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Francusko-Polskie Forum Partnerstwa Regionalnego i Lokalnego

Zostaliśmy
zauważeni...

Rybnik zaprezentował swoje kontakty z Francją 
na osobnym stoisku

Forum było okazją do spotkania trzech prezydentów: Jacąuesa 
Chiraca, Aleksandra Kwaśniewskiego i Józefa Makosza. Z  prawej 
strony widoczny ambasador Francji w Polsce Daniel Contenay

Z okazji wizyty w Polsce prezydenta Francji Ja- 
cąuesa Chiraca, w gmachu Politechniki Warszaw
skiej odbyło się Francusko - Polskie Forum Part
nerstwa Regionalnego i Lokalnego, którego celem 
było zaprezentowanie współpracy poszczególnych 
miast i regionów naszych krajów.

Rybnik był jedynym niewojewódzkim miastem, 
które na wystawie miało odrębne stoisko, dzielone z 
zaprzyjaźnionym Mazamet. c ,ytaj „a s,nnie 3

W środę 25 w rześnia  
odbędzie się pierwsza po 
wakacyjnej przerwie sesja 
Rady Miasta.

Najważniejszym punktem będzie uzu
pełnienie przez radnych składu osobo
wego Zarządu Miasta poprzez wybór 
osoby na wakujące stanowisko wice
prezydenta.

W programie sesji również: informa
cja prezydenta o sprawach miasta i pra
cy zarządu, zmiany w budżecie miasta 
na bieżący rok, nadanie statutu M iej
skiemu Zespołow i O bsługi Szkół i 
Przedszkoli oraz zatwierdzenie statutu
Zespołu Lecznictwa Ambulatoryjnego, 
pakiet spraw o nabycie i zbycie nieru
chomości oraz wystąpienie o komuna
lizację gruntów, wybór przewodniczą
cego Komisji Oświaty Rady Miasta a 
także podjęcie uchwały w sprawie upa
miętnienia osoby burmistrza Webera.

Clean up the World BRITON
S pr z ą t a l i ś my !

Ubiegły weekend upłynął wielu tysiącom osób w Polsce na zbie
raniu śmieci i likwidacji dzikich wysypisk w ramach akcji “Clean 
up the World”. W Polsce w tym roku sprzątano po raz trzeci, a w 
Rybniku nad całością czuwał Wydział Ochrony Środowiska UM, 
któremu w organizacji akcji pomagał Zakład Usług Sanitarnych 
i Oczyszczania Miasta EKO, Radio 90 FM i “Trybuna Śląska”.

W Rybniku akcja Sprzątanie Świata 
największe rozmiary przybrała naPia- 
skach, gdzie w miniony piątek zaan
gażow anych było ponad 500 osób. 
Sprzątali uczniowie Szkoły Podstawo
wej nr 3, a także zmobilizowani przez

Radę D zielnicy mieszkańcy. Dzieci 
ochoczo zabrały się do pracy, pom i
mo że, jak  mówi dyrektorka szkoły 
Elżbieta Migas, sprzątanie odbyło się 
nie w ramach lekcji, lecz po zajęciach.

c.d. na stronie 3.

Klasa Ilb  z ł  LO przebrana za rośliny warzywa i zwierzęta. Zdj.: M aT

CENTRUM NAUCZANIA 
JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Rybnik, ul. Sobieskiego 36, 
tel. 22486 /po 18.00/

* wszystkie poziomy 
zaawansowania

* przygotowanie do matury
* NAUCZANIE

MAŁYCH DZIECI OD LAT 3

Mała Scena Rybnicka 
zaprasza na

kosmetyczny show
Dzień otwarty amerykańskiej 

firmy kosmetycznej

AVON
czw artek 26 września, 

godz. 14.00 - 20.00 
W programie: prezentacja bogatej 
św iątecznej oferty, prom ocyjna  
sprzedaż kosmetyków, możliwość 
nawiązania współpracy, bezpłatne i 
makijaże, losowanie nagród.

Upominki dla 3 pierwszych osób, które 
zgłoszą się do organizatorów z aktual
nym numerem “Gazety Rybnickiej”.

M ała Scena Rybnicka
zaprasza na -.

dyskoteki
soboty. godz. 20.00 - 2.00  

u i. Kościuszki 54 Kupon biletu miesięcznego znajduje się na stronie 6.

Data rocznicy agresji Związku Radzieckiego 
na Polskę w  1939 roku, a w ięc dzień 17 w rze
śnia jest obchodzony jako Dzień Sybiraka. W szy
s c y , k tó rzy  p rze ży li gehe nn ę d e p o rta c ji na 
W schód, i poznali Syberię oraz stepy Kazach
stanu od na jgo rsze j stro n y, m ają okazję  do 
podzielenia się tego dnia wspom nieniam i, a czę
ściej jeszcze problem am i, których w  tym  śro
dowisku nie brakuje.

W spotkaniu w domu para
fialnym przy bazylice św. An
toniego, które odbyło się po 
uroczystej mszy odprawionej w 
intencji wywiezionych i więzio
nych w g łęb i R osji, w zię li 
udział członkowie rybnickiego 
koła Związku Sybiraków oraz 
goście w osobach w iceprezy
denta Jerzego Koguta oraz ks. 
prałata Alojzego Klona. Prze
wodniczący Henryk Zatorski 
przedstawił treść petycji, jaką  
Związek Sybiraków wystoso
wał do Prezydenta RP w spra
wie konieczności ustanowienia

c.d. na stronie 3.

Na obelisku upamiętniają
cym tych, którzy swoich gro
bów nie mają, tablicę umie
ścili członkowie rybnickiego 
koła Związku Sybiraków.

Zdj.: sol

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Zarząd Miasta informuje j
Wybory do Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej

Urząd Miasta Rybnika informuje, że wybory do 
Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej w woj. katowickim 

zarządza się na dzień 29 września 1996 r.

Z terenu miasta Rybnika kandydują:
- Stefan Juraszczyk, lat 58, wykształcenie średnie, zawód - technik, zam. 
Rybnik, ul. Kolberga 19d,
- Benedykt Podleśny, lat 47, wykształcenie wyższe, zawód - inż. rolnik, 
zam. Rybnik, ul. Norwida 6a.

Lokal W yborczy będzie otwarty dnia 29 września 1996 r. w godz. od 8.00 do 
20.00 w Urzędzie Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2 , 1 piętro, sala nr 138.

Listy osób uprawnionych do głosowania będą wyłożone w dniach od 16 wrze
śnia do 20 września 1996 r. w godz. od 7.30 do 15.30 w Wydziale Finansowa
nia Urzędu Miasta Rybnika, II piętro, pokój 251.

Uprawnieni do głosowania są wszyscy płatnicy podatku rolnego i działów spe
cjalnych wraz ze współmałżonkiem.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do wzięcia udziału w wyborach.

Zarząd Miasta informuje
V______________________________________________________________________ /

Zarząd Miasta Rybnika ogłasza 
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALI 

UŻYTKOWYCH NA STAWKĘ MIESIĘCZNĄ CZYNSZU ZA 1 M KW. 
POW. UŻYTKOWEJ NA DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWO-GOSPODARCZĄ.
Lp. Usytuowanie 

lokalu
Pow.
lokalu w m2

Wizja
w dniu godz.

Stawka
wyjściowa

Wadium
w wys.

1. Zebrzydowicka 30 333,40
w tym: lokalu 

piwnic
207.70
125.70

25.09. 9-10 6,00 500,00 
50 proc. wynegocjowanej 
ceny lokalu

2. Zebrzydowicka 30 84,10 25.09. 9-10 6,00 500,00
3. Zebrzydowicka 30 42,70 25.09. 9-10 6,00 500,00
4. Przemysłowa 14 43,44 24.09. 9-10 6,00 500,00
5. Wodzisławska 4 82,00 24.09. 9-10 6,00 500,00
6. Kolejowa 18 

/garaż/
16,24 23.09. 9-10 2,00 500,00

Do stawki czynszu za 1 m kw. pow. użytkowej naliczony zostanie obowiązujący 
podatek VAT w wys. 22 procent.
Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Lokalowego Urzędu Miasta 
Rybnika, tel. 24-168, 25-344.
Przetarg odbędzie się w dniu 27 września 1996 r. o godz. 10.00 w sali nr 137, I 
piętro w budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2.
Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu M iasta Rybnika najpóźniej w dniu prze
targu do godz. 9.30.
Dodatkowo należy wpłacić koszt organizacyjny przetargu w wysokości 15,00 zł 
od jednej pozycji.
Wadium przepada w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika 
wygrywającego przetarg.
Uczestnik przetargu winien zapoznać się z regulaminem przetargu, który jest do 
wglądu w W ydziale Lokalowym Urzędu Miasta przy ul. 3 Maja 12.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

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.

Wszystkich zainteresowanych rozpoczęciem lub kontynuowaniem działalności produk- 
cyjno-usługowcj informujemy, że o przyjęciu danego podmiotu do inkubatora decyduje 
Komisja d/s lokali Użytkowych i Przedsiębiorczości po analizie 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 regulaminem inku
batora, który jest do wglądu w wyżej podanym sekretariacie, w którym uzyskać można 
bliższe szczegóły w zakresie przyjęcia do inkubatora tel. 24-168, 24-344.

Zarząd Miasta Rybnika ogłasza przetarg nieograniczony na:
DOSTAWĘ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH Z ELEMENTÓW DREWNIANYCH 

NA PLACE ZABAW DLA DZIECI W RYBNIKU - W PARKU 
IM. BIEGIESZOWEJ PRZY UL. CHROBREGO ORAZ NA SKWERZE 

PRZY UL. SŁAWIKÓW

Specyfikację istotnych warunków zamówienia /cena 5,00 zł/ można uzyskać w Wydzia
le Ochrony Środowiska, Urząd Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2 pok. 255.

Oferty w zaklejonej kopercie z oznaczeniem “Place zabaw dla dzieci w Rybniku” nale
ży składać w terminie do 1 października 1996 r. do godz. 15.00 w Wydziale Ochrony 
Środowiska.

Przetarg odbędzie się w dniu 2 października 1996 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu 
Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2 pok. 138.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków zamówienia można uzyskać w Wydziale 
Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Rybnika: inż. Jadwiga Kutkowska tel. 230-11 w. 
7224.

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

2 ---------------------------------------------------------------------------------------------

\
Służba Transportu Zbiorowego RSK informuje

STZ informuje, że z dniem 7 września br. wprowadza: 
* dodatkowe 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

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

Równocześnie informujemy, że w związku ze zmianą cen biletów 
od dnia 1 września dotychczasowe bilety w cenie 0,70 zł zakupione 
w przedsprzedaży zachowują ważność do dnia 30 października.

Jeszcze kilka dni a wszystkie przystanki rybnickiej komunikacji miejskiej otrzy
mają swoją nazwę. Jest to szczególnie ważne dla osób spoza Rybnika, którym 
obecnie łatwiej będzie dotrzeć do planowanego miejsca. Zbędne będą ju ż  skom
plikowane objaśnienia, za którym rondem czy też obok jakiego budynku należy 
wysiąść z autobusu. M aT

Jeszcze o Basztowej
W ubiegłym numerze “GR” poruszyli

śmy problem ul. Basztowej, która w ostat
nich dniach została pokryta asfaltem. W 
poniedziałek 16 września na drodze tej

doszło do wypadku. Otóż samochód cię
żarowy wiozący do jednego z domów 
żwir, na skutek zbyt dużej różnicy po
ziomów pomiędzy asfaltem a miękkim 

poboczem zsunął się na 
spadziste  pobocze 
przez co prawą burtą 
zatrzymał się na płocie 
jednego z gospodarstw. 
Droga ta jest napraw
dę bardzo wąska i wy-
mijanie się na mej na
wet dwóch maluchów

Ofiara asfaltowego konfliktu

jest niemożliwe. Jedy
ne wyjście to zmiana 
tej drogi na jednokie
runkową. Mieszkańcy 
tej ulicy już tęsknią za 
daw ną żużlow ą, ale 
szerszą drogą.

T ekst i zdj.: M aT

Dożynki w
Około 200 działkowców wzięło 

udział w uroczystym Święcie Plonów 
zorganizow anym  w ogródkach  
“Raj”.

Dzięki dotacji uzyskanej od miasta 
można było zakupić nagrody dla w y
różniających się działkowców oraz dla 
zwycięzców konkursów. Otrzymali oni 
m.in. albumy o tematyce ekologicznej, 
a także książki o uprawie roślin i z prze
pisami kulinarnymi z wykorzystaniem 
warzyw i owoców. Zakupiono również 
słodycze dla dzieci, a rybnicki browar 
zafundował dla uczestników działko
wych dożynek piwo. Najbardziej zaan
gażowanych w pracy nad urządzeniem 
pomieszczenia socjalnego uhonorowa-

POD “Raj”
no dyplomami.

Mimo fatalnej aury zapłonęło ogni
sko, przy którym pieczono kiełbaski. 
W sali, w której uroczystość się odby
wała, wyeksponowano najdorodniejsze 
warzywa, owoce oraz kwiaty. Irl

Sprostowanie
Do materiału pt. “Czternasty ARAL 

w Polsce” zamieszczonego w ubiegłym 
numerze “GR” wkradł się błąd. Otóż 
stację tą powierzono państwu Katarzy
nie i Tomaszowi Włóczkom. Zainte
resowanych za pomyłkę bardzo prze
praszamy.

Centrum  K ształcenia Inżynierskiego
Politechniki Śląskiej w Rybniku 

prosi osoby chętne do przyjęcia naszych studentów 
na kwatery prywatne

o zgłoszenie swojej oferty w Sekretariacie CKI w Rybniku, 
ul. Kościuszki 54, p. 108, tel. 22-614

Park Życia
W ubiegłym tygodniu pisaliśmy 

o założonym parku, w którym 
mieszkańcy mogą posadzić wła
sne drzewo. Zarząd Zieleni Miej
skiej zdecydował o zmianie ga
tunków sadzonych tam drzew.

Ze względu na niezbyt długą żywot
ność, zrezygnowano z głogów czy ja 
rzębin, zastępując je  długowiecznymi 
lipami, jesionami i klonami. Będą one 
sprowadzane i przetrzymywane w spe
cjalnych kontenerach, tak, aby można 
je było sadzić również latem. Wszyst
kie okazy będą już dobrze uformowa
ne i przycięte na drzewa alejowe, /a/

Bezpłatnie możesz 
uzyskać 

pomoc 
psychologa

* Jeżeli niespodziewanie znalazłeś się 
w sytuacji, w której jest ci źle
i nie potrafisz sobie radzić

* Jeżeli masz myśli samobójcze, 
albo nawet jeśli tylko obawiasz się, 
że będziesz je miał

* Gdy czujesz, że nie jesteś sobą, 
gdy nie panujesz nad sobą

* Gdy jesteś o krok od zrobienia 
czegoś, czego później będziesz 
żałował

* Gdy w twoim życiu zdarzały się już 
przedtem zaburzenia emocjonalne

* Gdy w trudnych chwilach sięgasz po 
alkohol, narkotyki czy inne środki 
uzależniające

* Gdy wciąż coś tracisz
To nie jest czas na bycie 

dzielnym i próby samodzielności.

Całodobowe
sobotnio-niedzielne

dyżury
interwencji kryzysowej

Rybnik, ul. Gliw icka 33, 
tel. 268-76.

Możesz korzystać z pomocy osobiście 
lub telefonicznie.
Państwow y Szpital Dla Nerwow o i 
P sych iczn ie  C horych - przy Izbie 
Przyjęć

UW AGA
chorzy na cukrzycę
Górnośląskie Stowarzyszenie Cho

rych na Cukrzycę, Oddział Miejski 
w Rybniku, ul. Chrobrego 25 infor
muje swoich członków, ich rodziny 
oraz sympatyków, że po przerwie wa
kacyjnej wznowił swoją działalność. 
Dyżury w każdy czwartek w godz. 
16.00 - 17.00 przy ul. Chrobrego 25. 
Czekamy na zapisy chorych dotąd nie 
zrzeszonych. Działacze Stowarzysze
nia udzielają porad, konsultacji, stara
ją  się odpowiedzieć na wszelkie pyta
nia i wątpliwości związane z cukrzy
cą. Członkowie mogą otrzymać bez
płatnie strzykawki - insulinówki lub 
słodzik.

W siedzibie stowarzyszenia można 
również nabyć kwartalnik “Diabetyk”, 
oraz książkę o cukrzycy dla ludzi z 
cukrzycą leczonych insuliną autorstwa 
V. Jórgens, M. Berger, A. Bartnik - 
zaletą tej książki oprócz świetnej tre
ści jest duży druk i niska cena /2,50/.

Nie bądź obojętny - poinformuj in
nych.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Z o sta liśm y
c.d. ze strony 1.

Gospodarzami stoiska ze strony pol
skiej byli prezydent Józef Makosz, wi
ceprezydent Michał Śmigielski oraz 
dyrektorka rybnickiego ośrodka Allian
ce Française Elżbieta Paniczek, zaś ze 
strony francuskiej - będący częstym 
gościem w Rybniku - założyciel i prze
wodniczący Towarzystwa Rybnik - Ma- 
zamet, dyrektor katolickiego liceum Jo
anny d’Arc w tym mieście Jacques Be
aulieu oraz poseł z regionu Mazamet 
Bernard Carayon, który przybył spe
cjalnie, by pomóc w promocji naszego 
miasta. Na stoisku zaprezentowano do
kumenty świadczące o nawiązaniu for
malnych kontaktów między Rybnikiem, 
a Mazamet, Ales, Saint Vallier i Met
zern, a także o ich późniejszym rozwo
ju  w różnych dziedzinach. “Gazeta Ryb
nicka” systematycznie śledzi i odnoto
wuje wszelkie kontakty Rybnika z jej 
francuskimi partnerami, stąd też obe
cność kilku numerów naszego pisma na 
stoisku.

O tym jak na forum wypadło nasze 
miasto mówi prezydent Józef Makosz. 
- Zainteresowanie prezentacją na 
warszawskim forum kontaktów 
Rybnika z miastami francuskimi 
przeszło nasze oczekiwania. Zo
staliśmy nie tylko zauważeni, ale 
zaistnieliśmy tam bardzo mocno. 
Prezydent europejskiego mocar
stwa Jacques Chirac odwiedza
jąc nasze stoiska był doskonale 
zorientowany jakim miastem jest 
Rybnik i jak rozwija się u nas 
współpraca z miastami francuski
mi. Znaczy to, że współpracow
nicy prezydenta uważali za sto
sowne zwrócić mu szczególną 
uwagę na Rybnik i nasze osią
gnięcia w dziedzinie współpracy 
z Francją. Niewątpliwie te dobre 
notowania są owocem kilkulet
nich już kontaktów Rybnika z kil
ku miastami francuskimi i obe
cnością u nas ośrodka Alliance 
Française, a co się z tym wiąże - 
wizytami gości francuskich. By
wał przecież u nas ambasador 
Francji w Polsce Daniel Conte-

S p r z ą t
c.d. ze strony 1.

M łodsze dzieci ruszyły w teren po dru
giej lekcji, około 9.30, starsze o 11.00. 
Do sprzątania wyznaczono ulice: Wol
ną, Ogrodowskiego, Przemysłową, Sta
rą, Konopnickiej, Za Torem, Stawową, 
boisko TKKF, ogródek jordanowski i 
fragment lasu.

Akcja na Piaskach była największą w 
Rybniku. Trzeba przy tym dodać, że jest 
to zasługa wspaniale zorganizowanych 
mieszkańców i ich umiłowania czysto
ści i porządku. Miało to, niestety /a wła
ściwie na szczęście/jedną wadę, otóż w 
dzielnicy właściwie nie było czego sprzą
tać, dlatego dzieci na wyścigi rzucały się 
w kierunku zauważonego, pojedyncze
go papierka czy butelki, by umieścić je 
w swoim woreczku na odpadki.

Pomimo niesprzyjającej pogody chęt
nych do pracy nie brakowało, tym bar
dziej, że zgodnie z przysłowiem “bez 
pracy nie ma kołaczy”, po pracy można 
było posilić się... kołaczykami od Rady 
Dzielnicy, ufundowanymi dzięki pomo
cy firm PAN AT i RETTIG, sponsorują
cych akcję.

Sprzątający mieli do dyspozycji 100 
dużych worków na śmieci, które należa
ło składać w trzech wyznaczonych miej
scach. Pieczę nad całą akcją sprawowali 
panowie z Rady Dzielnicy: przewodni
czący Andrzej Oświęcimski, wiceprze-

za u w a żen i...
nay, prezes Fundacji Francja - 
Polska Jacques de Chalendar, 
konsul Ives Barelli, a oni wszy
scy towarzyszyli przecież prezy
dentowi Jacquesowi Chiracowi w 
czasie jego polskiej wizyty. 
Wśród przedstawicieli polskich 
miast współpracujących z Fran
cją nie było też pewnie zbyt wie
lu osób, którym rząd francuski 
przyznał Insygnia Kawalera 
Orderu Zasługi dla Republiki 
Francuskiej, czego miałem za
szczyt dostąpić. Dekoracja tym 
odznaczeniem przez ambasado
ra Francji będzie miała miejsce 
prawdopodobnie w listopadzie 
tego roku.

To właśnie Jacques Chirac 
przedstawił moją osobę oraz na
sze miasto towarzyszącemu mu 
prezydentowi Aleksandrowi Kwa
śniewskiemu i poinformował go o 
przyznaniu orderu. Składając 
gratulacje, prezydent Kwaśniew
ski wydawał się zaskoczony, że 
nie największe przecież miasto 
zostało tak uhonorowane. Poin
formowałem obu prezydentów 
zainteresowanych naszą ekspo
zycją, że Rybnik jest miastem au
tentycznego kontaktu z Francją, 
że podpatrujemy tamtejsze roz
wiązania komunikacyjne oraz wy
korzystujemy wiele rozwiązań z 
dziedziny gospodarki komunal
nej, przede wszystkim jednak 
przyjazne kontakty utrzymują lu
dzie.

W moim wystąpieniu na odby
wających się w ramach forum 
warsztatach przedstawiłem roz
wój kontaktów naszego miasta z 
francuskim partnerami i sposoby 
wcielania u nas w życie francu
skich wzorów. Udział w tak pre
stiżowej imprezie był dla nas na 
pewno wyróżnieniem. Mieliśmy 
też okazję do promocji Rybnika 
na tak szerokim forum, co, miej
my nadzieję, przyniesie korzyści 
naszemu miastu i jego mieszkań
com. Irl

c.d. ze strony 1.
norm prawnych, które stanowiłyby za
dośćuczynienie za katorżniczą pracę i 
utracone przez deportowanych mienie. 
Osób, które czekają na odszkodowa
nie jest, z przyczyn naturalnych, coraz 
mniej. Jak obliczono, w ciągu roku od
chodzi około 10 proc. “Sybiraków”. 
Odpowiedź prezydenta nie tchnęła opty
mizmem. Rząd twierdzi, że problem ten 
jest przedmiotem troski władz polskich, 
ale negocjacje z rządem Rosji są bardzo 
trudne. Sprawa petycji wywołała ożywio- 
nądyskusję jaką wzbudza zawsze poczu
cie krzywdy i niesprawiedliwości. W ryb
nickim kole zrzeszonych jest około 150 
osób z Rybnika, ale i z miast ościennych. 
Los każdej z nich to osobny rozdział księ
gi historii naszego narodu, która przez 
ponad 50 lat była zafałszowywana. I hi
storycy tego okresu i sami uczestnicy tych 
tragicznych wydarzeń zdają sobie spra
wę, że jednym z najważniejszych zadań 
jest ich dokumentowanie. Zajęła się tym 
m.in. żona skazanego w 1945 roku na 
10 lat pobytu w łagrach na Kołymie Wła
dysława Tomińskiego. Pani Helena prze
słała swoje spostrzeżenia dotyczące pro
blematyki sybirackiej na międzynarodo
wy konkurs na artykuł o polskich Sybi
rakach ogłoszony w 1995 roku przez 
organizacje polonijne, prasę, radio i te
lewizję metropolii nowojorskiej. Na dy
plomie, który Helena Tomińska otrzyma
ła za wyróżnienie w tym konkursie, pod
pisani są przedstawiciele Fundacji Ko
ściuszkowskiej, Instytutu J. Piłsudskie
go, Polskiego Instytutu Naukowego i 
Centrum Polsko-Słowiańskiego, a kopie 
nagrodzonych prac przekazano do biblio
teki Instytutu Piłsudskiego w Nowym 
Jorku.

Na spotkaniu w Rybniku była również 
przedstawicielka rodziny Zinkowskich, 
która w ub. roku powróciła z Kazachsta
nu i osiadła w Rybniku. Są to wygnańcy 
z najdłuższym stażem - pani Maria prze
żyła w Kazachstanie prawie 60 lat. Jed
nym z materialnych śladów tragedii, jaką 
przeżywało wielu Polaków wygnańców, 
jest w Rybniku obelisk na cmentarzu 
poświęcony tym wszystkim, którzy po-

al i śmy !
wodniczący Alojzy Zmarzły oraz Wie
sław Kuźniak, jeden z kilku rybniczan 
będących członkam i 
organizacji społecznej 
Straż Ochrony Przyro
dy, mającej siedzibę w 
Rudach.
- Taka akcja to wspa
niały pomysł - mówi 
Joanna Dziedzic, wy
chowawczyni klasy Ilb 
sprzątającej ulicę Starą.
- Uczula dzieci na spra
wy związane z ekolo
gią. W szkole mają 
przedmiot środowisko, 
na którym dużo mówi 
się o ochronie przyro
dy, ale udział w sprzą
taniu pozwala dzieciom 
czuć, że same przyczy
niają  ̂ się do poprawy 
wyglądu najbliższego 
otoczenia i uczy, że nie 
należy bezmyślnie wy
rzucać śmieci.

Do akcji sprzątania 
świata przyłączyły się 
22 rybnickie szkoły, 
które sprzątały swoje 
otoczenie i dzielnicę.
Łącznie w ywieziono 
200 m sześć, śmieci ze

branych przez młodzież. Kulminacyjnym 
punktem tego dnia był festyn ekologicz
ny, który odbył się na Rynku.

Wydelegowani członkowie zarządów 
miast sąsiednich, którzy razem z Rybni
kiem przyłączyli się do akcji, przedsta

Sprzątają dzieci z SP 3 na Piaskach. Zdj.: L.Tyl

zbawieni są grobów. Od niedawna wi
dnieje na nim również tablica Koła Miej
skiego Związku Sybiraków z inskrypcją: 
Spełniamy testament zamęczonych na 
“nieludzkiej ziemi ”, trafnie oddając uczu
cia tych, którzy przeżyli. Pod tą właśnie 
tablicąprzedstawiciele władz miasta zło
żyli 17 września kwiaty, upamiętniając 
kolejną rocznicę wkroczenia do Polski 
wojsk sowieckich oraz późniejszych re
presji. Na spotkaniu wiceprezydent Je
rzy Kogut przypomniał założenia jakimi 
kierowały się władze, podejmując decy
zję o budowie obelisku. Przypomniał też

ostatnią wizytę w'Rybniku generałowej 
Andersowej i zasługi gen. Władysława 
Andersa, któremu wielu Polaków za
wdzięcza wybawienie. Generałowa czu
je  się dziś powołana do tego, by dawać 
świadectwo historii i prawdzie. W cza
sie pobytu w Krakowie, generałowa 
zwiedzała w towarzystwie wiceprezyden
ta Koguta podziemia katedry wawelskiej, 
w tym miejsce upamiętniające ofiary 
Katynia. Ma ono kształt urny, na której 
umieszczono koło z wyciętym klinem, 
mające symbolizować naród pozbawio
ny części swych obywateli.

Związek Sybiraków powstał m.in. po 
to, by ta część narodu, która pozostała 
pamiętała o tych, którzy odeszli.

Irl
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Prawie półtorej godziny trwało w Miejskiej Bibliotece 

Publicznej spotkanie kilkudziesięciu mieszkańców Ryb
nika z Januszem Onyszkiewiczem, byłym wiceministrem 
obrony narodowej, a obecnie posłem RP, członkiem Unii

Zanim  przystąpiono do zadaw ania 
gośc iow i py tań , on sam  p o ruszy ł

problem  w arunków  rozw oju polskiej 
gospodarki i system u politycznego, 

k tóry un iem ożliw iał szyb
szy postęp ogólnego rozw o
ju  naszego państwa. Pytania 
zaś dotyczyły reform y służ
by zdrow ia, górnictw a, po
lityki zagranicznej, w ejścia 
Polski do struktur europej
skich , ro ln ic tw a, zaw odo
wej armii oraz pryw atyzacji 
“R uchu” . Były pytania do
tyczące samej U nii W olno
ści, je j kontaktów  z innymi 
blokam i politycznym i i p la
nam i na przyszłość. Poseł 
O nyszkiew icz na każde py
tanie udzielał rzeczowej od
pow iedzi, które bardzo czę
sto opierał na jasnych  i z ro 
z u m ia ły c h  p rz y k ła d a c h . 
Spotkanie trw ałoby z pew 
nością  znacznie dłużej, je d 
nak poseł dysponow ał ogra
niczoną ilością  czasu.

MaT

wili rezultaty sprzątania na swoim tere
nie. Klasa Illd z LO im: H. Sawickiej 
przedstawiła bardzo pouczający “Eko- 
ekspress” na temat zanieczyszczeń śro
dowiska, segregowania śmieci i dziury 
ozonowej, ekologiczne wierszyki i pio
senki przedstawił popularny zespół Kon- 
dy z Henrykiem Konskiem. Część roz
rywkową festynu zapewnił zespół Hand 
madę i rewelacyjny kabaret Nic.

Zebrane na Rynku dzieci i młodzież 
nawet swoim strojem zamanifestowały 
solidarność ze środowiskiem i jego pro
blemami. Uczniowie I LO poprzebierali 
się za dorodne okazy warzyw i owoców, 
SP 13 z Chwałowic przyozdobiła swoje 
stroje hasłami ekologicznymi, a SP 31 
przybyła na Rynek z ogromnym łańcu
chem z plastikowych butelek. Z pewno
ścią większość uczestników akcji sprzą
tania świata i organizatorzy są zadowo
leni ze sprawnie przeprowadzonego po
rządkowania i jego efektów. Niestety 
pozostały jednak i niemiłe wspomnienia 
i pytania.

W bieżącym roku sprzątanie świata 
odbywało się pod hasłem segregowania 
śmieci. Niestety o tym, przynajmniej ze 
sceny na Rynku, nie padło ani jedno sło
wo, a młodzi ekolodzy do kontenera usta
wionego pod sceną z satysfakcją wrzuca
li zarówno popularne opakowania po wo
dzie mineralnej, jak i zwrotne butelki po 
coca-coli czy pepsi. Prowadzący festyn su
gerował dodatkowo, że popularne butel
ki plastikowe stosowane do napojów to 
“PET-y”, choć nie wyjaśnił co nazwa ta

oznacza, sugerując, że należy je  wyrzu
cać. Nota bene, ani Wydział Ochrony Śro
dowiska UM, ani inne firmy ekologiczne 
z Rybnika nie posiadają wykazu oznaczeń 
umieszczonych na opakowaniach, ani ich 
znaczenia.

W niektórych przypadkach zabawa w 
ekologię przesłoniła cel i filozofię całej 
akcji. Idący na Rynek uczniowie z SP 31 
z ogromnym łańcuchem z butelek na osie
dlu Dworek przeżyli drobną katastrofę. W 
jednym miejscu łańcuch rozsypał się i 
butelki spadły z nitek. Dzieci nie przejęły 
się tym i ratując pozostałą część łańcu
cha, bynajmniej nie dyskretnie, kopnęły 
zgubione butelki pod krzaki. Miejmy 
nadzieję, że zaobserwowane zdarzenie 
było jedynie jednorazowym, choć wiele 
znaczącym wypadkiem. Jak widać pięk
ne słowa padające tego dnia z wielu ust 
nie zmienią nagle filozofii myślenia, tym 
bardziej, że nie brak jednodniowych eko
logów, z upodobaniem rzucających papie
ry na ulicę w ciągu całego roku.
Miejmy nadzieję, że trzecie z kolei Sprzą

tanie Świata rzeczywiście zmieni sposób 
myślenia niektórych ludzi i przyczyni się 
do poprawy wyglądu naszego miasta, bę
dącego już teraz jednym z najładniejszych 
i najczystszych na Śląsku. Nie na próżno 
bowiem odpowiedź na tradycyjne pyta
nie kierowane do gości odwiedzających 
nasze miasto, o to, co najbardziej podo
bało im się w Rybniku, brzmi zawsze: nad
zwyczajna czystość i mnóstwo pięknych 
kwiatów.

A neta T waróg, L ucyna Tyl
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K ilkum inutow ą ow acją na stojąco za
kończył się  czwartkowy wy stęp zespo
łu  p ieśn i i tańca W ołyń  z Ukrainy.

Grupa ta, licząca 90 osób, przyjechała 
do Rybnika w składzie 40-osobowym i 
tworzyły ją: ludowa orkiestra, balet oraz 
chór.

Wołyń istnieje od roku 1978 - przewi
nęło się więc przez zespół już wiele osób, 
ciągle jednak cieszy się on niezmiennym 
uznaniem, tak w swoim kraju, jak i w pań
stwach odwiedzanych z racji gościnnych 
występów czy udziału w festiwalach fol
klorystycznych. Zespół wystąpił już m.in. 
w Grecji, na Węgrzech, w Czechach, Wło
szech i Polsce. Do Rybnika przyjechał po 
raz pierwszy, ale miejmy nadzieję, nie 
ostatni.

Blisko dwugodzinny koncert w Teatrze 
Ziemi Rybnickiej dowiódł że folklor może 
się podobać i, co najważniejsze, rybnicza- 
nie potrafią go docenić. Wypełniona po

brzegi sala żywo reagowała na każdy nowy 
numer - wokalny czy taneczny. Trzeba 
przyznać, że i sam Wołyń nie dał widow
ni chwili wytchnienia: porywająca mu
zyka, barwne stroje narodowe, szalone 
nieraz akrobacje z narzędziami rolniczy
mi, umiejętne operowanie zróżnicowa
nymi rytmami - od brawurowych tańców, 
poprzez wesołe scenki obyczajowe do 
spokojnych śpiewów chóralnych... Jed
nym słowem - było na co popatrzeć. Jed

nak mimo żywych reakcji na utwory 
ukraińskie, największe wrażenie na pu
bliczność zrobiła nasza swojska pieśń 
“Jadągoście jadą”, odśpiewana rzecz ja 
sna po polsku.

Szczęścia wam, zdrowia i sto lat - ży
czyła na zakończenie jedna z członkiń 
Wołynia. Zespół zaś zakończył koncert 
odśpiewaniem hucznego Sto lat po ukra
ińsku, na co rybnicka publiczność odpo
wiedziała tym samym, tyle że w naszym 
języku.

Gorące przyjęcie i serdeczność, z jaką 
spotkał się zespół ze strony co najmniej 
trzech pokoleń rybniczan obecnych na 
koncercie, stanowiła zapewne przedsmak 
tego, co czekało Wołyń dwa dni później, 
na festiwalu folklorystycznym w Racibo
rzu. Nasze miasto artyści opuścili w do
brych humorach, bogatsi o pamiątkę w 
postaci śląskiej laleczki, mającej przypo
minać o gospodarzach z zespołu Przy
goda.

Kolejna okazja spotkania się z Woły
niem nadarzy się być może już w przy
szłym roku, na 25. urodzinach Przygody.

L ucyna T yl

Koncert
Kameralny

Jesienny sezon kulturalny roz
poczęło Biuro Koncertowe Ryb
nickiego Centrum K ultury. 
W spólnie z Muzeum jest ono 
organizatorem koncertu kame
ralnego, który odbędzie się w Sta
rym Ratuszu w środę 25 września
0 godz. 18.00.

Wystąpią: Maria Warchoł /forte
pian/, Leon Mielimąka - wiolonczela
1 Eugeniusz Stawarski /skrzypce/.

W programie utwory Bacha, M ozar
ta, Beethovena i Mendelssohna.

Blisko dwugodzinny koncert w Teatrze Z iem i Rybnickiej 
dowiódł, ie  fo lk lo r może się podobać. Zdj.: M aT

M. Bednarek na tle swoich prac

Podsumowanie 
17 lat pracy

W piątkowe popołudnie w siedzi
bie Towarzystwa Kulturalno-Sporto- 
wego "Kuźnia" miała miejsce wy
stawa retrospektywna obrazów i 
rysunków Mariana Bednarka.

Wystawa ta była podsumowaniem 17 
lat pracy tego twórcy, który nie tylko jest 
plastykiem, ale także zajmuje się teatrem 
oraz poezją. Przez wiele lat w Domu 
Kultury w Niedobczycach prowadził 
kółka plastyczne i dwa teatry, m.in. teatr 
“Paparapa”. Oprócz tego na swoim kon
cie ma tomik poezji pt. “Kawałek życio
rysu”. T ekst i zdj.: MaT

Może keryś powie, że isto starzyk 
majom szmyrgla aby teroz w poła  
września kludzić godka ło żniwach. 
Jednak choć w telewizyji ukozywali 
ju ż  żniwne z wionkami i pecynkym  
chleba, kożdy wiy, wiela jeszcze latoś 
niy ostało z pola zebrane. Pogoda ron
tem /ciągle/sie pogorszała i kery sie- 
dlok niy popilowoł, to zicher nadbół. 
Downij i miastowi czuli w lufcie żni
wa, bo lo tym czasie dycko słoneczko 
prażyło i boi wieli hic.

Pamiętom, ja k  za bajtla jeżdziółech 
z matkom na Wilczo do ujka Jorga po- 
mogać przi żniwach. Ujek byli wielim 
pampóniym, mieli dość pora juterek  
pola, na kerych sadziyli kartofle, sioli 
krasikoń, poganka /gryka/, ćwikła, ale 
nojwiyncyj reżu /żyta/.

Jejich statek /gosp. chłopskie/ bolo 
piyknie położone na górce pomiędzy

srogimi strómami i miało miano Ju- 
rów. Niy miyszkali w kuczy po ojcach 
/stara chata/ ale w wielij murowanyj 
chałupie. W jednyj połówce mieli an- 
tryj i paradne izby, zaś w drugij bola 
ciapersztuba, z keryj szło iść prosto do 
chlywa a stąd wylyźć na plac. W cia- 
proku, kery jednak nigdy niy boi z.a- 
ciaprany, warzyli do sia i dlo gowie- 
dzi. Pod oknym stola długo ławka i 
srogi drzewiany stół z wyszojrowanym 
do bioła blatym.

Na placu mieli kolnia /wozownia/ i 
stodoła ze sypaniem / spichlerzZ. Bli
sko chlywa musowo bołgnojok i drze
wiany hailik, z wyrżniyntym serdu- 
szkym na diwiyrkach. Nojbardzij jed
nak szpanowol mje dycko gepel /kie
rat/ za stodołom. Kej żech boi jeszcze 
blank małym frópym, to ujek niy mieli 
sztromu w stodole i wszystko robiylo 
sie geplym. Do oje /dyszle/ prziwion- 
zywało sie konia, zaś swak Bercik/brat 
ciotki/ trzimoł opraty /lejce/ i poganiol 
go. Okropicznie lufo mi bolo, niy swa- 
ka ale konika, kery ze spuszczonym  
łebym Inusiol cięgiem naokoło czła
pać. Niyskorzyj ujek mieli sztrom i

kupiyli sie dresz.masz.yna.
Żniwowanie zaczynało sie ło szaro- 

ku. Kośniki na wystawionych kobyli- 
cach ostrzyli na babce kosy. Schodziy- 
ły sie tyż chneda ubiyraczki, wiązały 
kretonki jako żurok na głowie i na 
drabiniokach pojechalimy na pole. 
Joch musioł pomogać ustawiać ko
ziołki, a trz.a bolo porzom dnie du- 
gnońć snopek, żeby witer niy obulól. 
Hic boi wieli, kożdy mu pot skapowoł 
z czoła. Kośniki piłowali z koszyniym  
i nabijali sie z ubiyraczek, że nadby- 
wajom. W połednie przijyżdżali ciot
ka Gryjta z fu trażom . Prz.iwoz.iyli 
okrągłe pecynki chleba, swojske ma
sło, zimno kiszka w bónclokach a w 
konewkach maślonka, w keryj pływa
ły koński masła. Za pora dni zaczlo 
sie reż zwozić do somsieka abo zaroz- 
ki na dresz.masz.yna. Przi mlócyniu łod 
kurzu niy szło ani dychać, a na dobi
tek plewy furgały w lufcie, bo maszy
na zarozki fechlowala. Kery choć roz 
boi przi żniwach, wiy jako to jest proc- 
no robota i bydzie mu dycko zocny 
kożdy kraiczek chleba.

S tarzyk

I Ogólnopolski Turniej Kabaretowy

Ryjek ‘96
Klub Energetyka oraz Tow arzystw o Kultu- 

ra lno-Sportow e “K uźnia” są organizatoram i 
turnieju kabaretow ego Rybnicka Jesień K a
baretow a Ryjek ’96, który potrw a od 4 do 6 
października br.

Turniej jest spotkaniem zespołów nagro
dzonych bądź wyróżnionych w tym roku 
oraz wybitnych kabaretów z lat poprze
dnich. Do turnieju 
zgłosiło się około 
10 zespołów, w tym 
również z “kabare
towego zagłębia”, 
jak nazywana jest 
przez znaw ców  
przedmiotu Zielona 
Góra.

O rganizatorzy 
zakładają, że for
ma turnieju zakty
w izuje  kabarety , 
które w yjdą poza swoje standardowe 
programy. Trzeba się będzie zmierzyć 
w kilku konkurencjach, m.in. w czar
nym humorze, tematyce miłosnej, hi

storycznej i telewizyjnej, piosence, kla
syce literackiej, skeczu polityczno-spo
łecznym. Jurorami będą członkowie 

poszczególnych kaba
re tów , k tó rzy  będą  
przyznaw ać punkty  
swoim rywalom.

Interesująco zapo
wiadają się także im
prezy tow arzyszące. 
Odbędzie się wernisaż 
rysunków Andrzeja 
Mleczki, na k tó ry  
przybędzie p raw do
podobnie sam autor. 
Z koncertem  poezji 

śpiew anej w ystąpi Tadeusz Kolorz, 
a swoje m akram y pokaże Aleksan
der Chwastek.

Irl

Jubileuszowy koncert Seniora
Na swój jub ileuszow y  

koncert zaprasza w  sobo
tę 21 wTześnia chór Senior 
z Dom u Kultury w  Bogu- 
sz owić ach.

Występ z okazji 20-lecia istnienia roz
pocznie się o godz. 17.00, a oprócz 
ju b ila tó w  w stąp i zespó ł taneczny  
Domu Kultury i wice-Ślązaczka ’95 
Anna Stronczek.

Młodzież gra 
na organach

W najbliższą niedzielę 22 września 
w kościele św. Barbary w Boguszo- 
wicach o godz. 16.00 odbędzie się 
koncert organowy. Zaprezentują się 
uczniow ie Państwow ej Szkoły M u
zycznej I stopnia w Raciborzu i II stop
nia w Rybniku przygotow yw anym i 
przez Elżbietę Włosek.

Sobota 
w „ Art-Cafe”

Agencja Artysty czno-Promocyjno- 
Reklamowa “Art-Fart” jest organizato
rem kolejnego już w tym roku koncer
tu w „A rt-C afe”. W sobotę 21 wrze
śnia o godz. 20.00 w rybnickiej ka
wiarni zagra Orkiestra Rozrywkowa 
im. Henryka Krótkiego.

Zajęcia w MDK rozpoczęte
Młodzieżowy Dom Kultury zapra

sza dzieci i młodzież do udziału w za
jęciach plastycznych, wokalno-in
strumentalnych, tanecznych, teatral
nych, filmowych, a także modelar
skich i rekreacyjno-sportowych.

Organizowane są również kursy ję 
zyka niemieckiego.

Udział we wszystkich zajęciach jest 
bezpłatny. MDK zapewnia miłe i po
żyteczne spędzenie czasu wolnego i 
realizowanie własnych pasji.

Zapisy i szczegółowe informacje w 
siedzibie Młodzieżowego Domu Kul
tury przy ul. Broniewskiego 23 w 
Rybniku lub pod nr telefonu 24088.

Kina
__________ III__________J

“Apollo”
20 - 22 września, 16.15, 20 .15 - 
“KRYTYCZNA DECYZJA” /USA/ 
20 - 22 września 18.30 - “SZKOŁA 
CZAROW NIC” /USA/
23 - 26 września 17.00, 19.00 - “DO
RWAĆ M AŁEGO” /USA/

PREMIEROWE przy TZR 
20 - 26 września, 17.00, 19.15 “TW I
STER” /USA/, cena 6 zł

“ZEFIR” Boguszowice 
20 - 26 września, 17.00, 19.00 - 
“SZKARŁATNA LITERA” /USA/ 

DKF “EKRAN” przy TZR 
23 w rześnia, 19.00 - “ C EN A  
NADZIEI”, w roli gł. Sharon Stone

X oSaiąsaią
-og /topn Azad /CuuaiuiBą z ou>jo

EstradaV________ I_________
Koncerty “Pod wierzbą”

20 września, 16.00 - Z espó ł NO 
NAME BAND - folklor irlandzki oraz 
chór SERAF z Rybnika

"N

J
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 sobotę 21 września, godz. 
20.00 -  2.00
Wieczorek dla samotnych 
Niedziela, 22 września, 17.00 - 23.00

/gw/

Wystawy

QAZETA RYBNICKA, TEL. 28825
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Mapa Rybnika z 1861 roku

Plan Rybnika z 1861 roku
Przedstawiamy dzisiaj najstarszą mapę Rybnika. Pochodzi ona z 1861 roku, a jej wydanie jest zwią

zane najprawdopodobniej z książką Franciszka Idzikowskiego “Dzieje miasta Rybnika...” . W skazuje 
na to zbieżność dat, gdyż książkę również wydano w 1861 roku. Mapa wskazuje kierunek dojścia do 
dworca kolejowego /powstał w 1856 roku/, a nie mówi jeszcze nic o szpitalu św. Juliusza /powstał w 
1869/. Przedstawia ona zabudowę całego, niewielkiego jeszcze Rybnika. Nasze miasto liczyło wtedy 
około 2900 mieszkańców, było częścią Królestwa Prus, od 1818 roku - siedzibą władz powiatowych. 
Funkcję burmistrza piastował wtedy Jan Gruchel.

Aby ułatwić czytanie mapy, nanieśliśmy na n ią kilka informacji: 1 - Rynek, gdzie na osi ulicy Raci
borskiej stała figura św. Jana Nepomucena, 2 - Plac Zamkowy, 3 - kościół ewangelicko-augsburski

wraz z cmentarzem, 4 - szkoła ewangelicka, 5 - droga na dworzec kolejowy, 6 - cmentarz żydowski, 7 
- doły gdzie wybierano piasek, 8 - źródełka; do dziś są tam studnie /przy ulicy Tęczowej/, 9 - synago
ga, 10 - mokradła i źródełko, teren dzisiejszego parku “Bukówka”, 11 - szkoła katolicka, 12 - kościół 
Matki Boskiej Bolesnej, 13 - Szpital Spółki Brackiej przy ulicy Rudzkiej, 14 - probostwo, staw i ogród 
farski, 15 - cmentarz i kaplica cmentarna, 16 - przedmieście zwane “Zagrodniki”, 17 - młyn, 18 - stare 
koryto rzeki Nacyny, 19 - przedmieście “Łony”, 20 - kaplica św. Antoniego, 21 - cegielnia, 22 - śluza 
i kanał doprowadzające wodę do zamkowej fosy i stawów, 23 - kanał odprowadzający wodę z zamko
wej fosy do Nacyny, 24 - Kozie Góry, ciągnęły się aż pod Chwałowice.

P rzerysował i opracował: M arek Szołtysek

Cioci Alinee
z okazji 18 wiosny tycia 

najlepsze tyczenia
Piotruś Mariola Jacek

I latarni
Ptok piyrszy

Ptokom dyszcz niy bardzo  
szkodzi!

Ptok drugi
N iy bojymy się powodzi,
Bo łod  tego skrzidła momy, 
Że nad  wodom se lotomy. 

Ptok trzeci
A ja k  ziym ia dyszcz zaleje, 
W szystko zgnije i spleśnieje. 
I  niy pom oże furgonie,
Gdy sie zacznie głodow anie!

/fra-szoł-ka/

V.

Rybnickie parki i z ie le ń ^
Park

Śul. Jana Sarkandra
Park ten zlokalizo

w any je s t pom iędzy 
ulicami Gliwicką, Ce- 
gielnianą, Franciszka 
R y b n ick ieg o  i Ks. 
Brudnioka. Nazywany 
by ł p a rk iem  “N a 
W zgórzu”, “Na Gór
ce”, “Pocmentamym”, 
zaś p rzed  k ilkom a 
miesiącami otrzymał 
nową oficjalną nazwę 
“Św. Jana Sarkandra”. 
Bowiem w kościele, 
k tó ry  k iedyś sta ł w 
tym miejscu, w 16 19 
roku k azan ia  g ło s ił 
późniejszy święty Jan 
Sarkander.

Na terenie dzisiej
szego parku prawdo
podobnie na początku 
X wieku nasi przodko- 
w ie p rzy jm o w ali 
chrzest. Tam też pod 
koniec XII wieku ksią
żę Mieszko Plątonogi

wybudował pierwszy kościół parafial
ny pod w ezwaniem  W niebow zięcia 
NMP. Na wzgórzu wokół kościoła do 
1920 roku istniał cmentarz. Wtedy bo
wiem zlokalizowano “nowy cmentarz” 
przy ulicy Kotucza. “Stary” popadł od 
tego czasu w ruinę, ale kilka niszcze
jących nagrobków można tam zobaczyć 
do dziś.

Formalnie miejsce to stało się par
kiem dopiero w połowie lat 70., a opie
kę nad nim przejął Zarząd Zieleni Miej
skiej. W ostatnich trzech latach zosta
ło odremontowane ogrodzenie od stro
ny ulicy Cegielnianej oraz wybrukowa
no alejki. O drem ontowano rów nież 
najw iększą ozdobę tego parku czyli 
prezbiterium średniowiecznego kościo
ła, które spełnia dzisiaj funkcję “kapli
cy akademickiej”. Na terenie tym stoi 
również nagrobek rosyjskich jeńców  
wojennych z lat 1915/18 oraz mury 
zapomnianej kaplicy nieznanego prze
znaczenia.

W parku o powierzchni 15,7 tysiąca 
m etrów  kw adratow ych drzew ostan 
tworzy 98 drzew, głównie dęby i jesio
ny. Łagodne nachylenie terenu sprawia, 
że zim ą park chętnie odwiedzany jest 
przez dzieci z sankami i nartami. To 
spokojne i zaciszne miejsce jest też nie
stety odwiedzane przez pijaków i chu
liganów. Pozostaw iają oni po sobie 
często rozbite szkło, papierosowe pety 
oraz napisy na murach kaplicy.

T ekst i zdj.: szoł

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825 ^¿5
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CYKLINOWANIE

210-51
•kifk

GARAŻ I INNE POMIESZCZENIA 
na pracownię krawiecką wynajmę. 
Wiadomość w redakcji.

•k k  k

POSZUKUJĘ M-2, M-3 
tel. /0-32/1213-919 
lub /0-33/148734

Pilnujcie rowerów - statystyka

Przed dwoma tygodniami informowa
liśmy o prowadzonej przez policję akcji 
znakowania rowerów. W ubiegłym roku 
skradziono ich na terenie naszego mia
sta aż 103, a w tym roku liczba ta została 
już dawno przekroczona. Z policyjnych 
statystyk wynika, że najwięcej rowerów 
ginie w centrum, w Chwałowicach i Nie- 
dobczycach. Kradnie się je  najczęściej z 
piwnic i z ulicy, najbardziej "niebezpiecz
ny czas na rowery" to noce z soboty na 
niedzielę i z wtorku na środę w czerwcu 
i wrześniu. W ubiegłym tygodniu na te
renie Rybnika skradziono znów siedem 
rowerów o łącznej wartości 4 tysiący zło
tych. Zdarzyło się to na ulicy Sztolnio
wej, Zwycięstwa, Ks. Szwedy i Mglistej, 
natomiast na ulicy Morcinka w nocy z 
13 na 14 września złodziej włamał się aż 
do 9 piwnic, by wreszcie w tej jednej 
znaleźć rower górski “Caprio” za 400 
złotych.

C enna szuflada

W czwartek 12 września pomiędzy 
godziną 14.00 a 15.00 nieznany sprawca 
okradł biuro hurtowni “Prom-Dragon” 
przy ulicy Zebrzydowickiej. Złodziej 
skradł tam z biurka całą szufladę, w której 
znajdowało się około 13 tysięcy złotych.

P ijany złodziej

W środę 11 września o godzinie 11.15 
na placu manewrowym w Boguszowi- 
cach nietrzeźwy mężczyzna wybił umy
ślnie okno w autobusie, z którego skradł 
bilety o łącznej wartości 681 złotych. 
Pozostałe straty związane ze zniszcze
niem szyby poniosło przedsiębiorstwo 
“Transgór”.

Fałszywy banknot

W niedzielę 15 września w cukierni 
“Bulinek” w Boguszowicach użyto fał
szywego banknotu o nominale 100 zło
tych. Ku przestrodze powiedzmy, że miał 
on serię AE nr 2510051.

W ielka kradzież

We wtorek 10 września przez wy
pchnięte okno do mieszkania przy ul. 
Wyzwolenia włamało się dwóch złodziei, 
zabierając komputer z bardzo cenną kar
tą graficzną i oprogramowaniem oraz zło
tą biżuterię i gotówkę. Straty obliczono 
łącznie na 32,6 tysiąca złotych.

P ies znalazł piwo

W nocy z 11 na 12 września nieznani 
sprawcy włamali się do sklepu spożyw-
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Zarząd Miasta informuje
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Zarząd Miasta Rybnika ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY W FORMIE PISEMNYCH OFERT 

NA SPRZEDAŻ GRUNTU POŁOŻONEGO W RYBNIKU 
PRZY ULICY ZEBRZYDOWICKIEJ PRZEZNACZONEGO 

POD DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWO - USŁUGOWĄ 
Przedmiotem przetargu jest:
nieruchomość niezabudowana o powierzchni 35245 m kw. położona w Rybniku 
przy ulicy Zebrzydowickiej zapisana w księgach w ieczystych KW 114.254, 
97.484, 41.571, 41.575 oznaczona jako działki nr 3852/65, 3854/65, 3848/58, 
3849/58, 3858/58, 3860/58 na karcie mapy 1 obręb Smolna, stanowiąca w ła
sność Gminy Miasta Rybnika.
* Cena wywoławcza 905.800,00 zł
* Wysokość wadium 90.500,00 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 za
kończenia
- poświadczenie wiarygodności finansowej oferenta
- dowód wpłacenia wadium
- zgodę Ministra Spraw W ewnętrznych na nabycie nieruchomości jeżeli oferen
tem jest cudzoziemiec /promesa/
- 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 14 października 
1996 r. do godz. 15.00. Wadium należy wpłacić na konto Gminy Rybnik, PBK 
Warszawa I Oddział Rybnik Nr 372602-2017-3600-2-73 lub bezpośrednio w 
kasie /parter budynku przy ul. B. Chrobrego 2 - pok. nr 22/ najpóźniej do 
godziny 9.30 w dniu 16.10.1996 r. Dodatkowo należy uiścić w kasie Urzędu 
/pok. nr 21/ koszty organizacyjne przetargu 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 przypadkowi na rzecz sprzedającego.
Przetarg - otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Rybnika przy 
ulicy B. Chrobrego 2 w dniu 16.10.1996 r. o godz. 11.00 w sali 137 /I piętro/
, w obecności 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 - teł. /036/ 22364
Zarząd M iasta Rybnika zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferentów 
do negocjacji, unieważnienia lub przerwania rokowań bez podania przyczyn.

W razie potrzeby
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 20 do 26 września, apteka, 
ul. Orzepowicka 20b, Rybnik, tel. 285-97

' e k s p r e s s
Rybnik, Reja 2

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

4 zdjęcia paszportowe - tylko 6 zł,-

Przeceny
* Sklep “Ava” przecenił letnie sukien
ki.
* Również letnią odzież przecenił 
sklep “Roxana” przy ulicy Łony.
* Letnią odzież wyprzedaje po niższej 
cenie również “Galeria” przy ulicy 
Św. Jana 3 i sklep “Conffeti” przy Pla
cu Kościelnym 1.
* Tapety przecenił sklep nad “Pewe- 
xem” przy Placu Kopernika.
* Namioty, materace i lodówki tury
styczne przecenił sklep “Sport Tury
styka” przy ulicy Rynkowej 1.
* Sklep “Pako” przy ulicy Powstań
ców 13 przecenił obuwie.
* Również sklepy, “Kajman” przy uli
cy Powstańców 9, i “Combut” przy 
ulicy Korfantego 3 obniżyły ceny obu
wia.
* Przecenione kurtki i różną odzież 
sprzedaje sklep odzieżowy przy ulicy
3 Maja 9j.
* Sklep odzieżowy “Activ” przy ulicy 
W odzisław skiej 26 przecenił letn ią

odzież o 50 procent.

Sklep przeniesiony
* Przeniesiono sklep warzywniczy z 
ulicy Miejskiej 2 na ulicę Korfantego
4 - za pasażem (obok “Auto Power”).
Poszerzony asortyment
* Sklep odzieżowy na rogu ulic Sta
szica i Łony otworzył nowe stoisko z

czego przy ulicy Przemysłowej. Złodzieje 
weszli do środka wycinając kraty z okna 
od zaplecza, skąd skradli słodycze i piwo 
o wartości 253 złotych. Wezwana na 
miejsce policja użyła psa tropiącego, 
który odnalazł łup w całości. Złodzieje 
ukryli go w opuszczonym budynku go
spodarczym. Skradziony towar przeka
zano właścicielowi sklepu.

SZOL

bielizną dzienną i nocną firm Triumph 
i Infiore.

Nowe sklepy
* W istniejącym  od pewnego czasu 
przy ul. Szkolnej 29 sklepie “Modex”, 
w którym można zaopatrzyć się w raj
stopy, skarpety i bieliznę, ogłoszono 
sezonową obniżkę cen.
* Nowy sklep "Optyk", w którym 
można dobrać ładne oprawki i kupić 
okulary otwarto przy ulicy Raciborskiej 
4 (obok apteki).

MIBSIĘC2NY 
ZA PARMO!
W y d ru k o w a n y  ob o k  k u p o n  

m oże być szan są  na darm owy bi
let miesięczny komunikacji m iej
sk iej na teren ie  R ybn ik a . W y 
sta rczy  go w yciąć  i razem  z pozo
stałym i k u p o n am i d ru k o w an y m i 
we w rześniow ych num erach nak le ić  
na k a r tk ę  p o c z to w ą  i w y s ła ć  na  
ad res n aszej red ak c ji lub w rzu c ić  
do “żó łtych  sk rzy n ek ” w term inie 
do 10 października.

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

"Dziś fotografujesz - dziś masz zdjęcia "

r CENNIK OGŁOSZEŃ W "GAZECIE RYBNICKIEJ"

c m 2  - 1 z ł 
0 1 s ło w o  - 0 ,6 0  zł 

w artykułach  
sponsorow an ych

0 1 / 4  strony - 15 0 z ł 
0 1/2 strony - 2 7 0 z ł  
0 3 / 4  strony - 3 5 0 z ł

...U NAS 
SZYSIĆO 
I TANIO

0 1 s tr o n a  - 5 0 0 z ł  d o  c e n  d o licza m y  VAT

Środowa Giełda Cenowa
Mięso schab w ołow e

extra
szynka wp. 
gotow ana śląska

R a c ib o rs k a  11 12,60 12,50 15,80 9,30

Hala Mięsna, 3 M aja 9,90 11,80 14,90

T A R G 9,90 -1 0 ,3 0 11,90-12,70 14,60-14,90 8 ,20  - 9,70

Owoce/Warzywa p o m id o ry pomarańcze marchewka ziem niaki

R a c ib o rs k a  1 5 4,00 3 ,40 1,00 0,35

K o rfa n te g o  4 4,00 3,70 0 ,80 0,30

T A R G 2,00  - 3 ,00 3 ,5 0 -4 ,0 0 0 ,9 0 -1 ,0 0 0 ,30  - 0 ,40

Spożywcze m asło cukier ja jko m ąka

R a c ib o rs k a  1 5 200g -1 ,7 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 ,2 8 -0 ,3 2 3 oo o

W aluty 1 0 0
d o la ró w

1 0 0
m arek

1 0 0  koron  
czeskich

100 franków 
francuskich

H o te l Polski 276,00/279,00 181,50/184,50 10,15/10,40 54,00/54,70

Delikatesy, ul. Miejska 276,50/279,00 182,00/184,50 10,15/10/0 5 3 /0 /5 4 /0

G a l lu x ,  R yn ek 276,00/279,00 181,50/184,50 10,15/10/0 54,00/54,80

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Lekka Atletyka^

Lekkoatletyczne
Mistrzostwa

Makroregionu

Koszykówka Koszykówka

Towarzyska koszykówka
$:/ V

W miniony weekend koszykarki KS Partners miały wystąpić 
na turnieju w Krakowie. Turniej ten jednak nie doszedł do skut
ku i kierownictwo klubu zorganizowało w Rybniku dwu mecz 
towarzyski z pierwszoligową Śłęzą Połifarb Wrocław, która do 
Rybnika przyjechała w najsilniejszym składzie.

Oba spotkania rybniczanki niestety 
przegrały - pierwszy 56-77, a drugi 51 - 
81. W obu meczach w rybnickiej dru

żynie zabrakło E. Dorofiejoewej i A. 
Kuszki. Pomimo tego trener zespołu 
gości Wojciech Spisacki był zaskoczo
ny bardzo dobrą grą rybniczanek i jak 
sam powiedział jest to jedyny zespół, 
z którym jego podopieczne wygrały tak 
m ałą różnicą punktową. Poza tym oba 
zespoły są na różnym etapie przygoto
wań.

Zespół z W rocławia już za tydzień 
rozpoczyna sezon ligowy, rybniczan
ki dopiero za 3 tygodnie, poza tym wro
cławska drużyna wzięła udział w kilku 
s iln ie  o b sadzonych  tu rn ie jach , w 
których odgrywała pierwszoplanową 
rolę. Dlatego też cieszy postawa koszy- 
karek Partnersa.

T ekst i zdj.: MaT

Magda Rejment 
- solidne wzmocnienie 
rybnickiego zespołu

W połowie września w Biel
sku odbyły się Mistrzostwa 
Makroregionu w Lekkiej Atle
tyce Młodzików. W zawodach 
tych zawodnicy RMKS Rybnik 
w sumie zdobyli 7 medali.

Złote: Aleksandra Zimończyk w 
rzucie dyskiem /24,86 m/, Marzena 
Wrzosok w rzucie młotem /36,92 m/ i 
Wojciech Mazurek także w rzucie 
młotem /38,68 m/. Srebrnymi medala
mi udekorow ani zostali Agnieszka 
Markiton /rzut młotem - 30,42 m/ i 
Roman Folwarczny, który młot rzu
cił na odległość 28,60 m. Natomiast 
brązow y m edal przypadł w udziale 
Agnieszce Mazur /rzut młotem - 29,24 
m/ i M arcinowi Kudli za w yn ik  
26,32m w rzucie młotem. Oprócz tego 
w ramach tych zawodów Agnieszka 
Janosz startując poza konkursem w 
konkurencji rzutu kilogramowym mło
tem ustanowiła rekord Makroregionu 
Śląskiego wynikiem 43,84m.

MaT

Złoty junior i srebrny senior
Trzy dni trwały rozgrywane w 

Rudzie Śląskiej Mistrzostwa Pol
ski modeli pływających rozgry
wane w kategorii juniorów i se
niorów. Zawody te były zarazem 
M iędzynarodowymi M istrzo
stwami Śląska. W zawodach tych 
wspaniały sukces odnieśli mode
larze Młodzieżowego Domu Kul
tury, działającego przy ul. Bro
niewskiego w Rybniku.

W śród juniorów  M istrzem  Polski 
jak  i M iędzynarodow ym  M istrzem  
Śląska został Piotr Kluczniok, na
tom iast wśród seniorów  srebrny m e
dal M istrzostw a Polski i M iędzyna
rodowych M istrzostw  Śląska w yw al
czył Krzysztof Chrapek. Jest to naj
w iększy sukces rybnickich szkutni
ków w przeciągu kilkunastu lat funk
cjonow ania tej modelarni. W trakcie 
zawodów ocenia się sposób w ykona
nia modelu, który musi być zgodny z 
istniejącą dokum entacją oraz sposób 
przepłynięcia na otwartej przestrze
ni określonej trasy. Specjalna kom i
sja sędziowska kontroluje, czy zgło
szony do zawodów model je s t taki 
sam jak  jego istniejący w rzeczyw i
stości przodek, pływ ający po otw ar
tych akwenach w odnych. Za każde 
zafałszowanie rzeczyw istości kom i

sja sędziowska przyznaje karne punk
ty. Budowa modelu zajm uje ok. 12 
m iesięcy a koszt samych m ateriałów  
wynosi od kilku do kilkunastu m ilio
nów. Do tego dochodzą setki godzin, 
w czasie których model przyjm uje 
określony wygląd. Poza w yglądem  
w ażne jes t także praw idłowe u trzy
mywanie się na w odzie. M odele na
pędzane są dwoma elektrycznym i sil
nikami i są zdalnie sterowane.

M istrz Polski jun iorów  - P. K lucz

niok w praw dziw ych zawodach star
tow ał po raż pierw szy i od razu od
niósł w ielki sukces. Zaprezentow ał 
on ścigacza okrętów  podw odnych, 
którego długość w ynosiła ponad 90 
cm. Po pierwszym  przepłynięciu tra
sy zajm ował drugie m iejsce i dopie
ro drugi bieg, w którym  popisał się 
w spaniałym  prow adzeniem  swojego 
m odelu, zadecydow ał o jego końco
wym sukcesie. N atom iast K. Chrapek 
odtworzył eskortow ca - “TOBRUK”, 
który pływ ał w latach 60. naszego 
wieku. M odel ten liczy sobie 1,06 m 
długości. Instruktor szkutników Mi
rosław Woźniak zajął w zawodach 
4. miejsce. W szystkim  m odelarzom , 
ich instruktorom  oraz dyrekcji MDK 
gratu lu jem y sukcesu i czekam y na 
kolejne.

MaT

sekcji judo
Klub Sportowy “Polonia” Rybnik prowa

dzi nabór do sekcji judo dla dziewcząt i 
chłopców urodzonych w 1984,1985,1986 
i 1987 roku.

Zebranie organizacyjne odbędzie się w 
środę 2.10.1996 r. o godz. 17.00 w pawilo
nie judo ul. Powstańców 42 /obok krytej pły
walni/.

Serdecznie zapraszamy z rodzicami, zarów
no tych, którzy chcą zostać mistrzami judo, 
jak i tych, którzy drogą ćwiczeń chcą dosko
nalić swą sprawność i tężyznę fizyczną 

Czekamy na Ciebie! Trenuj razem z nami!

Nauczycielski 
turniej tenisowy
W pierwszy weekend października na kor

tach tenisowych w Boguszowicach odbę
dzie się turniej tenisa ziemnego dla nauczy
cieli w kategoriach męskiej i żeńskiej. 
Zgłoszenia i wszelkie informacje u Kry

stiana Aldera pod numerem teł. 392-196.

Tym razem 
na Piaskach

W najbliższą sobotę tj. 21 września 
na obiektach należących do ogniska 
TKKF na Piaskach o godz. 10.00 pod 
hasłem “Pożegnanie lata” rozpocznie 
się festyn sportowo-rekreacyjny, 
którego organizatorem jest Miejskie 
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fi
zycznej przy współudziale ogniska 
TKKF Peberow, Ryfamy i dzielnicy 
Piaski.

Oto szczegółowy program ostatniego 
w tym roku festynu organizowanego 
przez TKKF: 10.00 - turniej piłki noż
nej, 11.00 - turniej piłki siatkowej, 
koszykowej /3 osoby/ i tenisa ziemne
go w kategorii “open” o godz. 12.00 
rozpocznie się turniej rzutek do tar
czy dla młodzieży do 15 lat i turniej w 
ringo. Poza tym dla wszystkich uczest
ników festynu przewidziano posiłki i 
napoje oraz wojskową grochówkę, a to 
wszystko za niewielką opłatą. MaT

Z  lewej M. Kluczniok, z prawej K. Chrapek

Sukces M. Węgrzyka
Sezon żużlowy, który dla rybnickich kibiców 

nie jest szczególnie udany, powoli dobiega 
końca.

W przypadku drugiej ligi do końca 
rozgryw ek pozostały do rozegrania 
dwie kolejki, które do końcowej kla
syfikacji nic już nie wniosą. Wiadomo, 
że do I ligi awansują zespoły z Leszna 
i Zielonej Góry. Dla rybnickiego ze
społu kończy się najgorszy w historii 
Rybnickiego Klubu Motorowego se
zon. W ubiegłą sobotę rybniczanie ro
zegrali zaległe spotkanie w Łodzi, 
gdzie znów otrzymali tęgie lanie, prze
grywając 32 : 58. Jedynie M. Węgrzyk 
naw iązyw ał w alkę z gospodarzam i, 
którzy do tego spotkania przystąpili w 
krajowym składzie. Kompletnie zawie
dli rybniccy seniorzy, którzy dość w y
raźnie odstawali od swoich rywali. W 
spotkaniu z JAG Łódź punkty dla 
RKM Rybnik zdobyli: Korbel 3 /1 ,1 , 
1, 0, w/, Skupień 1 /0, 1, 0/, K. Flie- 
gert 6 /1 ,2 , 0, 2, 1/, Węgrzyk 12 /3, 2, 
0, 1 ,3 ,3 /, D. Fliegert 7 /1 ,3 ,  1, 1, 1/, 
Sosna 2 /0, 2, 0/, Ficner 1 /0, 1/, Pa- 
dowski 0 /0/. W zespole gospodarzy 
najw ięcej punktów  zdobył C ezary 
Owiżyc - 12.

Natomiast dzień później - w niedzielę 
na mokrym torze w Bydgoszczy roze
grano fin a ł B rązow ego  K asku , w 
którym startował M. Węgrzyk. W koń
cowej klasyfikacji zajął z dorobkiem 12

pkt. trzecie miejsce, co jest dużym suk
cesem tego siedemnastoletniego zawo
dnika. Brązowy kask zdobył zawodnik 
Unii Leszno - D. Baliński, który w do
datkowym biegu pokonał reprezentan
ta gospodarzy - M. Ryczka. Rybnicki 
m łodzieżow iec dw ukrotnie na linię 
mety przyjeżdżał jako pierwszy, a trzy 
swoje pozostałe starty kończył na dru
gim miejscu, przegrywając z Baliń
skim, Ryczkiem oraz z T. R em pałą 
który zajął 4. miejsce. Rybniczanin nie 
po raz pierwszy startował na motocy
klu Atlasu /Polsat, a zawodnicy z Wro
cławia startujący w tym turnieju tak na
prawdę nie mieli na czym jeździć. Cie
kawa polityka wrocławskiego klubu 
daje dużo do myślenia.

MaT

W niedzielę 22 września 
żużlowcy RKM-u Rybnik 

na własnym torze rozegrają 
ostatnie spotkanie ligowe 

w tym sezonie.
Ich rywalem będzie

LKŻ Lublin.
Początek spotkania 

o godz. 15.00.

Szachy
_______________________J

Szachy

Europejski turniej w Boguszowicach
W nadchodzącą sobotę i niedzielę w hali widowiskowo-spo

rtowej kop. Jankowice w Boguszowicach ponad dwustu zawo
dników' z kilkunastu państw rywalizować będzie w Europejskim 
Turnieju Szachowym Dzieci do lat 7.

Największy tego typu turniej w Eu
ropie zostanie zorganizowany przez 
Stowarzyszenie Szachowe “CAISSA”, 
a honorowy patronat nad tą imprezą 
obejmie Stefan Paszczyk - przewodni

czący Urzędu Kultury Fizycznej i Tu
rystyki. Uroczyste otwarcie turnieju 
nastąpi w jutrzejszą sobotę o godz. 
10.00.

MaT

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 Michała KUBICKIEGO 
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. szoł

--------------------------------------------------------------------------------------------**¿7GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Zdjęcie 
z albumu czytelników

Tam gdzie Jagoda, tam je j  pies...
Zdj.: A nna Zatorska

Zapraszamy na
szych Czytelników do 
wspólnego oglądania 
zdjęć. W ystarczy 
przyjść do redakcji z 
ciekawym zdjęciem, 
które po opublikowa
niu zwrócimy. /Można 

\  też wrzucić je do na
szych "żółtych skrzy

li nck"/.Raz w miesiącu 
autora najsym pa
tyczniejszego lub 
najbardziej "odja
zdowego" zdjęcia 
firma "EKSPRES 
FUJI", Rybnik, ul. 
Reja 2, nagrodzi 
bezpłatnym wywoła
niem i wykonaniem  
odbitek z rolki filmu.

W naszym 
konkursie 

zwyciężyło zdjęcie 
Hanny Piątek 
z nr 35/293 z 30 

sierpnia,
pt. "Kubuś dorobił 

się auta...".
Nagroda 

do odebrania 
w redakcji

Klub Międzynarodowej 
Prasy i Książki 

Rybnik, ul. Sobieskiego 18

9 JO 11 12 13

Wśród autorów 
prawidłowych 

rozwiązań 
krzyżówki z tego 

numeru 
rozlosujemy 

bon towarowy 
wartości 25 zł 

ufundowany przez 
Klub

Międzynarodowej 
Prasy

i Książki EMPiK
Poziomo: Al - Dziesięcioro przykazań C3 - Zasłonięcie ciała niebie
skiego przez drugie ciało Dl - Główny bohater w “Czerwonym Kap
turku” D10 - Półwysep między M; Czarnym a M. Azowskim E5 - Sza
ta kapłana używana podczas mszy F3 - Rzeźba przedstawiająca tu
łów ludzki bez rąk i nóg F8 - Masa opakowania towaru H3 - Zatopio
ny statek H8 - Kwiat lub cukierek
15 - Listwa na burcie łodzi do osadzania dulek J1 - Rzeka w śród. 
Włoszech J10 - Zespół dwóch śpiewaków K3 - Niesceniczny utwór 
wokalno-instrumentalny M4 - Osłony na lampy 
Pionowo: ID - Pole, na którym uprawia się winogrona 3C - Groma
dzenie się ptactwa w jednym niejscu 3H - Może być stołowe, desero
we białe, czerwone 4A - W kościele prawosławnym i grekokatołickim 
kleryk, psalmista 4J - Podstawowa czynność wykonywana pługiem 
5E - Grzbiet w Tatrach Zach. 6C - Popularny baton z orzechami i 
karmelem 6H - W świecy 8C - Posada 8H - Rzadkie imię męskie 9 E - 
Marka samochodu 10A - Mały lasek 10J - Ludowy instrument mu
zyczny składający się z miecha i dwóch piszczałek 11C - Pogotowie 
na sygnale 11H - Zamieszanie, zamęt 13D - Wieża meczetu 
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło które powstanie wg. sztfru: 
C9, B4, E li,  F8; F6, D l, J12, A10, E3; 18, H5, H9, M5, J ll;  J3, K9, 
113; H3, K9, J10, C3, H8.

Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki nr 35 z hasłem 
“CO STRAWIĄ NAUCZYCIELE, JEDZĄ UCZNIOWIE” 

otrzymuje Emilia Irena KOMRAUS, ul. Kościuszki 13/18, 44-200 Rybnik.
Nagroda do odebrania w redakcji przez miesiąc 

od daty ogłoszenia nazwiska zwycięzcy.

Pod znakami zodiaku
BARAN  - 21.03. - 20.04. - Przed Tobą do załatwienia wiele nie cierpiących zwłoki spraw, 
a ciągle jeszcze jesteś rozleniwiony urlopem. Będziesz miał kłopoty z koncentracją, co 
może odbić się na efektach rozmów służbowych. Uważaj szczególnie na jedną osobę, 
zależy jej, by powinęła Ci się noga.
BYK - 21.04. - 20.05. - Czeka Cię zdecydowana poprawa warunków pracy i stosunków z 
ludźmi, szczególnie tych pozostających z Tobą w oficjalnych powiązaniach. Możesz li
czyć na ich lojalność i pomoc, a będzie Ci ona potrzebna w związku ze staraniami o 
awans.
BLIŹNIĘTA - 21.05. - 20.06. - Poczujesz się zniechęcony do wiadomych działań, a co 
gorsza, zniechęcisz osoby, które wcześniej się do nich zapaliły. Nie wyjdzie to na dobre 
żadnej z zainteresowanych stron, postaraj się więc całą sprawę odkręcić. Jest szansa. 
RAK - 21.06. - 20.07. - Dręcząca Cię sprawa osobista rozwiąże się niespodziewanie po 
Twojej myśli. Nie wpadaj jednak w zbytnią euforię, bo to zwycięstwo ma bardzo kruche 
podstawy. Trzeba będzie chuchać i dmuchać by ten domek z kart się nie rozsypał.
LEW  - 21.07. - 23.08. - Ktoś poprosi Cię o pomoc w sprawie urzędowej, co zajmie Ci 
sporo czasu, ale da też wiele satysfakcji.

W niedługim czasie możesz się spodziewać rewanżu.
PANNA - 24.08. - 22.09. - O ile w sprawach zawodowych tydzień zapowiada się burzli
wie ale owocnie, w sferze uczuć nie możesz liczyć na sukces. Patrzysz zbyt daleko, nie 
dostrzegając błysku w oku jaki wywołujesz u osoby dobrze Ci znanej. Warto przejrzeć na 
oczy...
WAGA - 23.09. - 23.10. - Lepiej nie podejmować ważnych decyzji, bo znacznie obniży się 
Twój rejleks i zdolności przewidywania. Błędna ocena rzeczywistości może przynieść 
wiele problemów Tobie, a ułatwić działanie osobie, która na sukces nie zasługuje. 
SKORPION - 24.10. - 22.11. - Choć nowa znajomość wyda Ci się niezwykle ekscytująca, 
liczyć możesz głównie na starych, wypróbowanych przyjaciół. Nawet wtedy, gdy zrazisz 
ich sobie pokazując ich w niezbyt dobrym świetle przed osobami, od których są zależne. 
Wybaczą Ci, ale uraz pozostanie...
STRZELEC  - 23.11. - 21.12. - Bez żalu, a nawet z ulgą pożegnasz się z planami, które 
jeszcze niedawno wydawały Ci się niezwykle ważne. Nowe wydarzenia i okoliczności 
przesłonią Ci wszystko co było dotąd, a Twoim zadaniem będzie pogłębić swoje umiejęt
ności, by sprostać wyzwaniu.
KOZIOROŻEC - 22.12. - 20.01. - Przyziemne problemy związane z nowym lokum odsu
ną w czasie podjęcie decyzji w sferze uczuciowej, co tylko wyjdzie Ci na dobre. Spojrzysz 
na sprawy sercowe z większym dystansem i bez emocji, i sprowadzisz je  do właściwego 
wymiaru.
WODNIK - 21.01. - 19.02. - Nie będzie to radykalny zwrot w karierze, ale dość wyraźna 

jego zapowiedź. Pozwoli Ci ona oswoić się z myślą o zmianach, a nawet poczynić pewne 
przygotowania. Gdy przyjdzie co do czego, będziesz mógł przedstawić nawet dość jasną 
wizję swoich zamierzeń.
RYBY - 20.02. - 20.03. - Nie zbaczaj z obranego kursu, bo tylko konsekwencja jest rękoj
mią sukcesu. Uda Ci się o tym przekonać większe grono decydujących o przedsięwzięciu 
• >sób, nie może więc być mowy o porażce.

Pieczone ziemniaki

4 duże ziemniaki 
200 g ementalera 
2 łyżki oleju 
2 łyżki śmietany 
1 łyżeczka kminku 
sól, pieprz

Ziemniaki przekroić tak aby po
łówki były płaskie. Żaroodporne 
naczynie posmarować olejem, uło
żyć ziemniaki przeciętą stroną do 
góry, naciąć nożem, posypać solą i 
pieprzem i pokropić olejem. Piec w 
temperaturze 200 stopni. Ser ze
trzeć na tarce, wymieszać ze śmie
taną i rozłożyć na ziemniakach. 
Piec jeszcze 10 minut. Przed poda
niem posypać kminkiem.

Sałatka
kapusta pekińska 
2 łyżki kukurydzy 
papryka
2 łyżeczki wiórków kokosowych 
pudełko kiełków
sos i majonez, curry, czosnek, jo
gurt

Kapustę drobno pokroić, wymie
szać z kukurydzą i pokrojoną w 
kostkę papryką. Dodać kiełki i 
wiórki kokosowe. Pół słoiczka ma
jonezu wymieszać z jogurtem, do
dać do smaku curry i wyciśnięty 
przez praskę czosnek. Sałatkę po
lać sosem.

Rybnickie puzzle

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 rozwią
zań, na które czekamy do 10 październi
ka, rozlosujemy dwie nagrody pieniężne 
wartości 20 zł każda.

 ̂ ^

Sp. z 0.0.
Klub Międzynarodowej Prasy i Książk 

Rybnik, ul. Sobieskiego 18

N icholas E vans - 
“ Z aklinacz koni” ,
P oznań 1996, W y
dawnictwo Zysk i s- 
ka

Jeszcze przed publi
kacją książka wzbudzi
ła wielkie zaintereso
wanie mediów. Po
wieść jest tragicznąhi- 
storią miłosną napisaną przez mężczyznę, 
który chciał zrozumieć, co czuje kobieta 
Jej niezwykłość tkwi w postaci głównego 
bohatera, tytułowego “zaklinacza”.

G ünter grass
G ünter Grass - “T lr- 
bot” , G dańsk 1995
W Y D A W N I C T  W O
“ O skar”.

Akcja powieści roz
grywająca się w ciągu 
kilku tysięcy lat - od 
czasów neolitu do 
współczesności 
umiejscowiona jest na 
Ziemi Gdańskiej. Pi

sarz przełamuje rozliczne tabu i prowoku 
je wyobraźnię czytelników wizją wyzwą 
lania człowieka z narzuconych mu ograni 
czcń.

mmi sra *»  s»*
Artists and I llstra- 
tors, September 1996

Czasopismo skiero
wane zarówno do za
wodowych malarzy, 
jak i amatorów. W nu
merze znalazły się fa
chowe rady jak ryso
wać zwierzęta, malo
wać pastelowymi kred
kami czy tworzyć portrety olejne. Do nu
meru dołączono też bezpłatny dodatek do
tyczący malowania kredkami.

H ome and G ardens, 
September 1996

Wydanie pełne je 
siennych pomysłów na 
dekorację domu. Wie
le ciekawych rozwią
zań upinania zasłon i 
konstruowania balda 
chimów nad łóżkami z 

pewnością można wykorzystać nawet w 
ciasnym M3.

A R.E.M. - “ N ew A d- 'T ' '
VENTURES IN Hl-Fl”

w .
' ÍV.

j Krytycy muzyczni
ocenili nowe kompo-
zycjc R.E.M. jeszcze
wyżej niż te z poprze-
dniej płyty. Nic da się • -

jednak ukryć, że większość piosenek, choć 
doskonale zaaranżowanych, jest utrzyma
nych w podobnym klimacie. Zdecydowa
nie natomiast królują nad nimi dwie kom
pozycje - “Leave” i “Elcctrolitc”.

E ros R amazzotti - 
“ Dove c’e mesica”

Z pewnością Eros 
Ramazzotti zyskał już 
w Polsce wielu fanów, 
a ostatnia płyta powin
na ich krąg jeszcze po

większyć. Ciekawe przebojowe kompozy
cje spodobają się nawet najbardziej wy
brednym.
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