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Dzięki niej będzie można przedostać 
się na ulicę Reymonta i udać w kierun
ku Wodzisławia czy Chwałowic, omi
jając centrum miasta. Ponadto ułatwi 
ona dojście na targ mieszkańcom osie
dli w rejonie ulicy Kilińskiego, znacz
nie skracając pieszym drogę. Najważ
niejszym jednak walorem nowej drogi 
jest możliwość wykorzystania jej jako 
drogi ewakuacyjnej, na przykład w 
wypadku pożaru targowiska i niemoż
ności przedostania się na ul. Hallera.

Inwestycja ta, wartości blisko trzech 
miliardów starych złotych, od samego 
początku napotykała jednak na trudno
ści. Jak wspomina naczelnik Wydzia
łu Dróg Urzędu Miejskiego, Włady
sława Lampart, budowę drogi rozpo
częto trzy lata temu, ale w wyniku bra
ku uregulowań własnościowych kilka
krotnie wstrzymywano prace z powo
du nieuzyskania zezwolenia na budo
wę. Kiedy Urząd Rejonowy wydał na
kaz rozbiórki tego odcinka drogi, pre
zydent m iasta w niósł odw ołanie, 
odrzucone jednak przez Wydział Archi
tektury i Krajobrazu Urzędu Woje
wódzkiego w Katowicach. W toku po
nownego rozpatrzenia sprawy, po 
wstrzymaniu robót budowlanych Za
rząd Miasta został zobowiązany przez 
kierownika UR do dostarczenia doku
mentacji uwzględniającej uregulowa
nia własnościowe. W końcu 1995 r. 
dokumenty zostały skompletowane. 
Jednak po wykupieniu ich fragmentów 
prywatnych posesji, przez które prze
biegać miała droga, okazało się, że za-

16 SIERPNIA 1996 CENA: 40 gr (4000,- zł)

P ę d o w a  d ro g a
Przed kilkunastoma dniami udostępniono do ruchu 

kołowego nowo wybudowaną drogę łączącą ulice Wiej
ską i Młyńską. Droga ta, biegnąca na tyłach targowi
ska, z założenia ma odciążyć ulicę Hallera, zablokowa
ną często samochodami wyjeżdżającymi z terenu targu.

Prywatny teren "wgryza się" w chodnik... Zdj.: sol

brakło zgody jednego z właścicieli, 
przebywającego poza granicami kraju. 
Decyzją sądu powołano więc kurato
ra, który miał działać w imieniu nieu
chwytnego właściciela. Niestety, nie
obecność właściciela spowodowała, że

budowana droga musiała ominąć teren 
jego posesji. Pechową drogę oddzielo
no więc od prywatnej posesji specjal
nie zbudowaną “ścianką larsenowską”.

c.d. na stronie 3.

Choć żyję nie . . .
...jestem Polakiem sercem i duszą swoją - recytował w czasie 
spotkania z prezydentem Józefem Makoszem w Urzędzie 
Miasta Władek Nomgaudis, uczestnik kolonii w Kamieniu 
dla dzieci polskich z Ukrainy. Władek jest Polakiem po bab- 

 ̂ ce, dziadek był Litwinem, matka jest Ukrainką.________
Kolejna, trzecia licząca 45 dzieci gru

pa przyjechała ze Stanisławowa. Dzie
ci spędziły w Kamieniu 2 tygodnie,

wyjeżdżając na wycieczki do Ustronia, 
Częstochowy czy pobliskiej “Studzien
ki” w Jankowicach, w czasie niepogo

dy rysowały, uczyły się nowych piose
nek i wierszy, brały udział w konkur
sach. Kiedy tylko pogoda dopisywała 
- korzystały z kąpieliska, odwiedziły 
też krytą pływalnię. Kolejny tydzień 
dzieci spędzą w polskich rodzinach w 
Rybniku i w Kamieniu.

W Urzędzie Miasta dzieci zostały 
przyjęte słodyczami i sokami przy ko
lorowo udekorow anych stołach. 
Wspólnie z gospodarzami spotkania: 
prezydentem, Marią Kufa - Skoru
pową i dyrektorem Józefem Śliwką, 
odśpiewały piosenki o Stanisławowie 
i Lwowie, wystąpił też dziewczęcy 
chórek złożony ze starszych koloni- 
stek. Wcześniej prezydent nawiązał do 
zbliżającego się roku szkolnego, opo
wiedział o swoich wojażach po Euro
pie i korzyściach, jakie z tego ma na
sze miasto. Z iście aktorskim zacię
ciem odczytał, przyjęte owacyjnie 
przez gości, dwa popularne utwory li
teratury dziecięcej: “Lokomotywę” i 
“Rzepkę

Na koniec dzieci zostały obdarowa
ne teczkami, w których znalazły ze
szyty i piórniki z pełnym wyposaże
niem, a także foldery o naszym mie
ście, by o nim nie zapomniały.

dokończenie na stronie 2.

Mirosław Małek w pełnej gali olimpijskiej podczas oficjalnego powitania w 
klubie. W tle jacht typu DZ wykorzystywany w klubie jako jednostka szkolenio
wa,zbudowany przy współudziale Mirka i ochrzczony w dniu jego powitania 
imieniem "Atlanta"

wielkie marzenie..
- mówi Mirosław Małek, uczestnik tego

rocznych Igrzysk Olimpijskich w Atlancie, za
wodnik sekcji żeglarskiej RKS “Energetyk” w 
Rybniku.

- Marzenie, które się spełniło... Jak 
zatem wyglądała twoja droga do 
Atlanty?
- Moja żeglarska przygoda rozpoczę
ła się w 1988 roku, oczywiście na 
rybnickim akwenie, nieopodal które
go mieszkam do dziś. Młodzieżą, a 
miałem wtedy 13 lat, zajął się Jerzy

Lewandowski - pełen zapału, dzielił 
się z nami swoimi doświadczeniami 
“kadeciarza”, potrafił przekonać nas 
do swojej pasji. Początkowo pływa
łem na Optymistach, potem łódkach 
klasy Kadet; udało mi się trzykrotnie

c.d. na stronie 7.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kamieniu 
niedziela, 18 sierpnia, 

godz. 13.00
F e s t y n  K o n n y

W programie m.in.
I Zawody Jeździeckie o Puchar Prezydenta Miasta, 

godz. 18.00
występ gwiazd muzyki disco-polo: Bahamas, Mirage i Mr Dex

y Bilet miesięczny na wrzesień ma już właściciela *
Darmowy bilet komunikacji miejskiej na terenie Rybnika na wrzesień 

otrzymuje Lech Szczepkowski, ul. Św. Józefa 31c/36, 44-217 Rybnik.
| Aby odebrać nagrodę należy zgłosić się z numerem "GR" 33/291 z 16 sierp- |  
ęńa  i dowodem tożsamości w kasie budynku Urzędu Miasta, przy ul. Hallera 10.^

h i e i w c z N Y

ZA DAii
W ydrukow any  obok kupon 

może być szansą na darm owy bi
let miesięczny komunikacji miej
sk iej na teren ie  R ybn ik a . W y
starczy go wyciąć i razem z kupo
nami w ydrukow anym i w poprze
dnich i w kolejnym  num erze na
kleić na kartkę pocztow ą i wysłać 
na adres naszej redakcji lub w rzu
cić do “żółtych skrzynek” 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. 2 8 8 2 5 ^ 2  1



Zarząd Miasta Rybnika ogłasza 
publiczny ustny przetarg nieograniczony 

NA SPRZEDAŻ GRUNTU POŁOŻONEGO W RYBNIKU 
PRZY UL. ZEBRZYDOWICKIEJ

oznaczonego w operacie ewidencji gruntów miasta Rybnika na mapie 2 obręb 
Smolna jako działka nr nr 1427/164 o powierzchni 1639 m kw zapisane w księ
dze wieczystej KW 463 w Sądzie Rejonowym w Rybniku.

Teren przeznaczony pod działalność usługową /bez prawa zabudowy/. 
Cena wywoławcza: 37.700,00 zł 
Wysokość wadium: 3.800,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 4 września 1996 r. o godz. 10.00 w sali nr 137, 
I piętro budynku Urzędu Miasta Rybnika, ul. B. Chrobrego 2.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić wadium na konto Urzędu 
Miasta PBK Warszawa I/O Rybnik Nr 372602-2017-3620-3-68 lub bezpośre
dnio w kasie /parter budynku przy ul. B. Chrobrego 2, pok. nr 22/ najpóźniej do 
godz. 9.30 w dniu przetargu.

Dodatkowo należy wpłacić w kasie Urzędu /pok. nr 22/ koszty organizacyjne 
przetargu w wysokości 20,00 zł.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na po
czet ceny nabycia, a w razie uchylenia się od zawarcia umowy w terminie 1 
miesiąca od daty przetargu ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami 
Urzędu Miasta Rybnika, ul. Miejska 7, pok. 120, tel. /036/ 22364.

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

Zarząd Miasta Rybnika ogłasza przetarg nieograniczony 
w formie pisemnych ofert

NA SPRZEDAŻ GRUNTU POŁOŻONEGO W RYBNIKU 
PRZY ULICY 3 MAJA PRZEZNACZONEGO 

NA DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWO - USŁUGOWĄ.

Przedmiotem przetargu jest: nieruchomość niezabudowana o powierzchni 1399 
m kw. położona w Rybniku przy ulicy 3 Maja zapisana w księdze wieczystej KW 
115.729 oznaczona jako działka nr 1698/8 na karcie mapy 6 obręb Rybnik, sta
nowiąca własność Gminy Miasta Rybnika.
* Cena wywoławcza 211.000,00 zł
* Wysokość wadium 21.000,00 zł

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem “PRZETARG” opatrzone datą 
winny zawierać:
- imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę i siedzibę jeżeli oferentem 

jest osoba prawna,
- program zagospodarowania nieruchomości z terminem jego rozpoczęcia 

i zakończenia,
- poświadczenie wiarygodności finansowej oferenta,
- dowód wpłacenia wadium,
- zgodę ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości 

jeżeli oferentem jest cudzoziemiec,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu.

Oferty należy składać w Wydziale Geodezji Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta 
Rybnika ul. Miejska 7, pokój 120 w terminie do 2 września 1996 r. do godz. 
15.00. Wadium należy wpłacić na konto Gminy Rybnik, PBK Warszawa I Od
dział Rybnik Nr 372602-2017-3600-2-73 lub bezpośrednio w kasie /parter bu
dynku przy ul. B. Chrobrego 2 - pok. nr 22/ najpóźniej do godziny 9.30 w dniu 
4.09.1996 r. Dodatkowo należy uiścić w kasie Urzędu /pok. nr 22/ koszty organi
zacyjne przetargu w wysokości 20,00 zł.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na po
czet ceny nabycia, a w razie uchylenia się od zawarcia umowy w terminie 1 mie
siąca od daty przetargu ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego.

Przetarg - otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Rybnika przy ulicy 
B. Chrobrego 2 w dniu 4.09.1996 r. o godz. 11.00 w sali 137 il piętro/, w obe
cności przybyłych przedstawicieli oferentów.

Przyjęte oferty będą brać udział w licytacji, o terminie której przedstawiciele 
zostaną poinformowani w dniu przetargu.

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotowej nieruchomości udziela Wy
dział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Rybnika ul. Miejska 7 pok. 
120 - tel. /036/22364.

Zarząd Miasta Rybnika zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferentów 
do negocjacji, unieważnienia lub przerwania rokowań bez podania przyczyn.

Zarząd Miasta Rybnika ogłasza przetarg nieograniczony
NA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA WYKONANIE POSZERZENIA 

UL. WODZISŁAWSKIEJ

Termin realizacji: 1 miesiąc od daty podpisania umowy.
Wadium należy wpłacić w PBK I/O Rybnik Nr 372602-2017-3620-3-68 lub w 

kasie Urzędu Miasta do dnia 11 wrzesień 1996 r. do godz. 12.00, dopuszcza się 
wszystkie formy przewidziane Ustawą art. 41 ust. 2.

Wysokość wadium: 1.400,00 zł.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia /cena 10 zł/ można odebrać w 

siedzibie zamawiającego, pok. 247, lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawnieni do kontaktu z oferentami: mgr inż. W. Lampart, U. Grzenik.
Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną “Oferta na wykonanie poszerzenia ul. 

Wodzisławskiej” należy złożyć w siedzibie zamawiającego, pokój nr 247.
Termin składania ofert upływa dnia 11 września 1996 r. o godz. 15.00.
Otwarcie ofert dnia 12 września 1996 r. o godz. 9.00 w siedzibie zamawiają

cego, sala nr 138.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu Ustawy o zamówieniach publicznych.

----------------------------------------------------------------- ----------

Służba Transportu Zbiorowego informuje

Objazdy w Niedobczycach
Służba Transportu Zbiorowego informuje, że w związku z remontem mostu 

w Niedobczycach na ul. Górnośląskiej od dnia 6.08.96 r. linia 500 została podzie
lona na dwie części i kursuje w następującym układzie:
1. Plac Wolności - Niedobczyce Kościół - Plac Wolności
2. Niedobczyce Bar - KWK Marcel - Niedobczyce Bar

Wymaga to pokonania pieszo odcinka pomiędzy jednym autobusem, a drugim. 
Linia 584 jadąc przez Niewiadom kończy kurs na przystanku Niedobczyce Bar. 
Linia 585 zaczyna kurs od przystanku Niedobczyce Bar przez Niewiadom do 
Rybnika.

Odjazdy linii 500 są skoordynowane z odjazdami linii 584 i 585.
Nowe rozkłady jazdy zostały rozwieszone na przystankach na trasie kursowa

nia autobusów.

Podział linii 
i zmiana numerów

Informujemy, że z dniem 1 września 
br. obecna linia 580 zostaje podzielo
na na dwie linie: 526 relacji Chwało- 
wice - Jejkowice, oraz 527 relacji 
Chwałowice - Gaszowice. Ponadto li
nia 599 zmieni numer na 502 równo
cześnie zmieniając godziny odjazdu i 
trasę przejazdu. Rozkłady jazdy zosta
ną rozwieszone na przystankach w 
ostatnim tygodniu sierpnia.

Podrapane, powyginane, a na koniec wyrwane z betono
wej ściany przystanku metalowe rozkłady jazdy, sprayo
we bazgroły na świeżo wymalowanych ścianach wiat, pod
palone kosze na śmieci, pocięte siedzenia w autobusach - 
oto tylko część repertuaru przystankowych i autobusowych 
wandali działających na liniach obsługiwanych przez Ryb
nickie Służby Transportu Zbiorowego.

Oczywiście, podobne problemy mają 
również inni przewoźnicy. Nie tak daw
no kilku młodych ludzi na oczach pa
sażerów rozebrało na części pierwsze 
kasownik w autobusie PKS. Mieli pe
cha - na gorącym uczynku złapali ich 
rewizorzy. Nie oparły się chuliganom

rozkłady jazdy MPK - najpierw tłuczo
ne jest szkło, potem podpalana kartka 
z rozkładem...

Uprzedzając te działania przewoźni
cy instalują dodatkowe rozkłady jazdy 
w pobliskich kioskach “Ruchu”, skle
pach, punktach Totolotka, by przed

Rybnickie kontrasty

Na tle starej ryb
nickiej zabudowy 
interesująco i no
wocześnie pod  
względem archi
t e k t o n i c z n y m  
prezentuje się 
wyjście z pasażu 
łączącego ulicę 
Sobieskiego z 
parkingiem przy 
ul. Brudnioka.

Zdj.: 
Zb. Solarski

Zarząd Miasta Rybnika ogłasza przetarg nieograniczony 
NA PRZEPROWADZENIE ZABIEGÓW KONSERWATORSKICH 

DRZEW POMNIKOWYCH I STARODRZEWU 
NA TERENIE MIASTA RYBNIKA.

Termin realizacji zamówienia: 30.11.1996 r.
Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia /cena 5,00 

zł/ można odebrać osobiście w Urzędzie Miasta Rybnika - Wydział Ochrony Śro
dowiska, ul. Chrobrego 2, pokój 254.

Uprawniona do kontaktów z oferentami jest Zofia Fiłec, teł. 23011 wew. 7222. 
Zamkniętą kopertę oznaczoną “Zabiegi konserwatorskie drzew pomniko

wych i starodrzewu” zawierającą ofertę należy złożyć w Wydziale Ochrony 
Środowiska, pok. 254 w terminie do 9.09.1996 r., do godz. 15.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.09.1996 r. o godz. 12.00 w siedzibie zamawia
jącego, sala nr 138.

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.

wandalami chroniła je szyba i przypil
nował sprzedawca. Niestety, miejska 
komunikacja nie dysponuje umundu
rowanymi funkcjonariuszami jak SOK, 
a pewnie tylko takie działania uchro
niłyby przystanki i autobusy przed chu
ligańskimi wybrykami. Bezmózgowe 
“zabawy” młodych przeważnie ludzi, 
którzy wypróbowują na metalowych 
tabliczkach swoją siłę narażając prze
woźników na koszty napraw dewasta
cji, nie wspominając o nerwach korzy
stających z miejskiej komunikacji.

Poradzono sobie natomiast ze ścią
ganiem należności za tzw. bezbileto- 
we przejazdy czyli po prostu od jeż
dżących na gapę. W tej chwili kary 
mogą być ściągane z pensji przez za
kłady pracy, a jeżeli delikwent nie pra
cuje - przez sąd. /r/

Apel
do stowarzyszeń 

i fundacji
Na terenie naszego miasta działa wiele 

tzw. organizacji pozarządowych, a 
więc stowarzyszeń, fundacji i towa
rzystw grupujących ludzi w konkretnym, 
zazwyczaj chwalebnym, celu. Władze 
miasta, chcąc rozeznać się w ich liczeb
ności, zakresie działalności i spełnianej 
roli społecznej, a także mając na uwadze 
ewentualnądla nich pomoc, planuje spo
rządzenie dokładnego miejskiego rejestru 
takich organizacji. Chodzi nie tylko o 
organizacje tzw. pomocowe, ale również 
stowarzyszenia kulturalne, sportowe, tu
rystyczne, a także zajmujące się sprawa
mi ekologii, patologii społecznej, zdro
wia itp.

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

Irl

Choć tyję nie w Polsce...
dokończenie ze strony 1.

Jedną z opiekunek dzieci jest Bogu
miła Ostrowska - Starak, lekarz - pe
diatra pracująca w dziecięcej przycho
dni w Stanisławowie. Miała okazję by 
wrócić do Polski najpierw w 1946, po
tem w 1957 roku, jednak ze względu na 
matkę, która nie chciała opuścić rodzin
nej ziemi - została. Ukończyła studia, 
wyszła za mąż za Polaka. W Polsce żyje 
wielu jej krewnych - m.in. brat, który 
osiedlił się w Gliwicach. Na spotkaniu 
w UM to właśnie Bogusława Starak 
udowodniła, że zna najwięcej zwrotek 
piosenki “Płynie Wisła, płynie...” 

Kiedy przyjeżdżam do tego kraju, 
pąka mi serce z radości, 
bo słyszą swojc[ rodzinna^ mową, 
bo widzą w oczach

dużo wesołych ludzi, 
pełnych miłości...

recytował Władek wiersz Anny Usiło- 
wicz.

Mamy nadzieję, że był wyrazicielem 
uczuć wszystkich dzieci. Ir/

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Nowa centrala, nowe numery...
jH H B H H M M H H M i 8B5SBH99SBBBBB

Od kilku miesięcy, obok siedziby rybnickiego Zakładu Tele
komunikacji Polskiej S.A. przy ulicy Hallera można obserwo
wać rosnący coraz szybciej nowy budynek. Oddanie go do użyt
ku planowane jest na październik. Przeniesiona tam zostanie 
cała administracja zakładu, zaś dotychczasowa jej siedziba zo
stanie tak zwanym budynkiem technicznym.

Nowy budynek wyposażony bę
dzie między innymi w nowoczesny 
hall, przystosowany do komplekso
wego św iadczenia usług dla abo
nentów. W obecnym budynku TP 
m ieśc i się  ju ż  now a c e n tra la  
nadrzędna, która zostanie urucho
miona na przełom ie października i 
lis topada . Po łączone z n ią  będą 
mniejsze centrale, tzw. koncentra
tory w yniesione, skupiające abo
n en tó w  z o k reś lo n e g o  te re n u . 
W szystko to będzie przyłączone za 
pomocą kabli światłowodowych. W 
tej chwili trwa prowadzenie światło
wodów drogą podziemną, co, jak każ
da nowość, rodzi nowe problemy. Jak 
mówi wicedyrektor Zakładu Teleko
munikacji Wojciech Siedlaczek, naj
więcej kłopotów sprawia uzyskanie 
zgody właścicieli posesji, przez którą 
trzeba prowadzić wykopy/pisaliśmy o 
tym w poprzednim numerze/. Gdyby 
nie spowodowane tym przestoje i okrą
żanie spornych terenów, prace posuwa
łyby się szybciej. Dodatkowo wiele 
sprzeciwów wywołuje rozkopywanie 
trawników i nowo położonych kostek 
chodnikowych. Wprawdzie firmy pro
wadzące prace mają obowiązek napra
wiania szkód spowodowanych przez 
wykopy, jednak, jak mówi W. Siedla
czek, w niektórych miejscach miasto 
planuje w krótkim czasie przeprowa
dzenie innych prac, jak na przykład

wymianę rur czy zmianę nawierzchni 
chodnika, nie ma więc sensu kładze
nie kostki po to, by tydzień później ją  
demontować.

Dzięki prowadzonej modernizacji 
sieci telekomunikacyjnej, której zakoń
czenie planowane jest na czerwiec 
1998 roku, Rybnik zostanie włączony 

do strefy katowickiej, 
dzięki czemu będzie 
można wyeliminować 
numery kierunkowe 
do miast GOP-u. Re
gion ROW wzboga
ci się jeszcze w tym 
roku o 7 tysięcy no
wych num erów, a 
do czasu zakończe
nia inwestycji /tzn. 
do czerwca ’98/ na
wet o 40 - 50 tysię
cy. D o ce lo w o  na 
100 m ieszkań ców  
ma p rzyp ad ać 16 
ab onentów . T e le 
k o m u n ik a cja  ma 
jednak większe am
bicje: do roku 2000 
w sk aźn ik  ten ma 
wynosić 35 na 100.

N iestety , num e
rów jest wciąż mniej 
niż wniosków o ich 
przyznanie. Swoisty 
rekord w oczekiw a
niu na założenie te
lefonu sięga nawet 
27 lat. Spośród 7 ty 

sięcy numerów, których przyznanie 
planuje się w tym roku, pierw szeń
stwo przy zakładaniu telefonu będą 
mieć abonenci czekający jedynie na 
przełączenie telefonu do nowego 
mieszkania. Następni w kolejce są 
inwalidzi I grupy, potem podmioty 
gospodarcze, a dopiero na końcu 
osoby prywatne, według kolejności 
złożenia wniosków.

Może jednak się zdarzyć, że rów
nocześnie założony zostanie te le
fon osobie czekającej rok i tej, 
która czeka lat 20 ... Powód je s t 
prosty - w m iejscach, do których 
prowadzi się kable, przyłącza się 
n ie jako  “ za jednym  zam achem ” 
wszystkich oczekujących. Znacznie 
szybciej doczeka się telefonu ktoś 
mieszkający w bloku przyłączonym 
do sieci, niż ten, do kogo tę sieć 
trzeba dopiero poprowadzić.

Inw estycję prow adzenia kabli 
światłowodowych oraz przebudowy 
i modernizacji central w całości fi
nansuje telekom unikacja z fundu
szy sam odzielnie wypracowanych. 
Jest to operacja bardzo droga, ale 
jednocześnie bardzo przyszłościo
wa. Ś w iatłow ody  d a ją  szerok ie  
m ożliwości, choć na razie ich po
jem ność nie będzie w pełni wyko
rzystana. W iadom o, że znacznie 
polepszy się jakość realizow anych 
połączeń. W przyszłości zaś planu
je  się uruchom ienie szeregu usług 
dodatkowych, jak  na przykład do
stęp do Internetu /m ożliwy dotych
czas przez K atow ice/, skrzynkę 
poczty g łosow ej, czy m ożliw ość 
autom atycznego przełączenia roz
mowy na inny numer.

Tymi nowościami będziem y mo
gli się cieszyć /oczyw iście za do
datkową opłatą/, niestety dopiero w 
XXI wieku.

L ucyna T yl

Pechowa
droga

c.d. ze strony 1.

Wydawałoby się, że problem został w 
ten sposób rozwiązany. Niestety frag
ment prywatnego terenu “wgryza się” 
w tym miejscu w biegnący wzdłuż nie
go chodnik, i wykonawcy trotuaru 
zmuszeni byli do zrobienia w nim nie
zbyt efektownego “wycięcia”, które 
zwęża chodnik do zaledwie pół me
tra....

Na początku sierpnia tego roku, bez
prawna w zasadzie, budowa drogi do
biegła szczęśliwego końca: Urząd Re
jonowy otrzymał protokół końcowego 
odbioru drogi, wraz z wynikami prób
nego obciążenia mostu nad Nacyną, i 
dopuścił odcinek do prawnego użytko
wania.

W tym przypadku wszystko skończy
ło się dobrze, a urzędnikom pozostaje 
teraz chyba jedynie ciche narzekanie na 
nowe prawo budowlane, którego prze
pisy tak ściśle określają zasady posza
nowania prywatnej własności. Wszak 
z tego powodu nie może powstać 
nowa droga w Chwałęcicach i dlate
go trzeba dokładać - czasem nawet 
w iele - m etrów  kabla, aby tylko 
oszczędzić świeżo posadzone kwiat
ki w ogródku kogoś, kto nie życzy 
sobie, by w łaśnie tam tędy biegła 
nowa linia telefoniczna.

Zgadzamy się naturalnie, że “wła
sność - rzecz święta”, ale gdyby nie 
ludzka nieżyczliwość i brak zrozumie
nia dla wagi prowadzonych prac, zao
szczędzono by wiele pieniędzy, ner
wów i papierkowej roboty, tak urzędni
kom, jak i zbyt opornym właścicielom 
prywatnych posesji. Cóż, nie można 
mieć wszystkiego...

Lucyna Tyl
Do nowego budynku zostanie przeniesiona cała admi
nistracja zakładu. Zdj.: soi

Szczęście mieszka w nodze
Od 22 lipca tego roku działa w Raciborzu nowa ka

wiarnia Art-Cafe. Jest to już trzecia kawiarnia tego typu 
na terenie Śląska, którą zorganizowała Agencja Arty- 
styczno-Reklamowa Art-Fart z Rybnika. Dwie inne znaj
dują się w Katowicach i oczywiście w Rybniku.

- Pomysł utworzenia pierwszej ka
wiarni w takiej formie powstał 3 lata 
temu, a jego realizacja rozpoczęła się 
od znalezienia jednego starego mebla 
u Andrzeja Chlapeckiego - mojego 
wspólnika. Potem rozpoczęliśmy razem 
odwiedzanie antykwariatów, zbieranie 
staroci, aż w końcu zakochaliśmy się 
w tych meblach - powiedział Bogdan 
Garbacz - współwłaściciel Art-Fartu.

Do każdego lokalu meble kompleto
wali ponad pół roku. Wyszukiwali po
śród staroci na strychach u znajomych 
i w antykwariatach. Potem oddawali je 
do renowacji. Musieli szukać stolarza, 
który zgodziłby się wykonać naprawę, 
bo większość rzemieślników niechęt
nie przyjmowała zamówienia, traktu
jąc przyniesione rzeczy jak starocie, 
bambetle nadające się do wyrzucenia. 
Rzeczy do wszystkich kawiarni były 
specjalnie dobierane, tak aby pasowa
ły do wystroju i nadawały wnętrzu spe
cyficzny charakter. Nawet więc jeśli 
nowemu klientowi wydaje się, że ma
nekiny, stare mundury, czy żelazka 
zdobiące ściany po prostu ktoś powie
sił - w sposób przypadkowy - jest w 
błędzie. Podczas prac nad wystrojem, 
które trwają dość długo, nieraz docho
dziło do kłótni pomiędzy właściciela
mi i pomagającymi im przyjaciółmi. - 
Ponieważ w ystrój kom ponujem y  
wspólnie, często kłócimy się, gdzie ja 
kaś rzecz ma stać, bo każdy widzi ją  w

innym miejscu. Po jakimś czasie do
chodzimy jednak do porozumienia - 
twierdzi Aleksander Chwastek - au
tor makram wiszących w lokalach, ale 
też kabareciarz i lekarz z zawodu.

Okazało się również, że na stare me
ble pojawiło się zapotrzebowanie. 
Klienci twierdzili, że dobrze się czują 
w otoczeniu staroci. Każdy mebel Art- 
Cafe ma swoją historię. Jedna z dużych 
stojących lamp przywieziona została od 
przyjaciółki z Katowic, kontrabas po
chodzi z domu jednego ze wspólników

- Na początku założyliśmy sobie, że 
szukamy naprawdę starych mebli, krze
seł które skrzypią^, so f z wysiedziany
mi miejscami. Chodzi nam o to, żeby 
było w naszych pomieszczeniach sły
chać szmerek starzyzny. Aby wiadomo 
było, że kiedyś była sobie jakaś bab
cia, która siedziała na tej sofie, a po
tem siedział na tym je j wnuczek, teraz 
natomiast jeden z naszych klientów - 
mówi B.Garbacz. - Z każda  ̂z posiada
nych rzeczy niezwykle się zżyliśmy. 
Brak którejkolwiek z nich odczulibyśmy 
boleśnie, tak ja k  każdy odczuwałby 
brak ulubionego mebla w domu. Jest 
nam strasznie smutno kiedy rozlatuje 
się komplet krzeseł i walczymy ze wszy
stkich sił, aby je  ratować.

Na razie gromadzenie przedmiotów 
do Art-Cafe zostało zakończone. Rzad

ko zdarza się, że sami klienci przyno
szą coś do kawiarni, choć kilka ekspo
natów trafiło tu w ten sposób. Każdy 
dar przyjęty zostaje z wdzięcznością, a 
ofiarodawcy dziękuje się piwem czy 
nawet kolacją, w zależności od warto
ści rzeczy czy zaangażowania. Teraz 
jednak właściciele nastawili się raczej 
na wyszukiwanie rzeczy ładnych, cho
ciaż przytrafiają im się niespodzianki. 
Oglądając któregoś wieczora przyszły 
lokal w Katowicach, w kratce ścieko
wej przed wejściem właściciele znale
źli starą, kamienną, blisko 10-kilogra- 
mowąkulę armatnią, która teraz zdobi 
otwarty już lokal. - Moja  ̂ulubiona^ rze
czą̂  jest natomiast stół, który stoi w 
Night Clubie. Kiedyś ktoś powiedział 
mi, że jest to dawny stół karciano-piw- 
ny, z wysuwanymi szufladkami z boku. 
Kryje też w sobie pewną tajemnicę. W 
nodze stołu jest szafka, której do tej 
pory nie otworzyliśmy. Nie wiemy, czy 
coś w niej znajdziemy, czy jest pusta. 
Otworzymy ją, gdy oddamy ją  do re
nowacji. Na razie mieszka w niej szczę
ście - powiedział B. Garbacz.

Właściciele Art-Fartu przy organiza
cji nowego lokalu w Raciborzu poszli 
też w nowym kierunku. Oprócz dwóch 
sal urządzonych w starym stylu podob
nie jak w poprzednich kawiarniach, po
jawiła się trzecia - zupełnie nowocze
sna, w której wystrój stanowią meble 
zaprojektowane przez Toma i Grega - 
artystów z Niemiec, wystawiających 
niedawno w Rybniku. - Nie chcieliśmy 
robić kolejnej Art-Cafe, chcieliśmy zro
bić coś nowego, co by nas cieszyło, dą
żymy do znalezienia nowego kierunku, 
połączenia nowoczesności ze starzyznąr 
- twierdzi B. Garbacz.

Chociaż kawiarnie w trzech miastach 
prowadzone są przez tę samą firmę i 
urządzone w tym samym stylu, groma

dzą różną klientelę. W Katowicach 
przychodzą i reżyserzy, i artyści, poli
cjanci, cudzoziemcy, nauczyciele i na
ukowcy; każdy uważa, że tu pasuje i 
dobrze się tu czuje. W Rybniku nato
miast Art-Cafe odwiedza głównie mło
dzież i przyjaciele właścicieli.

Agencja Art-Fart umila czas swoim 
klientom nie tylko otwierając nowe ka
wiarnie, ale też poprzez organizowa
nie różnego typu imprez. W ciągu nie
całych dwóch lat z inicjatywy agencji 
odbyło się prawie 60 koncertów, spo
tkań artystycznych, wystaw. Ostatnio 
głośno o firmie było za sprawą Nocy 
Świętojańskiej, podczas której bawiło 
się kilka tysięcy osób. Kawiarnię w 
Rybniku odwiedzali K. Krawczyk, K. 
Daukszewicz, S. Tym, Kabaret Potem.
- Przy organizowaniu imprez liczymy 
się jednak z tym, że działamy rv cen
trum miasta i nie każdemu odpowia
dają[ nocne hałasy. Dlatego większe im
prezy odbywają się zaledwie kilka razy

roku. Chcemy żyć w dobrych stosun
kach z sąsiadami i z konkurencją. Z tâ  
ostatnia^ liczymy się i cieszymy, że jest, 
bo dzięki temu nie możemy osiąść na 
laurach. Konkurencja pozwala nam 
określić się na jakim poziomie jeste
śmy. Czy ju ż  coś zaniedbaliśmy i tra
cimy klientów, czy jest bardzo dobra. 
My po prostu lubimy konkurencję - 
twierdzi B. Garbacz.

Prowadzenie kawiarni daje satysfak
cję dwóm wspólnikom, zwłaszcza je
śli klienci są zadowoleni, chwalą lokal 
czy przyprowadzająznajomych, ale jest 
też niezwykle męczące. Tym bardziej, 
że ciągle coś się w niej zmienia. W naj
bliższym czasie w Rybniku pojawią się 
nowe makramy Aleksandra Chwastka.
- Stare ju ż  mi się nie podobają[, te będą_ 
lepsze - twierdzi autor.

Aneta Twaróg

Oryginalne wnętrze rybnickiej Art - Cafe
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To będą już XXVII Rybnickie Dni Literatury. Roz
poczną się tradycyjną inauguracją w  ostatnią niedzie
lę września /29.IX./ bieżącego roku.

Tegoroczna największa impreza kul
turalna naszego regionu w swojej lite
rackiej sensu stricto części odbędzie się 
pod hasłem ‘‘Literacka Wielkopolska 
w Rybniku A więc kontynuacja przy
jętej w roku ubiegłym formuły prezen
towania naszej publiczności wybra
nych środowisk twórczych Polski - tym 
razem po Gdańsku - Poznań. Wielko- 
polskę reprezentować będą badacze li
teratury - profesorowie Edward Bal- 
cerzan i Ryszard K. Przybylski - oraz 
literaci: Bogusław Latawiec, domini
kanin Jan Wojciech Góra, Jerzy Gru- 
piński, Ryszard Krynicki, Sergiusz 
Sterna - Wachowiak, Tadeusz Żu
kowski. Reprezentacja - przyznać trze
ba - wybitna!

Program imprezy nie jest jeszcze do

końca zamknięty, ale już w tej chwili 
możemy zapowiedzieć szereg imprez 
towarzyszących tradycyjnym spotka
niom literatów z czytelnikami i mło
dzieżą szkolną. Wśród spektakli tea
tralnych dzieci z przedszkoli i szkół 
podstawowych będą mogły obejrzeć 
“O czym szumią wierzby ” Teatru Ani
macji, młodzież szkół średnich z pew
nością chętnie się wybierze na “Ptaś- 
ka ” wg W. Whartona Teatru Nowego 
z Poznania.

Z pewnością obejrzymy dwie wysta
wy: Pracowni Architektury i Grafiki 
“Top - Project” Marka Wawrzyniaka 
oraz fotoreportera “Gazety Rybnickiej” 
Zbigniewa Solarskiego pt. “Barwy zie
mi”. Być może uda się sprowadzić z 
chorzowskiego Teatru Rozrywki mu-

sical “Evita”. Wreszcie, jak co roku, 
zostanie ogłoszony konkurs literacki - 
tym razem nie na wiersz, lecz na prozę 
fotograficzno - reportażową. Konkurs 
wykroczy poza granice Rybnika, gdyż 
obok pism regionalnych patronować 
mu będzie także “Trybuna Śląska”. 
Roboczy temat konkursu brzmi: “W 
mojej Małej Ojczyźnie”. Aby pozostać 
przy sprawach regionu: obejrzymy w 
Rybniku znany już z telewizji program 
z cyklu “Opowieści Erwina Respond
ka” Wojciecha Samowicza i Michała 
Smolorza /produkowany przez “Ante
nę Górnośląską”/ - tym razem w for
mie spektaklu pt. “Album rodzinny 
Envina Respondka”. Spośród literatów 
naszego środowiska odwiedzą nas Sta
nisław Krawczyk, ubiegłoroczny lau
reat Honorowej Lampki Górniczej, 
oraz Andrzej Szuba - znany poeta, tłu
macz i krytyk.

Pewny jest już także mocny akord na 
zakończenie Dni: występ Orkiestry 
K am eralnej “A m adeus” pod dyr. 
Agnieszki Duczmal!

/gw/

Konkurs literacki z okazji 
XXVII Rybnickich Dni Literatury

W mojej Małej Ojczyźnie
Rybnickie Centrum Kultury 

oraz “Trybuna Śląska” i “Gazeta 
Rybnicka” ogłaszają Konkurs Li
teracki z okazji XXVII Rybnickich 
Dni Literatury.
I. Temat konkursu: W mojej Ma
łej Ojczyźnie.
Organizatorzy proponuj ą rozważenie 
następujących zagadnień:
1. Co stanowi o szczególnej atmosfe
rze miejsca mojego zamieszkania? 
Co nas tu trzyma? Kim byliśmy, kim 
się czujemy, kim chcemy być?
2. Ludzie i ziemia, ludzie i mury. Co 
zmieniło się w najbliższym, najlepiej 
mi znanym środowisku? Jakie posta
wy /konflikty? rozczarowania? pole
miki? nadzieje?/ te zmiany wywoła
ły? Jakie wartości dominują w moim, 
podlegającym zmianom, otoczeniu?
3. Mój świat a Europa regionów. Pro
wincjonalne kompleksy czy powody 
do dumy? Co wniesiemy we wspól
ne dziedzictwo kulturowe i cywiliza
cyjne kontynentu?

Liczymy na próbę opisu rzeczywi
stości poprzez konkret /wydarzenie, 
konflikt, dialog, obraz sytuacji lub

środowiska, portret człowieka czy 
ludzi/ jak również na ambitne, samo
dzielne i oryginalne, poparte przykła
dami i obserwacjami uogólnienie. 
Zachęcamy do wpisania się w formu
łę “literatury faktu”, nie wykluczamy 
jednak elementów fikcji literackiej.
II. Zasięg

Nie ograniczamy zasięgu geogra
ficznego konkursu, liczymy jednak 
przede wszystkim na prace związane 
z naszym regionem: historycznym 
Śląskiem, obecnym województwem 
katowickim, Podbeskidziem, Opol
szczyzną.
III. Forma

Nigdzie wcześniej nie publikowa
ne opowiadanie, reportaż, esej, zapis 
rozmowy, cykl literackich obrazków.
IV. Objętość

Do 12 stron znonnalizowanego ma
szynopisu /30 wierszy po 60 znaków/ 
- w 2 egzemplarzach.
V. Autorzy

Wiek - powyżej 16 lat. Dopuszcza
my prace zbiorowe, również rodzin
ne. Dane autora lub autorów /nazwi
ska, adresy/ prosimy dołączyć w

osobnej kopercie opatrzonej tym sa
mym godłem, którym podpisujemy 
nadesłaną wypowiedź literacką.
VI. Termin

Termin nadsyłania prac: do 20 
września 1996 roku na adres: Ryb
nickie Centrum Kultury, ul. Saint 
Vallier 1,44-200 Rybnik.
VII. Jury

Prace konkursowe oceni jury powo
łane przez organizatorów.
VIII. Nagrody

Pula nagród wynosi 2000 PLN - do 
rozdysponowania według uznania 
jury konkursu. Decyzje jury nie pod
legają dyskusji.

Nagrodzone prace zostaną opubli
kowane na łamach “Trybuny Ślą
skiej” i “Gazety Rybnickiej”, według 
przyjętych w każdej redakcji zasad 
odpłatności za wierszówkę.

Redakcja zastrzega sobie prawo do
konywania koniecznych skrótów 
przed publikacją zwycięskich prac. 
Organizatorzy nie zwracają nadesła
nych prac.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłosze
nie wyników nastąpi 6 października 
br. podczas uroczystości zakończenia 
XXVIÍ Rybnickich Dni Literatury.

Wszelkich informacji dotyczą
cych organizacji konkursu udziela 
Rybnickie Centrum Kultury w 
Rybniku, ul. Saint Vallier 1, nr tel. 
22132, 23235, fax 395831

Koncert na rogi myśliwskie
Niezwykły koncert odbędzie się na plene

rowej scenie “Pod wierzbą” u stóp Teatru 
Ziemi Rybnickiej w niedzielę 25 sierpnia.

Wystąpią goście z Niemiec: chór 
“Cacilia” z Gimbom, orkiestra szkol
na Arcybiskupiego Gimnazjum św. 
Anieli w Wipperfürth oraz zespół trę
baczy na rogach myśliwskich okręgu 
łowieckiego Wipperfürth w Nadrenii- 
Westfalii.

Zespoły te przybędą do Polski głów
nie po to, by wziąć udział w tzw. 
mszach myśliwskich, które zostaną 
odprawione w Pszczynie oraz Łubowi
cach - miejscu urodzenia niemieckie
go poety i pisarza romantycznego J. 
von Eichendorffa. Dwie podobne msze 
zorganizowano wcześniej w zamko
wym kościele w Gimborn, a jednym z 
inicjatorów tego przedsięwzięcia był 
książę pszczyński Bolko von Hoch
berg, mieszkający dziś w Niemczech. 
Organizatorzy, w tym rodzina książę
ca, zapragnęli powtórzyć tę uroczystość 
w dawnej pszczyńskiej posiadłości 
Hochbergów. Bolko do dziś odwiedza 
zamek, ma tu nawet swój własny apar
tament, będzie też prawdopodobnie 
obecny na myśliwskiej mszy w Pszczy
nie.

Uczestniczące we mszy zespoły wy
stąpią w niedzielę w Rybniku, a współ
organizatorami koncertu są: ze strony 
niemieckiej redaktor naczelny mie
sięcznika “Der Rybniker” Gerhard 
Kubatz, z polskiej Jan Salamon. Do 
Rybnika przybędą też proboszcz ko
ścioła w Gimbom Ernst Erlinghagen, 
dyrektor d/s nauczania Arcybiskupie
go Gimnazjum im. św. Anieli w Wip- 
perfuuurth, burmistrz Gimbom Wol
fgang Schuffert, oraz prowadzący 
chór “Cacilia” Martin Weiss oraz szef 
zespołu trębaczy p. Dohr, którego 
żona pochodzi z Niewiadomia.

Program rybnickiego koncertu, który 
rozpocznie się ogodz. 17.30, zapowia

da się bardzo bogato. Szkolna orkie
stra wykona m.in. utwory Chaczaturia
na, Haendla, Lista, Debussyego, Mo
zarta, Beethovena, Mendelssohna, 
Schumanna i Haydna, będzie również 
towarzyszyć śpiewającej mezzosopra
nem solistce. Chór zaprezentuje się 
również w melodiach ludowych, a trę
bacze w tradycyjnych melodiach my
śliwskich.

Organizatorom, a także rybnickim 
melomanom wypada życzyć sprzyjają
cej aury. Ixl

•faujojzsBjyj i bJbj^  £  Aoijn n§oj 
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Piękno siedzi w szczegółach

Skarbonka z Mu
rzynkiem  kojarzy 
nam się przeważnie 
ze świąteczną stajen
ką. Gdy dzieci wrzu
cają do niej monetę, 
Murzynek w podzię
kowaniu kiwa głową. 
W jednym z rybnic
kich kościołów taka 
właśnie skarbonka z 
Murzynkiem stoi cały 
rok. Który to kościół? 
Odpowiedzi prosimy 
szukać na tej samej 
stronie.

MIEJSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA

16.08. godz. 11.00 -Film  wideo
19.08. godz. 11.00 - Krzyżówka z ha
słem - konkurs opracowany na podsta
wie poznawanych legend
20.08. godz. 11.00 - Film wideo
21.08. godz. 11.00 - “ O Karliku Ko
walczyku i śpiących rycerzach” - kon
kurs plastyczny
22.08. godz. 11.00 - Film wideo
23.08. godz. 11.00 - Film wideo 
KLUB KULTURY “HARCÓWKA”

RYBNIK - LIGOTA
16.08. godz. 14.00 - Rozrywki umy
słowe: “Świat krzyżówek”
19.08. godz. 11.00 - Gry telewizyjne
21.08. godz. 11.00 - Biegi z przeszko
dami

DOM KULTURY 
- NIEDOBCZYCE

16.08. godz. 16.00 - Zajęcia plastycz

ne - rzeźba
19.08. godz. 10.00 - Zajęcia plastycz
ne - malarstwo
20.08. godz. 10.00 - Film dla dzieci
21.08. godz. 16.00 - Zajęcia plastycz
ne - rzeźba
22.08. godz. 10.00 - Zajęcia plastycz
ne - malarstwo
23.08. godz. 16.00 - Zajęcia plastycz
ne - rzeźba

KĄPIELISKA
K am ień  - czynne w godz. 9.00 - 18.00,
bilety: 2 zł normalne, 1 zl ulgowe, 1,5 
zł emeryci i studenci 
Ruda - czynne w godz. 9.00 - 18.00, 
bilety: 2,5 zł normalne, 2 zl ulgowe, 1 
zł dzieci
Paruszowiec - czynne w godz. 9.00 -
18.00, bilety: 2 zł normalne, 1,5 zł 
emeryci, studenci, 1 zł dzieci 
Chwałowice - czynne w godz. 9.00 -
18.00, wstęp bezpłatny. lal

Rozpoznaj się na zdjęciu

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

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

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Abecadło
Rzeczy

Śląskich
V___________________________)

Imponujący był rozwój gospo
darki stawowej na Górnym Ślą
sku. Coraz liczniejsze i gęsto za
ludnione miasta zgłaszały zapo
trzebowanie na duże dostawy 
żywności.

Nie bez znaczenia było również ści
słe przestrzeganie postów kościelnych, 
co sprawiało, iż rósł popyt na ryby, 
zwłaszcza w okresach Adwentu, Wiel
kiego Postu oraz w środy i piątki, które 
były dniami bezmięsnymi. Nadmieńmy 
także, iż znaczna odległość Górnego 
Śląska od morza oraz brak jezior na 
tych terenach, stało się istotną przyczy
ną rozwoju hodowli ryb w stawach. 
Szczytowy okres wielkiego rozwoju 
gospodarki stawowej na Górnym Ślą
sku przypada na przełom XIII i XIV 
wieku. Rybnik zasłynął jednak na tym 
polu już w X wieku. Ten typ gospo
darki wypierany w następnych wiekach 
przez przemysł, zanikł prawie całko
wicie w XIX wieku.

Staropolskie prawo zezwalało chło
pom na łowienie ryb w rzekach, ale 
tylko na terenie ich wsi. Pomysłowi 
chłopi przy brzegu rzeki wykopali staw 
i w nim łowili ryby. Takie rozwiązanie 
zachęcało ludzi do zakładania coraz 
większej liczby stawów. W tej dziedzi
nie rozwijało się nawet osobne rzemio
sło zwane stawiarstwem. Mistrzami w 
tej dziedzinie byli w dawnej Polsce 
Ślązacy. Wśród nich największe uzna
nie zdobył Olbrycht Strumieński z 
Mysłowic, który w 1573 roku wydał w 
Krakowie książkę zatytułowaną “O 
sprawie, sypaniu, wymierzaniu i rybie
mu stawów”. Poucza w niej m.in. "Kie
dy chcesz wodę wywieść z rzeki rowem 
na staw, weźmi wagę /poziomicę/ w 
rzece do samej wody, zmierzysz brzeg 
jako jest wysoki nad wodą. Jeśliby nie 
był wyżej łokcia /50 cm/, to musi być

Skradzione Iwy Herzoga
W połowie lipca tego roku podczas fotografowania cmen

tarza wr Rudach do mojego samochodu podeszła niespodzie
wanie młoda kobieta z dzieckiem. Niespełna roczny chłop
czyk napił się nafty, a wystraszona matka prosiła o szybkie 
podwiezienie do tamtejszego ośrodka zdrowia.

W ten sposób poznałem rudzką 
przychodnię lekarską i aptekę. Przed 
apteką zaś, na niewysokim murku sta
ła piękna, wykonana ze stopu metali 
szlachetnych figurka lwiej rodziny 
wylegującej się w słońcu po udanym 
polowaniu. Całość zrobiła na mnie ta

kie wrażenie, że natychmiast uwiecz
niłem figurę na fotografii, a następ
nie próbowałem dowiedzieć się o niej 
czegoś więcej. Przechodnie wiedzie
li niewiele, dopiero w aptece poin
formowano, że figurka ta stoi tam już 
bardzo dawno i pochodzi z pałacu

Na początku tego miesiąca lwy zniknęły sprzed rudzkiej apteki

“Herzoga”/ “księcia”/. Tak nazywa
ny jest w Rudach dawny właściciel 
tamtejszych dóbr pocysterskich, ksią
żę raciborski Wiktor III. Rudzki pa
łac spalili w 1945 Rosjanie, ale w 
przypałacowym  ogrodzie m usiało 
przetrwać wiele cennych figurek czy 
fontann. Jedna z nich trafiła przed 
rudzką aptekę.

* * *
W ubiegłym tygodniu, kiedy przy

padkowo przejeżdżałem przez Rudy 
spostrzegłem, że lwów już nie ma. 
Okazało się, że zostały skradzione w 
nocy z 7 na 8 sierpnia. Niewielkie fi
gurki lwów były przymocowane do 
podłoża zaledwie dwoma metalowy
mi hakami i przymurowane tylko na 
głębokość około centymetra. Figura 
nie była zbyt ciężka, gdyż odlew w 
środku był pusty. Złodzieje mogli 
więc wywieźć ją  nawet zwykłym sa
mochodem. Osoby, które kradzież 
zbulwersowała podejrzewają, że zło
dzieje mogli działać na zamówienie, 
a figura stoi już w ogrodzie lub salo
nie jakiegoś nowobogackiego kone
sera w Polsce lub w Niemczech. Nie 
można też wykluczyć czegoś jeszcze 
gorszego. Figurę mogli porwać zwy
kli “złodzieje drutu” i po rozbiciu 
sprzedać na złom. Pamiętajmy, że 
w łaśnie ze w zględu na surow iec 
przed kilku laty skradziono bezcen
ny srebrny sarkofag św. Wojciecha z 
gnieźnieńskiej katedry. Może jednak 
złodzieja lwów Herzoga uda się zła
pać?! Niechaj pomoże w tym publi
kowane obok zdjęcie.

T ekst i zdj.: szoł

Prowansalskie tańce urzekły rybniczan swoją lekkością. 
Na zdjęciu występ zespołu na Rynku.

Zdj.: sol

"Rybnik" znaczy "staw"

Godaly ptoki 
Z rynkowyjlatarni

Ptok piyrszy
Ptoki zamiast na latarni,
Wysiadują^ sztyjc w piwiarni.
Bo zarządziyli, że w Rynku 
Niy bydzie sie pić jak  w szynku.

Ptok drugi
A czy take zarządzynie 
To wolności pogwałcynie?!

Ptok trzeci
Keby jeszcze zakozali smrodzynio 

cygar etami,
Garuszynio i spluwanio,
A na koniec przeklinanio!

/fra-szoł-ka/
_________________________________ /

pano, wyznaczając ist
niejący do dzisiaj plac 
rynkowy. Trudno jed
nak sądzić, by zdecy
dowano się zniszczyć 
dobre stawy. Uważa 
się raczej, że na skutek 
wojen w XI i XII wie
ku, najstarsze rybnickie 
stawy były już nieczyn
ne, ich dna zamulone i 
zarośnięte wodorosta
mi. To jednak wcale nie 
znaczy, że w Rybniku 
przestano hodować 
ryby. Zachowały się in
formacje, że w 1657 
roku było na terenie 
dzisiejszego centrum 
miasta 27 stawów, zaś 
kolejnych 16 w nieda
lekiej Smolnej i 16 
w zdłuż rzeki Rudy 
koło Wielopola. Nato
miast spis rybnickich posiadłości z 
1788 roku w ylicza 55 stawów, w 
których “nasadzono 255 kop /15300 
sztuk/narybku”. Dokument wymienia 
też największe stawy: staw młyński 
pod Chwałowicami /Mośnik?/, staw 
Sobika pod Boguszowicami czy staw 
młyński Tarabura. Stan rybnickich sta
wów raptownie zmniejszył się w poło
wie XIX wieku, zaś mapa centrum mia
sta z 1861 roku pokazuje już tylko dwa 
stawy: koło sądu w miejscu dzisiejsze
go budynku “Telekomunikacji” i w 
miejscu obecnego parku “Bukówka”

To nie Mazury tylko stawy w Wielopolu

między ulicami 3 Maja i Miejską.
Na współczesnej mapie Rybnika 

można naliczyć prawie 50 stawów. W 
większości są one zaniedbane, ale chęt
nie odwiedzane przez wędkarzy i spa
cerowiczów. Czasami można przy nich 
zobaczyć dzikie kaczki, mewy, bocia
ny a nawet łabędzie. Ten rekreacyjny 
charakter rybnickich stawów był już 
doceniany dawniej. Na przykład przed 
wojną chętnie odwiedzany był staw 
“Mośnik” między Chwałowicami i 
Radziejowem, oraz staw przy Rudzie, 
gdzie dzisiaj jest kąpielisko.

Marek Szołtysek

przekopa wybrana na głąb łokci dwa. 
Szerokość przekopy tak czyń jako wie
le wody potrzebujesz / .../” 

Pochodzenie nazwy naszego miasta 
jest bardzo stare. Pochodzi ona od pra
słowiańskiego słowa “ryba”, wspólne
go dla wszystkich języków słowiań
skich: polskiego, słowackiego, czeskie
go, ukraińskiego, białoruskiego, rosyj
skiego... Ci wszyscy słowianie na staw 
rybny mówili “rybnik”. Poświadcza to 
wielki polski językoznawca Aleksan
der Brückner: “tybnik to staw, sadzaw-

niku: “ryba - ryba, tybar - tybak, ryb
nik - staw, iybolo\> - tybołóstwo ”.

Żyjący w połowie XIX wieku Fran
ciszek Idzikowski w “Dziejach miasta 
Rybnika” próbuje ustalić datę założe
nia pierwszych rybnickich stawów. Na 
podstaw ie inform acji o grubości 
warstw mułu, jakie odkrywano przy 
kopaniu fundamentów pod kamienia
mi ustalił, że w centrum dzisiejszego 
Rybnika stawy założono około 900 
roku n.e. Hipoteza ta mówi, że w pier
wotnej rybnickiej osadzie były przynaj-

Popołudnie nad “Mośnikiem” /ok. 1935 rok/

ka, sadz na ryby”. Rzeczownik “ryb
nik” jeszcze w XVI-wiecznej polszczy- 
źnie był synonimem wyrazu “staw”. 
Przykładowo w jednym z tekstów ks. 
P io tr Skarga w trąca porównanie: 
“Ryby chowają^ się pod strażą w za- 
mknionych rybnikach /.../” W później
szych wiekach na ziemiach polskich 
zaprzestano używać słowa “rybnik” i 
pozostało jedynie określenie “staw”. 
To zjawisko językowe nastąpiło rów
nież w gwarze śląskiej, w której mówi 
się “stów”. Słowo “rybnik” zachowało 
się natom iast w języku czeskim . 
Sprawdźmy to w czesko-polskim słow-

mniej cztery stawy. Pierwszy - na dzi
siejszym rogu ulic św. Jana i Sobieskie
go, gdzie obecnie mieści się restaura
cja “Świerklaniec”, drugi - na miejscu 
dzisiejszego Rynku, trzeci - tam gdzie 
dzisiaj znajduje się poczta i czwarty - 
na terenie, który współcześnie zajmu
je szpital przy ulicy Rudzkiej. W na
stępnych latach osada musiała się po
większać, a wokoło zakładano coraz to 
nowe “rybniki”. Było to zjawisko na 
tyle dla całej okolicy charakterystycz
ne, że osadę zaczęto nazywać “Rybnik” 
lub w liczbie mnogiej “Rybniki”. W po
łowie XIII wieku część stawów zasy-

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5 ■^2 5



O głoszen ia drobne

CYKLINOWANIE
210-51

WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK 

tel. 27-616

BIURO RACHUNKOWE
RENATA MURAS 

44-200 Rybnik, ul. Sobieskiego 1 
tel. 229-36

BEZPŁATNE
PORADY PRAWNIKA 
w "Gazecie Rybnickiej"

W piątki w godz- 15.00-17.00 
w siedzibie naszej redakcji 

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

dyżuruje prawnik, udzielający 
bezpłatnie porad

Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku 

Dział Usług Pogrzebowych 
ul. Rudzka 70 b 

/Cmentarz Komunalny -tel. 28-991/

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

i przechowanie zwłok 
“"wynajęcie kaplicy do pogrzebu 
z możliwością odprawienia mszy św. 

“"usługi cmentarne 
“"zamówienie wieńców, palm, 
wiązanek, kwiatów 

“"możliwość załatwienia orkiestry 
“"wynajęcie autobusu 

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

Ceny konkurencyjne

-------------------------------- -
Kronika policyjnav______ _______ J

Złodziejski rekord
Już w ubiegłym tygodniu pisaliśmy o 

wciąż wzrastającej liczbie kradzionych 
rowerów górskich. W ubiegłym tygodniu 
skradziono ich w Rybniku aż dwanaście. 
Wszystkie rowery skradziono w nocy z 
zamkniętych piwnic lub komórek. Świad
czy to o tym, że złodzieje przed wkro
czeniem do akcji obserwują swoje przy
szłe ofiary i wybierają przeważnie rowe
ry nowe bądź niezniszczone. Ostatnio 
skradziono rowery na ulicy Mglistej, Ra
ciborskiej, Wyzwolenia, Karłowicza, 
Reymonta, Grunwaldzkiej, Rybnickiej, 3 
Maja i po dwa na Słonecznej i Górni
czej. Łączna suma strat wyniosła 6534 
złote plus koszty zniszczonych zamków, 
kłódek i krat.

Jak wszedł do baru?
W nocy z 4 na 5 sierpnia nieznany 

sprawca wkradł się do barn piwnego przy 
ulicy Żorskiej. Pozostaje nierozwiązaną 
jeszcze tajemnicą, czy złodziej wszedł do 
środka przy użyciu dopasowanego klu
cza czy też przed zamknięciem ukrył się 
wewnątrz lokalu. Ze środka skradziono 
alkohol, papierosy i gotówkę o łącznej 
wartości 700 złotych.

Oszustwo małolata
W czwartek 1 sierpnia znany policji 

chłopak pożyczył od swojej znajomej 600 
złotych. Tłumaczył, że pieniądze te są 
potrzebne ojcu na zapłacenie mandatu 
drogowego. Kobieta dała chłopcu żąda
ną sumę. Okazało się to jednak oszu-

Zarząd Miasta informuje
V.__________________________________________________________________ '

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 siedzi

bie 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 siedzi

bie 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- 

Wodzisławska” 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.

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 uzyskać w 

siedzibie dyrekcji, w hotelu “Olimpia” przy ul. 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 przetarg. Szczegółowe in

formacje 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/ moż
na odebrać osobiście w Urzędzie Miasta Rybnika, Wydział Ochrony Środowiska, ul. Chro
brego 2, pokój 254 lub za zaliczeniem pocztowym.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami są: inż. Jadwiga Kutkowska, teł. 230-11 w. 
7224 lub Jacek Siekierski, tel. 230-11 w. 7705.

Zamkniętą kopertę, oznaczoną “Budowa ogrodzenia cmentarza”, zawierającą ofertę 
należy złożyć w Wydziale Ochrony Środowiska, pok. 254, w terminie do 16.09.1996 
r., godz. 15.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.09.1996 r. o godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego 
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.

stwem, a gotówka była potrzebna spraw
cy na wakacje. Z sumą tą uciekł on z 
domu i nieznane jest aktualne miejsce 
jego pobytu.

Kradzież w pociągu 
W piątek 26 lipca w pociągu osobo

wym w Warszawie okradziony został 
mieszkaniec Rybnika. Skradziono mu 
saszetkę z dokumentami, portfelem oraz 
siedem czeków Banku Kredytowego w 
Rybniku. Następnie przy pomocy tych 
czeków złodzieje pobrali z konta poszko
dowanego 2100 złotych. Takie przypad
ki zdarzają się u nas coraz częściej, dla
tego przed zabieraniem czeków w podróż 
najlepiej wpisać na nich swoje nazwisko, 
co skutecznie utrudni realizację ich przez 
potencjalnych złodziei.

Strażacka wieża
W nocy z 5 na 6 sierpnia nieznany 

sprawca włamał się do budynku Ochot
niczej Straży Pożarnej w Wielopolu. Zło

dziej dostał się do środka przez wy
pchnięte okna, i ukradł wieżę radiową o 
wartości 500 złotych.

Skradziona skoda 
W niedzielę 4 sierpnia około godziny 

22.00 niedaleko lokalu “Medium” skra
dziony został samochód skoda - favorit 
kolom białego o wartości 7 tysięcy zło
tych. Samochód odzyskany został dwa 
dni później na ulicy Kościuszki. Policja 
rozpoznała i zatrzymała wspomnianą 
skodę, zaś jej kierowca został aresztowa
ny. Podejrzanym o kradzież jest 21-letni 
mieszkaniec Rybnika.

Torba z dresami
W nocy z 9 na 10 sierpnia nieznany 

sprawca dokonał włamania do garażu 
przy ul. Chabrowej. Złodziej zabrał ze 
środka wielką torbę z dresami o wartości 
7 tysięcy złotych.

SZOŁ

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 16 do 22 sierpnia, Apteka Zdrowie, 
ul. Kościuszki 64, Rybnik, tel. 266-26

' e k spr e ss
Rybnik, Reja 2

V

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

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

CENNIK OGŁOSZEŃ W GAZECIE RYBNICKIEJ

(fś  1 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

...U NAS
s z v u o
I TANJO

O I strona - 5 0 0 z ł do cen  doliczam y VATy

Środowa Giełda Cenowa
Mięso schab wołowe

extra
szynka wp. 
gotowana śląska

R a c ib o rs k a  1 1 10,40 11,50 14,40 8,30

Hala Mięsna, 3 Maja Urlop do 1? sierpnia

T A R G 9 ,9 0 -1 0 ,2 0 11,30-12,7 13,20-14,90 8,00 - 9,70

Owoce/Warzywa pom idory pom arańcze m archew ka ziemniaki

R a c ib o rs k a  1 5 2,70 3,40 1,00 0,40

M ie js k a  2 3,00 3,70 1,00 0,35

T A R G 2,00 - 3,00 2,50 - 3,50 1 ,5 0 -2 ,0 0 0,30 - 0,40

S p o ży w cze masło cukier ja jko mąka

R a c ib o rs k a  1 5 227g -1 ,8 0 2,45 0,28 1,70

Delikatesy, ul. Miejska 227g -1 ,8 0 2,30 0,26 1,70

T A R G 227q -1 ,7 0 2 ,1 5 -2 ,2 0 0 ,2 1 -0 ,2 8 1 ,25 -1 ,4 5

W a lu ty 100
d o la rów

100
marek

100 koron 
czeskich

100 franków 
francuskich

H o te l Polski 269,50/271,50 182,50/183,50 10,00/10,25 53,00/54,20

Delikatesy, ul. Miejska 268,50/272,00 181,00/183,00 10,00/10,25 53,00/54,20

G a llu x ,  R ynek 269,00/272,50 181,00/184,00 10,00/10,25 53,00/54,20

6  JS?
GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



O lim piada - to było
SSL W

w ielk ie  m arzen ie...
c.d. ze strony 1.

wziąć udział w mistrzostwach świata. 
Marzyłem jednak o pływaniu na jach
cie regatowym typu 470, dwuosobowej 
łódce klasy olimpijskiej, ze spinake- 
rem. Niestety, koszty tej przyjemności

- Szczęście i... pogoda. I choć jest to 
sport bardzo “wydolnościowy”, wiele 
zależy od wewnętrznej motywacji, po
zytywnego myślenia, za którym idzie 
szczęście. Dzień zawodów zaczynamy 
od wysłuchania prognozy pogody. Jest

Mirek Małek w towarzystwie dyrektora elektrowni "Rybnik" Tadeusza 
Sopickiego (z lewej), jego żony oraz komandora Jana Gusty na.

Zdj.: sol

są zbyt duże, namówiono mnie zatem, 
by spróbować na desce z żaglem. Uczy
łem się tej trudnej sztuki sam - z ksią
żek, kaset wideo, podglądałem innych, 
analizując własne i cudze błędy. Gdy 
na mistrzostwach Polski zdobyłem brą
zowy medal, uwierzy
łem, że mam do tego 
smykałkę. Na rybnic
kim niezamarzającym 
akwenie mogłem treno
wać nawet w zimie, 
kiedy zawodnicy in
nych klubów “musieli” 
wyjeżdżać np. do Hi
szpanii. I tak krok po 
kroku zdobywałem do
świadczenia, dostając 
się w końcu do kadry 
narodowej. Zbliżała się 
olimpiada, a klasa de
ski na jakiej pływam / 
długość 3,72 m, powierzchnia żagla 7,4 
m kw./ jest klasą olimpijską. Udział w 
olimpiadzie stał się więc głównym ce
lem. Udało się... Oczywiście nie było
by to możliwe bez pomocy elektrowni
- “matki”, jak ją  nazywam, głównego 
sponsora klubu, bez poparcia prezesa 
Edwarda Mietły, komandora Jana Gu- 
styna i oczywiście trenerów, wspo
mnianego już Jurka Lewandowskiego 
i prowadzącego cykl przygotowań 
olimpijskich Andrzeja Piaseckiego.. 
Dzięki temu, że nad zalewem istnieje 
tak prężny ośrodek żeglarski, ten 
akwen, nie nadający się na razie do ce
lów rekreacyjnych, żyje, a w żeglarskim 
światku, nie tylko zresztą polskim, 
Rybnik jest miejscem dobrze znanym.
- Na olimpiadzie, na ponad 60 zawo
dników startujących w twojej klasie, 
zająłeś 11. miejsce, takie samo zresztą 
jak  cała polska reprezentacja w kla
syfikacji generalnej...
- To może jakiś znak? Byłem przecież 
debiutantem, na desce pływam dopie
ro od trzech lat, a więc 11. miejsce 
wśród ponad 60 najlepszych na świę
cie o wiele bardziej doświadczonych 
zawodników uważam za sukces. Przed 
olimpiadą zakładano, że jeżeli znajdę 
się w pierwszej dwudziestce lub pięt
nastce to już będzie dobrze. Prawie 
wszystkie wyścigi kończyłem w pierw
szej dziesiątce, w uzyskaniu jeszcze 
lepszego miejsca przeszkodziły mi dwa 
falstarty. Uważam, że popłynąłem na 
miarę swoich dzisiejszych możliwości.
- Co oprócz dużego wysiłku i doświad
czenia jest jeszcze ważne w takiej dys
cyplinie jak windsurfing?

specjalna osoba, która ją  “rozpracowu
je ” - prądy, wiatry, przypływy. Te in
formacje trzeba zbierać,, kumulować i 
potem, już na akwenie, wykorzystawać. 
Ważne też jest poznanie danego akwe
nu, aklimatyzacja. Jeżeli chodzi o 

sprzęt - na olim
piadzie otrzymali
śmy wszyscy jed
nakowy.
- Jak to jest ucze
stniczyć w impre
zie, o której mówi 
cały świat?
-Uczucie jest nie
samowite i choć 
żeglarze m ieli

A wers i rewers 
m edalu ja k i  
otrzymali wszy
scy uczestnicy  
olimpiady

osobną wioskę w Savannah i, jak za
wsze, byli trochę na uboczu głównych 
wydarzeń, atmosfera wielkiego wyda
rzenia była obecna i u nas. Szczegól
nie po zdobyciu złotego medalu przez 
Mateusza Kusznierewicza, któremu

wszyscy kibicowaliśmy. Bo żeglarze to 
jedna, wielka rodzina, w której nie ma 
miejsca na zazdrość, co najwyżej na 
zdrową rywalizację. Byliśmy obecni 
przy jego dekoracji, sam machałem fla
gą i gardło miałem zdarte od krzyku.

Olimpiada jest imprezą, którą chcia
łoby się przeżyć jeszcze raz, a więc na
stępne cztery lata będą całkowicie pod
porządkowane przygotowaniom do 
igrzysk w Sydney. I choć emocje zwią
zane z udziałem w olimpiadzie w Atlan
cie już nieco opadły, impreza ta stano
wić będzie długo silną motywację do 
dalszej pracy. Olimpijskie przeżycia 
naładowały mnie energią, której, mam 
nadzieję, starczy na te kilka lat.
- Czym jeszcze oprócz żeglarstwa się 
pasjonujesz?
- Każdy akwen - czy to morze, czy je 
zioro kojarzy mi się z rywalizacją, tak 
więc naprawdę odpoczywam tylko w 
górach, po których uwielbiam chodzić. 
Rzadko jednak udaje mi się wyruszać 
w góry, bo pływanie to sport bardzo 
czasochłonny - zgrupowanie, zawody, 
przeważnie daleko od domu. Trzeba się 
również pouczyć - jestem uczniem 
Technikum Mechanicznego w Kuźni 
Raciborskiej, gdzie umożliwiono mi in
dywidualny tok nauki, co bardzo mi po
mogło. Mam świadomość tego, że spo
rt, choć daje tyle wrażeń, to nie wszy
stko... W każdym razie, niewiele czasu 
spędzam w domu.
- Co na to rodzina?
- Jesteśmy typowo śląską rodziną. 
Mama pochodzi z Chwałowic, ojciec z 
Sośnicy. Mam brata, już na swoim, i 
siostrę, która pewnie też niedługo opu
ści dom. Rodzina ogromnie przeżywa 
moje starty i bardzo się cieszy, gdy jest 
dobrze. Przy każdym wyjeździe, szcze
gólnie tym dalszym, a zwiedziłem już 
prawie cały świat, oprócz właśnie An
typodów, rodzice bardzo się niepokoją 
czy sobie poradzę. Byłem jednak wy
chowywany dosyć twardo, a i sport jest 
dobrą szkołą życia i samodzielności. 
Kiedy miałem 17 lat, sam z młodszym 
jeszcze ode mnie załogantem, leciałem 
do Argentyny na mistrzostwa świata, 
we Frankfurcie nie mogliśmy odnaleźć

osoby, która miała na 
nas czekać, ale wszy
stko dobrze się skoń
czyło i zaowocowało 
jeszcze jednym do
świadczeniem. Rów
nież na wodzie jest 
się zdanym tylko na 
siebie, tu nie można 
liczyć na nikogo...
- Za to my liczymy na 
Ciebie w Sydney, a 
ponieważ jak  powie
działeś, należysz do 
ludzi, którzy marzą, a 

wiemy już, że potrafisz również te ma
rzenia wcielać w życie, wierzymy, że 
tam się znajdziesz. Jeszcze raz gratu
lujemy >vystępu w Atlancie i dziękuje
my za rozmowę.

Rozmawiała: W iesława Różańska

Kina Wystawy
“Apollo”

16 - 18 sierpnia, 17.15 - “SPY HARD, 
CZYLI SZKLANKĄ PO ŁAPKACH” 
/USA/ 18.30 - “ROZRABIAKI W 
WASZYNGTONIE” /USA, 12/, 20.15 
- “USŁANE RÓŻAMI” /USA, 15/ 
19-25 sierpnia, 17.00 - “GOOFY NA 
WAKACJACH” /USA b/o/, 18.30 - 
“ROZRABIAKI W WASZYNGTO
NIE” /USA, 12/

Estrada
Koncerty pod wierzbą 

Niedziela, 18 sierpnia, 16.00 - Występ 
Miejskiej Orkiestry Dętej “Rybnik” z 
majoretkami oraz wokalistów, soli
stów, instrum entalistów  Telewizji 
Ostrowa pod dyr. Mariana Wolnego i 
Jiriego Sindla.

Muzeum - Stary Ratusz
Wystawy stałe “Rybnik moje miasto” 
oraz “Cechy rzemieślnicze w miastach 
Górnego Śląska” /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/
S  ' ' -s.

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/

Żużel j  ̂ Żużel

Gdyby nie Woronkow...
W minioną niedzielę żużlowcy Ryb

nickiego Klubu Motorowego gościli 
zespół “Iskry” Ostrów Wielkopolski.

Przed meczem szanse obydwu dru
żyn na końcowy sukces oceniano mniej 
więcej jednakowo. Wiadomo jednak, 
że “gospodarzom ściany pomagają” i 
dlatego rybniczanie startowali w roli 
faworytów.

Nielicznie przybyli na stadion kibi
ce nie żałowali. Mecz był niezwykle 
emocjonujący i zakończył się minimal
nym zwycięstwem RKM-u 46 : 44.

Zespół z Rybnika miał dobry począ
tek i po IX wyścigu zanotował 14- 
punktową przewagę. Następne cztery 
wyścigi wygrał jednak team gości i o 
końcowym wyniku miały zadecydować 
dwa ostatnie, nominowane, biegi. W 
wyścigu XIV zwyciężył Dariusz Flie- 
gert i dzięki temu przed ostatnią goni
twą RKM posiadał 2-punktową prze-

wagę. W ostatnim biegu niemal od star
tu prowadził Władimir Woronkow,
dowiózł 3 punkty do mety i w ten szczę
śliwy sposób rybniczanie odnieśli zwy
cięstwo.

Po meczu trener RKM-u Jerzy Gryt 
nie szczędził słów uznania dla sympa
tycznego Łotysza. Gdyby w niedzielę 
Woronkow był w słabszej dyspozycji, 
rybniccy kibice zapewne znowu musie
liby przełknąć gorycz porażki.

W meczu RKM - “Iskra” punkty dla 
RKM-u zdobyli: M. Korbel 6 /1 ,2 , 3, 
d/, A. Skupień 7 /3, 1,2, 1,0/, K. Flie- 
gert 7 /0, 3, 2, 2, 0/, W. Woronkow 14 
/3, 3, 3, 2, 3/, D. Fliegert 6 /1 ,2 , 0, 3/, 
M. Węgrzyk 3 /0, 2, 1/, E. Sosna 3 /2, 
1, 0/, K. Mrowieć 0 /0/.

Najlepszy czas uzyskał w wyścigu 
VIII W. Woronkow - 66,66 sek.

P.S.
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O statn ie  e lim in acje
W ostatnim już turnieju kwalifikacyj

nym Amatorskich Mistrzostw Śląska w 
Siatkówce Plażowej Rybnik - Ruda ’96 
wzięło udział 25 zespołów. Fazę 
wstępną turnieju rozegrano w 6 gru
pach systemem każdy z każdym - naj
lepsze zespoły z każdej grupy awanso
wały do fazy finałowej. Zespoły, które 
zajęły drugie miejsca w grupach roze
grały baraże o dwa miejsca w finale. 
Faza finałowa została rozegrana syste
mem pucharowym. Pierwszych osiem 
zespołów otrzymało nagrody ufundo
wane przez DOMGOS w Raciborzu i 
sieć dystrybucji kosmetyków ORIFLA- 
ME.

W finale po zaciętej walce jastrzęb
ska para Robert Brzoza i Mariusz 
Kijanka pokonała 16 : 14 Łukasza 
Majentę i Łukasza Lipa z Rybnika.

Kasperski/Łyczko A. 48
Lip/Majenta 39
Brzoza / Kijanka 18
Lepich /Łyczko S. 18
Samol/Musiał 16
Luks/Ptaszyński 15
Grygoruk/Zdrzałek 10
Marchel/Więch 9

Finał zostanie rozegrany w niedzie
lę 18 sierpnia w Rybniku na kąpieli
sku “Ruda” o godz. 12.00. Organiza
torzy - Urząd Miasta Rybnika, Trybu
na Śląska, Radio Vanessa, Rybnicki 
Młodzieżowy Klub Sportowy oraz 
MOSiR Rybnik - zapraszają do obej
rzenia interesującej walki o mistrzo
stwo Śląska. Sponsorzy imprezy - Po
wszechny Bank Kredytowy Oddział w 
Rybniku, Kredyt Bank Oddział w Ryb-

Wyniki turnieju:
Punkty Turniejowe

1. Robert Brzoza/Mariusz Kijanka /Jastrzębie/ 18
2. Łukasz Majenta/ Łukasz Lip /Rybnik/ 15
3. Wojciech Kasperski/Adam Łyczko /Żory, Rybnik/ 12
4. Marek Marchel/Krzysztof Wiech /Rybnik/ 9
5. Marek Samol/ Jarosław Musiał /Jastrzębie/ 7
6. Marcin Kuczera/Piotr Knesz /Rybnik/ 5
7. Tomasz Grygoruk/Dawid Zdrzałek /Rybnik/ 3
8. Rafał Orłowski /Krzysztof Górny /Rybnik/ 1

Do finału Amatorskich Mistrzostw 
Śląska w Siatkówce Plażowej zakwa
lifikowało się osiem zespołów, które 
uzyskały największą liczbę punktów 
turniejowych.

niku, DOMEL w Rybniku, DOMGOS 
w Raciborzu oraz sieć dystrybucji ko
smetyków ORIFLAME - przygotowa
li dla zwycięzców atrakcyjne nagrody, 
a dla kibiców ciekawe konkursy.

Strzelanie o puchar
Z okazji przypadającego 15 sierp

nia Święta Wojska Polskiego Woj
skowa Komenda Uzupełnień przy 
współpracy Klubu Strzeleckiego Ligi 
Obrony Kraju w Rybniku zorgani
zowała zawody strzeleckie o Puchar 
Dowódcy Garnizonu w Rybniku.

Zostały one przeprowadzone na 
strzelnicy w Paruszowcu, a wzięło w 
nich udział ponad 80 zawodników in
dywidualnych, zrzeszonych w klubach 
lub drużynach reprezentujących zakła
dy pracy.

Zwycięzcą drużynowym został 
MKS LOK Rybnik I, zdobywając 387

na 400 możliwych punktów. Drugie 
miejsce zajęła: drużyna Jednostki Woj
skowej 1492 w Katowicach, trzecie 
również wojskowi ze Śląskiego Od
działu Straży Granicznej w Raciborzu.

Indywidualnie triumfował Piotr 
Kurzyński - policjant Rejonowej Ko
mendy Policji w Rybniku, zdobywa
jąc 196 na 200 możliwych punktów. 
Kolejne dwa miejsca zajęli: Adolf Sie- 
maszkiewicz /MKS LOK Rybnik -195 
pkt./ oraz Paweł Walczyk /JW 1492, 
194 pkt./. Strzelano z pistoletu central
nego zapłonu, oddając 10 strzałów.
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Zdjęcie 
z albumu czytelników

Z apraszam y naszych  C zy te ln ików  do w spólnego og lądan ia  zdjęć. 
W ystarczy przyjść do redakcji z ciekawym  zdjęciem , które po opub li
kowaniu zw rócim y. /M ożna też w rzucić je  do naszych "żółtych sk rzy
nek"/. Raz w m iesiącu autora n ajsym patyczn iejszego lub najbar
dziej "odjazdowego" zdjęcia firm a "EKSPRES FUJI", Rybnik, ul. 
Reja 2, nagrodzi bezpłatnym  w yw ołaniem  i w ykonaniem  odbitek z 
rolki film u.

Sp. z o.o.

Klub Międzynarodowej 
Prasy i Książki 

Rybnik, ul. Sobieskiego 18

Wśród autorów 
prawidłowych 

rozwiązań 
krzyżówki z tego 

numeru 
rozlosujemy 

bon towarowy 
wartości 25 zł 

ufundowany przez 
Klub

Międzynarodowej
Prasy

i Książki EMPiK

Poziomo:
Al - Państwo w Środkowej Afryce A6 - Cyrkowy komik C3 - Amery
kański program lotów załogowych na Księżyc El - Szósty miesiąc roku 
F6 - Samica wielbłąda G1 - Despota, dyktator H4 - Artysta cyrkowy 
popisujący się zręcznością rąk J3 - Miasto w woj. sieradzkim LI - 
Wyposażona jest w nie waga L7 - Wyspa brytyjska na O. Atlantyc
kim w grupie Szetlandów 
PIONOWO:
1A - Szarak IG - Dalekopis 31 - 4A - Opis prawdziwych wydarzeń, 
opartych na obserwacji autora 5G - Opowiadane prozą 6A - Pobiera 
cło 7E - Rzymskie napisy pochwalne na wizerunkach i pomnikach- 
przodków 8C - Zwierzę domowe hpodowane m.in. na wełnę 10A - 
Szafka na okręcie zawierająca kompas 10H - Odmiana łopaty 
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie wg. szyfru: 

LI, C4, H5, A10, F4, F8, G 5,17, E l, F10, H6, L3; J3, A3, G4, H10, BI; 
G1,G7; D10, L8, H4; C4, G3, A l, J5, LI, D l, J10.

Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki nr 30 z hasłem 
“...NIEWOLNICTWA UZNAWANA PRZEZ PRAWO” 

otrzymuje ANNA SKUPIEŃ, Oś. Korfantego 16E/5, 44-240 Żory. 
Nagroda do odebrania w redakcji przez miesiąc 

od daty ogłoszenia nazwiska zwycięzcy.

Pod
BARAN - 21.03. -  20.04. - Odnowienie dawnych kontaktów i nawiązanie nowych zaowo
cuje niespodziewanie romantyczną przygodą. Będziesz jednak musiał trochę przyhamo
wać emocje, by twardo stanąć na ziemi i dać odpór niesłusznym zarzutom w pracy.
BYK  - 21.04. - 20.05. - Tydzień dosyć niejednolity - w pracy sukces, bo rozwiążesz pro
blem, z którym nie mogłeś sobie dotąd poradzić. W domu kłopot spowodowany nagłą 
wiadomością, na którą trzeba będzie jakoś zareagować.
BLIŹNIĘTA  - 21.06 - 20.06. - Poznasz kogoś, kto zatrzyma Twoją uwagę na dłużej. 
Wystrzegaj się jednak wpadania w euforię i nim podejmiesz wiążące decyzje, dokładnie 
zbadaj teren. Twój system nerwowy może zostać wystawiony na próbę...
RAK - 21.06. -  20.07. - Grożą Ci intrygi i zakulisowe plotki, których celem jest elimina
cja z gry Twojej osoby. Twoja pozycja jest jednak mocna i nieudowodnione zarzuty nie 
będą mogły ci zaszkodzić. Cała afera jednak bardzo Cię wyczerpie i będziesz myśleć już 
tylko o wypoczynku...
LEW  -  21.07. - 23.08. - Praca, którąpodjąłeś okaże się mniej twórcza, a bardziej proza
iczna i rutynowa niż to sobie wyobrażałeś. Satysfakcja będzie mniejsza, ale pieniądze 
popłyną nadal sporym strumieniem. A ponieważ będą Ci potrzebne, na razie nic nie zmie
niaj...
PANNA - 24.08. - 22.09. - Odczujesz obniżenie sprawności umysłowej i potrzebę samot
ności i obecności tylko tych osób, które akceptują Cię bez żadnych warunków. Zmniejsz 
aktywność, a najważniejsze decyzje mogą tydzień poczekać.
WAGA - 23.09. - 23.10. - Twoja energia i umiejętność dyplomatycznego rozwiązywania 
skomplikowanych spraw przyciągnie do Ciebie wiele osób z problemami. Nie angażuj się 
jednak zbytnio, bo Twój czas będzie ograniczony i może go zabraknąć dla najbliższych. 
SKORPION  -  24.10. - 22.11. - Zadawnione i nie do końca wyjaśnione sprawy teraz dają 
znać o sobie konsekwencjami prawnymi. Będzie Cię to kosztować wiele nerwów i pienię
dzy, w końcu jednak doprowadzisz sprawę pomyślnie do końca.
STRZELEC  -  23.11. -  21.12. - Dzięki sfinalizowaniu ważnego przedsięwzięcia posze
rzysz wyraźnie sferę swoich wpływów. To z kolei spowoduje zainteresowanie Twoją oso
bą ludzi chcących zrobić karierę za wszelką cenę. Nie daj się wciągnąć w żadne układy, 
bo stracisz to co dotąd osiągnąłeś.
KOZIOROŻEC - 22.12. - 20.01. - Uważaj na słowa, bo czeka Cię kilka konfliktowych 
sytuacji. O ile u-' pracy Twoje będzie na wierzchu, w domu dla świętego spokoju trzeba 
będzie iść na kompromis. Wyjdzie to na dobre Twojemu związkowi.
WODNIK - 21.01. - 19.02. - Będziesz potrzebny w wielu miejscach naraz i tylko szybka 
analiza faktów będzie w stanie wyrwać Cię z tej patowej sytuacji. Kiedy już wybierzesz 
najważniejszą sprawę do załatwienia, nie wahaj się wprowadzić nowych rozwiązań. 
RYBY  -  20.02. - 20.03. - Nie rozpędzaj wyobraźni, bo może Cię ominąć kilka miłych 
spraw dziejących się w rzeczywistości. Trzeba będzie skupić uwagę na sprawach pozor
nie nieistotnych i mało znaczących. Pamiętaj - diabeł siedzi w szczegółach.

W komplecie Fatałachy 
z naszej szafy

Po połowie sierp
nia trzeba już po
ważnie pomyśleć o 
jesiennej gardero
bie. Projektanci i 
kreatorzy mody, 
szczególnie ci zaj
mujący się konfek
cją, przestali być 
dyktatorami, to ra
czej oni wsłuchują 
się w kobiece po
trzeby. A przecież gusty mamy bardzo 
różne, toteż gama propozycji na jesień 
jest ogromnie szeroka. Haseł - kluczy opi
sujących poszczególne trendy jest bar
dzo wiele.

Przez kilka kolejnych numerów “GR” 
będziemy je rozwiązywać.
Dziś - k o m p l e t y .  Są wszechobecne, 

większość ubrań występuje w wieloczę-

ściowych zestawach, które można dowol
nie dobierać. Ich wspólnym mianowni
kiem może być kolor, wzór lub faktura 
tkaniny. A więc na kostiumy nosimy kurtki 
lub lekkie płaszcze, na sukienki kamize
le, bliźniaki ze spodniami lub spódnica
mi w pokrewnych kolorach. Komplety to 
również - s p o d n i u m y .  Jest ich w 

kolekcjach bardzo 
dużo. Ich góry są za
zwyczaj dość małe, 
krótkie, z zaznaczo
ną talią, spodnie naj
częściej wąskie - z 
dodatkiem stretchu.

Wszystkie mają 
perfekcyjny krawiec
ki krój, więc lepiej je 
kupować gotowe.

W różka

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

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

Rybnickie
___ PU2zle__

Nagrody za prawidłowe ułożenie poprzedniej ośmioczęściowej łamigłówki otrzy
mują .-MAŁGORZATA ŁOJEK, ul. Maiewskiego 15, 44-200 Rybnik oraz 
RYSZARD STACHOWSKI, ul. Konarskiego 162, 44-270 Rybnik 10.

Sp. z o.o.
Klub Międzynarodowej Prasy i Książki 

Rybnik, ul. Sobieskiego 18

N elson DeM ille - 
“ C órka generała” ,
Warszawa 1994, Wy
dawnictwo Prima 

Paul Brcnncr, czło
nek tajnego wydziału 
śledczego trafia  na 
sprawę zabójstwa kapi
tan Ann Cam pbell, 
pięknej absolwentki 
Akademii Wojskowej 
West Point, córki sławnego generała Joc 
Campbclla. Śledztwo prowadzone w tej 
sprawie przynosi zadziwiające rezultaty: 
okazuje się, że pani kapitan prowadziła 
podwójne życic.

gggg SiSSSS

Karlheinz Deschner 
- “ K rzyż Pański z 
Kościołem”, G dynia 
1994, W ydawnictwo 
Uraeus

Poczynając od hicro- 
duli i dziewcząt świą
tynnych aż po najnow
sze przypadki zawiera
nia związków małżeń
skich przez księży, jest 

w książce wszystko. Jeden z nąjgruntow- 
nicjszych zbiorów faktów z dziedziny hi
storii kościelnej obyczajowości i moralno
ści seksualnej.

G uitar W orld - Au
gust 1996

W numerze znaleźć 
można zapis nutowy 
pięciu piosenek, m.in. 
Deep Purple “Smokc 
on the Watcr”, historię 
The Clash sp isaną 
przez Jona Savagc’a, 
sporo reklam sprzętu, 

sylwetkę Pctc’a Townshcnda. Zaintereso
wany czytelnik znajdzie wiele interesują
cych informacji.

38* mm «8* tmm 
Macworld - A ugust 
1996

Fachowy magazyn dla 
użytkowników kompute
rów koncernu Apple.
Opisano w nim wiele no
wych produktów, opro
gramowania, m.in. pro
gram kreatywny, który 
zmienia wyraz twarzy 
osoby na zdjęciu. W rubryce “Okiem krytyka” 
informatorzy porównują nowinki z istniejący
mi na rynku programami czy sprzętem.

Kiss - “ You wanted
THE BEST, YOU GOT THE
best!!”

Płyta z przebojami 
zespołu z lat 1975, 
1977 wraz z kompozy
cjam i z 1996 roku. 
Fani musieli czekać 16 

lat na nowe piosenki. Niestety, to co kie
dyś szokowało, teraz odrobinę trąci myszką, 
ale płyta z pewnością znajdzie nabywców 
wśród dzisiejszych 30-35-latków.

M artha Argerich - 
“Tchaikoysky - P iano 
CoNCERTO No. 1”

Wspaniały utwór Czaj
kowskiego, wykonany 
przez światowej sławy 
pianistkę Marthę Arge
rich. Koncert dynamicz
ny i pięknie zagrany z towarzyszeniem muzy
ków z Berlińskiej Filharmonii pod dyrekcją 
Claudio Abbado. Na płycie znalazła się też 
równic wspaniale nagrana suita z "Dziadka do 
orzechów". Płyta nic tylko dla koneserów.

^ GAZETA,, 
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NASZ ADRES: 44-200 R ybnik\ 
Rynek 12a (oficyna) 
Skrytka pocztowa 96 

tel./fax 28-825
Biuro czynne 9.00 - 17.00y
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