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Z udziałem przedstawicieli Rybnika

Francusko-polskie forum
Od 11 do 13 września br. w 

gmachu Politechniki Warszaw
skiej trwać będzie Francusko - 
Polskie Forum Partnerstwa Re
gionalnego i Lokalnego, zorgani
zowane w związku z wizytą w 
Polsce prezydenta Republiki 
Francuskiej Jacquesa Chiraca. 
Do udziału w warszawskim spo
tkaniu, którego współorganizato
rem jest Fundacja Francja - Pol
ska, zaproszono również nasze 
miasto, które reprezentować 
będą prezydent Józef Makosz, 
wiceprezydent Michał Śmigielski 
oraz dyrektorka rybnickiego 
ośrodka Alliance Française Elż
bieta Paniczek.

Rybnik jest jedynym  niewojewódz- 
kim miastem, któremu na towarzyszą
cej forum wystawie zaproponowano 
osobne, wspólnie z zaprzyjaźnionym 
francuskim M azamet, stoisko.

Poprzez dokumenty świadczące o

nawiązaniu formalnej współpracy oraz 
fotografie ilustrujące wzajemne kon
takty między Rybnikiem a Mazamet, 
ale również Aleś, Saint Vallier, N a
ncy i Metzem, ukazana zostanie bli
skość i różnorodność tych kontaktów. 
Przy okazji niejako będzie również 
mieć miejsce prom ocja naszego mia
sta, przedstawionego na fotogramach.

Uroczystego otw arcia forum doko
na przewodniczący Fundacji Francja 
- Polska Jacques de Chalendar, 
którego gościliśmy w Rybniku przy 
okazji jub ileuszu  ośrodka A lliance 
Française w październiku ub. roku. W 
czw artek  12 w rześn ia  ekspozycję  
odwiedzi prezydent Francji Jacques 
Chirac, któremu towarzyszył będzie 
prezydent Kwaśniewski.

W ramach forum odbędą się warszta-

ty, w czasie których jego uczestnicy 
dyskutować będą na tem at różnych 
aspektów współpracy francusko-pol
skiej. Do wygłoszenia referatu w bloku 
tematycznym poświęconym zarządzaniu 
na poziomie lokalnym we Francji i w 
Polsce został zaproszony prezydent 
Józef Makosz. Wypowie się on także na 
temat innych wartych promowania fonn 
współpracy polsko-francuskiej. Pozo
stałe tematy warsztatów dotyczyć będą 
współpracy w dziedzinie szkolnictwa, 
roli regionów w procesie integracji eu
ropejskiej i roli inwestycji zagranicz
nych na powstawanie i rozwój małych i 
średnich przedsiębiorstw.

Celem forum będzie również wzajem
ne poznanie się i wymiana doświadczeń 
miast współpracujących z Francją.

Irl

Obchody Święta Kombatanta

W rocznicę Września
Od dwóch lat w rocznicę wybuchu II Wojny 

Światowej swoje święto obchodzą weterani 
walk o wolność i niepodległość Polski.

Tegoroczny Dzień Kombatanta uczczono w Rybniku odpra
wieniem uroczystej mszy św. w ich intencji w bazylice św. 
Antoniego, w której uczestniczyli również przedstawiciele 
władz miasta, poczty sztandarowe środowisk kombatanckich,

W spotkaniu wzięło udział ponad stu weteranów

W rocznicę wybu
chu wojny przedsta
wiciele władz mia
sta, policji, wojsku i 
Straży Miejskiej zło
żyli kwiaty na gro
bach Ż ołn ierzy  
Września spoczywa

jących na rybnickim 
cmentarzu

harcerze. Zabrakło zaproszonej mło
dzieży szkolnej, nad czym  ubolew ał 
kpt. rez. T adeusz R usiński - p rze
w o d n iczący  M ie jsk ieg o  Z arząd u  
Zw iązku K om batantów  RP i Byłych 

c.d. na stronie 2.

Polska premiera
sensacyjnego film u  
z Tom em  Cruisem

Y A M A H A
Szkoła Muzyczna

Licencjonowana Szkoła Muzyczna YAMAHY 
serdecznie zaprasza dzieci, młodzież oraz dorosłych 

na naukę gry na keyboardach 
/elektronicznych instrumentach klawiszowych/

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na udział w 
bezpłatnej 20-minutowej lekcji otwartej /próbnej/ dnia:

* 7.09.96 od 10.00-13.00
* 10.09.96 od 15.00-18.00

Rybnik, ul. św. Antoniego 10/nad restauracją “Magnolia” - lip./

I “Mission: Impossible” l
Teatr Ziemi Rybnickiej 
6 września godz. 17.00. 

m Dwa dwuosobowe zaproszenia m 
dla dwu osób, które pierwsze 

zgłoszą się do redakcji 
Z egzemplarzem naszej gazety.

Uczniowie SP 6 pod okiem Joanny Szlęzak bezpiecznie przechodzą przez ulicę

Bezpieczna droga do szkoły

Pomarańczowi przed szkołami
W  pierw szym  dniu now ego roku szkolnego na 

przejściach  dla p ieszych  przed kilku rybnickim i 
szkołam i pojaw ili się “pom arańczow i”, czyli osoby, 
których zadaniem  jest bezpieczne przeprow adzanie  
dzieci przez ruchliw ą ulicę.

Spopularyzowanemu przez media w 
ostatnich tygodniach wakacji przedsię
wzięciu pod hasłem “Bezpieczna dro
ga” patronują biura pracy, policja dro
gowa i władze oświatowe, zaś jej po
mysłodaw cą była Barbara Labuda z 
prezydenckiej kancelarii.

Osoby zatrzymujące ruch i przepro
wadzające dzieci bezpiecznie przez uli
cę rekrutowane są spośród zarejestro
wanych i pobierających dotąd zasiłek 
bezrobotnych. Wyposażono je w spe
cjalne, dobrze widoczne, pomarańczo
we odblaskowe kamizele ze znakiem 
“uwaga, dziecko” i lizakiem ze zna
kiem “stop”.

W Rybniku “drogówka” wytypowa
ła do tej akcji 6 szkół, usytuowanych 
przy ruchliwych i przelotowych dro
gach, gdzie bezpieczeństwo dzieci jest 
szczególnie zagrożone: SP 2 i SP 6 
przy ul. Wodzisławskiej, SP 16 w Bo- 
guszowicach, SP 20 w Gotartowicach, 
SP 8 w Wielopolu i SP 12 w Zebrzy
dowicach przy ul. Buhla.

Niestety, 1 września “pomarańczo
w e” - bo są to wyłącznie panie - poja

wiły się tylko przed 4 szkołami. Zabra
kło ich przed SP 8 i SP 12. Jak dowie
dzieliśmy się w Rejonowym Biurze 
Pracy, mimo wcześniejszych deklara
cji w ostatniej chwili z podjęcia tego 
zajęcia zrezygnowało kilka osób, rów
nież tych z listy rezerwowej. Na szczę
ście, zgłosili się już kolejni chętni, w 
tym jeden mężczyzna, ale nim staną 
przed szkołą muszą przejść specjalne 
przeszkolenie. Wśród nich są osoby o 
wyższym wykształceniu... Rybnickie 
biuro starało się znaleźć chętnych 
wśród osób o kwalifikacjach gwaran
tujących dobre wywiązywanie się z 
obowiązków, m.in. absolwentów Li
ceum M edycznego o kierunku opie
kunka dziecięca.

Nad bezpieczeństwem dzieci wycho
dzących z SP 6 przy ul. Wodzisław
skiej czuwa 22-letnia Joanna Szlęzak, 
opiekunka dziecięca po “m edyku” , 
która nie znalazła pracy w swoim za
wodzie, a po upadku firmy ubezpiecze
niowej, w której była zatrudniona, po
została bez pracy. Przyjęła propozycję

c.d. na stronie 2.

Miesięczny
Z ł1 DARMO!
W y d ru k o w a n y  obok  k upon  

m oże być szan są  na darniowy bi
let miesięczny komunikacji miej
sk iej na teren ie  R ybnika. W y 
starczy  go w yciąć i razem  z cztere
ma kuponam i drukow anym i w ko
lejnych numerach nak leić  na kartkę 
p o cz tow ą i w ysłać na adres naszej 
re d a k c ji lub w rzu c ić  do “żó łty ch  
sk rzy n ek ” w term inie do 10 paź
dziernika.

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

GAZETA RYBÏÏICKA, TEL. 28825



Zarząd Miasta Rybnika ogłasza
PUBLICZNY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ:
1. G runtu n iezabudow anego położonego w R ybniku, obręb Sm olna przy 
ul.Grantowej stanowiącego parcelę nr 1204/7 o pow. 3936 m kw. zapisanego w 
KW 113.941 przeznaczonego pod zabudowę nieuciążliwą.

Cena wywoławcza 51.089,00 zł
Wysokość wadium 5.200,00 zł

2. Grantu niezabudowanego położonego w Rybniku, obręb Boguszowice przy 
ul.Sztolniowej stanowiącego parcelę 1895/10 o pow. 1511 m kw. zapisanego w 
KW 87.231 przeznaczonego pod zabudowę nieuciążliwą.

Cena wywoławcza 17.074,00 zł
Wysokość wadium 1.700,00 zł

3. Grantu niezabudowanego położonego w Rybniku, obręb Niedobczyce przy ul. 
Pod Lasem stanowiącego parcele nr 1897/216, 1962/4 o łącznej pow. 4202 m kw. 
zapisanego w KW 101.134 przeznaczonego pod działalność usługowo-bazową.

Cena wywoławcza 33.070,00 zł
Wysokość wadium 3.100,00 zł

4. Grantu niezabudowanego położonego w Rybniku, obręb Rybnik przy ul. Olszo
wej stanowiącego parcelę nr 3320/133 o pow. 355 m kw. zapisanego w KW 
100.389 przeznaczonego pod zabudowę budynkiem mieszkalnym.

Cena wywoławcza 9.300,00 zł
Wysokość wadium 1.000,00 zł

5. Grantu niezabudowanego położonego w Rybniku, obręb Rybnik przy ul. Olszo
wej stanowiącego parcelę nr 3319/133 o pow. 331 m kw. zapisanego w KW 
94.889 przeznaczonego pod zabudowę budynkiem mieszkalnym.

Cena wywoławcza 8.670,00 zł
Wysokość wadium 900,00 zł

6. Grantu niezabudowanego położonego w Rybniku, obręb Orzepowice przy ul. 
Piwonii stanowiącego parcelę nr 2962/175 o pow. 377 m kw. zapisanego w KW 
102.693 przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową/bliźniak/.

Cena wywoławcza 6.890,00 zł
Wysokość wadium 700,00 zł

7. Gruntu niezabudowanego położonego w Rybniku, obręb Niedobczyce przy ul. 
Sztygarskiej stanowiącego parcelę nr 2575/151 o pow. 457 m kw. zapisanego w 
KW 98.942 przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową.

Cena wywoławcza 4.600,00 zł
Wysokość wadium 500,00 zł

8. Gruntu niezabudowanego położonego w Rybniku, obręb Niedobczyce przy ul. 
Karlika stanowiącego parcelę nr 2559/68 o pow. 325 m kw. zapisanego w KW
107.177 przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową.

Cena wywoławcza 3.500,00 zł
Wysokość wadium 400,00 zł

9. Gruntu niezabudowanego położonego w Rybniku, obręb Niedobczyce przy ul. 
Karlika stanowiącego parcelę nr 2558/68 o pow. 325 m kw. zapisanego w KW 
107.176 przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową.

Cena wywoławcza 3.500,00 zł
Wysokość wadium 400,00 zł

10. Grantu niezabudowanego położonego w Rybniku, obręb Niedobczyce przy 
ul. Karlika stanowiącego parcelę nr 2557/68 o pow. 325 m kw. zapisanego w 
KW 107.199 przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową.

Cena wywoławcza 3.500,00 zł
Wysokość wadium 400,00 zł

11. Gruntu niezabudowanego położonego w Rybniku, obręb Niedobczyce przy 
ul. Karlika stanowiącego parcelę nr 2578/94 o pow. 304 m kw. zapisanego w 
KW 107.161 przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową.

Cena wywoławcza 3.250,00 zł
Wysokość wadium 350,00 zł

12. Gruntu niezabudowanego położonego w Rybniku, obręb Niedobczyce przy 
ul. Karlika stanowiącego parcelę nr 2582/94 o pow. 313 m kw. zapisanego w 
KW 107.163 przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową.

Cena wywoławcza 3.400,00 zł
Wysokość wadium 350,00 zł

13. Gruntu niezabudowanego położonego w Rybniku, obręb Niedobczyce przy 
ul. Szybowej stanowiącego parcelę nr 2606/131 o pow. 384 m kw. zapisanego w 
KW 108.578 przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową.

Cena wywoławcza 4.150,00 zł
Wysokość wadium 500,00 zł

14. Gruntu niezabudowanego położonego w Rybniku, obręb Niedobczyce przy 
ul. Sztygarskiej stanowiącego parcelę nr 2604/131 o pow, 399 m kw. zapisanego 
w KW 97.834 przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową.

Cena wywoławcza 4.300,00 zł
Wysokość wadium 500,00 zł

15. Gruntu niezabudowanego położonego w Rybniku, obręb Niedobczyce przy 
ul. Sztygarskiej stanowiącego parcelę nr 2570/131 o pow. 441 m kw. zapisanego 
w KW 100.277 przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową.

Cena wywoławcza 4.750,00 zł
Wysokość wadium 500,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 12 września 1996 r. o godz. 10.00 w sali nr 137,1 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 bezpośrednio w kasie /parter bu
dynku przy ul. B.Chrobrego 2, pok.nr 22/ najpóźniej do godz. 930 w dniu przetargu. 
Dodatkowo należy wpłacić w kasie urzędu /pok.nr 22/ koszty organizacyjne prze
targu w wysokości 20,00 zł.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet 
ceny nabycia, a w razie uchylenia się od zawarcia umowy w terminie 1 miesiąca od 
daty przetargu ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami 
Urzędu Miasta Rybnika, ul. Miejska 7, pok. 120, teł. /036/ 22-364.
Zarząd Miasta Rybnika zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez poda
nia przyczyny.

Służba Transportu Zbiorowego informuje
STZ inform uje, że z dniem  7 września br. wprowadza: 

* dodatkow e kursy na liniach:
- 584 - odjazdy z PI. Wolności godz. 14.35, 17.35 i 20.35 - kursy w soboty 
i niedziele

- 585 - odjazdy z przystanku Niedobczyce Bar godz. 7.05 - kursuje w dni 
nauki szkolnej, 15.25, 18.15, 21.20 - kursy w soboty i niedziele

* zm iany godzin odjazdów
- 526 z przystanku Jejkowice Gmina przyśpieszono odjazd z godz. 7.15 
na godz. 7.10.

13, 14 i 15 września

S p r z ą ta m y
ś w ia t

Jeszcze tylko ty dzień dzieli 
nas od kolejnej akcji “Sprząta
nie Świata - Polska”, której ko
ordynatorem jest Fundacja 
“Nasza Ziemia”. Zostanie ona 
przeprowadzona w dniach 13 - 
15 września.
Akcja “Sprzątanie Świata - Polska” jest 

dobrowolna, przez nikogo nie narzuco
na i apolityczna.

Poza bezpośrednią poprawą stanu śro
dowiska naturalnego, akcja “Sprzątanie 
Świata” ma na celu zwrócenie uwagi na 
problemy ekologiczne, a zwłaszcza na 
konieczność ograniczania ilości odpa
dów, ich właściwego składowania i prze
twarzania.

Taka kilkudniowa akcja jest tylko małą 
lekcją ekologii.

Przez cały jednak rok należy pamiętać 
o tym, żeby jak najmniej śmiecić. Od nas 
samych w dużym stopniu zależy, czy śro
dowisko nasze będzie czyste i zdrowe. 
Starajmy się ograniczać ilości śmieci, 
używajmy i domagajmy się od producen

tów stosowania opakowań wielokrotne
go użytku, segregujmy śmieci już we wła
snych gospodarstwach!
Ograniczaj więc i redukuj - oszczędzaj 
- używaj ponownie - przetwarzaj!

Akcja “Sprzątanie Świata - Polska” ma 
szansę skonsolidować całe społeczeń
stwo we wspólnym działaniu dla dobra 
naszego kraju, naszej Polski.

Życzymy powodzenia w organizowa
niu kampanii!

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

Koordynatorem akcji na terenie 
Rybnika będzie Wydział Ochrony Śro
dowiska Urzędu Miasta. Tam można 
pytać o wszystkie szczegóły i otrzymać 
worki na odpady.

EKO
- wystawka

W klatkach schodowych blo
ków należących do Rybnickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej poja
wiły się ostatnio ogłoszenia o na
stępującej treści: W trosce o este
tyczny wygląd osiedli prosi się Sza
nownych Mieszkańców' o wysta
wienie zbędnych przedmiotów go
spodarstwa domowego /meble, 
pralki, bojlery, wanny itp/ w każ
dą p ierw szą środę m iesiąca. 
Przedmioty te po selekcji będą eko
logicznie wykorzystywane.

Pomysłodawcą całego przedsięwzięcia 
jest zarząd RSM, która przy współpracy z 
Zakładem Usług Sanitarnych EKO chce 
przeprowadzić taką akcję.

Trzy lata temu EKO przeprowadziło 
podobną akcję dla domów jednorodzin
nych, teraz eksperyment ten zostanie po
wtórzony na osiedlach. W każdą pierw
szą środę miesiąca specjalnie do tego przy
stosowane śmieciarki będą zabierały 
przedmioty wystawiane przez mieszkań
ców. Przed blok można wystawić wszy
stko, co jest w domu niepotrzebne, od 
mebli przez wanny, muszle klozetowe, 
stare pralki, bojlery, do przyciasnych ko
szul i spodni. Wszystko zostanie zebrane 
i poddane selekcji. I tak - drewno i meble 
zostaną przeznaczone na opał, odpady 
metalowe trafiąna wysypisko śmieci, wie
le rzeczy zostanie na pewno wykorzysta-

U p

Oprócz Urzędu Miasta w organizację akcji w Rybniku 
włączyły się: Radio 90 FM, “Trybuna Śląska” oraz Za
kład Usług Sanitarnych i Oczyszczania Miasta EKO. W 
czasie jej trwania, w piątek 13 września, na rybnickim 
Rynku od godz. 14.00 do 16.00 będzie trwał Festyn Eko
logiczny, w czasie którego wystąpią zespoły artystyczne 
oraz uczniowie II LO, zorganizowany zostanie konkurs eko
logiczny, a rybniczanie będą cały czas informowani o prze
biegu akcji. Ir l

W rocznicę Września
c.d. ze strony 1.

W ięźniów Politycznych.
Po mszy weterani oraz zaproszeni 

goście spotkali się w budynku Cechu 
Rzemiosł Różnych, którego kierow
nictwo tradycyjnie ju ż  nieodpłatnie 
udostępnia zw iązkow i sw oją salkę. 
Przybyło ponad stu weteranów oraz 
podopiecznych związku a także go
ście. W śród nich p rezydent Józef 
Makosz, wiceprezydent Jerzy Kogut, 
Komendant Rejonowy Policji Hubert

Hanak, mjr Krzysztof Radwan z
WKU w Rybniku i starszy Cechu Kry
stian Cyprys. Kombatanci dzielili się 
wspomnieniami z lat walki, a także 
swoimi współczesnymi problemami. W 
trakcie spotkania prezydent Makosz 
podarował związkowi album z fotogra
fiami z pobytu w Rybniku generałowej 
Iręny Anders, która z okazji Święta 
Wojska Polskiego wręczała rybnickim 
kombatantom odznaczenia. Irl

Z djęcia: sol

nych przez śmietnikowych szperaczy.
Obecnie ekologiczne wykorzystywanie 

odpadów jest jednak deficytowe i dopie
ro, gdy sytuacja się zmieni, można będzie 
o tym pomyśleć poważnie.

Organizatorzy zapewniają, że ulotki 
zostały wydrukowane na papierze z ma
kulatury.

MaT

Pomarańczowi 
przed szkołami

c.d. ze strony 1.

biura z pensją ok. 370 zł miesięcznie, 
ale nie jest pewna, czy zostanie “po
marańczową” na dłużej, choć jej do
świadczenia po pierwszym dniu nie są 
złe. Ma tylko uwagi co do kamizeli, jej 
zdaniem za długiej, i lizaka, który jest 
prawie dwumetrowym stojakiem ze 
znakiem “stop” na szczycie.
- Okazało się, że ostatecznie opiekuję się 
dziećmi, choć forma daleka jest od tej 
wyuczonej w szkole... - mówi Joanna.

Do 10 września przeprowadzających 
wspomaga dodatkowo policja w ra
mach akcji “Bezpieczna droga”, potem 
“pomarańczowi” pozostaną z dziećmi 
sami.

Akcja ta, przyjęta przez społeczeń
stwo dość emocjonalnie i kontrower
syjnie, choćby ze względu na koszty 
wyposażenia i dość wysokie pensje, 
które od razu zaczęto porównywać z 
nauczycielskimi, przyczyniła się nie
wątpliwie do jednego - kierowcy wy
patrując “pomarańczowych” zdejmu
ją  nogę z gazu... Irl

Zarząd Miasta Rybnika ogłasza
NABÓR NA WOLNE LOKALE UŻYTKOWE DO RYBNICKIEGO 

INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PRZY UL. POD LASEM W
RYBNIKU.

Przedmiotem naboru są wolne lokale użytkowe, z których
- pierwszy obejmuje powierzchnię - 698,0 m kw.
- drugi obejmuje powierzchnię - 550,0 m kw.

Rozpatrzenie wniosków odbędzie się w dniu 3 października 1996r. o godz. 
14.30 w budynku Urzędu Miasta przy ulicy 3 Maja 12 sala nr 7.

W szystkich zainteresowanych rozpoczęciem lub kontynuowaniem działalno
ści produkcyjno-usługowej informujemy, że o przyjęciu danego podmiotu do 
inkubatora decyduje Komisja d/s lokali Użytkowych i Przedsiębiorczości po ana
lizie wniosku zawierającego “biznes plan”, złożonego przez zainteresowany 
podmiot najpóźniej do dnia 27 września 1996 r. do godz. 15.00 w sekretariacie 
w/w budynku I piętro pokój nr 8.

Wizję w/w lokali można dokonać w dniu 16 września 1996 r. w godz. 9.00 - 
11.00. Przed złożeniem pisemnej oferty zainteresowani winni zapoznać się z re
gulaminem inkubatora, który jest do wglądu w wyżej podanym sekretariacie, w 
którym uzyskać można bliższe szczegóły w zakresie przyjęcia do inkubatora teł. 
24-168, 24-344.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



N iestety, nie wszystkie telewizory 
przystosowane są do odbioru 30 ka
nałów, jakie w tej chwili ma w swojej 
ofercie “kablówka”, dlatego dla osób 
posiadających odbiorniki starego typu 
będzie możliwość dorobienia przystaw
ki, będącej wydatkiem daleko mniejszym 
niż nowy telewizor. Zresztą przewiduje 
się też pakietyzację programów'. Co zna
czy, że nie trzeba będzie decydować się 
na wszystkie 30 kanałów, ale będzie moż
na wybrać tylko kilka, na przykład te, 
które odbieraliśmy przez antenę zbior
czą. Różnica będzie polegała na polep
szeniu jakości odbioru i znacznie rzad
szych awariach.

Cała inwestycja pochłonie około 250 
miliardów starych złotych, finansuje ją  
Interkabel Polska oraz utworzony hol
ding operatorów, pod nazwą Śląska Te
lewizja Kablowa. W skład holdingu 
poza Rybnikiem wchodzą też Gliwice, 
Bytom, Żoiy, Ruda Śl. i Zabrze. We
dług biznes planu firmy, inwestycja ma 
się zwrócić po 7 latach. Jak zapewnia 
prezes Ryszka, przez 2 następne lata 
abonament w wysokości 150 tys. st. zł 
nie wzrośnie. Jeżeli ktoś zdecyduje się 
na zakup mniejszego pakietu, cena też 
będzie automatycznie niższa, choć już 
nie tak mała jak dotychczasowe opłaty 
za anteny zbiorcze.

Od września, oprócz programów ogól
nopolskich, będzie można także oglą
dać program rybnicki. Przewiduje się, 
że emisja będzie trwała około godziny, 
dwa razy w tygodniu. Dotychczas nada
wanie programu lokalnego było niemoż
liwe z uwagi na warunki stawiane przez 
Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, 
zabraniające udziału podmiotów zagra

nicznych w kapitale spółki, jeżeli udział 
ten przekracza 33 procent. Rybnicka 
Telewizja Kablowa związana jes t na
tomiast ze spółką holenderską, będą
cą udziałowcem 45 procent. Dlatego 
też na mocy nowej umowy powołana 
będzie inna spółka, niezależna od ka
pitału zagranicznego, która będzie re
alizować program lokalny, a udział 
RTK ograniczy się do udostępnienia 
studia i sprzętu. L ucyna T yl

Dożynki w Kłokocinie“Kablówka” modernizuje się

Oznakuj swój rower!

Mimo niesprzyjającej aury prawie 
cały Kłokocin uczestniczył w dożyn
kach, które w ostatnią niedzielę 
wspólnym trudem zorganizowała 
Rada Dzielnicy, OSP, Koło Gospodyń 
Wiejskich, Kółko Rolnicze, Klub Spo
rtowy i hodowcy gołębi pocztowych.

Po uroczystej mszy, w kościele pod 
wezw. św. Józefa Robotnika, gdzie ołtarz 
udekorowano płodami ziemi, wokół dziel
nicy ruszył korowód z wozem strażackim 
na czele, za którym podążała młodzież na

zaczką Roku ’95, chór i zespół Józefinki 
oraz Henryk Konsek - Ślązak Roku 
’94. O becni byli także sponsorzy: 
p rzed s taw ic ie le  P rzed s ięb io rs tw a  
Transportu Kolejowego i Gospodarki 
Kamieniem oraz Energoinwestu, który 
przy okazji zaprezentował swój eko
logiczny kocioł węglowy.

Imprezę wspomogła również Wytwór
nia Wód Gazowanych z Kłokocina, pie
karnia, wszystkie sklepy spożywcze, ka
wiarnia “Roxana” oraz hurtownia “Kaś-

Przygotowania do korowodu przebiegały w ulewnym deszczu... Zdj.: sol
rowerach, sportowcy, maszyny i urządze
nia rolnicze oraz bryczki z gośćmi hono
rowymi, m.in. z zaproszoną na uroczysto
ści przewodniczącą Rady Miasta Urszu
lą Szynol.

Następnie przed remizą strażacką pod 
zadaszeniem zrobionym ze spadochronu, 
przy dźwiękach orkiestry dętej kop. “Jan- 
kowice”, starostowie dożynek Małgorza
ta Greiner i Franciszek Pawlas oraz ich 
gospodarz Marian Pytlik wręczyli bo
chen chleba prezydentowi Józefowi Ma
koszowi.

W części artystycznej wystąpili kłoko- 
cińscy Nasi z Anną Stronczek - wice-Ślą-

ka”, która rozdawała lody i słodycze. Słod
kości które pozostały otrzymali następne
go dnia pierwszoklasiści oraz przedszko
laki. Dożynkowe dekoracje wykonał mie
szkaniec dzielnicy Henryk Benisz.

W trakcie imprezy kołoczem częstowa
ły członkinie Koła Gospodyń Wiejskich, 
a zabawa, częściowo przy świecach, bo 
nastąpiła awaria elektryczności, trwała 
prawie do północy.

W Kłokocinie tradycyjnie już mieszkań
cy dzielnicy wspólnie imprezę przygoto
wali i tak świetnie się na niej bawili, że 
sala remizy nie mogła pomieścić wszyst
kich chętnych. /r/

Od kilku m iesięcy w w iększości m ieszkań w naszym  
m ieście prow adzone są prace m ające na celu m ontaż  
unowocześnionej sieci telewizji kablowej.

Nowy system “gwieździsty” ma zastą
pić dotychczasowy, przestarzały już sy
stem szeregowy, prowadzony najczęściej 
nad ziemią, na elewacjach budynków, 
przez co narażony był na oddziały
wanie czynników atmosferycznych i 
często ulegał awariom. Gniazdko 
abonenckie zamontowane zostanie w 
każdym  m ieszkaniu , a dopiero 
później lokator zadecyduje czy, i w 
jakim stopniu chce korzystać z oferty 
Rybnickiej Telewizji Kablowej.

Nowe rozwiązanie sprawdziło się 
już w Świętochłowicach, gdzie mon
towane było od podstaw, zamiast tra
dycyjnej “kablówki”. System wyko
rzystuje sprzęt najnowszej generacji, 
dzięki temu służyć będzie nie tylko 
do odbioru programów telewizyj
nych, ale umożliwi m.in. /za dodat
kową opłatą/ podłączenie mieszkania 
do systemu zabezpieczającego przed 
włamaniem.

W najbliższej przyszłości urucho
mione zostanie studio nadawcze, 
które będzie zaprojektowane tak, by 
mogło obsługiwać nie tylko Rybnik, 
ale i miasta sąsiednie jak Żory, Wo
dzisław czy Racibórz. Cała inwesty
cja zakończona zostanie pod koniec 
przyszłego roku. Montaż nowej sta
cji nadaw czej planuje się już  w 
październ iku  lub listopadzie  tego 
roku. Do tego czasu podłączać się bę
dzie sukcesywnie kolejne bloki czy 
osiedla, tak by w przyszłym roku do 
nowej stacji można było przyłączyć

całe miasto.
- W tej chwili na około 37 tys. m ie
szkań mamy zrealizowane ponad  10 
tys. - mówi prezes Rybnickiej Tele-

Po zakończeniu prac modernizacyjnych 
znikną z dachów anteny zbiorcze

wizji Kablowej, Zygmunt Ryszka. W
tej chwili do nowej sieci, choć jeszcze  
w starej stacji, podłączonych je s t oko
ło tysiące abonentów na osiedlu przy  
ul. Chabrowej.

Akcję znakowania rowerów gór
skich rozpoczęto już w 1995 roku. 
Wykorzystywano wtedy system ewi
dencji ludności PESEL. Kiedy jed
nak znakowanie “peselem” zakwe
stionował Rzecznik Praw Obywatel
skich, akcję przerwano. W ostatnich 
dniach podjęto kolejną próbę ozna
kowania rowerów w województwie 
katowickim.

Kod ten będzie nanoszony na najważniej
sze części rowem. Zostanie on naszlifowa- 
ny na ramie, kierownicy, błotnikach czy na 
obręczy koła. Oznakowanie rowem będzie 
oczywiście figurowało w ewidencji poli
cyjnej.

W Rybniku oznakowania takie pro
wadzi już zakład mechaniczny “Auto - 
naprawa” przy ulicy Młyńskiej, a przy 
sprzedaży rowery znakuje też sklep

Już od pięciu lat częstymi łupami wła
mań i kradzieży stają się drogie i modne 
rowery górskie. Tego lata zjawisko to przy
brało szczególnie na sile. Pisaliśmy o tym 
na naszych łamach. Podobnie było też w 
Rybniku dwa tygodnie temu, kiedy skra
dziono dziewięć rowerów o łącznej warto
ści 5,5 tysiąca złotych. Skradziono je na 
ulicy Białych, Kilińskiego, Buhla i po dwa 
na ulicy Poligonowej, Pukowca i Głuchej.

Dla przeciwdziałania kradzieży tak wie
lu rowerów, Komenda Rejonowa Policji 
w Rybniku proponuje akcję “Rower ozna
kowany!” System oznakowania opraco
wany został przez Komendę Wojewódzką 
Policji w Katowicach. Numer taki będzie 
się składał z jednej litery i z czterech cyfr.

“Motormax” przy ul. Kościelnej. Należy 
się tam zgłosić z rowerem, dowodem tożsa
mości /np. legitymacją szkolną/ oraz z do
wodem, że rower jest naszą własnością. Naj
lepiej jeśli jest to rachunek, ale może też 
być paragon, karta gwarancyjna itp. Koszt 
oznakowania rowem będzie wynosił około 
10 złotych. T o niewiele w stosunku do jego 
wartości. Dla przykładu powiedzmy, że w 
niedalekich Stanowicach w sobotę 24 sierp
nia skradżiono rower górski za 2,5 tysiąca 
złotych czyli 25 milionów starych złotych. 
Miejmy więc nadzieję, że proponowany 
przez policję system ewidencji rowerów 
przyjmie się i upowszechni oraz wpłynie 
hamująco na rosnącą liczbę ich kradzieży.

T ekst i zdj.: szol

Jeszcze w tym roku towarzystwo wy
stosowało list do Służb Transportu Zbio
rowego z prośbą o oznaczenie przystan
ków tabliczkami ze znakiem zakazu pale
nia. Życie pokazało, że aż do dnia dzisiej
szego w mieście pozostały liczne przystan
ki bez tabliczek, a ozna
czenia zamontowano je 
dynie w kilku miejscach.
Oceniając efekt swojej 
prośby, towarzystwo po
nownie wystosowało list 
do odpowiednich służb, 
sugerując uzupełnienie 
braków i wywiązanie się 
z umowy. Spotkanie sta
ło się też okazją do przy
jęcia nowych członków towarzystwa.

Chcąc rozszerzyć swoją działalność 
poza Rybnik, na cały teren objęty działa
niem Terenowej Stacji Sanitarno-Epide
miologicznej, Regionalne Towarzystwo 
Oświaty Zdrowotnej rozesłało do okolicz
nych gmin listy z propozycją przystąpie
nia do wspólnych prac. Z zaproszenia sko
rzystał Suszec i już wytypował osobę upo- 
ważnionądo kontaktów z towarzystwem. 
Zaproponowano też dwom szpitalom - za
kaźnemu w Bełku i nowemu szpitalowi 
w Żorach przystąpienie do ogólnoeuro
pejskiej sieci zdrowych szpitali.Szczegól
nie duże szanse ma szpital w Bełku, bo 
choć sam budynek jest stary, pracuje tam 
bardzo dobry personel, szczególnie dba
jący o promocją zdrowia - powiedziała 
Danuta Mrozek.

W sieci europejskiej znalazły się już 
szpital w Reptach, terenowy oddział w 
Ustroniu, Centrum Zdrowia Dziecka.

Towarzystwo zebrało też potrzebne 
dane na temat okolicznych miast i szkół, 
w przypadku gdyby chciały one przystę
pować do sieci miejsc i placówek okre
ślonych mianem zdrowych. Szczegółowe 
dane dotyczą na razie Rybnika i w naj
bliższym czasie będą toczyły się rozmo

wy z Urzędem Miasta na temat przystą
pienia do sieci.

Podczas sierpniowego spotkania usta
lono też dokładny plan pracy w placów
kach oświatowych. Równolegle w szko
łach podstawowych i średnich będą pro-

wadzone dwie akcje. W liceach, techni
kach i szkołach zawodowych ogłoszony 
zostanie konkurs plastyczny na temat HIV 
i AIDS. - Zaplanowaliśmy cykl pogada
nek na temat wirusa i choroby, aby prace 
plastyczne były wynikiem posiadanej wie
dzy i przemyśleń na ten temat - wyjaśnia 
D. Mrozek. W klasach 1-3 szkół podsta
wowych odbędą się natomiast zajęcia do
tyczące podstawowej higieny. Spotkania 
zakończą się konkursem, w którym najle
psi ze szkół wezmą udział w zmaganiach 
miejskich, a zwycięzcy zostaną nagrodze
ni.

Rozwiązania obu konkursów planowa
ne są w okolicach 1 grudnia, na który to 
dzień przypada Światowy Dzień Walki z 
Aids.

Do końca roku w szkołach ponadpod
stawowych i w razie potrzeby również w 
starszych klasach szkół podstawowych 
odbywać się będą wykłady pracowników 
poradni psychologiczno-pedagogicznej i 
uzależnień na temat różnych patologii i 
ich następstw.
Jedna z większych akcji prowadzona bę

dzie natomiast w klasach początkowych 
szkół podstawowych. Wspólnie z “Bushi- 
do” planowane jest przebadanie wszyst-

kich uczniów wymienionych roczników 
pod względem prawidłowej postawy. 
Wykonanie testów 6886 dzieci /tyle bo
wiem liczą klasy 1 - 3 wszystkich szkół/ 
jest możliwe dzięki nowemu urządzeniu 
- posturometrowi, o który wzbogacił się 

ostatnio ośrodek - Bada
nia takie maja  ̂szczegól
ne znaczenie dla dzieci. 
Dzięki natychmiastowe
mu wydrukowi i konsul
tacji z  ortopedą[, rodzice 
będc[ mogli poznać przy
czyny wad kręgosłupa 
dzieci, ale też dowiedzą^ 
się ja k  je  leczyć i im za
pobiegać, np. przy orga

nizacji kącika do nauki - twierdzi D. Mro
zek. - Ponieważ jednak koszt przebada
nia tylu dzieci jest znaczny, trwają^ roz
mowy na temat sfinansowania akcji.

Towarzystwo poparło również corocz
ną akcję sprzątania świata, jest także ini
cjatorem październikowego “Biegu po 
zdrowie”, który odbędzie się w jedną z 
pierwszych niedziel tego miesiąca.

Podczas spotkania wstępnie zapropono
wano również tematy przyszłorocznych, 
czwartych już Dni Promocji Zdrowia, 
które odbędą się w kwietniu. Na razie 
członkowie towarzystwa zaproponowali 
rozmowy na temat raka przewodu pokar
mowego, krtani, cukrzycy, wad postawy 
ze szczególnym uwzględnieniem wyni
ków badań dzieci szkolnych, patologii czy 
Aids, ale lista nie została jeszcze zamknięta 
i różne sugestie będą z pewnością brane 
pod uwagę.

Regionalne Towarzystwo Oświaty 
Zdrowotnej pokazało już, że potrafi nie 
tylko snuć ambitne plany, ale również je 
realizować. Nowy plan pracy jest niezwy
kle ciekawy, a o wprowadzeniu w życie 
kolejnych jego etapów z pewnością bę
dziemy jeszcze pisać.

A.T.

Planowanie zdrowia
W ostatnim tygodniu sierpnia zarząd Regionalnego To

warzystwa Oświaty Zdrowotnej ustalił harmonogram prac 
na najbliższe cztery miesiące oraz tematy na przyszłorocz
ne Dni Promocji Zdrowia.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825 ■ 2̂ 3



0(rĉ oł>Quj& trofea
Wakacjie już za nami, większość urlopowiczów po

wróciła z wakacyjnych wojaży. Tym natomiast, którym 
brak gotówki czy nawał pracy pokrzyżował letnie pla
ny, pozostaje przeglądanie zdjęć i pamiątek przywiezio
nych z urlopu w poprzednich latach.

A pamiątki te mogą być przeróżne. Cza
sem wywołują śmiech, wyzwalają wspo
mnienia, sprawiają, że odżywa tęsknota 
za czymś co minęło, niekiedy powodują 
nawet, że w oku zakręci się łza.

Cel przywiezienia ich do domu jest 
zawsze ten sam - mają przypominać o 
miejscach, które kiedyś odwiedziliśmy 
i zachęcać do powrotu w te same stro
ny. K rótka sonda, przeprow adzona 
wśród mieszkańców naszego miasta, 
pokazała, że: najczęściej przywozimy 
rzeczy jednoznacznie kojarzące się z 
m iastem , regionem  czy krajem , w 
którym spędziliśmy wakacje - foldery, 
przewodniki, pocztówki, nawet bilety 
autobusowe czy kolejowe. M ogą to być 
także własnoręcznie zebrane muszelki, 
kawałki bursztynu znalezione po sztor
mie na plaży, szyszki przyniesione z 
romantycznego spaceru po lesie czy 
kamyki z górskiego szlaku. Często zry
wamy urokliwe kwiatki i roślinki /na
wet, o zgrozo, te chronione!/, by w 
domu ususzyć je  w kolejnym tomie 
czytanej właśnie powieści. To tradycyj
ne wakacyjne trofea.

Jeżeli dysponujemy w iększą gotów 
ką, możemy sobie pozwolić na droż
sze /choć z emocjonalnego punktu w i
dzenia mniej cenne/ pamiątki. Są to 
więc przykłady m iejscow ego ręko
dzieła, jak  domki z zapałek, ciupagi, 
porcelanowe, szumiące jeszcze m u
szle, ręcznie malowane pejzaże i inne, 
specjalnie dla turystów przygotowane, 
gadżety. Urlopowicze, cieszący się la
tem poza granicami kraju, przywożą 
najdziwniejsze czapeczki, chusty, ka
mizelki czy buty - byle tylko po po
wrocie do domu można było pow ie
dzieć, że właśnie to było najm odniej

sze tego lata w Grecji, Hiszpanii czy 
Tunezji.

Jeszcze bardziej oryginalnymi pa
m iątkam i są  p rzep isy  ku linarne  z 
kuchni orientalnych albo, często sza
lenie egzotyczne, przyprawy do po
traw, którymi we wrześniu można za
skoczyć przyjaciół.

Najwięcej inwencji w wyszukiwaniu 
letnich łupów wykazuje, jak  zwykle, 
młodzież. Tak, łupów, bo jak  inaczej 
nazwać odkręcanie tablic rejestracyj
nych z samochodów w odwiedzanych 
krajach, po to by udekorow ać nimi 
ściany w łasnego pokoju. Można też 
przywieźć “na pamiątkę” część wypo
sażenia hotelu czy domu w czasowe
go - firmowy kubek, ręcznik, wieszak 
lub łyżeczkę. To zdarza się niestety 
dość często.

Znacznie mniej przyjemne w spo
mnienie z wakacji to tropikalna cho
roba, rozbicie głowy albo połamanie 
rąk czy nóg w czasie zbyt intensyw
nego korzystania z wolnego czasu.

Nadal szalenie popularne jes t wy
mienianie się adresami - rzadko je d 
nak urlopowe znajomości bywają kon
tynuowane po powrocie do miasta. Po- 
zostająw spólne zdjęcia, czasem filmy 
wideo, wpis do pamiętnika... To jest 
chyba w tym wszystkim najpiękniej
sze; wspomnienia...

K iedy w długi, zim owy w ieczór 
usiądziemy w fotelu, otworzymy albu
my ze zdjęciami, wyciągniemy pudel
ka z wakacyjnymi skarbami, natych
miast, jak  za dotknięciem czarodziej
skiej różdżki, wróci do nas piaszczy
sta plaża, słoneczny, górski szlak, roz
kołysana łódka na jeziorze...

L ucyna T yl

Rybnickie parki i zieleńce

Bukoutka
Zieleniec “Bukówka” mieszczący się pomiędzy ulicą 3 Maja i 

Miejską bywa też przez niektórych nazywany “parkiem sztyw
nych”. Ta nieoficjalna i niezbyt sympatyczna nazwa wzięła się 
od istniejącej tam jeszcze do niedawna kostnicy szpitala św. Ju
liusza. Natomiast tradycyjna nazwa “Bukówka” sięga jeszcze 
początków naszego wieku.

Na terenie dzisiejszego parku od strony 
ulicy 3 Maja rosło wiele starych buków, 
zaś od strony ulicy Miejskiej był staw. 
Jeszcze na początku wieku teren ten był 
bardzo zaniedbany. Staw częściowo za
rastał zielskiem i służył już jedynie jako

“kaczok”, czyli bajoro dla okolicznych 
kaczek i gęsi. Miejsce to “przerobiono” 
na park w latach 1905-1910 czyli za rzą
dów burmistrza Ottona Gunthera. Oka
zało się w tedy, że teren jes t bardzo 
podm okły a spod pow ierzchni b iją

Gwiazdą festynu był krakowski 
zespół Pod Budą.

Mimo, że na festynie nie ma alkoho
lu, a całość otwiera i zamyka wspólna 
modlitwa, nikogo do zabawy zachęcać 
nie trzeba. Zebrane w trakcie festynu 
środki finansowe przeznaczone zosta
ną na najpilniejsze potrzeby parafii, w 
tym m.in. na istniejącą przy parafii 
ochronkę pod wezw. św. Mikołaja.

K.D.
Zdjęciu: sol

Goście 
Przygody 
z Ukrainy

IV Farski Festyn
W ostatnią sobotę sierpnia odbył się w bo- 

guszowickiej parafii pod wezw. Najświętsze
go Serca Pana Jezusa IV Farski Festyn.

O rganizatorzy Farskiego Festynu, 
którymi są przeważnie ludzie młodzi 
wspierani doświadczeniem starszych, 
na miejsce dorocznych spotkań para
fian w ybrali ogród za probostwem.

p r z e w o d n i c z ą c a  
Rady Miasta Urszu
la Szynol oraz w ice
prezydent Jerzy Ko
gut.

Wielkie grillówanie...

Specjalnie zbudowana scena wykorzy
stująca naturalny spadek terenu oraz 
utwardzony wokół niej teren tworzą 
wspaniałe warunki do wspólnej zaba
wy.

W trakcie 7 godzin trwającego festy
nu, przez farski ogród przewinęło się 
kilka tysięcy osób - parafian oraz osób 
spoza parafii przyciągniętych piękną 
pogodą i sławną już imprezą.

W tym roku obok orkiestr kop. “Jan- 
kowice” i chóru Senior, na scenie wy
stąpiła wice-Ślązaczka Roku '95 Anna 
Stronczek wraz z zespołem oraz kra
kowska grupa Pod Budą. Bawiono się 
długo i dobrze, zaś uczestnicy zabawy 
sami układali repertuar artystów doma
gając się swoich ulubionych utworów.

Honorowymi gośćmi festynu byli:

W trakcie festynu rozwiązano ogło
szone konkursy na najpiykniejszo ze- 
grodka i najsmaczniejszy ślonski ko- 
łocz zposypkom, a zwycięzców nagro
dzono głównymi wygranymi loterii, w 
której każdy los wygrywał, a nagroda
mi były pokaźna sofa i rower górski. 
Do innych atrakcji festynu należały bez 
wątpienia zawody straży pożarnych z 
terenu parafii, zdjęcia z parafialnym ku
cykiem i pokaz sztucznych ogni.

Głodni i spragnieni mogli liczyć na 
kiełbaski z grilla, paczki z niespodzian
kami ze złota, grochówkę i kawę z kon
kursowym kołoczem. O tym, że impre
za była przygotowana w najdrobniej
szych szczegółach świadczy fakt, że 
pomyślano nawet o strzeżonym parkin
gu dla rowerów.

źródełka. Wodę ujęto w trzy studnie 
/czynne jeszcze dzisiaj na terenie zieleń
ca/, zaś cały teren zdrenowano. W ten 
sposób odwodniono obszar pod przyszły 
park. Otrzymał on już wtedy tradycyjną 
nazwę “Bukówka”. Park ten był jednym 
z elementów tzw. Promenadenstrasse” 
/ulicy spacerowej/, łączącej ulicę Łony z

nia trawników zajmuje 3514 metrów 
kwadratowych. Reszta to ścieżki i przej
ście między ulicą 3 Maja i Miejską. W 
parku rośnie dokładnie 80 drzew, głów
nie buki, dęby i topole, ale także 660 
krzewów pojedynczych oraz 795 metrów 
kwadratowych skupisk krzewów. Miej
scem tym opiekuje się Zarząd Zieleni

dworcem kolejowym. Trakt ten odpo
wiada dzisiaj mniej więcej ulicy 3 Maja. 
Na widokówkach jeszcze z czasów nie
mieckich, park nazwano “Stadtanlage 
and der Bukówka “ /Zieleniec Miejski 
na Bukowce/.

Dzisiejszy “Zieleniec Bukówka” to 
miejsce bardzo zaciszne i dające wiele 
cienia i ochłody w upalne dni. Zieleniec 
zajmuje ogólną powierzchnię 5946 me
trów kwadratowych, z czego powierzch-

Miejskiej w Rybniku.
Kroniki policyjne dowodząniestety, że 

“Bukówka” jest ulubionym miejscem 
przebywania drobnych złodziejaszków i 
rabusiów. Dlatego nie zachęcamy niko
go do spacerowania tam po zmroku.

T ekst i fotokopie: szol
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Na zaproszenie zespołu Przygoda 
gości w Rybniku zespół pieśni i tańca 
Wołyń z Ukrainy, laureat ubiegłorocz
nego Przeglądu Ludowych Zespołów 
Studenckich w Katowicach. Gospoda
rze zapraszają na koncert Wołynia do 
Teatru Ziemi Rybnickiej 12 września 
w czwartek na godz. 17.00.

Dochód ze sprzedaży biletów prze
znaczony zostanie na pokrycie kosztów 
pobytu zespołu w Polsce.

Kina
“Apollo”

6 - 8  września 16.15 - “MAŁPA W 
HOTELU” /USA, b/o/; 18.00, 20.30 - 
“TWIERDZA” /USA, 15/
9-12 września, 17.00 - “WYSPA PI
RATÓW” /USA, 12/ 19.15 - “WIĘ
ŹNIOWIE NIEBA” /USA, 15/ 

PREMIEROWE przy TZR 
6-8 oraz 10-11 września 17.00, 19.15 
- “MISSION IM POSSIBLE” /USA, 
15/, cena 6 zł

“ZEFIR” Boguszowice 
8-12 września, 17.00, 19.00 - “ZO
STAWIĆ LAS VEGAS” /USA, 15/ 

DKF “EKRAN” przy TZR 
9 września, 19.00 - “JEJ WYSOKOŚĆ 
AFRODYTA”, reż. Woody Allen 
/USA/

Wystawy )
Muzeum - Stary Ratusz

Wystawy stałe”Rybnik moje miasto” 
oraz “Cechy rzemieślnicze w miastach 
Górnego Śląska” 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 

zaprasza w sobotą 7 września, godz. 
20.00 -  2.00

Wieczorek dla samotnych 
Niedziela, 8 września, 17.00 - 23.00

Estrada )
Koncerty Pod Wierzbą” 

Niedziela 8 września, godz. 16.00 
Miejska Orkiestra Dęta “ Rybnik”

-gościnnie dyrygow ał będzie 
Jiri Szindel

Chór “ Bel Canto” z I LO

Staw na miejscu dzisiejszej "Bukówki". Zdjęcie zrobiono około 1900 roku 
od strony dzisiejszej ulicy 3 Maja

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Abecadło
Rzeczy

Śląskich
Kościółki, telewizja 

i proboszcz na dachu
Nasz cykl “Abecadło Rzeczy Śląskich” składa się już dokładnie z 265 

publikacji. Niektórymi z naszych pomysłów zainteresował się ośrodek 
katowickiej telewizji. Według nieformalnej na razie umowy, nasza 
współpraca będzie dotyczyła początkowo jednego programu telewizyj
nego w miesiącu. Będą one emitowane w telewizyjnym paśmie popołu
dniowym, pośród reportaży “Dziś w Tele-Trójce” o godzinie 16.35 oraz 
w “Poradniku z TV Katowice”. Redaktorem tych programów jest Adam 
Zaw iszowski. Już w tym miesiącu planowana jest realizacja półgodzin
nego programu o rybnickim dziennikarzu z lat międzywojennych Ar
turze Trunkhardzie, zaś w październiku piętnastominutowa relacja z 
pieczenia śląskiego kołocza. Natomiast w ostatnią sobotę sierpnia zre
alizowany został program na temat drew nianych kościółków, a więk
szość materiału nakręcono na terenie Rybnika. Jego emisja planowa
na jest na drugi tydzień września br.

Co w ubiegłą sobotę działo się na “planie filmowym”?

Spod gmachu Telew izji Katowice 
wyjechaliśmy kilka minut po godzinie 
siódmej. Pierwsze na planie przejazdu 
były Paniowy, niewielka wieś na tra
sie Mikołów - Gliwice. W miejscowo
ści tej już w początkach XIV wieku stał 
na niewielkim wzgórzu kościółek pod 
wezwaniem świętych Piotra i Pawła. 
Istniejąca tam do dzisiaj drew niana 
budowla pochodzi z 1757 roku. Panio
wy miały szczęście, że nigdy z niej 
kościółka nie wywieziono, że z jej kul
turowej panoramy nikt nie “wyrwał z 
korzeniami” najcenniejszego klejnotu, 
jak to zrobiono w ponad dwudziestu 
górnośląskich miejscowościach. Oczy
wiście, nikt nie przenosił drewnianych 
kościółków dla zabawy czy ze złośli
wości. Większość z nich przeniesiono 
w latach 70. w czasach “realnego so
cjalizmu”, kiedy władze nie pozwalały 
budować nowych kościółków. Władze 
kościelne decydowały się wtedy, by z 
miejscowości gdzie stały dwa kościo
ły nowy - murowany i stary - drewnia
ny, drewnianą budowlę przenieść tam, 
gdzie kościoła brakowało. Czasami 
przy okazji ratowano drewniane bu
dowle od zniszczenia, bowiem w no
wej miejscowości drewniany kościół 
stawał się “oczkiem w głowie!’ para
fian i proboszcza, natomiast w starej, 
pozostawał jedynie “starym kościo
łem”.

Drugi raz telewizyjna ekipa zatrzy
mała się cztery kilometry za Paniowa- 
mi - w Borowej Wsi. Na drzwiach tam
tejszego drewnianego kościółka wisiała 
karteczka z napisem “rem ont” ... Na 
placu obok stały ławki, kamienie po
sadzkowe i inne części wyposażenia 
kościelnego wnętrza. Pod płotem, obok 
barakowozu dla robotników trafiliśmy

na ostrą wymianę zdań pomiędzy tam
tejszym proboszczem, a szefem ekipy 
remontowej. Chodziło o to, że firma 
remontowa źle zabezpiecza obiekt, że 
byle jak wykonuje zlecone jej zadania. 
Proboszcz powiedział nam, że wczo
raj zginęły dwie XVIII-wieczne rzeź
by. Dziwiliśmy się, że jeszcze nie po
wiadomiono o tym policji. Natomiast 
po wejściu do wnętrza kościoła zoba
czyliśmy ogrom zniszczeń, spowodo
wanych przez “szkody górnicze” oko
licznej kopalni oraz wieloletnie zanied
bania gospodarzy kościoła. Ekipa re
montowa nie wzbudziła również nasze
go zaufania. Dziury między spróchnia
łymi belkami zatykano byle jak kawał
kami drewna... Na remont ten kopal
nia “M akoszowy” i gmina Mikołów 
przeznaczyły łącznie sześć miliardów 
starych złotych. Oby środki te nie zo
stały zmarnowane, bowiem drewniany 
kościółek w Borowej Wsi pod wezwa
niem św. M ikołaja je s t w yjątkow o 
piękny. Pochodzi z 1737 roku, a w 
1938 roku przywieziono go z niedale
kich Przyszowic.

Z Borowej Wsi podążyliśmy do Gie
rałtowic. Z miejscowości tej pochodzi 
jeden  z najstarszych  zachow anych 
drewnianych kościółków na Górnym 
Śląsku. Tamtejszą świątynię pod w e
zwaniem św. Katarzyny wybudowano 
w 1534 roku. Dzisiaj w Gierałtowicach 
pozostało po tej budowli jedynie wspo
mnienie i puste miejsce na “starym 
cmentarzu”. W 1976 roku tamtejszy 
drewniany kościółek przewieziono do 
Wielopola. Jeden ze świadków przeno
szenia tej budowli wspominał przed 
kamerą: Miałem wtedy 13 lat. Pamię
tam dokładnie rozbieranie i przenosze
nie tego kościółka. Wszędzie dookoła

leżały drewniane bale, poniszczone  
gonty z dachu. Pod płotem  cmentarza 
poustawiano drewniane figury, frag
menty ławek czy deski sufitowe z uni
katowa^ polichrom ią. Z  grobów  p o d  
prezbiterium robotnicy wynosili reszt
ki kości zacnych właścicieli dawnych 
Gierałtowic. Wyciągali j e  z ziemi wi
dłami do kartofli i wrzucali do d ziw y

przeniesiony w 1975 roku do Ligoc
kiej Kuźni” . O tym wszystkim opowie
dział przed kamerą boguszowicki rad
ny Jan Mura.

Po spakowaniu sprzętu jedziem y do 
Ligockiej Kuźni sprawdzić jak się tam 
ma “boguszowicki kościółek”. Ekipa 
telewizyjna oczarowana jest pięknym 
przykościelnym parkiem. Tamtejszy 
p roboszcz ks. B ron isław  M atysek 
mimo przygotowań do “wawrzyńcowe- 
go festynu” znajduje chwilę czasu i 
proponuje nam oryginalne, ale wyma
gające niezłej formy fizycznej sfilmo
wanie kościoła z dachu. Siostra probo
szcza, a jednocześnie gospodyni trzy
ma drabinę, a cała telewizyjna ekipa

Ks. proboszcz Bronisław Matysek i ekipa katowickiej telewizji 
na dachu probostwa

wykopanej obok. Kiedy robotnicy za
kończyli “dniówkę", do poszukiwań w 
tym miejscu zabrały się dzieci. Ja wy
kopałem metalowy przedmiot przypo
minający świecznik. Kiedy jednak oka
zało się, że je s t to uchwyt do trumny, 
“skarb ’’ wyrzuciłem...
Z Gierałtowic ekipa telewizyjna uda

ła się do Wielopola, by zobaczyć jak 
prezentuje się ów kościółek na nowym 
miejscu. Ustawiono go tam na znacz
nym podpiwniczeniu, co jest bardzo 
dalekie od autentyzmu. Podobnie nie
autentyczne jest tam również wnętrze. 
Jakiś przechodzień tłumaczył nam, że 
to wysokie podpiwniczenie i solidne 
fundamenty są już pod przyszły ko
ściół, gdy ten - nie daj Boże! - się spa
li. Mamy nadzieję, że nie to było głów
nym powodem takiego architektonicz
nego rozwiązania.

N astępnie jedziem y do “starych” 
Boguszowie. Tam też stał kiedyś drew
niany kościółek. Mieszkańcy nie zapo
mnieli oczywiście o tej budowli. W 
ubiegłym roku na “pokościelnym pla
cu” poświęcono obelisk z napisem: “W 
tym miejscu stał drewniany kościół 
p.w. św. W awrzyńca, zbudowany w 
1717 roku przez Jakuba Sedlaczka, a

wdrapuje się na wysoki dach probo
stwa. Wciągamy ciężką kamerę, w iel
ki statyw, magnetofon, kable... Na dach 
wszedł również proboszcz, skąd udzie

la wywiadu o trudnościach związanych 
z utrzym aniem  tej cennej budowli: 
Naszą parafię tworzy niewiele ponad  
500 rodzin. D latego zainstalowanie  
najnow ocześniejszych zabezpieczeń  
przeciwpożarowych przekracza nasze 
możliwości finansow e...

Następnie schodzimy z dachu, my
jem y ręce w parafialnym stawku ze zło
tymi rybkami i jedziem y odwiedzić 
Kłokocin. Tu przed “schodami do ni
kąd”, czyli na pustym pokościelnym 
placu wypowiada się Kazimiera Drew
niok, która uwieczniła w swoich grafi
kach wszystkie okoliczne drewniane 
kościółki i wydała zbiorek na własny 
koszt.
- W tym miejscu w latach 1972 - 1995 
s ta ł X V III-w ieczn y  drew niany ko 
śció łek p o d  wezwaniem  iw. Józefa. 
Aktualnie stoi w skansenie w Chorzo
wie. A le ja  ten śliczny kościółek pam ię
tam jeszcze z czasów ja k  stał na swoim  
właściwym miejscu - w Nieboczowach. 
Żal mi go, że aż trzy razy go przeno
szono. N igdzie nie zagrzał miejsca. 
Taka jego  smutna historia. Aż chce się 
płakać... W zruszona pani Kazimiera 
podarowała redaktorowi Adamowi Za- 
wiszowskiemu swój album z rysunka
mi drew nianych kościółków. Ja zaś 
dostałem olejny obraz przedstawiają
cy kościółek św. Józefa z “nieboczow- 
skich czasów” .

Na tym skończyliśmy nagrania. Te
raz w redakcji telewizyjnej nastąpi 
montowanie materiału i przygotowanie 
go do emisji. Może dzięki temu pro
gramowi uda się uwrażliwić kolejne 
osoby na piękno drewnianych kościół
ków i związane z nimi problemy.

M arek Szołtysek

N

Gadały ptaki 
z rynkowyj latarni

Ptok piyrszy
Na latarni żyć sie nudzi 
I trza czasym slyźć do ludzi.

Ptok drugi
Na Rynku je  ruch za duży,
A to szpacyrkom niy służy!

Ptok trzeci
Tela aut! To Rynek szpeci! 
Nawet autym jeżdżą dzieci!

fra-szoł-ka

Na niektórych budynkach zainstalo
wano w ostatnich latach nowoczesne 
klimatyzatory lub wywietrzniki. Urzą
dzenie takie musi mieć swoje zakoń
czenie na zewnątrz budowli. N ajczę
ściej szpeci to elewacje, jak na przy
kład na budynku Urzędu Skarbowego 
przy Placu Armii Krajowej. Można jed
nak inaczej - na zdjęciu widzimy krat

kę z metaloplastyki, osłaniającą tego 
typu urządzenie. Może ktoś wie na ja 
kiej rybnickiej kamienicy zastosowa
no takie właśnie rozwiązanie? Dla uła
twienia powiedzmy, że znajduje się ono 
przy ulicy Sobieskiego... Prawidłowej 
odpowiedzi prosimy szukać na 4 stro
nie.

Ciężki
Żywot emeryta
Jak co roku ło tym czasie, moja ślub- 

no mo juzaś fizia  z zaprawianiem. 
Próbowołecli j i  wyślimaczyć, że przeca 
terozki forantowanie na zima sie blank 
nie opłaci. Inakszy, kej my mieli downij 
zegródka i cołko gymiza i owoce swoji- 
go chowu. Dzisiok trza wszystko kupić 
a okrom tego gaz jest tyż pierzyosko dro
gi. Coclt sie potem nasłuchoł, wola nie 
godać. Nazdała mi, kazała gupot nie 
fanzolić, bo przeca kusi w zima dupel- 
towo drożeje i ona wie lepi, co trza.

Tóż smyczymy z targu pełne tasze 
lecyjakigo Iowom do chałpy a jo  nie 
inóiit terozki czasu z Bregułom w 
szkuta zagrać, bo musza pomogać 
przi zaprawianiu. Pieron mje broi 
kej żech musioł wieprzki i jagódki 
łobierać, kere mi sie popuczaly mię

dzy palcami. Godołech ji, że to prze
ca nie je s t chopsko ale babsko ro
bota. Wejrzała jednak tak szpetnie 
na mje, żech woloł isto łostudy ju ż  
nie robić.

Jak zaczła krałzy warzyć i pary w 
kuchyni bolo ani w parzoku, wolo- 
łech stracić sie do piwnicy grodzą na 
kartofle przyrychtow ać. Piwnica  
mómy festelnie malućko, nie więk
szo łod króliczoka, i kaj tu jakiś fo- 
raitt na zima trzimać. Juzaś bydom 
wszystke krałzy stoły na bifyju, na 
szrankii i u ołmy pod łóżkiem. Zda
łoby sie kapusta w beczce ukisić, bo 
okropicznie jodom rod na wieczerzo 
bratkartojłe z. kwaskom. Nijak jed 
nak do takigo kam erlika beczka  
wkulać, kej jo  som móm bieda sie 
tam wcisnońć.

Ogórki Milka kisi w krałzach. Mu- 
sielim kupić ogórki, bo ciotka Gu- 
stla p rziw ie ili nóm wieli wiecheć 
kopru i chrzónu ze swoji zegródki. 
Po liście z dębu szołech do parku,

zaś z wina znod ech na jednej cha
łupie. Stoi teroz dość pora krałzów z 
ogórkami w kuchyni na stole a że już  
poleku zaczynajom gerować, furgo  
cieńgiem  f o l  m uszek nad nimi. 
Wnerwio tnie to i z klapaczkom sie s 
nimi rozprawiom. Milce jednak sie 
to nie widzi, bo po muszkach - nie- 

• boszczkach osiowo polno fleków na 
ścianie.

Prziwieili nóm tyż ciotka wielo ta
sza łopadówek, kere my przez dwa 
dni strugali. Poła s nich starli my 
na rubym tarle i zawarzyli, zaś z re
szty Milka upyrszczyła apfelmus.

K ej trza, to trza, pomogm moji 
ślubnyj przi forantowaniu na zima 
choć mje poleku już isto mora bie- 
re. Co chcą Jajfka zakurzyć, to mi 
brończy nad uchym, że fort czas mi
try nża. Wkurzo mje festelnie te je ji 
zaprawianie. Sto razy bolo lepi her- 
cówóm na dole feclitować. Siedzą te
roz ani torba w chałpie i wajoin po 
cichu na mój ciężki żywot.

S tarzyk

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Ogłoszenia drobne
CYKLINOWANIE 

210-51

SPRZEDAM BOKSERKI 
RODOWODOWE 

TEL. 219-29
k k k

PANI LUBIĄCA DZIECI 
4 I 8 LAT POTRZEBNA 

DO POMOCY W DOMU,
4 godziny dziennie - tel. 27440.

O szustwo

W poniedziałek 26 sierpnia o godzi
nie 12.15 na komendę policji zgłosił się 
mieszkaniec województwa jeleniogór
skiego, który został oszukany w Rybni
ku przez dwóch nieznanych sprawców. 
Poszkodowanemu sprzedano kilka mo
net koloni “żółtego jako złoto". Straty 
sięgnęły 5 tysięcy złotych.

K radzieże na budowie 
Pomiędzy 19 a 28 sierpnia z nowobu

dowanego domu przy u licy  K arola 
Miarki nieznany sprawca skradł kosiar
kę o wartości 650 złotych. Podobnego 
przestępstwa dokonano w nocy z 27 na 
28 sierpnia z terenu budowy domku jed
norodzinnego przy ulicy Gzelskiej. Zło
dziej wszedł do budynku przez piwnicz
ne okno i skradł m.in. komplet ogrodo
wy, piłę spalinową, odkurzacz, termę 
centralnego ogrzewania, wyposażenie 
łazienki. Suma strat wyniosła około 7 
tysięcy złotych.

Skradziono gotówkę 
W łaściciel sklepu monopolowego 

przy ulicy Wyzwolenia zgłosił policji, 
że w nocy z 27 na 28 sierpnia nieznany 
sprawca włamał się do jego sklepu. Zło
dziej wypchnął okno i przez dziurę w 
kracie wszedł do lokalu. Tam skradł 
utarg w wysokości 2,5 tysiąca złotych.

P rzypadki śmiertelne 
We wtorek 27 sierpnia we własnym 

mieszkaniu przy ulicy Górnośląskiej 
powiesił się 59-letni mężczyzna. Nato
miast w niedzielę 1 września o godzi
nie 9.10 dyspozytor Pogotowia Ratun
kowego zawiadomił policję, że na skwe
rze na rogu ulicy Sławików i W odzi
sławskiej znaleziono zwłoki około 35- 
letniego mężczyzny. Człowiek ten był 
prawdopodobnie chory na padaczkę.

C zeki PKO
We wtorek 13 sierpnia w drodze na 

wczasy okradziony został jeden z mie
szkańców Rybnika. W pociągu na tra
sie Katowice - Gdynia nieznany spraw
ca zabrał mu portfel z 11 czekami ban
kowymi PKO. Zrealizowano je  następ
nie, przez co ich właściciel poniósł stratę 
w wysokości 3,4 tysiąca złotych.

K radzieże na M glistej 
W nocy z 25 na 26 sierpnia przy ulicy

Zarząd Miasta informuje
Zarząd Miasta Rybnika Wydział Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miasta 

w Rybniku, ogłasza ofertowy, pisemny przetarg nieograniczony na: 
ROZBUDOWĘ BUDYNKU URZĘDU MIASTA W RYBNIKU, UL. CHROBREGO 2

Oferty należy złożyć do dnia 25 września 1996 r. do godz. 14.00 w Wydziale Inwesty
cji i Budownictwa ul. Hallera lOa.
Przetarg odbędzie się w dniu 26 września 1996 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu 
Miasta Rybnika sala nr 137, ul. Chrobrego 2 .
Do udziału w przetargu upoważnia wadium w wys. 120.000,00 zł wpłacone w kasie urzę
du lub na konto nr 372602-2017-3620-3-68 PBK I o/Rybnik do dnia 25.09.1996 r. godz. 
14.00 oraz zakup specyfikacji w cenie 70,00 zł. Każdy oferent może być obecny przy 
otwieraniu ofert. Szczegółowe informacje oraz specyfikację istotnych warunków zamówie
nia można uzyskać w Wydziale Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miasta w Rybniku, ul. 
Hallera lOa, tel. 23011 w. 7706 łub 23989 w godz. od 8.00 - 14.00 od poniedziałku do 
piątku.

Zarząd Miasta Rybnika Wydział Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miasta 
w Rybniku, ogłasza ofertowy pisemny przetarg nieograniczony na: 

DOSTAWĘ I MONTAŻ PLATFORMY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
W BUDYNKU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 55 W RYBNIKU, W KTÓRYM 

ZNAJDOWAĆ SIĘ BĘDĄ WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ 
DLA OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM.

Oferty należy złożyć do dnia 26 września 1996 r. do godz. 14.00 w Wydziale Inwesty
cji i Budownictwa. Przetarg odbędzie się w dniu 27 września 1996 r. o godz. 9.00 w 
siedzibie Urzędu Miasta Rybnika sala nr 137, ul. Chrobrego 2.

Do udziału w przetargu upoważnia wadium w wys. 4.000,00 zł wpłacone w kasie urzę
du lub na konto nr 372602-2017-3620-3-68 PBK I o/Rybnik do dnia 26.09.1996r. 
godz.14.00 oraz zakup specyfikacji w cenie 10,00 zł. Każdy oferent może być obecny 
przy otwieraniu ofert.

Szczegółowe informacje oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzy
skać w Wydziale Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miasta Rybnika, ul. Hallera 10 a , tel. 
23011 w. 7706 lub 23989 w godz. od 8.00 - 14.00 od poniedziałku do piątku.

Zarząd Miasta Rybnika Wydział Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miasta 
w Rybniku, ogłasza ofertowy pisemny przetarg nieograniczony na: 

BUDOWĘ SIECI GAZOWEJ ŚREDNIOPRĘŻNEJ - 3,5 KM,
O ŚREDNICY FI 225 MM - FI 32 MM W DZIELNICY NIEDOBCZYCE

W RYBNIKU UL. Z. STAREGO, UL. O. ZAGŁOBY, UL. SKRZETUSKIEGO.
Oferty należy złożyć do dnia 26 września 1996 r. do godz. 14.00 w Wydziale Inwe

stycji i Budownictwa.
Przetarg odbędzie się w dniu 27 września 1996 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu 

Miasta Rybnika sala nr 137, ul. Chrobrego 2. Do udziału w przetargu upoważnia wa
dium w wys. 10.000,00 zł wpłacone w kasie urzędu lub na konto nr 372602-2017-3620- 
3-68 PBK I o/Rybnik do dnia 26.09.1996 r. godz. 14.00 oraz zakup specyfikacji w cenie 
15,00 zł. Każdy oferent może być obecny przy otwieraniu ofert.

Szczegółowe informacje oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzy
skać w Wydziale Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miasta Rybnika, ul. Hallera 10 a, tel. 
23011 w. 7706 lub 23989 w godz. od 8.00 - 14.00 od poniedziałku do piątku.

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

ogłasza ofertowy pisemny przetarg nieograniczony na: 
UZBROJENIE OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH 

PRZY UL. WIERZBOWEJ, ŻOŁĘDZIOWEJ W RYBNIKU W ZAKRESIE 
SIECI ELEKTRYCZNEJ N/N I SN.

Oferty należy złożyć do dnia 23 września 1996 r. do godz. 14.00 w Wydziale Inwe
stycji i Budownictwa.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 września 1996 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu 
Miasta Rybnika sala nr 137, ul. Chrobrego 2.

Do udziału w przetargu upoważnia wadium w wys. 15.000,00 zł. wpłacone w kasie 
urzędu lub na konto nr 372602-2017-3620-3-68 PBK I o/ Rybnik do dnia 23.09.1996 r. 
godz. 14.00 oraz zakup specyfikacji w cenie 15,00 zł . Każdy oferent może być obecny 
przy otwieraniu ofert.

Szczegółowe informacje oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzy
skać w Wydziale Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miasta w Rybniku, ul. Hallera lOa, tel. 
23011 w.7706 lub 23989 w godz. od 8.00 - 14.00 od poniedziałku do piątku.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku-Kamieniu 
ogłasza przetarg nieograniczony

NA DZIERŻAWĘ KIOSKU GASTRONOMICZNEGO ZNAJDUJĄCEGO SIĘ 
NA BASENIE KRYTYM W RYBNIKU, PRZY UL.POWSTAŃCÓW 40.

Pomieszczenie o pow.12 m kw. przeznaczone jest do prowadzenia sprzedaży 
art.spożywczych i małej gastronomii.
Stawka wywoławcza: 250,00 zł + VAT.

Do udziału w przetargu upoważnia wpłata wadium w kwocie 500,00 zł i opłaty przetar
gowej w wysokości 10,00 zł. Wpłaty należy dokonać w dniu przetargu do godz. 9.30.

Osobie przegrywającej wadium zostaje zwrócone, a osobie wygrywającej zaliczone w 
poczet czynszu.

Przetarg odbędzie się 23.09.1996 r. o godz. 10.00 w Hotelu “Olimpia” w Kamieniu, 
przy ul.Hotelowej 12.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 250-53, 210-97.

Zarząd Miasta Rybnika ogłasza przetarg nieograniczony na: 
WYKONANIE REKONSTRUKCJI MOGIŁY ZBIOROWEJ PACJENTÓW 

SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO POMORDOWANYCH W 1945 R. 
ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W RYBNIKU - RUDA LAS

Specyfikację istotnych warunków zamówienia /cena 20,00 zł/ można uzyskać w Wy
dziale Ochrony Środowiska ul. Chrobrego 2 pok. 255.
Oferty w zaklejonej kopercie z oznaczeniem “Rekonstrukcja mogiły zbiorowej - Ruda 
Las”należy składać w terminie do 16 września 1996 r. do godz. 15.00 w Wydziale Ochrony 
Środowiska.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 września 1996 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu 
Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2 pok. 137.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków zamówienia można uzyskać w Wydziale 
Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Rybnika: inż. Jadwiga Kutkowska teł. 230-11 
w.7223 lub w Wydziale Inwestycji i Budownictwa: Jacek Siekierski tel. 230-11 w. 
7705 w godz. od 7.30 do 15.00.

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

Mglistej prawdopodobnie ten sam, nie
znany jeszcze, sprawca dokonał dwóch 
przestępstw. N ajpierw  przy pomocy 
dopasowanego klucza włamał się do 
zaparkowanego tam malucha, z które
go skradł radio, apteczkę oraz dodatko

wo zniszczył instalację elektryczną. 
Następnie złodziej włamał się do kio
sku “Ruchu”, skąd po zerwaniu kłódek 
zabrał aparaty fotograficzne, filmy, ka
sety wideo, papieros oraz artykuły dro- 
geryjne. S zoł

W r a z i e  p o t r z e b y
TELEFONY ALARMOWE 

POG. RATUNKOWE: 999, 23-666 
STRAŻ POŻARNA: 998, 22-277 
POLICJA: 997, 21-091
STRAŻ MIEJSKA: 27-254 w godz. 6.00-22.00 
POG. WETERYNARYJNE: 22-461 
POG. GAZOWE: 23-419, po godz. 15.00 - 55-37-91 
POG. ENERGETYCZNE: 210-71
POG. WODNO-KANALIZACYJNE: 236-81, 261-92, 266-47 
POG. KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ - DYSPOZYTOR: 21-820 
POG. CIEPŁOWNICZE: 249-56, 246-45 
POMOC DROGOWA: 27-569
WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE: 26-599 
POGOTOWIE RATUNKOWE KOLEJOWE: 22-638 
POGOTOWIE RATOWNICTWA GÓRNICZEGO: 55-12-89 
POGOTOWIE ZIMOWE: 21-233 
MIEJSKI OŚRODEK DYSPOZYCYJNY: 21-000

TELEFONICZNE SŁUŻBY INFORMACYJNE 
INFORMACJA: PKS 22-242, PKP 23-009, WPK 21-820 
INFORMACJA O NUMERACH TELEFONÓW: 913 
NADAWANIE TELEGRAMÓW: 905 
ZAMAWIANIE ROZMÓW MIĘDZYMIASTOWYCH: 900 
BUDZENIE TELEFONICZNE: 900 
ZEGARYNKA: 926
INFORMACJA I REKLAMACJA MIĘDZYMIASTOWA:909 
ZAMAWIANIE ROZMÓW MIĘDZYNARODOWYCH: 901 
POSTÓJ TAXI: 236-60, 286-60 
RADIO TAXI: 27-000
POSTÓJ TAXI BAGAŻOWYCH: ul. Młyńska, tel. 23-561 
Hasło "KRYZYS" - sobotnio-niedzielne, całodobowe dyżury 
psychologów: 26-876 /izba przyjęć szpitala psychiatrycznego, 
ul. Gliwicka 33/
NOCNY DYŻUR APTEK.od 6 do 12 września, Apteka, 
ul. Orzepowicka 20b, Rybnik, tel. 285-97
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W yw oływ an ie  negatyw ów  w procesie C-41 i w ykonyw anie 
odb itek  w  ośm iu form atach. T erm iny  od 1 do 24 godzin.

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

CENNIK OGŁOSZEŃ W GAZECIE RYBNICKIEJ

(7si cm 2  - 1 z ł 
0 1 słow o - 0 ,6 0  zł 

w artykułach 
sponsorowanych

0 1 / 4  strony - 150zł 
0 1 / 2  strony - 2 70zł 
0 3 / 4  strony - 3 5 0 z ł 
O l stro n a  - 5 0 0 z ł  d o  c e n  d o liczam y  YAT

...U NflS  
S2YEICO 
I JANIO

Środowa Giełda Cenowa
Mięso schab w o łow e

extra
szynka wp. 
go tow ana slqska

R a c ib o rska  1 1 11,60 11,95 14,90 8,95

Hala Mięsna, 3 Maja 9,90 11,80 14,90

T A R G 9,90 -10 ,30 11,90-12,70 14,60-14,90 8,20 - 9,70

Owoce/W arzywa p o m id o ry pom arańcze m arch ew ka ziem niaki

R a c ib o rska  15 2,70 3,40 1,00 0,35

M ie js k a  2 3,00 3,70 0,80 0,30

T A R G

oCDCNO

3,50 - 4,00 0 ,9 0 -1 ,0 0 0,30 - 0,40

Spożywcze m asło cuk ie r ja jko m qka

R a c ib o rska  15 227g -1 ,8 5 2,30 0,30 1,70

Delikatesy, ul. Miejska 200g -1 ,8 0 2,30 0,30 1,70

T A R G 227g -1 ,7 0 2 ,1 5 -2 ,2 0 0,28 - 0,32 1 ,70 -1 ,8 0

W aluty 100
d o la ró w

100
m arek

100  koron 
czeskich

100  frankó w  
francuskich

H ote l Polski 271,50/275,00 182,50/185,50 10,15/10,40 53,50/54,50

Delikatesy, ul. Miejska 271,50/275,00 182,00/185,00 10,15/10/0 53,50/54/0

G a l lu x , R ynek 271,50/275,00 182,50/185,50 10,15/10,40 53,50/54,50

6  Ł S ?
GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



BUSHIDO otwarte na propozycje
Dla wielu rybniczan nie znających genezy powstania rekrea

cyjno - rehabilitacyjnego ośrodka przy ul. Floriańskiej na No
winach, nazwa “Bushido” jest niezrozumiała. Wtajemniczeni 
wiedzą, że początkowo obiekt ten był inwestycją stowarzysze
nia promującego dalekowschodnie sztuki walki. Kiedy zabra
kło funduszy, obiekt przejęło miasto, a nazwa pozostała...

Dziś, owszem, zajęcia prowadzi tu rów
nież Pszczyńska Akademia Sztuk Walki, 
tu można też zgłębiać tajemnice jogi, ale 
“Bushido” wychodzi do mieszkańców

pach. Bardzo dobrze w markowy sprzęt 
wyposażona jest siłownia, można więc 
ulec ‘'dobremu” snobizmowi i podrepe
rować kondycję. Jeżeli panie wolą to ro-

Dzięki masowym badaniom i wczesnemu 
wykryciu różnych wad można im zapo
biegać, choćby dzięki gimnastyce korek
cyjnej. Ośrodek “Bushido” dysponuje tak
że nowoczesnym spirometrem do bada
nia wydolności oddechowej oraz urządze
niem do badania płaskostopia i koślawo
ści stóp - a więc bardzo powszechnych 
schorzeń. Chęć współpracy z ośrodkiem 
w ykazało R egionalne Towarzystw o 
Oświaty Zdrowotnej i akcja masowego 
badania dzieci i młodzieży szkolnej jest 
przygotowywana. Planowane jest także 
otwarcie gabinetu sportowo - lekarskie
go, gdzie młodzież chętna do uprawiania 
jakiejś dyscypliny mogłaby przekonać się 
czy posiada odpowiednie do niej predy
spozycje. Od początku września na naj
wyższej kondygnacji budynku działa rów
nież kawiarnia, która serwować będzie 
m.in. odżywcze energizujące koktajle.

Jak mówi kierownik ośrodka Janusz 
Taranczewski, “Bushido” jest otwarte na 
wszelkie propozycje, które mogłyby przy
czynić się do uaktywnienia i poprawy 
sprawności fizycznej dzieci, młodzieży, 
ale i osób dorosłych. Wszelkie szczegóły 
bezpośrednio w ośrodku pod numerem 
telefonu 28201. Irl

Budynek ośrodka wrósł już w pejzaż "Nowin ".

Rybnika i okolic z o wiele szerszą ofertą.
Dopiero co zakończyła się wakacyjna 

akcja “Lato ’96" dzięki której około 160 
dzieci i młodzieży szkolnej uczęszczało 
do ośrodka na zajęcia sportowo-rekrea
cyjne, a “Bushido” już zaprasza wszyst
kich, którzy chcą poprawić swoją kondy
cję i podreperować zdrowie. Od 1 wrze
śnia rozpoczął działalność gabinet fizy
koterapeutyczny wyposażony w wyso
kiej klasy sprzęt medyczny. Można tu 
m.in. poddać się zabiegom leczenia bólu 
polem elektromagnetycznym lub kriote- 
rapii czyli leczeniu niskimi temperatura
mi, a także laseroterapii. Cena zabiegu 
waha się od 2 do 5 zł. Proste zabiegi nie 
wymagają skierowania. Jak w sanatorium 
można natomiast poczuć się w gabinecie 
hydroterapii, gdzie do dyspozycji są 
wanny do masażu i kąpieli perełkowych, 
wirówki do kończyn czy bicze szkockie, 
a więc wszystko co służy odnowie biolo
gicznej organizmu. I tu nie jest niezbędne 
skierowanie, a rehabilitant może zadecy
dować o wyborze zabiegu na podstawie 
wywiadu. Skierowanie jest natomiast po
trzebne, by skorzystać z kinezyterapii, 
niezbędnej w leczeniu po urazach. W 
“Bushido” prowadzone są również zaję
cia z gimnastyki korekcyjnej, na które 
zainteresowani mogąsię zgłaszać indywi
dualnie, ale także w zorganizowanych gru-

Zdj.: sol

bić w takt muzyki, “Bushido” zaprasza na 
zajęcia aerobiku. A potem już tylko sauna 
i solarium. Wszystkie zabiegi i zajęcia są 
prowadzone przez wykwalifikowaną ka
drę, zaś raz w tygodniu przyjmować bę
dzie dr Krzysztof Gieremek, specjalista 
z dziedziny rehabilitacji, przy którego zre
sztą współudziale został opracowany za
kres działalności ośrodka.

Z obiektu korzystać będzie również po
zbawiony sali gimnastycznej Zespół Szkół 
Ekonom iczno-U sługow ych, którego 
uczniowie tu będą mieli zajęcia WF. Tu 
również częściowo, korzystając z urzą
dzeń, swój terapeutyczny program reali
zować będzie “Szkoła życia”, a rehabili
tanci zatrudnieni w “Bushido” przyjmo
wać będą również dzieci niepełnospraw
ne, głównie z porażeniem mózgowym na 
ćwiczenia indywidualne.

“Bushido” chce również włączyć się w 
promocję zdrowia, szczególnie dzieci i 
młodzieży szkolnej. Ośrodek dysponuje 
nowoczesnym urządzeniem do badania 
wad postawy dzieci - posturometrem.

Przy pomocy tego połączonego z kom
puterem przyrządu przebadano w całej 
Polsce do końca maja br. ponad 120 tys. 
dzieci. Jak obliczono, różne wady posta
wy ma ok. 65 - 70 proc. dzieci, a wady te 
w znacznym stopniu wpływają na obni
żenie psychofizycznej sprawności dzieci.

Grand Prix dla M. Słodczyka
Przez trzy dni na terenie ośrodka jeździeckiego 

w Rybniku - Stodołach odbywały się Mistrzostwa 
Okręgu Katowickiego seniorów i juniorów w sko
kach przez przeszkody.

W zawodach wystartowało 76 zawodni
ków z 20 klubów nie tylko województwa 
katowickiego, ale także z wrocławskiego, 
opolskiego, krakowskiego i częstochow
skiego. W sumie w ciągu trzech dni roze
grano 17 konkursów, z których najważ
niejszymi były dwa: konkurs klasy “N ” - 
otwarty, dwunawrotowy finał Mistrzostw 
Okręgu Juniorów oraz klasy “C” - dwu
nawrotowy finał Mistrzostw Okręgu Se
niorów. W klasie “N” zwyciężył M.Sie- 
dlaczek z RKS Energetyk Rybnik, dru
gi był Jan Chrzanowski, także z RKS 
Energety k Rybnik a trzecie miejsce wy
walczył M. Perchaluk z K. J. Ochaby. 
Natomiast w klasie “C” zwyciężył M. 
Słodczyk z K. J. Zbrosławice, drugie miej
sce zajął R. Kubaczka z Siemianowic, a 
trzeci był kolega klubowy M. Słodczyka 
- R. Wojtacha. Zwycięzca w tej klasie 
otrzymał nagrodę Grand Prix Dyrektora

Elektrowni “Rybnik” - 1500 zł.
W pozostałych klasach, które rozgrywa

no dodatkowo, a udział w nich był dobro
wolny, zwyciężali wśród juniorów w kla
sie “L” - w piątek M. Kowalska K. J. 
Trachy, a w sobotę i niedzielę - G. Sie- 
dlaczek z RKS Energetyk Rybnik, w 
klasie “LL” w piątek zwyciężyła M. Ko
walska, a dwa kolejne konkursy wygrała 
M. Białek z Zawady. Wśród seniorów w 
klasie “L” w pierwszym dniu zwyciężył 
J. Satława z JKS Żywiec, a w drugim 
dniu najlepszym w tej klasie okazał się T. 
Klein z Brzegu. Natomiast w klasie “P” 
w pierwszym dniu zawodów wygrał tak
że T. Klein, w drugim dniu najlepszym 
był W. Wojcaniec z Brzegu, a w trzecim 
dniu tę klasę wygrał J. Sotława. Zwycięz
cy poszczególnych klas otrzymali nagro
dy rzeczowe i pieniężne.

MaT

Ośrodek Bushido,

i średnio zaawansowanych 
środa, czwartek, godz. 15.00 

Zapisy od 15.00-17.00

Koszykarska
inauguracja

5 października koszykarki dru- 
goligowego KS Partners rozpocz
ną walkę o ligowe punkty. Nowy 
sezon zainaugurują w Bytomiu, 
gdzie spotkają się z miejscowymi 
Bobrami. W Rybniku inaugura
cja sezonu nastąpi tydzień  
później - 12 października spotka
niem z AZS-em Kraków.

Zespół dmgoligowy wraz z kadetka- 
mi RMKS-u powrócił z drugiego obozu, 
który zorganizowany został w Cieszynie. 
Wcześniej cały zespół przebywał na zgru
powaniu w Brennej. Po obozach tych tre
ner zespołu K. Mikolajec powiedział: 
Jestem bardzo zadowolony z obu obozów. 
Na pierwszym nastawiliśmy się głównie 
na trening inotoryczny, a więc: kształto
wanie wytrzymałości, szybkości czy też 
siły. Oczywiście nie zabrakło też trenin
gów czysto technicznych. Natomiast w 
Cieszynie nastawiliśmy się na zgranie 
całego zespołu i doskonalenie techniki. Na 
obozach tych trenowały z nami trzy nowe 
zawodniczki, które są[ bardzo poważnym 
wzmocnieniem zespołu: dwie Rosjanki - 
E. Dorofiejewa i S. Nieskubina oraz ko- 
szykarka z  Rzeszowa M. Rejment. Są to 
bardzo doświadczone zawodniczki, posia
dające spore umiejętności i mam nadzie
ję, iż dzięki nim pozostałe o wiele młodsze 
koszykarki poczynią wiele postępów. Nie 
ukrywam, iż w tym sezonie chcemy wy
walczyć awans do koszykarskiej ekstra
klasy i dlatego też trzeba się do tej wałki 
solidnie przygotować. Teraz czeka nas 
kilka turniej ów, jutro wyjeżdżamy do Kut
na, potem do Krakowa a na koniec wrze
śnia mamy zaplanowany turniej w Ryb
niku, w którym wystąpi m.in. reprezenta
cja Polski juniorek.

Zapowiada się bardzo ciekawy sezon i 
miejmy nadzieję, iż przyniesie on rybnic
kim kibicom wiele radości i satysfakcji z 
gry rybnickich koszykarek, które oprócz 
sportu muszą zająć się też nauką, gdyż 
większość z zawodniczek czeka w tym 
roku matura. MaT

ul. Floriańska 

dla początkujących

Żużel j  ̂ Żużel

Przerwany ale zaliczony
W  poniedziałek na rybnickim torze odbył 

się przełożony z niedzieli mecz ligowy po
między RKM Rybnik a Wybrzeżem Gdańsk.

Na skutek ulew y jaka  przeszła nad 
rybnickim stadionem po zakończeniu 
8. biegu, sędzia M. Spychała podjął 
decyzję o zakończeniu spotkania, w 
którym zwyciężyli żużlowcy W ybrze
ża, pokonując RKM Rybnik 29 : 19. 
I choć spotkanie zostało przerwane, 
jednak zgodnie z przepisam i wynik 
został zaliczony.

M ecz rozpoczął się z ponadgodzin
nym opóźnieniem , poniew aż na do
prowadzenie toru do stanu używ alno
ści zajęło organizatorom kilkadziesiąt 
minut. Od początku zawodów nie w y
darzyło się na torze nic ciekawego; 
ze względu na ciężki tor cała w alka 
kończyła się na pierwszym łuku, a na 
w yprzedzanie na dystansie nikt się 
nie decydował. Żużlow cy z Gdańska 
bardziej agresywnie pokonyw ali ko
lejne łuki i był to klucz do zw ycię
stwa w tym spotkaniu. Rybniczanie 
natom iast wiraże pokonywali na w ol
nych obrotach, a byli i tacy, którzy

kilkakrotnie na jednym  łuku próbo
wali “złam ać” motocykl. Po raz ko
lejny RKM, którego kasa świeci pu
stkami wystaw ił na to spotkanie naj
silniejszy skład, w którym nie zabra
kło i obcokrajowców . Jak widać w 
R y b n ik u  n ik o m u  n ie  z a le ż y  na 
odm łodzeniu składu, tw ierdzenie iż 
rybnicka młodzież nie posiada sprzę
tu, w ydaje się być nieuzasadnione. 
Zam iast płacić seniorom za ich z tru
dem wypracowane punkty, można by 
zakupić sprzęt dla zawodników m ło
dzieżow ych i dać im szansę częst
szych występów.

W spotkaniu tym po raz kolejny 
w yszły na jaw  braki kondycyjne ryb
nickich żużlowców.

W spotkaniu z W ybrzeżem punkty 
dla RKM -u zdobyli: Korbel - 5, 
Skupień - 0, K. Fliegert - 6, W. Wo- 
ronkow - 0, D. Fliegert - 3, Węgrzyk 
- 4, Ficner - 1 oraz Mrowieć - 0.

MaT

Młodzi nad szachownicą
W Słupsku rozegrano Turniej Kadry Narodowej Ju

niorów Polskiego Związku Szachowego w trzech gru
pach wiekowych do lat 10,12 i 14, w których to zawo
dach startowali najlepsi szachiści z całego kraju.

Duży sukces odnieśli reprezentanci 
RMKS Rybnik, którzy mimo iż w ie
kowo w swoich grupach turniejowych 
byli najmłodsi, odegrali czołową rolę 
w zawodach. Największą niespodzian
ką była w yśmienita forma Elżbiety 
Janiszyn w grapie dziewcząt do 14 lat, 
która mimo iż przegrała pechowo w 
początkowej fazie turnieju dwie partie, 
po znakomitym finiszu ukończyła za
wody na drugim miejscu. Pozwoliło jej 
to uzyskać awans do przyszłorocznych 
finałów mistrzostw Polski bez gry w 
zawodach półfinałowych. Wśród na

grodzonych znalazł się także Bartło
miej Heberla, który był czwarty wśród 
chłopców do lat 12 oraz Marta Szy
dłowska, sklasyfikowana na piątej po
zycji w rywalizacji 10-letnich dziew
cząt.

W rozgrywkach najlepszych dzieci 
kraju startujący rybniczanie potwier
dzili swoje aspiracje do medali w roku 
1997, gdzie Janiszyn, H eberla oraz 
Marta i Małgorzata Szydłowskie będą 
zaliczeni do faworytów mistrzostw  
Polski.

K.S.

Rozpoznaj się na zdjęciu

Pierwsza z osób, które rozpoznają się na zdjęciu wykonanym w ubiegłym 
tygodniu na ulicy Sobieskiego i zgłoszą się w naszej redakcji, otrzyma publiko
waną w gazecie 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 WŁADYSŁAWA 
HUPKA 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

---------------------------------------------------------------^¿7QAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



FUJICOLORZdjęcie  
z album u czyteln ików

Z ap ra szam y  n a 
sz y c h  C z y te l n i 
ków  do w s p ó ln e 
go o g lą d a n ia  
z d ję ć .  W y s ta rc z y  
p rz y jść  do r e d a k 
c ji z c ie k a w y m  
z d ję c ie m , k tó re  
po o p u b lik o w a n iu  
z w ró c im y . /M o ż 
na te ż  w rz u c ić  je  
do  n a s z y c h  " ż ó ł 
ty c h  s k r z y n e k " /
Raz w mi es i ącu  

aut ora  n a j s y m 
p a t y c z n i e j s z e g o  
lub naj bardz i e j  
" o d j a z d o w e g o "  
zdj ęc i a  f i rma  
" E K S P R E S  
FUJI",  Rybni k ,  
ul. Reja 2, nagro
dzi bezp ł a t nym  
wy woł an i e m i 
w y k o n a n i e m  
odbi t ek z rolki  
filmu. Rosyjska ruletka... Zdj.: M. T.
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Prasy i K siążki 
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Wśród autorów 
prawidłowych 

rozwiązań 
krzyżówki z tego 

numeru 
rozlosujemy 

bon towarowy 
wartości 25 zł 

ufundowany przez 
Klub

Międzynarodowej
Prasy

i Książki EMPiK
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POZIOMU:
Al - Tkanina na wsypy A9 - Gra polegająca na chwytaniu wiklino
wych kółek B5 - Winnetou C l - „Jezioro łabędzie” C9 - Miasto w 
Japonii D5 - Azjatycka małpa wąskonosa El - Pola... E9 - Ryba akwa
riowa G2 - Duża torba G8 - Region geograficzny w Afryce II - Kuli
sty twór formujący się w ścianie płaszcza perłopławów 19 - Duży wi
szący ozdobny żyrandol J5 - Replika KI - Powstaje w wyniku niecał
kowitego spalania związków węgla K9 - Augustę ..., rzeźbiarz francu
ski L5 - Rodzaj naleśników Ml - Jaskinia M9 - Zgrupowanie zwykle 
jednego gat. zwierząt 
PIONOWO:
1A - Przyprawa II - Musiała go posiadać niegdyś panna młoda 3A - 
... czarny - trujące ziele 31 - Najstarsze narzędzie do orki 4E - Chro
niony ptak drapieżny 5A - Marka czeskiego samochodu 51 - Zat. M. 
Czerwonego między piw. Arabskim a piw. Synaj 7A - Wysyłana po
cztą 7H - Pobiera cło 9A - Droga asfaltowa 91 - Bohater „Iliady” 10E 
- Załoga 11A - Ewolucja narciarska 111 - Baba... 13A - Miasto koło 
Wrocławia 13 I - Walka szermiercza na kije bambusowe 
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie »cg. szyfru: B8, C9; 
KI, M4, A li, E li, G5, Dl, 112; L8, K5, D8, H7, B9, L9, C7, K12, J13, J7, 
D3; 111, C4, D li, D 7,112; G9, B8, K4, G12, L7, M3, G5, L7, D6.

Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki nr 33 z hasłem “WOLNY JEST TEN 
TYLKO KTO DECYDUJE SAM O SOBIE” otrzymuje Irena BANASIAK, 

ul. Sławików lla /48 , 44-200 Rybnik.
Nagroda do odebrania w redakcji przez miesiąc od daty ogłoszenia 

nazw iska zwycięzcy.

Pod znakami zodiaku
BARAN - 21.03. - 20.04. - Ambitne propozycje, cluże przyśpieszenie w pracy. Bez trudu 
wyminiesz konkurencję, najważniejsze byś na mecie wiedział komu podziękować za suk
ces i kto może Cię poprowadzić jeszcze wyżej...
BYK - 21.04. - 20.05. - Choć targają Tobą emocje, każdy nieprzemyślany krok może 
popsuć Ci szyki. Postaw zatem na rozsądek, a będzie to łatwiejsze w towarzystwie niespo
tykanie spokojnej osoby, która pojawi się obok.
BLIŹNIĘTA - 21.06 - 20.06. - Konfliktu nie unikniesz, ale niespodziewane okoliczności 
pomogci uzyskać Ci przewagę. Wykorzystując ją  znajdziesz się w odpowiedniej chwili w 
odpowiednim miejscu. Co dalej robić podpowie Ci niezawodna intuicja.
RAK - 21.06. - 20.07. - Zostaniesz dopuszczony do wspólpodejmowania decyzji, zawiera
nia transakcji, a w efekcie będziesz reprezentował firmę na zewnątrz. Mimo stresów, 
wypadniesz dobrze i zyskasz zaufanie szefów.
LEW - 21.07. - 23.08. - Będziesz miał tyle zajęć, że nie zauważysz nawet, że kończy się 
lato. Nowe obowiązki sprawią, że znów będziesz musiał się uczyć i zdawać egzaminy, ale 
to pozwoli Ci “wybić się " na samodzielność.
PANNA - 24.08. - 22.09. - Gra pójdzie o wysoką stawkę, a przeciwnicy wiedzą coś, czego 
Ty tylko się domyślasz. Twoim sprzymierzeńcem będzie■ intuicja i ona podpowie Ci na 
kogo możesz liczyć.
WAGA - 23.09. - 23.10. - To będzie tydzień podsumowań. Znajdziesz sobie zaciszne miej
sce i spojrzysz na wszystko z dystansu. Po powrocie ochłodzą się nieco stosunki z rodzi
ną, którą zaniepokoiło Twoje nagle zniknięcie.
SKORPION - 24.10. - 22.11. - Przed Tobą sytuacja wymagająca dużej przytomności 
umysłu, bo stołek na którym aktualnie zasiadasz jest dość niestabilny. Ponieważ jednak 
nie czujesz się z nim związany na śmierć i życie, pogodzisz się nawet z jego utratą. 
STRZELEC - 23.11. - 21.12. - Pojawi się ktoś na kim będziesz mógł wypróbować twój 
nieodparty wdzięk. Trudno jednak będzie Ci oprzeć znajomość tylko na tym, co bardzo 
powierzchowne, chyba, że nie chcesz się angażować...
KOZIOROŻEC - 22.12. - 20.01. - Wszystkie sukcesy w pracy, a więc awans i inne dowo
dy uznania, będą zasłużone, choć się ich nie spodziewałeś. Nic nie będzie jednak w stanie 
ukoić Twojej melancholii, w którą wpadłeś u schyłku lata...
WODNIK - 21.01. - 19.02. - Ku rozpaczy najbliższych, to nie własne, ale cudze problemy 
przyjdzie Ci rozwiązywać! Stracisz na to sporo czasu, który dotąd poświęcałeś domowi. 
Im szybciej się ze wszystkim uporasz, tym szybciej wrócisz na łono rodziny...
RYBY - 20.02. - 20.03. - Zagrożenie było realne, ale jednak decyzja odkręcająca całą 
sprawę sprawi, że niebezpieczeństwo minie, a przynajmniej się odwlecze. Będzie czas, by 
jeszcze raz wszystko przemyśleć i przygotować się do odparcia ataku.

Bajaderka

2.5 szklanki mąki
1 kostka margaryny
2.5 łyżeczki proszku do pieczenia 
4 jajka
25 dag cukru pudru
2 łyżki kakao
1 kisiel w kolorze czerwonym 
1 słoik dżemu /w g smaku/

Z mąki, margaryny, proszku do piecze
nia, żółtek i 3 łyżek cukru zagnieść cia
sto. Podzielić na 3 części. Do jednej do
dać kakao. Białko z pozostałym cukrem 
ubić na sztyyvną_pianę, dodać kisiel. Bla
chę wylepić białym ciastem, posmarować 
dżemem. Kakaowe ciasto zetrzeć na tar
ce, na to położyć pianę, resztę ciasta na 
wierzch zetrzeć na tarce.

Nasza
kuchniaCiasto z morelami

3 szklanki mąki
2 łyżeczki proszku do pieczenia 
1 kostka margaryny 
5 jajek
1 szklanka cukru pudru 
olejek waniliowy
2 łyżki cukru
2 łyżki mąki ziemniaczanej
4 brzoskwinie

Z maki, proszku do pieczenia, mar
garyny, cukru pudru, olejku wanilio
wego i 5 żółtek wyrobić ciasto. Podzie
lić na dwie części: 3/4 i 1/4. Większa^ 
częścią^ wylepić prostokątną ; blachę, 
położyć pokrojone w ósemki brzoskwi
nie. Białka z cukrem ubić na sztywno, 
na koniec dodać mąkę ziemniaczanąr. 
Pianę wyłożyć na ciasto. Na wierzch 
resztę ciasta zetrzeć na tarce. Piec 45 
minut w temp. 200 stopni.

Rybnickie puzzle

Rozpoczynamy druk nowej układan
ki. Dziś pierwszy z ośmiu fragmentów. 
Należy złożyć je w całość, nakleić na 
kartkę i przysłać do redakcji lub wrzu
cić do którejś z naszych żółtych skrzy
nek. *

Wśród autorów prawidłowych roz
wiązań, na które czekamy do 10 paź
dziernika, rozlosujemy dwie nagrody 
pieniężne wartości 20 zł każda.
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J ohn H. Dayis - Saga 
RODU K eNNEDYCH,
Warszaw a 1996 Inte- 
rart

Autor był dość blisko 
zw iązany z rodziną 
Kcnncdych przez swo- 
jc pokrewieństwo z Ja- 
cąuclinc Onassis. Po
zwoliło mu to na napi
sanie bardzo ciekawej, miejscami nawet 
sensacyjnej książki. Trzytomową powieść 
rozpoczyna przybycie Josepha P. Kenne
dyego do Ameryki z Irlandii, kończąnato- 
miast najnowsze dokumenty dotyczące za
bójstwa Johna i Roberta.

$SS8$
Lady Perfect - Sztu
ka ŻYCIA, CZYLI ENCY
KLOPEDIA dobrych ma
nier, Warszawa 1996, 
Wydawnictwo “ Ko- 
roprint” - Elew1 

Czy się nam to podo
ba, czy nic, żyjąc 
wśród ludzi musimy 
przestrzegać praw' i 

zwyczajów. Kto je lekceważy, szybko zo
staje zepchnięty na margines życia. Wszy
scy zatem chcący dobrze wypaść w towa
rzystwie powinni zapoznać się z treścią 
książki przystępnie i przejrzyście napisa
nej.

W omen’s F itness and 
Bodybuilding , S ept 
1996

Czasopismo adreso
wane do kobiet zainte
resowanych rozbudo
wą swoich m ięśni.
Znane kulturystk i 
przedstawiają program 
ćwiczeń i osiągnięte 
efekty. Oprócz tego dietetycy proponują 
makarony z niskokalorycznymi sosami i 
specjalne kosmetyki pomagające utrzymać 
mięśnie w dobrej formie.

W hat HiF i? S eptem- 
BER 1996

Wiele osób interesu
je się obecnie sprzętem 
hi-fi i z pew nością 
chętnie sięgną po ten 
profesjonalny m aga
zyn. Można w nim zna
leźć testy rozmaitych 
głośników, odtwarza

czy, CD i wideo, a nawet poradnik jak usta
wić głośniki w pokoju

M ikę O ldfield - Vo-
YAGER

Mikę Oldfield zafun
dował swoim fanom 
prawdziwą podróż po 
starej Irlandii wypeł
nionej tradycjami cel
tyckimi. Oprócz kom
pozycji autora, na płycie znalazły się też 
tradycyjne pieśni z najsłynniejszą“Womcn 
of Ircland”.

E lla F itzgerald  - 
Loye Songs

Płyta pełna jazzo
wych i bluesowych 
piosenek, skompono
wanych przez Colc’a 
Portcra czy Dukc’a El- 
lingtona. W ybrane 

kompozycje, najlepsze z repertuaru piosen
karki, są również jej ulubionymi utwora
mi. Wśród nich “The man I love” Georgc’a 
i Iry Gershwinów.
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