej.
* W sklepach “Mawex” przy ulicy Ry
nek 15 i Łony ceny wiosennej i letniej 
damskiej odzieży obniżono nawet o 50%.

Nowe bary
* Nowy bar serwujący piwo otwarto na 
ul. Kraszewskiego (obok drakami).
* Kolejny bar z hamburgerami, hot- 
dogami, kiełbaskami i różnymi napo
jami "Mr Hamburger" otwarto przy 
ul. 1 Maja 55.
* Tuż obok (1 Maja 57) otwarto bar 
piwny "Kris Pub".

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 DROGOW A: 27-569
W ODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOW E: 26-599 
POGOTOWIE RATUNKOWE KOLEJOW E: 22-638 
POGOTOW IE RATOW NICTWA 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 MIĘDZYMIASTOW YCH: 900 
BUDZENIE TELEFONICZNE: 900 
ZEGARYNKA: 926
INFORMACJA I REKLAMACJA MIĘDZYMIASTOW A:909 
ZAMAWIANIE ROZMÓW7 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 9 do 15 sierpnia, Apteka Nova, 
ul. Sobieskiego, Rybnik, tel. 278-82

' e k sp r e ss
Rybnik, Reja 2

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

V .
"Dziś fotografujesz - dziś masz zdjęcia "

r CENNIK O G ŁO SZEŃ  W 'G A Z E C IE  RYBNICKIEJ'

(ify\ cm 2 - 1 zł 
0 1 słow o - 0 ,60  zł 

w artykułach 
sponsorowanych

0 1 /4  strony - 150zł 
0 1 /2  strony - 270zł 
0 3 /4  strony - 350zł 
O l strona - 5 0 0 z ł do cen  doliczam y VAT

...U  N A S
szvmo
I T A N IO

Środowa Giełda Cenowa
Mięso schab wołowe

extra
szynka wp. 
gotowana slqska

Raciborska 1 1 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 pomarańcze marchewka ziemniaki

Raciborska 1 5 3,50 3,40 1,00 0,40
Miejska 2 3,00 3,70 1,00 0,40
TARG K

>

C
O

O o 2,50 - 3,50 1,50-2,00 0,30 - 0,40

Spożywcze masło cukier jajko mqka

Raciborska 15 227g -1,90 2,45 0,28 1,70
Delikatesy, ul. Miejska 227g -1,80 2,30 0,26 1,70
TARG 227g -1,70 2,15-2,20 0,21 -0,28 1,25-1,45

W a lu ty 100
dolarów

100
marek

100 koron 
czeskich

100 franków 
francuskich

Hotel Polski 209,50/271,00181,00/182,00 10,00/10,25 53,50/54,20
Delikatesy, ul. Miejska 269,50/271,00181,00/182,00 10,00/10,25 53,50/54,20
Gal lux, Rynek 268,50/272,00180,00/183,50 10,00/10,25 53,80/54,20

6 JS?
GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Siatkówka plażowa

Ostatnie eliminacje
Mający się odbyć w ub. niedzielę 

4 sierpnia na kąpielisku “Ruda” 
ostatni turniej eliminacyjny do Ama
torskich Mistrzostw Śląska w Pił
ce Plażowej ze względu na fatal
ną aurę nie doszedł do skutku i 
został przełożony na niedzielę 11

sierpnia. Zapisy na kąpielisku 
“Ruda” od godz. 9.00, losowanie 
drużyn - godz. 10.00.

Wszystkich sympatyków tej olim
pijskiej już dyscypliny sportu - za
praszamy.

Irl

O  rolkowcach raz jeszcze
Uściślając naszą informację z ostat

niego numeru dotyczącą zakazu jeżdże
nia na rolkach na schodach prowadzą
cych do teatru i wokół tego obiektu, 
dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej 
Andrzej Kozera powiadomił nas, że 
ustawiono dwa znaki zakazu z emble
matem łyżworolki: jeden rzeczywiście 
stoi u podnóża schodów, drugi zaś na 
samej górze. Istnieje również trzeci z 
napisem zakaz jeżdżenia na rolkach, a 
umieszczono go na ścianie teatru.

Dyrektor Kozera dodał, że decyzja o 
zakazie jeżdżenia na rolkach podykto
wana była nie tylko bezpieczeństwem 
rolkowców i przechodniów, ale rów
nież obawą o nawierzchnię schodów, 
które zresztąjuż “odczuły” popisy rol
kowców.

Lekarze twierdzą, że jazda na rolkach 
może być niebezpieczna dla zdrowia, 
cierpią szczególnie stawy kolanowe. 
Jednego z rolkowców, po trzech latach

intensywnej działalności w tej dziedzi
nie, czeka operacja łękotki. Lekarze po 
obejrzeniu kolana delikwenta zapyta
li, ile oddał skoków spadochrono
wych... Irl

Powitanie
olimpijczyka
W piątek 9 sierpnia o godz. 17.00 w

Ośrodku Sportów Wodnych i Rekrea
cji elektrowni “Rybnik” w Chwałęci- 
cach odbędzie się uroczyste powitanie 
jedynego rybnickiego olimpijskiego 
zawodnika .sekcji żeglarskiej RKS 
“Energetyk” Mirosława Małka.

Wszystkich, których interesują wra
żenia z Atlanty naszego windsurfin- 
gowca - zapraszamy!

Irl

W ośrodku Busltido nadal gwarno. Młodzież aż do końca wakacji może tu 
rozładowywać swoją energię, podczas gry w piłkę, ping-ponga, a nawet w ho
keja... na parkiecie (na zdj.). Zdj.: sol

Szachy Szachy Szachy

Mistrzostwo w rekach Monikic

27 lipca zakończyły się rozgrywane na Słowacji Mi
strzostwa Europy do lat osiemnastu. Triumfator
ką tego turnieju została arcymistrzyni z Rybnika
Monika Bobrowska.

Tuż po powrocie do kraju udało nam 
się przeprowadzić z aktualną mistrzy
nią Europy krótką rozmowę.

- Do tytułów arcymistrzyni i mistrzy
ni Polski dołożyłaś właśnie kolejne 
trofeum - tytuł mistrzyni Europy. Ser
decznie gratulujemy i 
prosimy o kilka szcze
gółów  dotyczących  
samej imprezy.

- Dziękuję za gratu
lacje. Ze swoim ostat
nim startem w turnie
ju do lat osiemnastu 
w iązałam  duże 
nadzieje. Wcześniej 
co prawda osiągałam 
już sukcesy na arenie 
m iędzynarodowej - 
w wieku 10 i 12 lat 
zdobywałam już tytu
ły wicemistrzyni świa
ta, m iałam  jednak 
świadomość, że tamte 
zwycięstwa dotyczyły 
dziecięcego okresu 
mojej kariery i brakowało mi dużego 
sukcesu na arenie europejskiej w kon
frontacji ze starszymi graczami. Tego
roczny turniej w Rimavskiej Sobocie 
(Słowacja) stwarzał mi szansę odnie
sienia takiego sukcesu, dlatego też start 
ten potraktowałam bardzo poważnie. 
Chłodne kalkulacje przedturniejowe 
stawiały wprawdzie moją osobę w gro
nie faworytów - miałam najwyższy ran
king w turnieju kobiecym - jednak spe
cyfika rozgrywania takich turniejów 
każe zachować maksymalną ostroż
ność. Jeden słabszy dzień, jedna nieu
dana partia są w stanie przekreślić 
wszelkie szanse. Udało mi się rozegrać 
cały turniej w maksymalnej koncentra
cji, nie popełniłam większych błędów
i z tego się bardzo cieszę. Tym bardziej, 
że konkurencja w tej grupie wiekowej 
w Europie i w kraju jest bardzo silna, 
czego dowodem jest postawa mojej ko
leżanki, ubiegłorocznej mistrzyni, a te
gorocznej wicemistrzyni Europy - Mar

ty Zielińskiej z Głogowa.
- Który ze swoich dotychczasowych 

sukcesów uważasz za najcenniejszy w 
swojej karierze ?

- Trudno jednoznacznie wskazać ten 
najważniejszy sukces. Myślę, że naji

Monika łapie trochę słońca między turniejami...

stotniejszymi wydarzeniami dla mnie 
były kolejno: pierwszy tytuł mistrzyni 
Polski juniorek, następnie ubiegłorocz
ny tytuł mistrzyni Polski seniorek. 
Ogromną satysfakcję sprawił mi przy
znany w listopadzie 1995 roku tytuł 
arcymistrzyni szachowej, co wymaga 
od szachisty bardzo ciężkiej i systema
tycznej pracy. Oczywiście wielką ra
dość sprawia mi aktualnie zdobyty ty
tuł mistrzyni Europy.
Wymienione przeze mnie tytuły mają 
duże znaczenie w mojej karierze, ale tak 
naprawdę cieszy mnie każdy start i każ
de, nawet mniej znaczące zwycięstwo. 
Nauczyłam się bowiem traktować bardzo 
poważnie każdy występ, bo każdy ko
sztuje wiele nerwów i wymaga koncen
tracji.

- Ile godzin dziennie poświęca trenin
gom mistrzyni Europy i jak  wygląda 
twoja praca z szachownicą ?

- Moje treningi nie są konwencjonal
ne z wielu powodów, między innymi

dlatego, że nie mam trenera. Staram się 
trenować sama w oparciu o podręczni
ki szachowe, a także dokonując szcze
gółowych analiz partii swoich i całej 
czołówki światowej. Moją sytuację 
utrudnia jednak w sposób zasadniczy 
brak komputera. Mam świadomość, że 
moja kariera mogłaby zapewne rozwi
jać się dynamiczniej, gdybym posiadała 
odpowiednie zaplecze techniczne. Nie
stety, dziś nie stać mnie na zakup kom
putera, podczas gdy moje konkurentki 
już od dawna wspierają swój rozwój 
pracą z tym podstawowym obecnie na

rzędziem  pracy 
szachisty.

- Czy mam rozu
mieć, że nie udało 
ci się do tej pory 
z a in te r e s o w a ć  
swoją karierą żad
nego sponsora, czy 
też osoby, która ze
chciałaby, promu
jąc twój ogromny 
talent, wypromo
wać swoją firmę ?

- Niestety, tak 
w łaśnie wygląda 
moja obecna sytu
acja. Czyniliśmy 
wspólnie z ojcem 
wiele starań o uzy
skanie jakiejś po

mocy finansowej, jednak bezskutecz
nie. Tak więc dalej pozostaje mi wierzyć, 
że kiedyś ktoś zechce mi pomóc, i czasy,
w których muszę marzyć o komputerze i 
sponsorze przejdą do historii.

- Pozostaje więc zakończyć naszą roz
mowę życzeniami by twoje sukcesy i jed
nocześnie możliwości promowania czy
jejś działalności przyniosły wymierne 
efekty. Dziękuję serdecznie, że w tym 
gorącym dla Ciebie okresie (Monika 
właśnie wyjeżdża na turniej do Żaga
nia, a wkrótce po nim na Olimpiadę 
Szachową do Erew ania)znalazłaś czas 
na podzielenie się z czytelnikami "Ga
zety Rybnickiej" swoimi przeżyciami.

- Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszy
stkich czytelników "GR", zaś osoby za
interesowane współpracą ze mną infor
muję o możliwości kontaktu pod ryb
nickim numerem prywatnego telefonu: 
036 - 28047.

Rozmawiał: 
Jacek M iroslawski

—

;
Kronika policyjna

Znów kradną rowery
W ubiegłym tygodniu skradziono w 

Rybniku aż 6 rowerów górskich o łącz
nej wartości 3.255 złotych - w niedzielę 
28 lipca rower na ulicy Św. Józefa, 
następnego dnia dwa rowery na ulicy 
Wolnej, zaś w środę 31 lipca dwa ro
wery na ul. Kominka i jeden na ul. Pa
triotów. Pamiętajmy, że oferowany 
nam tanio rower górski pochodzi praw
dopodobnie z kradzieży.

Kradzież pilotów 
W nocy z 31 lipca na 1 sierpnia nie

znany sprawca włamał się do mieszka
nia na ul. Patriotów w Boguszowicach. 
Złodziej zabrał ze środka magnetowid 
i kilka pilotów do sprzętu elektronicz
nego. Straty sięgnęły 2 tys. zł.

Złom w zaroślach 
W niedzielę 4 sierpnia o godz. 15.00 

w zaroślach przy ul. Skargi ujawniono 
większą ilość opalonego kabla miedzia
nego, przygotowywanego najprawdo
podobniej do sprzedania na złomowi
sku metali kolorowych. Okazało się, że 
uzyskano w ten sposób 50 kg miedzi. 
Pochodzi ona najprawdopodobniej z 
kradzieży, ale źródeł jej pochodzenia

policja jeszcze nie wykryła.
Kradzieże kół

W nocy z 29 na 30 lipca z zaparko
wanego na ul. Kościuszki fiata 126p 
nieznany sprawca skradł dwa tylne 
koła. Właściciel poniósł straty na sumę 
245 zł. O wiele większe straty odniósł 
obywatel Niemiec, z którego mercede
sa zaparkowanego na terenie Rybnika 
skradziono 1 sierpnia wszystkie cztery 
koła. Straty oblicza się na 1,8 tys. zł.

Chuligaństwo
We wtorek 30 lipca o godz. 1.20 pa

trol policyjny zatrzymał jednego z gru
py czterech chuliganów, która tłukła o 
nawierzchnię ul. Chrobrego kostki z 
pobliskiego chodnika. W sprawie 
trzech pozostałych sprawców chuligań
skiego wybryku policja wszczęła do
chodzenie.

Pobicia
W niedzielę 28 lipca doszło na tere

nie Rybnika do dwóch pobić. O godz. 
16.00 znany już policji mężczyzna 
wszedł przy ul. Lompy do rozbitego 
pod blokiem namiotu i pobił przeby
wającego tam 13-letniego chłopca. Zaś 
o godz. 23.30 w okolicach przystanku 
naul. Górnośląskiej dwóch nieznanych 
sprawców dotkliwie pobiło mieszkań
ca Wodzisławia. Poszkodowany od
niósł szarpane rany na twarzy, złama

nie nosa i inne rany.
Podpalenie skarbonki

W piątek 2 sierpnia pomiędzy godz. 
1.40 a 2.15 nieznany sprawca podpalił 
banknoty w szklanej skarbonie stoją
cej na Rynku niedaleko fontanny. Po
licja nie jest w stanie określić dokład
nych strat, gdyż większość banknotów 
uległa spaleniu.

Nie śpij, bo okradną?
Jednak z mieszkanek Rybnika powia

domiła policję, że pomiędzy 24 czerw
ca a 18 lipca z jej mieszkania skradzio
no biżuterię o wartości 2,5 tys. zł. Po
szkodowana podejrzewa o ten czyn 
pewnego mieszkańca Jastrzębia. Nato
miast w nocy z 28 na 29 lipca, kiedy 
mieszkanka ul. Św. Barbary spała, 
wkradł się do niej nieznany jeszcze 
sprawca i wykradł telewizor, odtwa
rzacz wideo, komputer i inne przedmio
ty za 1,6 tys. zł.

Potrącenia
W sobotę 3 sierpnia na ulicach Ryb

nika doszło do dwóch wypadków. O 
godz. 8.30 kierowca fiata 126p potrą
cił pieszego na ul. Patriotów, zaś o 
godz. 16.30 fiat 132 potrącił pieszego 
na ul. Wyzwolenia. Poszkodowany 
doznał złamania obu nóg i ogólnych 
potłuczeń ciała.

/szol/

Rozpoznaj się na zdjęciu

Pierwsza z osób, które rozpoznają się na zdjęciu wykonanym w ubiegłym tygo
dniu na ul. Hallera i zgłoszą się w naszej redakcji, otrzyma publikowaną w gaze
cie fotografię oraz pięć smakowitych kołoczyków! Zapraszamy do zabawy! 
Sponsorem naszej zabawy jest piekarnia Franciszka Studnika z Rybnika 
przy ulicy Kościelnej nr 3.
W ubiegłym tygodniu nagroda została odebrana przez ALINĘ SMOLKĘ 
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

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825 7
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z album u czytelników
Z ap raszam y  n a 

szych C zyteln ików  
do w sp ó ln eg o  
o g lą d a n ia  zd jęć . 
W ystarczy  p rzy jść  
do red a k c ji z c ie 
kaw ym  zd jęc iem , 
które po o p u b lik o 
waniu zwrócim y.

/M ożna też w rzu
cić je  do n aszy ch  
"żó łty c h  s k rz 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  
FU 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.

Jak Mój z Moją... Zdj.: Barbara Głowacz

W naszym konkursie zwyciężyło zdjęcie STEFANII PIECHOCIŃSKIEJ 
z nr. 27/285 z 5 lipca, pt. "Koniec jazdy, wysiadamy...".

Nagroda do odebrania w redakcji.

Klub Międzynarodowej 
Prasy i Książki

Sp z o.o

Wśród autorów 
prawidłowych 

rozwiązań 
krzyżówki z tego 

numeru 
rozlosujemy 

bon towarowy 
wartości 25 zł 

ufundowany przez 
Klub

Międzynarodowej
Prasy

i Książki EMPiK

Rybnik, ul. Sobieskiego 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11

Poziomo:
Al - Brat ojca, A7 - Może być wojenny, desantowy lub podwodny, C3 - 
Ukrop, war, El - Naszywka na mundurach oznaczająca stopień wojskowy, 
E7 - Stolica Tunezji, G1 - Ulica wyższa rangą, G7 - W daw nej Polsce uchwa
ły, których nie zatwierdzał król, 13 - Werwa, rezon, KI - Chronione ptaki z 
rzędu blaszkowatych np. nurogęś, K7 - Grupa górska w Alpach w Szwajca
rii
Pionowo:
1A - Narzędzie ręczne do wyrównywania i wygładzania powierzchni drew
nianych, IG - Krewny w lini męskiej wchodzący do rodziny przez adopcję, 
3C - Duże pomieszczenie w ZOO dla ptaków latających, 5A - W mit. grec. 
syn króla Jalkos, wódz wyprawy po “złote runo”, 5G - Drukowane ogłosze
nie rozklejane na słupach, 7A - Zespół ośmiu wykonawców, 7G - Rzadkie 
imię żeńskie, 9C - Strój narodowy polskiej szlachty, 11A - W religiach ind. 
asceza, 11G - Miasto we Włoszech, w starożytności ważny port morski 
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie wg. szyfru:
KIO, F3, E9, J l l ,  G l; C li, 15, A10, C9, II, B il;  A5, G3, E li, F9; C9, Cl, 19, 
A4, C3, C6

Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki nr 29 z hasłem 
“CHCEMY ZAWSZE ZNISZCZYĆ TO, CZEGO SIĘ LĘKAMY” otrzymuje 

MARIAN LEWANDOWSKI, ul. Św. Józefa 33D/18, 44-217 Rybnik.
Nagroda do odebrania w redakcji przez miesiąc 

od daty ogłoszenia nazwiska zwycięzcy.

i zodiaku
BARAN - 21.03. - 20.04. - Czeka Cię okres względnej stabilizacji, który sprzyjać będzie 
postępom it-- ważnej dla Ciebie dziedzinie. Efektem będą spore zyski, ale mogą pojawić 
się problemy zdrowotne. Na szczęście w porę zauważysz niebezpieczeństwo i będzie czas, 
by mu zaradzić.
BYK - 21.04. - 20.05. - Opóźnienie i dodatkowe wydatki mogą sprawić, że rezultaty waż
nego dla Ciebie przedsięwzięcia będą nie tak dobre jak to sobie wymarzyłeś. Ponieważ 
jednak poprzeczkę ustawiłeś sobie bardzo wysoko, i tak możesz być zadowolony. 
BLIŹNIĘTA - 21.06 - 20.06. - Nieoczekiwane trudności mogą wpłynąć na Twoje życie 
uczuciowe - może to być dom pełen obcych ludzi, którzy znaleźli się tu przez przypadek, 
lub służbowy wyjazd, któiy pokrzyżuje Ci wakacyjne plany. Gdy wrócisz, nie wszystko 
będzie takie same...
RAK - 21.06. - 20.07. - Aktywny, ale bardzo trudny tydzień. Sprzeczki u- interesach, kło
poty finansowe, a nawet prawne. Trzeba będzie nastawić się na wiele kompromisowych 
rozwiązań, żeby choć z części kłopotów wyjść z twarzą. Każdy krok planuj ostrożnie. 
LEW - 21.07. - 23.08. - Twoja pozycja, choć nadal chwiejna, idzie w górę. Przełożeni 
dotrzymają obietnic, pozbędziesz się więc uczucia, że wciąż używają podstępów i wpro
wadzają Cię w błąd. W pracy wypadniesz dobrze, jednak najbliższa osoba może Ci wypo
mnieć, że zaniedbujesz dom.
PANNA - 24.08. - 22.09. - Nagromadzona w czasie wypoczynku energia rozbudzi Twoje 
ambicje i popchnie Cię do przodu. Jakieś ważne gremium będzie chciało Cię mieć w 
swoim gronie, nadarzy się więc okazja, by podzielić się swoimi przemyśleniami.
WAGA - 23.09. - 23.10. - Z powodu niewłaściwej oceny spraw mogą dotknąć Cię proble
my finansowe. Trzeba będzie wiele wysiłku i inwencji, by z nich wybrnąć. Na szczęście 
przyjdzie Ci do głowy oiyginalny pomysł, który uda się z korzyścią i satysfakcją zrealizo-
wać.
SKORPION - 24.10. - 22.11. - Czeka Cię podróż, a po powrocie - podjęcie gości we 
własnym domu. Nowe przyjaźnie sprowokują Cię do zastanowienia się nad sprawami, 
które dotąd wydawały Ci się oczywiste. Nie bój się zmiany poglądów - to świadczy o tym, 
że myślisz...
STRZELEC - 23.11. - 21.12. - Sprawy na pozór wyglądają lepiej niż mają się w rzeczy
wistości. Unikaj więc dawania obietnic i angażowania się w ryzykowne projekty, choć 
presja otoczenia będzie spora. Warto trochę odczekać, a wszystko stanie się jasne. 
KOZIOROŻEC - 22.12. - 20.01. - Kontakty z nowo poznaną osobą mogą Cię wpędzić w 
kłopoty. Nie daj się ponieść ambicji, choć osoba ta będzie się o to bardzo starać. Łatwo 
w takiej sy'tiacji stracić głowę, a co za tym idzie - pieniądze, a może i wolność? 
WODNIK - 21.01. - 19.02. - Zapowiada się pracowity i niejednolity tydzień. Wprawdzie 
nie osiągniesz wyników na miarę wysiłków jakie wkładasz w swoje działania, lecz nie 
martw się, budujesz teraz podwaliny i nawiązujesz kontakty, które mogą Ci później po
móc.
RYBY - 20.02. - 20.03. - Utrwalisz i wzmocnisz swoje dotychczasowe osiągnięcia, w 
sprawach osobistych - niewielki postęp. Będziesz mógł więcej czasu poświęcić rodzinie i 
przyjaciołom, bo trzeba będzie odłożyć pewne działania, opóźniające się z powodów for-
malnych.

Szarlotka

2 1/2 szklanki mąki
1 1/2 łyżeczki proszku do piecze
nia
niepełna szklanka cukru 
margaryna / bez około łyżki/
3 jajka /2  żółtka i 1 całe/
1 kg jabłek
20 dag cukru pudru 

Mąkę, cukier, proszek do pieczenia, 
jajka /2 żółtka i 1 całe/, margarynę 
wymieszać, zagnieść na gładkie ciasto. 
Wstawić na pół godziny do lodówki. 
Jabłka umyć, obrać, wyjąć gniazda na
sienne, pokroić w ćwiartki, zasypać 
kilkoma łyżkami cukru i przesmażyć. 
Można do nich dodać na koniec cyna
mon, goździki i rodzynki.

Ciasto po wyjęciu z lodówki podzie
lić na 2 części. Jedną_ rozwałkować na 
blasze, podpiec. Wyłożyć na niâ  jab ł
ka i przykryć drugą częścią ciasta. Piec 
około godziny w temperaturze 180 
stopni. Wystudzić!

Nasza kuchnia
.......i l l l l l l l l

Z pozostałych dwóch białek i cukru

pudru zrobić lukier. Oba składniki do
kładnie utrzeć, aż powstanie gęsty, 
gładki krem. Można dodać odrobinę 
soku z buraków łub pietruszki w celu 
zabarwienia i dowolny aromat.

Blok czekoladowy

25 dag mleka w proszku 
1/2 kostki masła 
1 szklanka cukru
4 łyżeczki kakao
5 łyżek wody 
bakalie

Masło stopić, dodać kakao, cukier i 
wodę. Zagotować, ostudzić, dodać mle
ko, orzechy, rodzynki i pokruszone her
batniki. Masę wyłożyć do keksówki. 
Kroić w dość grube plastry.

lal

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

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

Rybnickie
pu zzle

J oseph H eller - 
“ O statni rozdział,
CZYLI PARAGRAF 22 BIS” ,

Warszawa 1995, Wy
dawnictwo Prima

Książka obfitująca w 
szereg zabawnych wy
darzeń, dowcipnych 
dialogów i czarnego hu- 
mom. Tym razem akcja 
toczy się w Nowym Jor

ku. Yossarian znów trafia do szpitala, gdzie 
symuluje chorobę i podrywa pielęgniarki. 
Przed szpitalem czatują na niego detektywi...

ostatni

rozdział

Sp. z o.o
Klub Międzynarodowej Prasy i Książki 

Rybnik, ul. Sobieskiego 18

Howard Fast - “Drl- 
gie pokolenie”, Po
znań 1994, WYDAWNIC

TWO Itaka Sp. z o.o.
Książka jest kontynu

acją wielkiej epopei o 
ludziach, którzy zbudo
wali współczesną Ame
rykę. Akcja powieści 
toczy się na tle burzli
wych wydarzeń XX 
wieku. Główna bohaterka - Barbara Lavette 
postanawia odrzucić wielomilionowy spadek 
i zostać pisarką. Szokujące obrazy, które 
maluje przed czytelnikiem Fast pozostawia
ją  niezatarte wrażenia.

W lN D S LR F IN G  - JU L Y

1996
Amerykański maga

zyn dla hobbystów że
glujących na desce z ża
glem. W numerze wiele 
nowinek technicznych 
dotyczących sprzętu, ale 
też nowinki z życia spo

rtowców i nowe możli
wości żeglowania w Egipcie. Opisano też 
m.in. ślub, który odbył się na morzu, z mło
dą parą stojącą na desce z żaglem.

B urda S pecial 
Kreuzstich 

Wydanie Burdy ze 
wzorami do haftowania. 
66 nowych modeli, 
które doskonale nadają 
się do ozdobienia podu
szek, serwetek, a nawet 
ręczników czy dziecię
cych ubrań. Opracowa

ne zostały też piękne abstrakcyjne kompozy
cje, które po wyhaftowaniu i oprawieniu 
utworzą oryginalny obraz.

For Dee - “Kobiety”
Spokojna, stonowana 

płyta, która zadowoli 
romantyków i szukają
cych odmiany. W kom
pozycjach widać wyra
źnie kobiecą rękę, ale 
wcale nic znaczy to, że 
płyta nic może podobać się mężczyznom. 
Wśród piosenek znalazł się przebój “Cieszy 
mnie ta miłość”.

Pantera - “T he G reat 
Southern T rendkill” 

Płyty z radością posłu
chają miłośnicy ciężkie
go rocka, a nawet meta
lu, gdyż tego typu kom
pozycje zawiera. 1 choć 

nic są one szczególnie wymyślne, wykonane 
zostały oryginalnie i pomysłowo.
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