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Ale num er/y/!
Do końca ’97 roku na terenie ROW przybędzie 81 tys. 

300 nowych numerów telefonicznych.

17 listopada w Warszawie Telekomuni
kacja Polska SA. podpisała z firmąAT&T 
kontrakt na dostawy nowoczesnych, elek
tronicznych central na ponad 120 tys. nu
merów, które będą instalowane w Rybniku 
i Zabrzu. Przy 
p o d p is a n iu  
kontraktu obe
cny był rów
nież prezydent 
Józef Makosz.
Został on za
proszony na tę 
u ro czy s to ść  
przez dyrekcję 
Zakładu Te
lekom unika
cji w Rybni
ku, gdyż to 
dzięki stara
niom również 
z jego strony 
doszło do rozmów z firmami komuni
kacyjnymi i przetargu, który AT&T wy
grała.

W tej chwili na terenie ROW przypada 
średnio 7 telefonów na stu mieszkańców. 
Telekomunikacja dąży do osiągnięcia po
nad 20. Kontrakt z AT&T umożliwi dojście 
do stanu 18 na 100.

Zlikwidowanych zostanie jedenaście central 
mechanicznych starego typu i trzy ręczne. 
W ich miejsce zamontowany zostanie sy
stem central elektronicznych. Umożliwi on 
oprócz tradycyjnych połączeń, realizację

usług specjalnych /np. przeniesienie rozmo
wy na inny numer/, oraz w przyszłości usług 
zintegrowanych, tzw. ISDN. Da to możli
wość przesyłania po łączach telefonicznych 
informacji użytkowych, a nawet robienie 
zakupów. To jednak osiągalne będzie już w 
XXI wieku.

c.d. na stronie 2

W samym Rybniku przybędzie 50 tys. abonentów. Zdj.: sol

Poczta jak nowa
Z miesięcznym “planowanym” opóźnieniem 20 listopada zo
stał oddany do użytku wyremontowany hall operacyjny w głów
nym budynku poczty przy ul. Korfantego.

Pomieszczenie znacz
nie powiększono, będzie 
można korzystać z aż 
dwunastu okienek po
cztowych, zainstalowano 
też ponad 140 skrytek po
cztowych. Zamontowa
no klimatyzację oraz tzw. 
centralne odkurzanie, 
które odprowadzać bę
dzie kurz na zewnątrz 
budynku. Cała poczta jest 
również skomputeryzo
wana. W wystroju po
mieszczenia dominują 
“żywe” kwiaty - rzecz 
niezbyt popularna w 
urzędach, gdzie preferu
je się kwiaty sztuczne, 
choć “jak żywe”. Wyko
nana została instalacja sy
stemu informacyjnego 
klientów, ale sam system 
wprowadzony zostanie w 
późniejszym terminie.

Remont poczty rozpo
czął się prawie rok temu. 
Do maja prace prowa-

Pocztowy hall zaskakuje eleganckim i nowoczesnym
wystrojem. Zdj.: sol c.d. na stronie 2

Składam serdeczne podziękowa
nia w szystkim , którzy w nieśli 
wkład pracy w przygotowanie oraz 
wyjątkowo sprawne przeprowa
dzenie wyborów Prezydenta Rze
czypospolitej Polskiej w naszym 
mieście.

Szczególnie dziękuję osobom 
wchodzącym w skład Obwodo
wych Komisji Wyborczych, zakła
dom opiekuńczym, policji i służ
bom miejskim. Poczucie odpowie
dzialności wielu setek osób, ich za
angażowanie i pracowitość wpły
nęły na to, że akcja wyborcza prze
biegła sprawnie i bez zakłóceń.

Prezydent Miasta Rybnika 
Józef Makosz

Święty Mikołaj
- czy l i  paczk a dla k ażdeg o

Wzorem lat ubiegłych Zarząd Od
działu Związku Nauczycielstwa Pol
skiego oraz Miejski Zarząd Szkół i 
Przedszkoli w Rybniku pragnie po 
raz trzeci zorganizować akcję “Świę
ty Mikołaj - czyli paczka dla każde
go” dla dzieci z rodzin znajdujących 
się w trudnej sytuacji materialnej.

Przypominamy, w wyniku dotychcza
sowych akcji “Święty Mikołaj...” obda
rowanych zostało blisko tysiąc dzieci, a 
ich uśmiech i radość były największą na
grodą dla organizatorów i sponsorów. 
Organizatorzy zwracają się z prośbą o 
ponowne poparcie, włączenie się do gro
na “Przyjaciół Mikołaja” i wsparcie ak
cji w formie:
* pieniężnej, przesyłając ofiarow aną 
kwotę na subkonto ZO ZNP nr 372602 
- 50672-132 PBK I Oddz. Rybnik z 
dopiskiem “Święty Mikołaj” lub
* rzeczowej /prosimy o kontakt telefo
niczny z biurem ZNP - 22876 lub in
formację bezpośrednią z pracowni
kiem biura ZNP - ul. 3 Maja 29, bu
dynek Delegatury KO/.

Po zakończeniu akcji i jej wielkim fi
nale w Teatrze Ziemi Rybnickiej 16 gru
dnia o godz. 10.00 wszyscy ofiarodaw
cy otrzymają stosowne rozliczenie.

fir mymy
regionu 

UH
patrz  s tr. 6

UDANY BIZNES!

Rozpieszczeni łagodnymi zimami ostatnich lat, mamy nadzieję, 
ze listopadowy mróz i śnieg to również tylko wypadek przy pracy...

Figura Matki Boskiej 
Fatimskiej w  Rybniku

Treść objawienia Matki Boskiej w Fatimie z maja 1917 roku została 
przez Kościół potwierdzona, gdyż - jak mówi Ojciec Święty Jan Paweł 
II - zawiera prawdę i apel, które w swojej podstawowej treści są zgod
ne z prawdą i apelem zawartym w Ewangelii.

Opowieść o trzech ma
łych pastuszkach - H ia
cyncie, Łucji i Franku, 
którym ukazała się Matka 
Boska, obiega, wzrusza i 
wciąż skłania do nawróce
nia ludzi na całym świe
cie. Objawienia fatimskie 
to przede wszystkim we
zwanie: “Odmawiajcie 
codziennie różaniec "oraz 
“Czyńcie ofiarę zadośću
czynienia za grzechy , a tak 
uprosicie pokój dla waszej 
ojczyzny”. Treść objawie
nia rybniczanie przypo
mnieli sobie za sprawą na
w iedzenia przez figurę 
Matki Boskiej Fatimskiej 
kościoła pod wezw. św. 
Jadwigi na “Nowinach”.

c.d. na stronie 3

Moment wprowadzenia figury Matki Boskiej Fatim
skiej do kościoła parafialnego na “Nowinach” przez 
rybnickich duchownych

Listy z dopiskiem “Św. Mikołaj” prosimy przesłać pod naszym adresem 
lub wrzucić do żółtych skrzynek /Korfantego, Kościuszki/ do 17 grudnia. 

Trzy najciekawsze listy zostaną opublikowane w świątecznym numerze gazety 
a autorzy nagrodzeni kasetami wideo.  
Nagrody ufundowała Księgarnia “ 11 ”.

“Księgarnia 11”, ul. Sobieskiego 38 
Kasety wideo dla dzieci i dorosłych.
Ponad 200 tytułów prasy zagranicznej. Jedenasty raz za darmo.

MIESIĘCZNY
ZA DARMO!

Wydrukowany obok kupon może być 
szansą na darmowy bilet miesięczny 
komunikacji miejskiej na terenie Ryb
nika. Wystarczy go wyciąć i razem z ku
ponami drukowanymi w listopadowych 
numerach "GR" nakleić na kartkę po
cztową i wysłać na adres naszej redakcji 
lub wrzucić do “żółtych skrzynek” w 
terminie do 10 grudnia.

Kartki w ezm ą udział w losowaniu,

a nagrodą będzie DARMOWY BILET 
M IESIĘCZNY KOM UNIKACJI 
MIEJSKIEJ NA TERENIE RYBNI
KA NA STYCZEŃ 1996 R.

1GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

Zdj.: Zb. Solarski



Zarząd Miasta informuje
Uchwała Rady Miasta Rybnika 

w sprawie zmiany nazwy i statutu 
Rybnickiego Ośrodka Kultury

Działając na podstawie art. 18 ust. 1 art. 349 ust. 3 ustawy o samorządzie terytorialnym w 
związku z art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej /Dz. U. Nr 114 poz. 493/ - na wniosek Zarządu Miasta oraz Komi
sji Kultury

RADA MIASTA RYBNIKA POSTANAWIA:
1. Nazwę ‘Rybnicki Ośrodek Kultury” zmienić na “RYBNICKIE CENTRUM KULTURY”.
2. Rybnickiemu Centrum Kultury nadać statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
3. Upoważnić dyrektora Rybnickiego Centrum Kultury do wydawania decyzji administra
cyjnych w sprawach stanowiących kompetencję gminy w zakresie wynikającym z ustawy o 
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
4. W regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta wykreślić: 
w części “C” pkt 3, ppkt 15
w części “D” - Samodzielne Stanowisko d/s Kultury
5. Uchwała wchodzi w życie:
- w zakresie o którym mowa w paragrafie 5 pkt 2 i 3 Statutu - z dniem 1 grudnia 1995 r.
- w pozostałym zakresie od 1 stycznia 1996 r
po uprzednim jej ogłoszeniu w “Gazecie Rybnickiej”

STATUT Rybnickiego Centrum Kultury
Rozdział 1

Postanowienia ogólne
§ 1. Rybnickie Centrum Kultury zwane dalej RCK jest miejską instytucją kultury utworzo
ną uchwałą Rady Miasta z dnia 15 listopada 1995 r.
§ 2. Rybnickie Centrum Kultury działa według obowiązujących na 

obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawnych a w 
szczególności:
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym,
- ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i 
prowadzeniu działalności kulturalnej oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 3. Siedzibą RCK jest Teatr Ziemi Rybnickiej a terenem jego działania - miasto Rybnik.
Rozdział 2 

Przedmiot działania
§ 4. Rybnickie Centrum Kultury jest instytucją upowszechniania kultury, której celem jest 
inspirowanie i organizowanie życia kulturalnego wspólnoty samorządowej.
§ 5. Do podstawowych zadań Rybnickiego Centrum Kultury należy:

1. Organizowanie scenicznych występów teatralnych, operowych, 
kabaretowych i innych z uwzględnieniem potrzeb edukacji 
kulturalnej dzieci i młodzieży.

2. Organizowanie obchodów rocznic i świąt narodowych, a także 
uroczystości miejskich i regionalnych.

3. Organizowanie okazjonalnych imprez kulturalnych na Rynku
/Dzień Dziecka św., Mikołaj, Sylwester itp./ oraz plenerowych koncertów 
niedzielnych.

4. Animacja życia muzycznego poprzez organizowanie koncertów 
symfonicznych, kameralnych i innych form muzycznych a także

prowadzenie audycji umuzykalniających dla młodzieży szkolnej.
5. Organizowanie wystaw, konkursów, przeglądów festiwali oraz innych cyklicznych 

imprez artystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji kultury lokalnej.
6. Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego.
7. Upowszechnianie sztuki filmowej.
8. Współpraca z placówkami oświatowymi, instytucjami i 

stowarzyszeniami kulturalnymi.
9. Wykonywanie innych zadań z zakresu organizacji życia kulturalnego 

zleconych przez Zarząd Miasta.
10. Prowadzenie Klubów Kultury: “Harcówka” w Dzielnicy Ligota,

“Olimp” w Dzielnicy Niewiadom oraz Domu Kultury w Niewiadomiu.
§ 6. RCK wykonuje także zadania administracyjnego będące w 

kompetencji gminy, wynikające z ustawy o organizowaniu i 
prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 7. RCK prowadzi scentralizowaną obsługę finansowo - księgową 
wszystkich miejskich instytucji kultury.

Rozdział 3.
Organy

§ 8.1. Działalnością RCK kieruje dyrektor, który reprezentuje instytucję na zewnątrz, 
odpowiada za jej działalność, dobór pracowników oraz powierzone 
składniki majątkowe.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Miasta.
§ 9. Dyrektor RCK zatrudnia i zwalnia pracowników, ustala ich zakresy czynności i tryb 

załatwiania powierzonych im spraw.
Rozdział 4.

Organizacja Rybnickiego Centrum Kultury
§ 10. Organizację wewnętrzną RCK określa Regulamin organizacyjny 

nadawany przez dyrektora po zasięgnięciu opinii działających w 
nim organizacji i stowarzyszeń twórców.

§11. RCK opracowuje corocznie plan działalności merytorycznej, który
po zaopiniowaniu przez Komisję Kultury Rady Miasta zatwierdza Zarząd Miasta. 

Rozdział 5.
Mienie i gospodarka finansowa

§ 12. Majątek RCK stanowi własność komunalną miasta Rybnika i jest przekazany 
przez Zarząd Miasta w zarząd i administrowanie przez dyrektora. Może być 
wykorzystywany jedynie do celów związanych z wykonywaniem zadań statutowych. 

§ 13. RCK prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem miasta Rybnika na 
zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych.

§ 14. Plan finansowy na rok budżetowy, po uchwaleniu budżetu miasta sporządza 
dyrektor RCK, a zatwierdza Prezydent Miasta.

§ 15. W celu maksymalnego wykorzystania obiektów i sprzętu RCK może prowadzić 
działalność gospodarczą pod warunkiem, że nie spowoduje to ograniczenia 
działalności statutowej.

Rozdział 6
Postanowienia końcowe

§ 16. RCK posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do miejskiego rejestru 
instytucji kultury.

§ 17. Zmiany Statutu są dokonywane w trybie jego uchwalenia, tj. na mocy 
uchwały Rady Miasta.

Zarząd Miasta informuje
Wydział Dróg Urzędu Miasta Rybnika ogłasza 

PRZETARG NA WYKONANIE ROBÓT DROGOWYCH NA TERENIE 
MIASTA RYBNIKA.

Termin składania ofert upływa w dniu 8.12.1995 r. godz. 15.00.
Oferty wraz z: * kosztorysem, * informacją o firmie /posiadany sprzęt, kwalifikacje 
pracowników/, * referencjami i wykazem realizowanych zadań, * oświadczeniem o 
udzieleniu trzyletniego okresu gwarancji na roboty i materiały, * zapewnieniem mate
riałów betonowych, które posiadają świadectwo badania technicznego wydane przez 
uprawnione instytucje powinny być złożone w zaklejonych i opieczętowanych koper
tach w Urzędzie Miasta Rybnika przy ul. B. Chrobrego 2 pokój nr 45. Przetarg 
odbędzie się w dniu 11 grudnia 1995 r. godz. 10.00 w budynku Urzędu Miasta 
Rybnika, sala nr 37. Materiały przetargowe do odbioru w Wydziale Dróg Urzędu 
Miasta Rybnika, sala nr 45 od dnia 30 listopada 1995 r. godz. 8.00 - 15.00. Za
strzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, jak też unieważnienie przetar
gu bez podania przyczyny.

W yniki II tury wyborów  
prezydenckich

W Rybniku 
zwyciężył Wałęsa

W drugiej turze w yborów  p rezy
denckich  w 58 obw odach na te re
n ie  n a s z e g o  m ia s ta  g ło s o w a ło  
69461 osób, co stanow i 67,63 proc. 
w sz y s tk ic h  u p raw n io n y ch . L ech  
W ałęsa zdobył 40783 głosy co s ta
now i 59,78 proc., zaś A leksander  
K w a śn iew sk i - 27439  tj. 40 ,2 2  
proc. głosów .

Dostojni jubilaciPoczta jak 
nowa

c.d. ze strony 1

prowadzone były bez zawieszania usług. Od maja 
poczta przeniesiona została do “pałacyku” 
obok. - Rozpoczęliśmy remont w zasadzie 
na wniosek klientów - powiedziała dyrek
torka Rejonowego Urzędu Poczty w Ryb
niku Krystyna Korbel. - Wcześniej było tu 
ciasno i gorąco. Mamy nadzieję, że teraz 
nie zabraknie zadowolonych klientów. Re
mont hallu jest dopiero pierwszym etapem 
prac prowadzonych na terenie poczty. Da
lej trwa odnawianie drugiej strony budyn
ku, w którym mieści się sala doręczycieli. 
Drugim etapem będzie oddanie dobudowa
nego skrzydła, w którym mieścić się będzie 
dział paczek oraz specjalne okienko dla nie
pełnosprawnych, w którym skupione będą 
kompleksowe usługi pocztowe.

W odnowionym budynku pracuje około 
40 pracowników. -Zdecydowanie poszerzył 
się komfort pracy - powiedziała K. Korbel. 
- Jest teraz więcej miejsca, specjalny pokój 
socjalny, szatnia.

Uroczyste przekazanie hallu odbyło się w 
niekonwencjonalny sposób. Przedstawiciel 
Dyrekcji Okręgu Poczty Polskiej z Katowic 
i wiceprezydent Józef Cyran opieczętowali 
cztery koperty. Pierwszy klient otrzymał 
kwiaty. Otwarcie hallu było także okazją do 
zaprezentowania gościom i klientom no
wych pocztówek z Rybnika wydanych przez 
pocztę. Autorem zdjęć do nich jest współ
pracujący z naszą gazetą Zbigniew Solar
ski. /a/

- To dla mnie bardzo wzruszający moment 
-powiedziała Krystyna Błaszczyńska 
odbierając złożone przez wiceprezydenta 
Jerzego Koguta życzenia z okazji Złotych 
Godów.

20 listopada w Urzędzie Stanu Cywilne
go jedenaście par małżeńskich uczestniczy
ło w uroczystości wręczenia medali za dłu
goletnie pożycie małżeńskie. Złote Gody 
obchodzili: Maria i Józef Leonarscy, Kla
ra i Wilibald Skibowie, Maria i Henryk 
Rymiorzowie, Rozalia i Eryk Laskowie, 
Regina i Władysław Bieńkowie, Anna i 
Jan Durowie, Anna i Paweł Kniaziewi
czowie, Emilia i Wincenty Krypczykowie, 
Anna i Edward Macheccy, Krystyna i 
Teofil Sobikowie, Krystyna i Zbigniew

Błaszczyńscy.
Wiceprezydent Jerzy Kogut składając gra

tulacje życzył gościom zdrowia i jeszcze 
wielu lat życia we wzajemnym szacunku. - 
Z perspektywy lat oczywiście pamięta się i

wspomina więcej tych radosnych chwil niż 
smutnych - powiedziała Krystyna Bła
szczyńska. - Mam trójkę dzieci, dwoje ar
chitektów i nauczycielkę. Jestem z nich bar
dzo dumna. Tylko mąż jest bardzo chory, w 
zasadzie wyszedł na przepustkę ze szpitala 
na tę uroczystość.

Jubilaci oprócz medali i życzeń otrzymali 
od miasta upominki. W Urzędzie Stanu 
Cywilnego zorganizowano dla jubilatów 
poczęstunek.

/a/

Ale numer/y/!
c.d. ze strony 1

Na razie do końca 1996 roku w dużych 
skupiskach mieszkańców stanie ponad 50 
tzw. koncentratorów wyniesionych, urzą
dzeń przypominających mniejsze centrale, 
do których połączeni będą bezpośrednio 
abonenci z danego terenu. Tu połączenia nie 
zmienią się - dalej będą to kable miedziane, 
chociaż zmieni się już ich konstrukcja. Wy
pełnione żelem, w razie uszkodzenia me
chanicznego wypychają wodę, umożliwia
jąc funkcjonowanie jeszcze nawet przez kil
ka lat.
Koncentratory połączone będą między sobą 
i centralą nadrzędną nowoczesnymi połą
czeniami światłowodowymi. Ułożenie ka
bli będzie pierścieniowe, tak, że jakakolwiek 
awaria w jednej części nie zakłóci funkcjo
nowania systemu. W samym Rybniku przy
będzie 29 tys. nowych abonentów. Centra
la umożliwi też wejście ROW-u do strefy 
Katowic, i wtedy znikną numery kierunko
we do miast z tego okręgu. Przed dotych
czasowymi numerami pięciocyfrowymi 
pojawią się dwie dodatkowe cyfiy - 43, a do 
sześciocyfrowych dojdzie tylko 4. Rozmo
wy międzymiastowe będą przyjmowane i 
realizowane przez Katowice.

Telekomunikacja przygotowywała tę in
westycję od 5 lat. Całość zostanie sfinanso
wana z funduszy wypracowanych przez 
spółkę. Prace sieciowe zostały zlecone róż
nym firmom komunikacyjnym. Do końca 
tego roku planowana jest adaptacja pomieszczeń

pomieszczeń pod centralę nadrzędną. Będzie ona 
mieścić się w głównym budynku Teleko
munikacji, a znajdujące się tam do tej pory 
zaplecze usługowe i dyrekcja przeprowadzi 
się do budowanego nowego budynku.

Jedynym aktualnie problemem są pozwo
lenia na budowę, które nie tak łatwo jest 
Telekomunikacji otrzymać w każdym przy
padku. Mnie jako szarego człowieka też 
denerwowałoby, że właśnie ułożony chodnik 
za kilka tygodni je st ju ż  rozkopywany - po
wiedział zastępca dyrektora Zakładu Tele
komunikacji Rybnik Wojciech Siedlaczek

- ale niestety nie jesteśmy w stanie zgrać się 
w czasie z  pracami we wszystkich miejscach. 
Czasami Urząd Miasta ma pieniądze, a my 
nie, a czasami odwrotnie. Tego nie da się 
przewidzieć. Ale w wielu miejscach udało 
nam się pracować razem. Nie będzie np. 
wykopów na Rynku.

Zapotrzebowanie na telefony będzie oce
niane dopiero po zakończeniu prac. Ale już 
teraz wiadomo, że telefonu nie dostaną 
wszyscy. Już teraz jednak myślimy nad dal
szą rozbudową sieci - twierdzi W. Siedla
czek. - Przy systemie A T& T nie będzie z tym 
problemów. Dołączenie następnych abo
nentów byłoby tylko kwestią kilku miesięcy. 
Ale to znów wymaga pieniędzy, których na 
razie nie mamy zbyt dużo. /a/

Serdeczne podziękowania za okazaną pomoc 
i wyrazy współczucia, złożone wieńce i kwiaty 

oraz udział w uroczystości pogrzebowej 
ukochanej Żony i Mamusi

śp. Zofii KURZEJA
oo. franciszkanom, ojcu Kazimierzowi Łukaszewskiemu, ordyna

torowi Oddziału Onkologicznego 
Szpitala Miejskiego w Rybniku dr Nowakowi 

wraz z całym personelem lekarsko-pielęgniarskim, 
pani dr Kempińskiej, przedstawicielom Urzędu Miasta Rybnika, 

Leszczyn, Knurowa, wszystkim byłym współpracownikom, 
przyjaciołom, znajomym, sąsiadom, koleżankom 

i kolegom z lat szkolnych, 
gronu pedagogicznemu SP 5 z uczniami klasy Va 

oraz Państwowej Szkole Muzycznej w Rybniku
składa

pogrążony w smutku Mąż z Synem

2 GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Rybnickie Centrum Kultury

Wyjście w plener...
Położony na sporym wzniesieniu, widoczny z wielu punktów 

miasta, Teatr Ziemi Rybnickiej od wielu już lat postrzegany 
jest jako miejsce, gdzie koncentruje się większość kultural
nych i artystycznych zdarzeń. I tych gościnnych, profesjo
nalnych, i tych amatorskich, twórczych i odtwórczych.

Podjęta na ostatniej sesji Rady M ia
sta U chwała poszerza działalność do
tychczasowego Rybnickiego Ośrodka 
K ultury. O środek pod now ą, od 1 
stycznia 1996 r., nazw ą R ybnickie  
Centrum Kultury, odzw ierciedlają
cą  jego zakres działalności, będzie 
głównym organizatorem  rów nież im
prez p lenerow ych : c ieszących  się 
dużą popularnością w śród rybniczan 
spotkań na Rynku z okazji M ikołaja, 
w igilijnego kolędow ania, Sylwestra, 
Dnia D ziecka i innych, choćby kon
certów  na estradzie “Pod W ierzbą” 
czy obchodów  u ro czy s to śc i 
państwowych.

Do tej pory rynkowe im pre
zy organizowane były wspólny
mi siłami m iejskich instytucji 
odpow iedzialnych za oświatę, 
sport i rekreację, i stanow iły 
margines ich głównej działal
ności.

Co o tej swoistej centraliza
cji sądzi dyrektor reorganizo
w anej p laców k i W ojciech  
Bronowski?

- Uchwała Rady M iasta i nowy 
sta tu t R ybnick iego  C entrum  
Kultury m ają rzeczyw iście na 
celu scentralizow anie pewnych dzia
łań kulturalnych. Czy to się sprawdzi? 
Nasze doświadczenia dotyczące podob
nych założeń, ale w zakresie prowadze
nia księgowości, są pozytywne. W tej 
chwili jedna  księgow ość obsługuje 
wszystkie placówki kulturalne miasta. 
Kiedy rozwiązanie to zaczęło wchodzić 
w życie, nasze w cześniejsze obawy 
okazały się płonne. Po niedługim czasie

czasie te kółeczka zaczęły się zazębiać i 
uważam, że jest to eksperyment, który 
się udał. Gościliśmy nawet przedstawi
cieli placówek z innych miast, którzy 
przyjeżdżali podglądać jak to działa. W 
każdej chwili kierujący ośrodkiem lub 
władze miasta mogą dowiedzieć się o 
sytuacji finansowej każdej placówki, bo 
wszystkie dane są w  jednych rękach... 
A teraz mamy do czynienia jakby z roz
szerzeniem tej koncepcji na działalność 
m erytoryczną. D ołożenie nam obo
wiązków będzie się wiązać ze sporym 
wysiłkiem ludzi, bo wzbogaciliśmy się

tylko o jeden etat merytoryczny. Jeżeli 
chodzi o pracowników technicznych  
m am  ty lk o  “p ó łto ra  “ e le k try k a , 
dw óch akustyków  i trzech  p racow
ników  na scen ie , trudno w ięc dziś 
pow iedzieć  ja k  sobie poradzim y. I 
ta  ek ipa  techn iczna  będzie m usia ła  
obsłużyć w szystk ie  im prezy - i te 
pod dachem  w tea trze , i te p len e ro
we. I tu sy tuacja  m oże być n iek iedy

dy n ieco  k ło p o tliw a , i w tedy  b ę 
dziem y się konsu ltow ać z w ładza
mi m iasta.

Jako głów ni o rganizatorzy  im prez 
p lenerow ych  m ożem y dobrać sobie 
w spó łp racow n ików , ale będziem y 
odpow iedzia ln i za efek t końcow y. 
Pom ijając ju ż  nasze sta łe  im prezy i 
dz ia łan ia , do jdzie  o rgan izac ja  kon
certów  filharm on icznych , a m y śli
my także o koncertach  kam eralnych 
w M uzeum . W yjście w p lener to też 
p ra c a  d la  m ie sz k a ń c ó w  n aszeg o  
m iasta , d la  podatn ików . Jeże li na 
Rynku n iek tó re  im prezy g rom adzą 
po k ilka tysięcy  ludzi, to znaczy, że 
są  one po trzebne. I my oczyw iście  
będziem y je  ro b ić , choć zdajem y 
sobie spraw ę, że m ożem y przeżyć 
sporo trudnych  chw il, bo w ro b ie
niu  im prez p lenerow ych  nie m am y 
dośw iadczenia . M yślim y, że gdzieś 
do p o ło w y  p rz y s z łe g o  ro k u  d o
św iadczeń  tych  nabędziem y i zada
niom  podołam y. R ozm ow y o zm ia
nach o rgan izacy jnych  p row adzone 
by ły  z p rz e d s ta w ic ie la m i w ład z  

m ia s ta  od w ie lu  m ie s ię c y , 
w ięc nie są  one d la  nas zasko
czeniem . Poczyniliśm y zatem  
o d p o w ie d n ią  re o rg a n iz a c ję  
naszych działów  z uk ierunko
w aniem  na now e za ło żen ia , 
k tóre w chodzą w życie . K ie
dy zna liśm y  ju ż  zak res n o
w ych o b o w iązk ó w  sam  z a
proponow ałem , aby i nazw a 
była  adekw atna  do zadań  j a
kie nas czekają.

Tak w ięc od s tyczn ia  d z ia
łać  b ęd z ie  R y b n ick ie  C en
tru m  K u ltu ry , o c z y w iś c ie  
przy  zachow an iu  tradycy jnej 
nazw y T ea tr Z iem i R y b n ic

kiej. Skoro w uzasadn ien iu  uchw a
ły je s t  zap is, że w tea trze  pracu je  
w ysoko w ykw alifikow ana kadra, to 
tym bardziej się cieszym y z u zn a
n ia . S p róbu jm y  za tem  ro b ić  tak , 
żeby by ło dobrze, a że n a szą  d ew i
zą  zaw sze je s t p erfekcy jna  organi
zacja i profesjonalizm  w działaniu, 
więc myślę, że i to się uda.

/r/

Jeżeli na Rynku niektóre imprezy gromadzą po kilka 
tysięcy ludzi, to znaczy, ze są one potrzebne

Jeśli ktoś jest skazany na codzienne dojeżdżanie z Katowic do 
Rybnika i w dodatku zmuszony jest korzystać z usług PKP - prze
żyje w pociągach niezapomniane przygody. Oczywiście nie zda
rzają się one zawsze, ale jeśli wybierze się pociąg o 9.26 /od 1.XI., 
do 30.X. - 9.59/, niespodzianki te są równie pewne, jak przyjazd 
pociągu.

Wesoły pociąg

Poniedziałek
Pięć po dziewiątej kilkadziesiąt osób 

czeka na drugim peronie na pociąg z 
Oświęcimia do Rybnika. Jest zimno, 
wieje wiatr, jak to w listopadzie. M ijają 
minuty. D w adzieścia po dziew iątej, 
dwadzieścia jeden, dwie, trzy, a na plan
szy nie pojawia się zapowiedź pociągu. 
Dwadzieścia sześć. Pociągu ani śladu, 
informacji też. Pół do dziesiątej. Po cha
rakterystycznym dzwoneczku odzywa 
się bezosobowy głos informatorki: Po
ciąg osobowy z  Oświęcimia do Rybnika 
wjedzie na tor przy peronie drugim. 
Koniec. Mija następne pięć minut. Wre
szcie przyjeżdża pociąg. Zniecierpliwie
ni pasażerowie wsiadają bez słowa. Ale 
to jeszcze nie koniec. Pociąg przejeż
dża kilkaset metrów i zatrzymuje się 
przy kąpielisku Bugla. Mija następne 5- 
7 minut. Wreszcie rusza. Teraz już tyl
ko dłuższy postój w Jaśkowicach. Na 
peron w Rybniku wjeżdża za pięć jede
nasta. Głos z megafonu informuje o po
ciągu i przeprasza za opóźnienie.

Wtorek
Już od dziewiątej na drugim peronie 

zbierają się pasażerowie. C zekają na 
pociąg Oświęcim  - Rybnik. Term in 
przyjazdu pociągu mija bez żadnej za
powiedzi i informacji. Wreszcie dwie 
minuty po pół do dziesiątej ożywa gło
śnik: Pociąg osobowy z  Oświęcimia do 
Rybnika wjedzie na tor przy peronie  
drugim. Niektórzy pasażerowie wychy
lają się z peronu chcąc zobaczyć na wła
sne oczy to zjawisko. Widać co prawda 
jadący pociąg, ale niestety zwalnia on 
coraz bardziej, by w końcu zatrzymać 
się przed czerwonym światłem, tuż przy 
wjeździe na peron. Nie wszyscy jednak 
kojarzą zatrzymany pociąg z właśnie

zapowiadanym. M ijają cenne dla wszy
stkich minuty. Wreszcie pociąg sprzed 
czerwonego światła rusza i wjeżdża na 
peron... Pasażerowie pośpiesznie wsia
dają i jeszcze przez kilka minut czekają 
na upragniony dzwonek. Opóźnienie 
powoduje pakowanie poczty. Nareszcie 
odjazd. Wjazd do Rybnika jak  zwykle 
za pięć jedenasta. Znów niezbyt skru
szony głos pani z informacji przeprasza 
podróżnych za opóźnienie.

Środa
Scenariusz podobny jak dnia poprze

dniego. Zbliża się godzina odjazdu po
ciągu do Rybnika, a samego składu ja
koś nie widać. Ale - niespodzianka. Z 
głośnika odzywa się pani, która infor
muje o 10-minutowym opóźnieniu. Ci 
pasażerowie, którzy jeszcze do tego nie 
przyw ykli, w yraźnie się denerwują. 
Część rozkłada schowane już gazety, 
inni chronią się przed zimnym wiatrem 
w przejściu. Po 13 minutach wjeżdża 
upragniony pociąg. Niestety, nie odjeż
dża po wejściu ostatniego pasażera. Nie
wiele osób zauważyło bowiem poukła
dany na peronie stos paczek, które trze
ba załadować. A to przecież musi trwać, 
tym bardziej, że osobom pracującym 
przy tym wcale się nie spieszy i muszą

jeszcze sobie porozmawiać.
Wreszcie pociąg rusza. Tradycyjnie już 
zatrzymuje się przy kąpielisku Bugla. 
Dłuższy postój zalicza też w Mikołowie 
- Jamnie. Na szczęście w Orzeszu stoi 
tylko tak długo, aby pasażerowie mogli 
wysiąść i wsiąść. Do Rybnika przyjeż
dża już tradycyjnie za pięć jedenasta. Po 
wjeździe pociągu następują rów nież 
znane już wszystkim głośnikowe prze
prosiny za opóźnienie.

Czwartek
Godzina 9.26. Pociągu do Rybnika je

szcze nie ma. Informacja zapow iada 
dziesięciominutowe opóźnienie. Zzięb
nięci podróżni mają tym razem okazję 
trochę się poruszać - głos z głośnika za
powiada zmianę peronu. Wszyscy łapią 
swoje walizki, torby i plecaki i biegną 
na peron pierwszy. Pociąg już wjeżdża. 
Można jednak przestać się martwić czy 
zdąży się przejść. Przecież niezbyt szyb
cy pracownicy muszą jeszcze przetrans
portować pocztę. Dzięki temu pociąg zy
skuje jeszcze kilka minut opóźnienia. 
Wreszcie odzywa się znajome buczenie 
i drzwi zamykają się. Niestety, radość 
podróżnych jest przedwczesna. Zale
dwie po przejechaniu pięciu metrów 
pociąg znów zatrzymuje się i drzwi ponownie

Zabrakło tylko żabich udek
Od wielu już lat trwają ożywione kon

takty pomiędzy Rybnikiem a zaprzyja
źnionym francuskim miastem - Mazamet.

Francuska młodzież złożyła również wizytę w rybnickim Alliance Franҫaise

W ich ramach w Zespole Szkół Ekono
miczno-Usługowych gościła młodzież z 
mazametańskiego Liceum Hotelarskiego. 
Młodzi Francuzi pod opieką Jean-Pau
la Bourniquvela uczestniczyli w prak
tycznych zajęciach zawodowych razem 
z polskim i uczniam i. A trak c ją  dla 
uczniów i mieszkańców Rybnika stołu
jących się w szkolnej restauracji był po
siłek francuski przygotowany i serwowa
ny przez młodych specjalistów z Francji. 
Typowy francuski obiad składał się z 
przystawki, dania zasadniczego - polę
dwicy w cieście i serów oraz ptysiów w 
sosie czekoladowym na deser. Oczywi
ście nie mogło zabraknąć win. W czasie 
obiadu obsługiwali francuscy goście i 
polscy uczniowie. Młodzi Francuzi uczyli

Ostatni cyrk
Po raz ostatni na placu przy ulicy 

W odzisław skiej w Rybniku rozbił 
swój namiot cyrk. Nie będą się już tam 
odbywać żadne tego typu widowiska.

Jeszcze do nadchodzącej niedzieli będzie
 występował w Rybniku znany cyrk 

Althoff. Wśród występujących znaleźli 
się artyści z różnych części świata. Był 
brazylijski zespół akrobatów, trio argen
tyńskie boleadores, ośmioletni Sebastian

ponownie się otwierają. Kolejne minuty 
spędzone w pociągu. Za to po ostatecz
nym odjeździe podróż mija bez niespo
dzianek. Również tej z czasem przyja
zdu do stacji docelowej. Do Rybnika 
pociąg przyjeżdża “punktualnie” za pięć 
jedenasta.

Piątek
Na peronie czeka już oprócz podróż

nych pokaźna sterta paczek. Ci, którzy 
jeżdżą stale, wiedzą co to oznacza - ko
lejne kilka minut opóźnienia. Pociąg bez 
żadnych wyjaśnień przyjeżdża o pół do 
dziesiątej. Do odjazdu trzeba jeszcze 
trochę poczekać. Potem tradycyjne przy
stanki przy Bugli, w Jamnie i Jaśkowi
cach.
Jedyne wyjaśnienie z ust konduktora, to 
niezbyt uprzejme przecież trzeba pocztę 
załadować. To wszystko. Za pięć jede
nasta pociąg wjeżdża do Rybnika.

Na szczęście wymyślono wolne so
boty i przynajmniej przez dwa dni moż
na odpocząć od dojazdów. Zastanawia 
jednak to, dlaczego PKP po prostu nie 
zmieni rozkładu jazdy, skoro pociąg 
prawie nigdy nie odjeżdża o czasie. Te 
kilka minut nikogo nie zbawi, a przy
najmniej pasażerowie nie będą zdener
wowani i każdy lepiej rozplanuje swój 
rozkład zajęć.

Ale może lepiej nie denerwować 
kolejarzy - w końcu m ogą zastrajkować. 
Chociaż czasami nie wiadomo już co 
lepsze - nie jechać wcale, czy podróżo
wać pełnymi natrętnych żebraków, brud
nymi pociągami z perspektywą niewy
tłumaczalnego godzinnego postoju w 
nieogrzewanym wagonie późnym popo
łudniem w Leszczynach. A taka sytua
cja zdarza się ostatnio.

A neta T waróg

przypadła im do gustu - jedynie do moczki nie 
dali się przekonać...

Młodzież francuska podczas pobytu w 
Polsce nie tylko pichciła i jadła. Goście 
mieli okazję zwiedzić Częstochowę, Kra
ków, Katowice, obóz koncentracyjny w 
Oświęcimiu oraz jedną z tutejszych ko
palń węgla kamiennego. Swoją wyprawę 
zakończyli w dyskotece. I choć ze wzglę
du na strajki w ich ojczystym kraju mu
sieli pobyt w Rybniku skrócić o jeden 
dzień, wywieźli stąd wiele wrażeń i prze
konanie o serdeczności i gościnności 
Polaków. W lutym uczniowie Zespołu 
Szkół Ekonomiczno-Usługowych pojadą 
do Francji z rewizytą.

/mch/

z Gujany Brytyjskiej. Nie brakowało też 
egzo tycznych  zw ierząt. W idzow ie 
podziwiali słonie afrykańskie, nosoroż
ca, żyrafę, zebry, bawoły, lamy, jaki, a 
nawet bizona amerykańskiego.

Dyrekcja cyrku zadbała też o ciekawą 
promocję. W wielu miejscach można 
było otrzymać bezpłatne zaproszenia, 
które uprawniały do darmowego wejścia 
przy zakupie normalnego biletu.

Była to już ostatnia tego typu impreza 
na placu przy ul. Wodzisławskiej. Te
ren ten został przeznaczony na działal
ność handlową i wkrótce zostanie sprze
dany w drodze przetargu. Wiadomość 
ta nie zasmuci zapewne obrońców praw 
zwierząt, którzy pojawili się również w 
naszym mieście. Na cyrkowe plakaty w 
wielu miejscach nalepiono napisy Front 
Wyzwolenia Zwierząt, dając do zrozu
mienia, że trzymanie zwierząt w niewo
li i ich tresura są niehumanitarne. /a/

Figura M atki 
Boskiej 

Fatimskiej 
w  Rybniku

c.d. ze strony 1

W drodze z Jastrzębia na “Nowiny” fi
gura zatrzymała się również w Chwało
wicach.

Uroczystości w kościele św. Jadwigi 
rozpoczęły się w środę 22 listopada o 
godzinie 17.00. Przybyłą z Jastrzębia 
figurę procesjonalnie wniesiono do ko
ścioła parafialnego na “N ow inach” . 
Świątynia była wypełniony po brzegi, a 
po wprowadzeniu figury wielu zebra
nych w kościele wiernych ze wzrusze
nia płakało. Po uroczystym przywitaniu 
rozpoczął się prawie 23-godzinny czas 
adoracji i nabożeństw. Była również 
procesja ze świecami po ulicach para
fii, fatimska pasterka, modlitwy różań
cowe, droga krzyżowa, spotkanie z cho
rymi i nocne czuwanie, o godzinie 15.00 
we czwartek odprawiono pożegnalne 
nabożeństwo i po około godzinie figura 
została ponownie wprowadzona do “sa
mochodu kaplicy” i przewieziona do 
Chorzowa.

T ekst i zdj. Szoł
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się też przyrządzania potraw śląskich, 
między innymi rolady i moczki. Kuchnia 
naszego regionu, choć “ciężka”, przypadły



Piękno siedzi 
w ... szczegółach

Ten wykuty w piaskowcu roślin
ny motyw zdobi jedną z rybnickich 
kamienic. W którym miejscu znaj
duje się ta budowla? Prawidłowej 
odpowiedzi proszę szukać na tej sa
mej stronie!

Piątkowy wieczór w niedobczyc
kim Domu Kultury wypadł bar
dzo okazale. Najpierw swoje pra
ce plastyczne prezentowały dzie
ci “Wesołego bractwa S i R” z 
Ogniska Wychowawczego nr 2 z 
Rybnika, które trafiły tutaj aż z 
rybnickich Nowin pod opieką wy
chowawczyni - Koli Świerczyny. 
Odbył się - a jakże - konkurs prac, 
a żadne z dzieci nie wyszło bez cu
kierka.

Głównym animatorem Konkursu 
Sztuki Nieprofesjonalnej im. Vincen
ta van Gogha, jest od początku Ma
rian Bednarek - plastyk, poeta, twórca 
w ydarzeń scenicznych i pracow nik 
Domu Kultury w jednej osobie. Do jury 
III edycji konkursu zaprosił on facho
wych plastyków: Grażynę Zarzecką - 
Czech /przewodniczącą/, Jana Karwo
ta oraz A urelię K ow ol - dyrektora 
Domu Kultury. Jury rozpatrzyło aż 87 
prac 25 autorów, zatem było w czym 
wybierać. Nagrody przyznano w czte
rech dziedzinach plastycznych: malar
stwie, rysunku, rzeźbie i gobelinie.

Werdykt brzmiał: malarstwo - Jaro
sław Kita - 1. nagroda /zestaw prac, 
olej/; Ewelina Szarowska - Francus - 
2. nagroda / martwa natura, olej/; Sta
nisława Wojtyna - 3. nagroda /zestaw 
prac/; Wiesław Bednarek - 3. nagroda 
/”Van Gogh wśród słoneczników”, olej/; 
Adam Sierpowski - wyróżnienie /”De
ska”, technika mieszana/, rysunek: Han
na Grzonka 1. nagroda /”Twarz”, tech
nika mieszana/; Henryk Tkocz - 2. na
groda /”Droga do nieba”, tusz/; Joan
na Fojcik - 3. nagroda /zestaw prac w

Anna Zimna na zajęcia zespołu pla
styków nieprofesjonalnych “Oblicza” 
przychodzi od 6 lat. Lubi tę rodzinną 
atmosferę, tę chwilę emocji przed zabra
niem się do rozwiązywania kolejnego, 
zadanego przez Mistrza Mariana Raka, 
artystycznego problem u. M istrz ma 
wysokie wymagania, ale potrafi doce
nić staranie. Jeżeli krytykuje to kon
struktywnie, a ona - sama pedagog - 
przyjmuje uwagi i stara się jeszcze bar
dziej...

Bronowski, dyrektor Teatru Ziemi Rybnic
kiej będącego od lat 15 siedzibą zespo
łu, przypomniał, ile trzeba włożyć wie
dzy, a potem pracy w realizację marze
nia jakim jest przelanie na płótno wła
snych przeżyć, wrażeń i przemyśleń.

Specjalnie uhonorowane zostały se
niorki zespołu “Oblicza” M agdalena 
Szołtysek i M elania Kobrynowicz. 
Pani Melania z zespołem związana jest 
od siedmiu lat. Od dzieciństwa tęskniła 
do wyrażania swoich przeżyć w twórczości

Pod patronatem Van Gogha
ołówku/. Rzeźba: Jan Kozioł - 1. na
groda /”Vincent van Gogh”, gips/; An
drzej Cieplik - wyróżnienie /”Kobieta”, 
drewno/. Gobelin: Janina Kubik - wy
różnienie /”kompozycja”/. W podsumo
waniu werdyktu jury z zadowoleniem

stwierdziło fakt zwiększonego zaintere
sowania twórczością plastyczną wśród 
amatorów.

Bardzo starannie wyeksponowane 
prace można podziwiać w hallu Domu

Kultury. Uwadze jurorów nie umknęło 
nic co wyrastało ponad przeciętność. 
Warto zwrócić uwagę na mocną obe
cność Vincenta van Gogha, artysty za
wsze bliskiego amatorom, który wyrósł 
z prowincji i stronił od wielkich galerii 

i salonów. Znakomita 
rzeźba w gipsie Jana 
Kozioła może na całe 
lata patronować temu 
p rzeg lądow i sztuki 
amatorskiej, w którym 
autorzy wykorzystują 
naturalne zalety użyte
go materiału, realizują 
wizje prymitywistycz
ne, zadziwiają techni
ką i wieloznacznością 
obrazowania i umiejęt
nie operują uproszcze
niem formalnym. Zdu
m iewa zatem różno
rodność propozycji.

Wystawę upamięt
niono starannym kata
logiem /ze wstępem M. 
Bendarka i fotokopia
mi Henryka Tkocza/. A 
piątkowi goście mogli 
o wystawionych p ra
cach  podysku tow ać 
przy filiżance kawy i 

lampce szampana w tym przyjaznym 
w szelkim  artystycznym  działaniom  
miejscu, jakim jest Dom Kultury w Nie
dobczycach.

G rzegorz W alczak

Pierwszą nagrodę w kategorii rzeźby otrzymał Jan 
Kozioł za pracę w gipsie przedstawiającą patrona 
konkursu. Zdj.: sol

"B el Canto "
wśród chórów akademickich
Chór I LO “Bel Canto” nim zwycię

żył w pucharowej rywalizacji chórów 
Rybnickiego Okręgu Polskiego Związ
ku Chórów i Orkiestr w Boguszowicach,
o czym pisaliśmy w poprzednim nume
rze naszej gazety, odniósł duży sukces 
w trzecim, finałowym etapie Górnoślą
skich  K on fron tacji C hóralnych
i Orkiestralnych w Katowicach.
Jury, w którym zasiadali m.in. profesor 
Akademii Muzycznej w Katowicach

Józef Świder oraz rektor AM Jan Win
centy H aw el przyznało  rybnickim  
dziewczętom trzecie miejsce i Puchar 
Dyrektora Wydziału Kultury i Sztuki 
Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, 
nagrodę Dyrektora i Redaktora Naczel
nego Radia Katowice S.A. a także na
grodę pieniężną w wysokości 700 zł.

Sukces tym większy, że chór “Bel 
Canto” współzawodniczył ze znanymi 
chórami akademickimi. /r/

Wielka Msza h-moll J.S.Bacha

Uczta dla melomanów
Jan Sebastian Bach komponując to 

dzieło, nazwał je skromnie mszą w tona
cji h - moll. Dopiero później dodano przy
miotnik “wielka” i pod tą  nazwą 
znają ją  miłośnicy bogatego ba
chowskiego brzmienia. Ten wła
śnie monumentalny, trwający 
ponad 2,5 godz. utwór wybrano 
dla uczczenia 70. rocznicy usta
nowienia Diecezji Katowickiej.
Nim jednak Wielka Msza h-moll 
zabrzmiała w sali Filharmonii 
Śląskiej, mogliśmy jej wysłu
chać w murach rybnickiej bazy
liki św. Antoniego, gdzie zgro
madziło się około półtora tysią
ca słuchaczy. Siła dzieła została 
spotęgowana przez atmosferę 
świątyni, gdzie głosy solistów, 
a także Chór Filharmonii Ślą
skiej i Śląską Orkiestrę Kame
ralną pod dyrekcją Jana Win
centego Hawla zabrzmiały z 
całą mocą.

Wśród solistów wyróżniał się 
Artur Stefanowicz, którego 
oryginalny kontratenor współ
brzmiał szczególnie pięknie z 
sopranem Zofii Kilanowicz. Nie ustępo
wali im Paweł Skołuba /tenor/ i Rado
sław Wielgus /bas/, bardzo jeszcze mło
dzi śpiewacy, którzy doskonale się spraw
dzili w trudnych partiach. Podkreślić należy

leży też świetne przygotowanie chóru, 
pełniącego w wykonaniu tego dzieła nie
bagatelną rolę.

Jan Wincenty Hawel prowadził orkiestrę 
z dużą ekspresją. Zdj.: sol

Dzieło Bacha było prawdziwą ucztą dla 
melomanów spragnionych wielkiej sztu
ki, a rybniczanie mieli szczęście, że pra
wykonanie odbyło się w naszym mieście.

/r/

Tu jesteśmy wśród przjaciół

Zespół "Oblicza ” na jubileuszowej fotografii. Zdj.: sol

Pierwsi zwycięzcy 
konkursu w Kinie 

Premierowym 
TZR

Od początku listopada w Kinie Pre
mierowym TZR wprowadzono sponso
rowane przez Bank Regionalny SA w 
Rybniku bardzo efektowne, kolorowe 
bilety, które, opatrzone specjalnym nu
merem, biorą udział w losowaniu na
gród. Traci zatem swój sens, przynaj
mniej po wyjściu z kina Premierowego 
TZR, pierwsza część powiedzonka bi
lety po  kinie, butelki po  winie określa
jącego rzecz całkowicie bezużyteczną. 
Nie wyrzucajmy zatem biletów po Ki
nie Premierowym! Pierwsze losowanie 
nagród miało miejsce w czasie premie
ry filmu “Pocahontas” . W ylosowane 
zostały trzy bezpłatne karty wstępu, 
dla dwóch osób każda, na wszystkie 
seanse w Kinie Premierowym do 30 
grudnia br. Wylosowano następują
ce numery: 01058; 04467; 11503.

Wszystkich, którzy zachowali bilety 
prosimy o sprawdzenie numerów, a 
szczęśliwców o odebranie kart wstępu 
w sekretariacie TZR.

/r/

Gawędziarze 
na scenę

Urząd Miasta Rybnika - wzorem lat 
ubiegłych - organizuje w piątek, dnia 
8 grudnia br. o godz. 12.00 w sali Miej
skiej Biblioteki Publicznej w Rybniku 
/ul. Ks. Szafranka7/  X Rejonowy Prze
gląd Gawędziarzy.

W rywalizacji o palmę pierwszeństwa 
mogą uczestniczyć wszyscy zaintereso
wani, bez względu na wiek (z wyjątkiem 
uczniów szkół podstawowych), płeć czy 
status zawodowy.
Warunkiem uczestnictwa jest:
- zgłoszenie swojego udziału w przeglą
dzie: listownie - na załączonej “karcie” 
pod adres: Urząd Miasta, Samodzielne

To właśnie Anna Zimna, w imieniu 
członków zespołu “O blicza” złożyła 
Marianowi Rakowi podziękowanie za 
15 lat odkrywania tajemniczego świata 
sztuki, oswajania z nim, wspólne roz
wiązywanie artystycznych, ale też życio
wych problemów.

Na uroczystym spotkaniu w Teatrze 
Ziemi Rybnickiej pośród kilkudziesię
ciu obrazów tworzących przegląd do
robku zespołu “Oblicza”, jego twórca 
oraz członkowie odebrali jubileuszowe 
życzenia od zgromadzonych przyjaciół: 
przedstawicieli władz miasta, instytucji 
kulturalnych i środowiska rybnickich 
plastyków. Wiceprezydent Jerzy Ko
gut, wręczając okolicznościowe dyplo
my życzył, by “Oblicza” nadal wzboga
cały oblicze miasta, a Wojciech Bronowski

Stanowisko d/s Kultury, ul. Chrobrego 2, 
44-200 Rybnik: bądź telefonicznie: 
26141 lub 26344 - pod którymi to nume
rami można też uzyskać wszelkie infor
macje o przeglądzie,
- przygotowanie konkursowego progra
mu składającego się z gawęd /jednej lub 
kilku/, których czas wykonania nie może 
przekroczyć 10 minut. Może to być 
monolog lub scenka wykonywana przez 
jedną osobę lub grupę /nie większą jed
nak niż 3-osobową/. Teksty mogą być 
ubarwiane własnymi pomysłami wyko
nawcy /przyśpiewki, wstawki muzyczne, 
pokazy zręcznościowe itp./ Gawęda może 
być wykonywana w języku literackim lub 
w gwarze /nie tylko śląskiej/. Tematem 
gawędy mogą być zwykłe, codzienne 
wydarzenia, własne przeżycia z czasów 
obecnych albo dawnych, bądź historyjki

twórczości artystycznej, nie wierzyła jednak 
w swoje możliwości. Do udziału w za
jęciach plastycznych namówili ją  przy
jaciele. Teraz nie wyobraża sobie bez 
tych spotkań życia. Ogromnie dużo się 
dowiedziała, nie tylko o technikach pla
stycznych, ale i o ... sobie. Lubi wspól
ne rozmowy, nowe przeżycia, czuje, że 
jest wśród przyjaciół.

Marian Rak tak sugestywnie opowia
dał o pracy w zespole, a potem z takim 
entuzjazmem oprowadzał gości po wy
stawie prac swoich uczniów, że niejed
na osoba miała ochotę sięgnąć po pę
dzel i przelać swoje wrażenia na płót
no. Może więc powiększy się grono 
członków zespołu “Oblicza”?

W . R óżańska

ki, kawały czy “godki” publikowane w 
książkach lub czasopismach.

Występy poszczególnych gawędziarzy 
oceniać będzie specjalnie do tego celu 
powołane jury, stosujące następujące kry
teria ocen: wartość tekstów, autentyzm 
tekstów i czystość ich przekazów, forma 
wypowiedzi /kompozycja całości/, ogól
ny wyraz artystyczny.

Zwycięzcy otrzymają nagrody ufundo
wane przez Urząd Miasta, a także pamiąt
kowe dyplomy.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z 
dniem 30 listopada 1995 r.

 Zapraszają nas...
Związek Sybiraków Oddział Tereno
wy w Rybniku i Muzeum w Rybniku 
zapraszają  na wieczór poezji, pt. "Z nie
ludzkiej ziem i”, który odbędzie się w 
piątek 24 listopada o godz. 17.00 w 
Starym Ratuszu, Rybnik, Rynek 18.

Motyw ten znajduje się na kamienicy przy ulicy Sobieskiego 1. O domu 
tym piszemy również w dzisiejszym “Abecadle rzeczy śląskich” na str. 5.
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Abecadło
Rzeczy

Śląskich
Rybnik 

się zmienia
Kontynuując temat ulicy Sobieskiego zajmiemy się 

dwoma domami powstałymi kolejno po sobie w  tym 
samym miejscu przy ulicy Sobieskiego pod numerem 
pierwszym. Zestawienie ich fotografii pokazuje jak 
Rybnik się zmieniał i zmienia na lepsze.

Najstarsze informacje źródłowe, na 
podstawie których można w przy

bliżeniu oszacować ilu Rybnik miał mie
szkańców i w ilu domostwach żyli, po
chodzą z XV wieku. Rybnik jest w tym 
dokumencie nazywany miasteczkiem, w 
którym około 200 osób mieszkało w nie 
więcej jak 30 domostwach. Trudno za
tem w tej sytuacji powiedzieć cokolwiek 
o jakiejś zabudowie przestrzennej mia
sta. Prawdopodobnie chaty te były po
rozrzucane wokół licznych stawów ryb
nych i pól uprawnych. A samych tylko 
stawów rybnych w XVII wieku na tere
nie dzisiejszego śródmieścia Rybnika 
było aż 24. W następnych latach Rybnik 
się rozwijał, choć o jego zmieniającej się 
zabudowie wiemy niewiele. Ale wzrasta
jąca liczba ludności jest bardzo znaczą
cym elementem rozwoju miasta, które w 
1581 roku liczyło 339 mieszkańców, w 
1601 roku - 650 mieszkańców, w  1657 
roku /po wojnie 30-letniej/ - 560 mie
szkańców, 1725 roku - 680 mieszkańców 
i w 1784 roku - 805 mieszkańców. Przyjmując
Przyjmując więc, że jedno domostwo tworzy
ło średnio 7 osób, możemy stwierdzić, że 
pod koniec XVIII wieku Rybnik liczył 
nie więcej niż około 120 domostw. Nie

było to dużo, gdyż przykładowo Żory 
miały wtedy prawie dwukrotnie więcej 
mieszkańców.

Początek dynam icznego rozw oju 
Rybnika nastąpił pod rządami pru

skimi i to dopiero po wojnach napoleońskich

napoleońskich. Mimo, iż do grupy zwycięzców na
poleońskiej Francji, obradujących na 
Kongresie Wiedeńskim /1814-15/ zali
czone było również Królestwo Pruskie, 
to jednak posiadłości króla Prus Fryde
ryka Wilhelma III wymagały szybkiego 
podniesienia z ruiny wojennej. Miała 
temu służyć również przeprowadzana 
wtedy reorganizacja państwa pruskiego. 
Dla lepszego zarządzania prowincją ślą
ską w kwietniu 1815 roku wyodrębnio
no rejencję opolską, zaś w kwietniu 1817 
roku utworzono powiat rybnicki. Tak 
więc od stycznia 1818 roku zaczął urzędować

Ten parterowy dom stał dawniej w miejscu, gdzie dzisiaj mieści się wspaniała 
kamienica przy u l. Sobieskiego 1. Po lewej stronie widać nawet fragment ka
mienicy “Jana Nogi”. Ten stary dom jest bardziej wysunięty do przodu niż ka
mienica obok, co świadczy, że dawniej ul. Sobieskiego była węższa

Sztandar Polsk i

70 lat temu "Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka" 
od 24 do 30 listopada donosiły

* * *

- Samochód osobowy, kursujący pomię
dzy Rybnikiem, a Żorami, jeździ obe
cnie przez Paruszowiec, a stąd przez 
Ligotę do Żor.

- W tutejszym kościele katolickim przy
trzymano bezrobotnego Jana Bogusza z 
Cieszyna w chwili, kiedy tenże przemo
cą otwierał skrzynkę z ofiarami. Świę
tokradcę oddano w ręce policji.

- Magistrat ogłasza: Jako jedyne miej
sce do składania śmieci i rupiecia prze
znaczone zostało miejsce na paździer
nik pomiędzy ul. Jankowicką a A leją 3 
Maja. Przy składaniu śmieci i rupiecia 
należy dojechać aż do dołu, do którego 
w oźnica w inien rum owisko złożyć. 
Odwożenie śmieci i rupiecia na inne 
miejsce, jak  do tego przyznaczone, bę
dzie bezwzględnie karane. Tak samo 
pociągnie się do odpowiedzialności te 
osoby, które składać będą śmieci przed 
dołem, zamiast do dołu.

Ogłoszenia

Okazyjnie do sprzedania
Kilka ubrań i paltów męskich, mało uży
wanych, 1 kożuch męski, krótki /sport
pelz/, 2 łóżka, 1 biurko, 1 szafa i 1 sza
fonierka. Zgłoszenia do Admin. “Sztan
daru Polski.” pod nr 536.

* * *

Pokój - dwa
umeblowane możliwie w pobliżu koszar 
poszukuje nowoprzybyły do garnizonu 
oficer.
Łaskawe zgłoszenia do administracji 
“Sztandaru Polskiego” pod “oficer”.

*  *  *

W sobotę, dnia 21.XI. 1925 r. o go
dzinie 4 i pół po poł. pewien pan, który 
kupił w  firmie Czesław Beyga w Ryb
niku, manszestru za 10,80 i czapkę za 
2.- zł zabrał omyłkowo paczkę zawiera
jącą  sukienkę dziecięcą, został poznany 
i prosi się oddać zabraną sukienkę w 
przeciągu 3 dni. W przeciwnym razie 
jestem zmuszony oddać sprawę proku
ratorji.

Czesław Beyga 
Dom towrowy, Rybnik G. Śl.

Po odrestaurowaniu łaźni miejskiej ob
jąłem takową i polecam Szan. Obywa
telom
kąpiele w wannie
kąpiele rzymskie /gorące pow ietrze/ 
z masażem 
kąpiele parowe

Otwarta codziennie od godz. 9.00 rano 
do godz. 9 wiecz. Szałecki, Łaźnia Miej
ska

Restauracja "OLIMPIA" 
w Rybniku-Kamieniu

zaprasza na

Bal
Sylwestrowy

Bilety do nabycia w restauracji
"Olimpia"

urzędować pierwszy starosta rybnicki hrabia 
Węgierski z Pilchowic. Wraz z utworze
niem powiatu nasze miasto stało się zna
czącym ośrodkiem nie tylko administra
cyjnym, ale również handlowym i rze
m ieśln iczym . Tę dogodną sytuację 
umiał wtedy dla dobra Rybnika wyko
rzystać burmistrz Antoni Żelasko, który 
rządził na Ratuszu w latach 1809-1937. 
Jednym ze sprytnych posunięć burmistrza 
były jego zręczne pertraktacje z admini
stracją rejencji opolskiej, która zwolniła 
/na około 7 lat/ miasto z płacenia tzw. 
podatku zbożowego wynoszącego 252 
talary rocznie, co stanowiło zmniejszenie

Bibliotekarze 
bliżej prawa
W dniach 22 - 24 listopada w Ka

mieniu odbywała się ogólnopolska 
konferencja dyrektorów i kierowni
ków działów instrukcyjno-metodycz
nych bibliotek publicznych stopnia 
wojewódzkiego pod hasłem “Biblio
tekarze bliżej prawa”.

Celem konferencji było pogłębienie 
wiedzy kadry kierowniczej w zakresie 
stosowania przepisów prawnych oraz 
sformułowanie propozycji dotyczących 
zmiany niektórych dokumentów pra
wnych w zakresie upowszechniania kul
tury, w tym organizacji i działalności 
bibliotek.

W programie znalazło się omówienie 
nowych regulacji prawnych i stosowa
nie ich w bibliotekach, statutowej dzia
łalności bibliotek województwa, ich 
podstaw prawnych i organizacyjnych, 
jak  również udostępniania zbiorów bi
bliotecznych w świetle prawa autorskie
go oraz ustawy o zamówieniach publicz
nych.

Organizatorem konferencji jest Stowa
rzyszenie Bibliotekarzy Polskich, zarząd 
Główny w Warszawie, Zarząd Okręgu 
w Katowicach oraz Wojewódzka Biblio
teka Publiczna. /a/

Około 1910 roku po wyburzeniu starego domu mistrz 
rzeźnicki Jerzy Nowak “ojciec” wybudował sobie nową 
kamienicę. Zdjęcie zrobiono kilka lat po ukończeniu 
budowy. Do dziś kamienica ta przetrwała w niezmie
nionym kształcie

zmniejszenie podatku aż o 25 procent. Tak więc 
burmistrz Żelasko miał do dyspozycji 
więcej pieniędzy publicznych, za które 
mógł szybko rozbudowywać miasto. Na 
Rynek zwieziono setki wozów żwiru i 
odtąd miejsce to przestało być w okresie 
deszczowym nieprzebytym błotem. Wy
brukowano też wtedy ulicę Kościelną i 
Zamkową. Ale chyba największym dzie
łem urzędującego wówczas burmistrza 
było postawienie w 1822 roku nowego 
murowanego Ratusza u zbiegu Rynku i 
ulicy Kościelnej. Pobudzone inwencją 
władz miasta bogacące się dynamicznie 
rybnickie mieszczaństwo, zaczyna rów
nież budować coraz więcej murowanych 
i piętrowych domów. Wtedy powstaje 
również nowoczesny gmach “Świerklań
ca”. Zaś w 1821 roku rybnicki proboszcz 
rozbudował swoje probostwo, które w 
niezmienionym prawie kształcie stoi do 
dnia dzisiejszego przy ulicy Ks. Brudnio
ka.

Zmiany jakie w połowie XIX wieku 
przeżywał Rybnik były tak poważ

ne, że w 1860 roku autor “Kroniki mia
sta Rybnika...” Franciszek Idzikowski 
przekonuje nas, że Rybnik zmienił się nie 
do poznania. Bo przecież jeżeli uzmysłowimy

uzmysłowimy sobie, że jeszcze 
w XVIII wieku więk
szość domów na ryb
nickim  Rynku była 
drewniana i parterowa, 
a w 1845 roku wszyst
kie już są murowane i 
jedynie jeden partero
wy, to rzeczywiście mu
simy uznać wielkość 
zmian. Zwłaszcza, że 
zmiany te nastąpiły ma
sowo dopiero po 1815 
roku. Dla wyobrażenia 
zobaczmy jak skromne 
domy stały na rybnic
kim Rynku jeszcze w 
połowie XVIII wieku. 
Przykładowo dom Ber
nharda Pawlendy /nie
znane usy tuow anie/ 
składał się z szynkow
ni, m ałego pokoiku, 
spiżarki, kuchni, stajni 
i obory. Zaś dom Mar
cina Mateyki składał się 
z dwóch izb i obory. 
Natomiast dom pana Ja
enischa, należący do 
najokazalszych w Ryn
ku, był drewniany, par
terowy i składał się z 
szynkow ni, kuchni i 

trzech izb. Ten dom w 1919 roku wyku
pił urząd miasta Rybnika i po wyburze
niu postawiono w jego miejscu Ratusz.

Rozpoczęta w pierwszej połowie 
XIX wieku rozbudowa miasta skoń

czyła się dopiero w 1914 roku, wraz z 
wybuchem pierwszej wojny światowej. 
Wcześniej jednak nad rybnickie niebo 
wystrzeliły w 1906 roku wieżyce kościo
ła św. Antoniego. Zaś jedną z najwspa
nialszych kamienic jakie powstały pod 
koniec tej wielkiej rozbudowy miasta, jest 
kamienica przy ulicy Sobieskiego pod nu
merem pierwszym. Najpierw był tam ni
ski parterowy budynek kryty gontem, a 
około 1910 roku w jego miejscu powsta
ła wspaniała dwupiętrowa kamienica w 
stylu angielskim. Właścicielem obu wi
docznych na zdjęciu domów był mistrz 
rzeźnicki Jerzy Nowak - senior, żyjący w 
latach 1849-1923.

Kolejne okresy dynamicznej rozbu
dowy Rybnika to lata 1927-1939 

oraz lata siedemdziesiąte i dziewięćdzie
siąte naszego stulecia. Ale to już omówi
my innym razem.

Tekst i fotokopie: 
Marek Szołtysek

A ndrzejki
Jakoś terozki czas gibko leci, ani 

woda z kokotka. Zdo sie, że niydowno 
boły feryje, a tu juzaś podzim na kar
ku a gody som bliżyj jak  dalij.

Latoś, jak  co roku, kuzynki zaprosiyły  
mje na Andrzejki. Po prow dzie te 
wróżynie łod dziołchów mje ani ziom
bi ani parzy. Łosmolółbych te brewe
ryje ale ciotka łobiecali juzaś upiyc 
wielo miska krepli na ta przyleżytość. 
Za kreplami jest żech blank gupi. Jak 
sie spomna na taki swojski, z chrupion
com skórkom krepel, z mocka marme
ladom w poszczodku, to zarozki mje w 
żołondku cycko. Palce lizać, jak  prawi 
pani Jola.

Wiym już isto na pamiyńć jake roz
tomańte komedyje bydom dziołchy wy
nokwiać. Zacznom łod szolek, pod koż
dom bydzie cosik malućkigo wrażone. 
Kero znojdzie piniondz, trefi j i  sie ma
jyntny zolytnik, kero piestrzonek, to 
chneda sie wydo, kero krzyżyk, to ło
stanie klosztornom pannom. Gorzyj, 
jak  pod szolkom bydzie jakiś najduszek, 
bo to łostanie frelkom z bajtlym. Po
noć downij godało sie na tako zowitka. 
To boło hań downo, teroz tak już żo
dyn niy prawi.

Potym bydom ciepać szczewikami za 
sia. Muszom dać pozór, żeby niy spod 
krómflekym ku dźwiyrzom. Keryj sie to 
przydarzy, mo po ptokach wydanie. 
Przy tym ciepaniu jo  wola dycko iść do 
kuchyni podziwać sie jak ciotczyne kre
pie rosnom na łoleju. Niy chciołbych 
mieć łoka szkarbołym podbitego, jak  
ujek łońskigo roku.

Potym dziołchy poszelontajom woda 
w misce, do keryj wciepnom dwa sztra
checle. Im warcij sztrachelec - synek 
gzuje za sztracheclowom dziołchom, 
tym bardzij dziołchy som rade, że ma
jom  takich wyzgernych i dociyrnych 
kawalerów.

Nasłuchujom tyż bez łokno szczeka
nio psów. Z  keryj strony pies zaszcze
ko, z tyj przydzie kawaler na zolyty i na 
smowy. Na koniec lejom bez dziurka 
łod klucza wosk na woda. Po stwar
dniyńciu wosku, dziołchy szpakujom, 
co im sie wywróżyło. Czasym jest to ja
keś bachrate serce abo fuzekla, a jak  
nijak niy idzie sie czegoś dopatrzyć to 
dziołchów mory bierom.

Przyglondom sie tak dycko dzioł
chom z boku i jakbych mioł wonsa, to 
bych sie pod nim s nich i z tych pierdo
łów nabijoł wiela wlezie. Ale miały ucie
chy dwa miechy a jo  sie nawcinoł kre
pli, że mi na długo styknie.

Edek
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Zarząd Miasta informuje
Zarząd Miasta Rybnika

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA STAWKĘ M IE
SIĘCZNĄ CZYNSZU ZA 1 M KW. POWIERZCHNI LOKALI 

UŻYTKOWYCH NA DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWO-GOSPODARCZĄ

Ogłoszenia drobne W razie potrzeby

Lp. USYTUOWANIE pow. lokalu wizja godz. stawka vadium
LOKALU w m kw. w dniu wyjściowa 

za 1 m kw.
w wys.zł

1. ul.Patriotów 6 88,20 29.XI. 9,00 4,50 500,00
2. ul.Bogusławskiego 1 89,40 29.XI. 9,00 4,50 500,00
3. ul.Zagłoby 24 32,40 30.XI. 9,00 4,50 500,00
4. ul.Kościuszki 17

/garaż/
14,00 1.XII. 9,00 1,50 500,00

RES-TYPE
u l Warszawska 10 

40-008 K atow ice  

te l  1 0 6 8 8  28,
102 84 98 

fa x  58 88 69

firmymy
regionu ŚLĄSKA

Oddział Rybnik
ul. 3 M aja 30 

p. 8 1 0 / VIII p. 

te l  281 62 
w. 319

-zalety
-  najdłużej na rynku
-jedyny katalog ofertowo-branżowy
- najtańszy i najskuteczniejszy
- rzetelność i aktualność informacji
- współpraca z zagranicą
- 3  języki obce
- członek i założyciel 

Regionalnej Izby Gospodarczej
- pewność - reklama tra fia  do adresata
-wady
- brak

UDANY BIZNES!
Kina

“Apollo”
24 listopada, 17.00; 25-26 listopada, 
16.00; 27-30 listopada, 17.00, 19.00 - 
“UWOLNIĆ ORKĘ 2” /USA, b/o/
24 listopada, 19.00; 25 listopada, 18.00; 
26 listopada, 18.00, 20.00 - “SĘDZIA 
DREDD” /USA, 12/

“Premierowe” przy TZR 
24 oraz 27-30 listopada, 16.00,17.45; 25-
26 listopada, 15.00,17.00 - “POCAHON
TAS” /USA, b/o/ cena 5,00 zł /ulg. 4 zł/

DKF “EKRAN” przy TZR
27 listopada, 19.15, “ZNIEWOLENI” 
/ang./, karnety i karty wstępu

“WRZOS” - Niedobczyce 
26 listopada, 17.00-“FORREST GUMP” 
/USA, 12/

“ZEFIR” - Boguszowice 
26-30 listopada, 17.00, 19.00 - “W PA
SZCZY SZALEŃSTWA” /USA, 15/

Rozrywka
Klub “Energetyk”

24 listopada, 17.00 - “Posągowe kształty” 
- konkurs plastyczny; 18.00 - Pokaz pielę
gnacji kwiatów w okresie zimowym; 25 listopada

SPRZEDAM GARBUSA  
Rybnik, ul. Dworek 7/52

WYCENA NIERUCHOMOŚCI
Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK  

tel. 27-616

Do stawki niniejszego czynszu za 1 m kw. naliczony zostanie obowiązujący 
podatek VAT w wysokości 22 procent.

Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Lokalowego Urzędu Mia
sta Rybnika tel. 24-168 lub 25-344.

Przetarg odbędzie się 5 grudnia 1995 r. o godz. 12.00 w sali nr 37 I piętro 
budynku Urzędu Miasta Rybnika, przy ul. Chrobrego 2.

Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu M iasta Rybnika najpóźniej w dniu 
przetargu do godz. 11.30.

Dodatkowo wpłacić należy koszty organizacyjne przetargu w wys. 15,00 zł za 
1 lokal.

Uczestnik przetargu winien zapoznać się z regulaminem przetargu który jest do 
wglądu w Wydziale Lokalowym Urzędu Miasta Rybnika przy ul. 3 Maja 12.

Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia w każdej chwili od przetargu bez poda
nia przyczyny.

BEZPŁATNE PORADY PRAWNIKA  
w  " G a z e c ie  R y b n ick ie j"

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

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

bezpłatnie porad

Zarząd Zieleni Miejskiej 
w Rybniku

Dział Usług Pogrzebowych 
ul. Rudzka 70 b 

/Cmentarz Komunalny -tel. 28-991/ 
oferuje następujące usługi:

* wynajęcie karawanu
* całodobowy przewóz zwłok
* szeroki asortyment trumien
* kosmetykę, ubranie

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

* usługi cmentarne
* zamówienie wieńców, palm, 
wiązanek, kwiatów

*możliwość załatwienia orkiestry 
*wynajęcie autobusu 

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

Ceny konkurencyjne

Ważne dla 
miłośników zwierząt

Urząd Miasta Rybnika informuje, 
że na terenie miasta działa 
od dnia 3.10.1994 roku 

T eren ow y P unkt Z atrzym ań  dla  
b ezdom nych  zw ierząt. 

Istnieje możliwość przekazania 
zatrzymanych psów bezpańskich 

lub poszkodowanych 
w wypadkach ulicznych. 

Kontakt telefoniczny 
w godz. 16.00 - 20.00, tel. 55-33-28

listopada, godz 11.00 - Konkurs komputerowy;
15.00 - Mistrz gier i zabaw, Big drumming-kon
kurs perkusyjny; 17.00 - Quiz muzyczny; 26 li
stopada - “Grunt to rodzinka” - konkurs; 28 
listopada, 17.00 - “Świat krzyżówek”; 29 listo
pada - “Andrzejki” dla przedszkolaków, 17.00 
Fryzuriada; 30 listopada, 17.00 - wieczornica 
andrzejkowa; 19.00 - Otwarcie wystawy foto
graficznej "Nieuchwytny klimat miasta" /zapisy 
od 20 listopada do 10 grudnia, 6,00 zł kwartalnie 
za udział w jednym lub kilku kołach/.

Wystawy 
Muzeum - Stary Ratusz

Wystawy stałe “Rybnik - moje miasto” oraz 
“Cechy rzemieślnicze w miastach Górnego 
“Śląska” czynne / z wyj. poniedziałków / od
10.00 do 14.00, w środy od 10.00 do 18.00, 
wstęp 2 zł /ulg. 1 zł/

Teatr Ziemi Rybnickiej 
Wystawa prac Zespołu Malarskiego Twórców 
Nieprofesjonalnych “OBLICZA”
/ z okazji 15 lat działalności/

Miejska Biblioteka Publiczna 
Wystawa “Artur Trunkhardt - człowiek nie
zwykły” oraz malarstwo Jadwigi Mandery 

Dom Kultury - Niedobczyce 
Wystawa prac III Konkursu Sztuki Nieprofe
sjonalnej im. Vincenta van Gogha

Nowe sklepy
* Sklep z dżinsową odzieżą damską, mę
ską i dziecięcą powstał przy ulicy So
bieskiego 23.
* W pasażu na ulicy Kościelnej pod 
numerem siódmym możemy kupić ta
nią odzież z importu.

Nowy lombard
* W podwórzu ulicy Sobieskiego 19 
/Piotrowski i Spółka/ otwarto nowy 
lombard oferujący pożyczki pieniężne.

Nowe solaria
* Przy ulicy Sobieskiego 19 powstał 
nowy gabinet kosmetyczny i solarium.
* Kąpieli słonecznych możemy zażywać 
również w solar studio przy ulicy Po
wstańców 7.

Przeceny
* Sklep odzieżowy przy ulicy Powstań
ców 12 prowadzi posezonową wyprze
daż towarów z obniżką od 20 do 40 pro
cent.
* Zimowe kurtki po niższej cenie mo
żemy kupić w sklepie przy ulicy Sobie
skiego.

Dyskoteki 
Mała Scena Rybnicka 

25 listopada od 20.00 - 2.00, cena 4 zł 
Kino Apollo

25 listopada od 20.00 - 2.00

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: 900, 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 24 do 30 listopada, Apteka, 
ul. Górnośląska 34, Rybnik-Niedobczyce, tel. 26-354

EKSPRESS 
Rybnik, Reja 2

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

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

CENNIK OGŁOSZEŃ W  "GAZECIE RYBNICKIEJ"

* 1  cm 2 - 0 ,80  zł
* 1  słow o - 0 ,50  zł . . . U  N A S
w artykułach sponsorowanych S ZYBKO
* 1/4  strony - 150 zł
* 1/2  strony - 2 7 0  zł I TANIO
* 3 /4  strony - 3 5 0  zł 
* 1 strona - 500  zł 

Środowa Giełda Cenowa
Mięso schab wołowe

extra
szynka wp. 
gotowana śląska

Raciborska 11 9,65 11,20 13,60 7,40
Hala Mięsna, 3 Maja 9,20 9,90 14,90
TARG 9,00 - 9,70 9,80-11,70 12,50-14,00 6,80 - 8,40

Owoce/Warzywa pomidory pomarańcze marchewka ziemniaki

Raciborska 15 3,80 3,30 0,50 0,50
Miejska 2 4,40 0,60 0,50
TARG 2,00-3,00 2,20-2,50 0,60-0,80 0,50

S p o ż y w c z e masło cukier jajko mąka

Rynkowy 200g-1,50 1,90 0,30 1,05
Jan Noga i s-ka 227g -1,60 1,85 0,28 1,00
TARG 227g -1,50 1,65-1,80 2,40-2,90 0,88-1,00

W a lu ty 100
dolarów

100
marek

100 koron 
czeskich

100 franków 
francuskich

Pewex "Duży" 244,00/247,00173,00/175,50 9,10/9,30 50,00/51,00
Delikatesy, ul. Miejska 244,00/247,00173,00/175,50 9,10/9,30 49,50/51,00
Gallux, Rynek 244,00/247,00 17250/17550 9,00/9,30 49,50/5050
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Litościwe koszykarki
W ubiegły piątek koszykarki RMKS-u 

Partners Rybnik wyjechały do Stalowej 
Woli, aby rozegrać tam spotkanie z miej
scową Stalą. Zespół ten jak na razie znaj
duje się w “dolnym rejonie” tabeli i nie 
można się temu dziwić, gdyż jest on bar
dzo młody, a przede wszystkim koszy
karki są niższe. Na spotkanie z rybnicką 
drużyną do całkiem nieźle prezentującej 
się hali sportowej przyszło niewielu ki
biców i wiele też nie stracili, ponieważ 
był to bardzo słaby 
mecz. Od początku gra 
toczyła się pod dyktan
do rybnickich koszyka
rek, które odniosły ko
lejne zwycięstwo wy
grywając tym razem 
73:46.

Do 5. minuty spotka
nia punkty zdobywały 
ty lko koszykarki 
RM K S-u Partners i 
wszystko wskazywało 
na to, że wywiozą one 
ze Stalowej Woli spo
rą zaliczkę punktową.
Jednak stało się zupeł
nie inaczej. Z biegiem 
czasu koszykarki Stali
śmielej atakowały i co
raz częściej wykorzy
stywały luki w obronie rybnickich koszy
karek, które jak gdyby z ulgą i dużą dozą 
litości potraktowały swoje rywalki. Uzy
skana w pierwszych minutach przewaga 
punktowa zawodniczek Rybnika w  dal
szej części gry nie ulegała większym 
zmianom a pierwsza połowa skończyła 
się wynikiem 32-18 dla RMKS-u Part
ners Rybnik.

W drugiej połowie spotkania po ostrej 
reprymendzie trenera Kazimierza Miko
łaj ca, który wymagał od swoich zawodni
czek jak najlepszej, a przede wszystkim 
skutecznej gry niewiele się zmieniło.

Agnieszka Grelak oprócz gry w ko
szykówkę uwielbia jazdę szybkim sa
mochodem

Koszykarki rybnickie popełniały sporo 
błędów a niewykorzystywane sytuacje 
przyprawiały rybnickich trenerów o ból 
głowy. Dopiero pod koniec spotkania 
koszykarki RMKS-u Partners przeprowa
dziły kilka wzorowych akcji, a 3 pkt. zdo
byte w ostatniej sekundzie przez Agnie
szkę Grelak ustaliły wynik spotkania na 
73:46 dla RMKS-u Partners Rybnik. Po 
spotkaniu trener Stalowej Woli Artur 
Karlik powiedział: Jesteśmy bardzo mło

dym zespołem i nie 
mieliśmy większych 
szans w m eczu z  
rybnicką drużyną, 
której występują do
świadczone zaw o
dniczki. Moje podo
pieczne słabo rzuca
ły, i to w głów nej 
mierze przyczyniło  
się do kolejnej p o
rażki mojego zespo
łu. Na pewno był to 
jak  na razie najła
twiejszy mecz ryb
nickich koszykarek i 
szkoda ty lko, że 
podopieczne trenera 
K. M ikołajca i M. 
Orczyka walcząc ze 
słabszymi rywalami 

nie wykorzystują wszystkich swoich moż
liwości, a wręcz przeciwnie, obniżają 
swój poziom do poziomu o wiele słabszych 
rywalek. Drużyna, która planuje walką o I 
ligę powinna wszystkie drużyny traktować 
jednakowo i grać od pierwszego gwizdka 
na sto procent swoich możliwości. Miejmy 
nadzieję, że rybniccy trenerzy uporają się z 
tym mankamentem jak najprędzej.

Punkty dla RMKS-u Partners Rybnik zdo
były: N. Skrago - 15, A. Kuszka i A. To
maszewska po 14, A. Grelak i G. Fulbi
szewska po 6, A. Szalony, G. Szulik, P. 
Mikołajek i G. Troszka po 4 oraz A. Kuśmirak

List do redak cj i

Kibic zadowolony
Chciałbym podzielić się z redakcją 

oraz z czytelnikami spostrzeżeniami 
dotyczącymi meczu koszykarek RMKS 
Partners Rybnik a Stalą Bobrek Bytom, 
który odbył się 11 listopada br. w bogu
szowickiej hali. Po trzech zaciętych 
wyjazdowych meczach i, co najważniej
sze, wygranych, przyszedł czas na in
augurację sezonu w R ybniku. N ie 
chciałbym jednak pisać o poziomie spo
rtowym tego spotkania, gdyż to uczyni 
red. Marcin Troszka. Natomiast piszę o 
tym, co mnie się osobiście najbardziej 
podobało i o tym, co na mnie wywarło 
ujemne wrażenie. Zauważyłem jednak 
więcej zalet niż wad. Programy są ła
dnie wykonane, choć m ają trochę za 
wysoką cenę. Ale tym Kibice się nie 
martwią, gdyż w ten sposób pomagają 
finansowo klubowi. Dobrze byłoby, 
gdyby w następnych wkładkach były 
szczegółowe informacje o rybnickich 
koszykarkach /ich  zain teresow ania, 
marzenia itp/, żeby kibic mógł lepiej 
swoje pupilki poznać. Podczas ogląda
nia prezentacji i występów zespołów 
tanecznych, trochę przeszkadzają pano
wie ze służb ochroniarskich, którzy pil
nują pierwszych rzędów dla sponsorów 
i dziennikarzy. Podczas prezentacji ze
społów, starsze osoby zwróciły uwagę,

że to oni płacą za bilety i są tu znacznie 
ważniejsi. Osobiście mnie, a z pewno
ścią i innym kibicom zgromadzonym 
licznie w  hali w Boguszowicach spodo
bała się część artystyczna. Słowa uzna
nia należą się sternikom klubu, którzy 
nie działają na zasadzie “cudze chwali
cie, swego nie znacie ”. Bardzo dobre 
wrażenie pozostawili tancerki i tance
rze ze szkół rybnickich - II L.O. im. H. 
Sawickiej i SP nr 31. Wykonali oni mło
dzieżowy, bombowy program taneczny. 
Piękne młode kobiety, które mają zgrab
ną sylwetkę m uszą robić ogromne wra
żenie. Nie ma żadnego sensu ściągać za 
ciężkie pieniądze zawodowych grup ta
necznych skoro w Rybniku ma się uta
lentowaną młodzież. Mam nadzieję, że 
będą one nadal kontynuowane. Proszę 
w imieniu własnym i licznych kibiców. 
Zbliża się koniec roku, może by tak 
wydać kalendarz na 1996 r. Na każdej 
stronie miesiąca mogłaby być kolejna 
rybnicka koszykarka. Na zakończenie 
listu zawodniczkom oraz trenerom gra
tuluję dotychczasowych zwycięstw i 
życzę powodzenia w najbliższych spo
tkaniach, Kibicom zaś żywiołowego i 
kulturalnego dopingu, podczas najbliż
szych spotkań wyciągnijcie ze swych 
zbiorów trąbki, fanfary i przyjeżdżajcie 
na najbliższe mecze, i róbcie wielki ha
łas, który poprowadzi RMKS Partners 
do ekstraklasy.

Ze sportowym pozdrowieniem 
R yszard Leonard

Kuśmirak 2. W spotkaniu tym nie wystąpiła 
D. Sęk, która podczas meczu juniorek ule
gła kontuzji stawu skokowego i najbliższe 
2 tygodnie spędzi w opatrunku gipsowym.

Oto pozostałe wyniki 6 kolejki:
Grupa “A” Lew Legnica - Korona Kraków 
49:87 /28:43/, Cieszynianka - Glinik Gorli
ce 47:112 /23:52/, Wisła II/Górnik Wielicz
ka - Stal Bobrek 97:91 /53:43/, ASK Mer
kury Brzeg - Rokita /AZS Uniwersytet Wro
cław 65:63 932:40/. Pauzował AZS AWF 
Kraków.
1. Glinik 6 12 562-254
2. Wisła II/Gómik 6 11 496:433
3. Rokita/AZS Wrocław 610 483:391
4. RMKS Partners 5 10 382:319
5. AKS Merkury 6 10 408:449
6. Korona 5 8 415:277
7. Cieszynianka 6 7 386:495
8. Lew Legnica 5 6 267:400
9. Stal Stalowa Wola 5 6 267:418
10. AZS AWF Kraków 5 5 275:348
11. Stal Bobrek 5 5 299:456

* * *

Już jutro w hali widowiskowo-sportowej 
w Boguszowicach koszykarki RMKS-u 
Partners Rybnik rozegrają kolejny mecz li
gowy, w którym ich rywalem będzie druży
na legnickiego Lwa. Początek spotkania o 
godz. 16.30. Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy zapewniają po meczu 
autokar, który odwiezie kibiców do 
centrum na Plac Wolności, a następ
nie na ”Nowin" .  Będzie też zatrzymy
wać się na żądanie. Bilety w cenie ko
munikacji miejskiej.

*  *  *

Drugie z rzędu zwycięstwo odniosły ju
niorki RMKS-u Partners Rybnik, które na 
własnej hali pokonały drużynę z Tych 116- 
43. Punkty dla RMKS-u Partners zdobyły: 
A. Szalona - 20, K. Wawoczny i A. Atła
chowicz po 18, M. Domanowska -15, P. 
M ikołajek-11, A. Zielonka -11, G. Tro
szka - 8, M. Zielonka - 6, A. Kuśmiarak i 
A. Dąbek po 4 i D. Sęk - 2.

Marcin T roszka

 Kronika policyjna 
Wyborczy spokój

Przeważnie kroniki wydarzeń rybnickiej 
Komendy Rejonowej Policji zajmują jedną 
do dwóch stron kartki maszynowej dzien
nie. Jednak w ostatnią niedzielę do ponie
działku rano 19/20 listopada zapisano jedy
nie dwa wykroczenia wobec prawa. Skra
dziono wtedy tablice rejestracyjne i inter
weniowano w sprawie pijackiej awantury 
domowej. Najprawdopodobniej spokój ten 
spowodowany był wielkimi emocjami i pro
gramami powyborczymi. Tak więc wybo
rami zainteresowani byli również złodzieje 
i inni przestępcy.

Włamania do domów 
We wtorek 14 listopada w godzinach wie
czornych nieznany sprawca wybijając szy
bę włamał się do domku jednorodzinnego 
przy ulicy Reymonta i skradł przedmioty na 
łączną sumę 3 tysięcy złotych. Tego same
go dnia do podobnego domu przy ulicy 
Poloczka wkradł się również nieznany je
szcze sprawca, zabierając ze środka łup o 
łącznej wartości 3,5 tys. zł. Natomiast tego 
samego dnia w Kamieniu zauważone zo
stało włamanie do domku letniskowego, 
usytuowanego przy ulicy Hotelowej. Zło
dziej skradł stamtąd kosiarkę do trawy, ele
menty hydrofora, butlę gazową radioodtwa
rzacz, bojler i inne przedmioty warte 1,5 tys. 
zł.

Pościg
W środę 15 listopada o godz. 2.00 patrol 
policji zatrzymał po bezpośrednim pościgu 
mężczyznę, który  dopuścił się kradzieży ele
mentów miedzianych torowiska PKP na 
szlaku kolejowym Rybnik-Jejkowice.

Porażka rybnickich 
koszykarzy

Koszykarze trzecioligowego MKKS-u 
Rybnik przegrali w Opolu z miejscowym 
AZS-em 89:97. W spotkaniu tym w ryb
nickiej drużynie nie wystąpił T. Grzybek, 
a Marciniak odczuwał skutki swojej cho
roby. Poza tym rybniccy koszykarze przy
stąpili do tego spotkania nieco zmęczeni 
po rozgrywkach szkolnych, co wpłynęło 
niekorzystnie na ich grę. Od pierwszego 
gwizdka opolska drużyna uzyskała kil
kunastopunktowe prowadzenie, które w 
końcówce pierwszej połowy koszykarze 
MKKS-u niwelowali do 1 punktu. W dru
giej połowie ponownie koszykarze AZS-u

Gloria Victis ‘95
Radlińskie Towarzystwo Przyjaciół 

Szermierki oraz Rybnicka Spółka Wę
glowa S.A. - KWK “Marcel” są orga
nizatoram i tegorocznego turnieju  
“Masters - Gloria Victis ’95". Turniej 
odbędzie się 25 listopada o godz. 16.00 
w Domu Kultury KWK “Marcel” w 
Wodzisławiu Śląskim - Radlinie.

W turnieju wystąpi reprezentacja Pol
ski seniorek i juniorek w składzie: 
Joanna Jakimiuk - AZS Wrocław /ak
tualna mistrzyni świata seniorek/, Doro
ta Słomińska - Legia Warszawa, Domi
nika Butkiewicz - Warszawianka, Mag
dalena Pokładnik - AZS - AWF Kato
wice, Ewa Wolany - AZS AWF Kato
wice, Renata Dejewska - Budowlani

u uzyskali kilkupunktową przewagę, 
której nie oddali już do końca spotkania. 
Punkty dla MKKS-u Rybnik zdobyli: 
Pierchała - 34, Marciniak - 20, Szymu
ra - 14, Kaczmarek - 13, Muras - 5, 
Sosna - 2, Bober - 1.

Po tym spotkaniu w tabeli na prowa
dzeniu znajduje się zespół Linodrutu Za
brze, na drugim miejscu AZS Opole, a 
na trzecim MKKS Rybnik.

Dzisiaj o godz. 18.00 koszykarze Ryb
nika rozegrają w hali przy ul. Powstań
ców mecz z liderem tabeli, drużyną Li
nodrutu Zabrze. M .Troszka

Toruń, Iwona Oleszyńska - Górnik Ra
dlin, Katarzyna Kroczyk - Górnik Ra
dlin.

Oprócz walk szermierczych o tytuł naj
lepszej szpadzistki roku, przewidziano 
również pokaz sztuki władania japoński
mi mieczami w wykonaniu członków 
Centrum Tajdo-Tai-jutsu z Czerwionki - 
Leszczyn oraz występ zespołu Carranto
uhill i popularnych Masztalskich.

Dochód z imprezy przeznaczony zo
stanie na dalsze leczenie ciężko chore
go zawodnika sekcji szermierczej KS 
“Górnik Radlin” - Pawła Ratajczaka.

Dla zainteresow anych wsparciem  
tej im prezy podajem y num er kon
ta bankowego: Bank Regionalny w 
R y b n ik u  O /W o d z is ła w  Ś l. nr  
640017-2684-2711-1  z dop isk iem  
Gloria V ictis.

Rozpoznaj się na zdjęciu

Pierwsza z osób, które rozpoznają się na zdjęciu zrobionym w ubiegły piątek 17 
listopada na ul. Hallera i zgłoszą się w naszej redakcji, otrzyma publikowaną w 
gazecie fotografię oraz pięć 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 
Grzegorza Strugałę 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

Samochody i pijani
Niestety pijaństwo dotyczy w takim samym 
chyba stopniu pieszych i kierowców, choć 
musimy przyznać, że pijany szofer to zjawi
sko potencjalnie o wiele bardziej niebez
pieczne. W ubiegłym tygodniu jednak zda
rzyło się, że większe szkody materialne spo
wodował pieszy. Otóż w piątek 17 listopa
da około godz. 17.15 ulicą Żorską szedł 47- 
letni pijany mężczyzna mający, jak się 
później okazało, 2,8 promila alkoholu we 
krwi. Pieszy ten rzucił się na maskę nadjeż
dżającego prawidłowo volkswagena passa
ta. Pieszy nie doznał obrażeń, ale zniszczo
na została karoseria samochodu. Do kole
gium skierowano wniosek o ukaranie.

Włamania do aut
W ubiegłym tygodniu pomiędzy 14 a 19 li
stopada na terenie Rybnika na ulicy Kościu
szki okradziono dwa polonezy i dwa “ma
luchy”, zaś na ulicy Byłych Więźniów Poli
tycznych okradziono fiata tipo. Następne 
“maluchy” okradziono jeszcze na ulicy Cha
browej oraz cztery na parkingu pod kop. 
“Chwałowice”. Również na ulicy Białych, 
Św. Antoniego, Dworek i Mglistej okradziono

okradziono volkswagena, trzy “maluchy” i polone
za. Tak więc w ubiegłym tygodniu z samo
chodów skradziono dwanaście radioodtwa
rzaczy, około 25 kaset magnetofonowych i 
dwa komplety tablic rejestracyjnych.

Poślizg
W niedzielę 19 listopada na naszych ulicach 
zrobiło się bardzo ślisko i samochodom trud
no jeździło się po ośnieżonej nawierzchni. 
Tego dnia o godz. 9.30 w Boguszowicach 
przy ulicy Patriotów kierująca mazdą wpa
dła w poślizg i uderzyła w słup oświetlenio
wy. Sprawczynię kolizji ukarano mandatem 
karnym w wysokości 20 zł.

Dwa potrącenia
W czwartek 16 listopada na terenie naszego 
miasta potrącono dwóch pieszych. W połu
dnie na ulicy Mikołowskiej polonez potrą
cił przechodzącą przez jezdnię 14-letnią pie
szą którą odwieziono do szpitala. Znany 
policji kierowca uciekł z miejsca wypadku. 
Zaś o godz. 17.10 na Placu Wolności mer
cedes potrącił 45-letniego pieszego, który 
odniósł licznie potłuczenia. Kierowca był 
trzeźwy.

szoł
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Zdjęcie
z albumu czytelników

Zapraszamy naszych Czytelników do wspólnego oglądania zdjęć. Wy
starczy przyjść do redakcji z ciekawym zdjęciem, które po opublikowaniu 
zwrócimy.
/Można też wrzucić je do naszych "żółtych skrzynek"/. Raz w miesiącu 
autora najsympatyczniejszego lub najbardziej "odjazdowego" zdję
cia firma "EKSPRES FUJI", Rybnik, ul. Reja 2, nagrodzi bezpłat
nym wywołaniem i wykonaniem odbitek z rolki filmu.

Kto szybciej.. Zdj.: Damian Twardawa

KORPORACJA
UBEZPIECZENIOWA

"FILAR" S.A.
Korzystne

ubezpieczenia komunikacyjne!
44-200 Rybnik, ul. Powstańców 1, tel 237-70

Nagrodę 
w postaci 

praktycznego 
elektronicznego 

budzika 
turystycznego 
ufundowała 
Korporacja 

Ubezpieczeniowa 
"Filar" S.A.

Poziomo: A6 - Ozdoba nosorożca, B 1 - Państwo na półwyspie Apenińskim, B8 - 
Poemat Homera, C6 - Angielskie "cześć"na pożegnanie, D 1 - Dzieło Dostojew
skiego, D8 - Do łamania, E6 - Porządek, F 1 - Dawne określenie strójnisia, F8 - 
Poeta grecki z Sardes, H 1 - Źródło światła, H8 - Podstawowy skład stali, I6 - 
Mariański lub filipiński, J1- Element łańcucha, J8 - Na szczycie Pałacu Kultury, 
K6 b- Kamienny lub ceglany, L 1 - Miasto słynnych kochanków, L8 - ...ali - to 
stolica Ruandy, L12 - Nazwa litery "L",M6 - Przeciwieństwo pierwszego planu. 
Pionowo :1F - Przedstawicielka drobiu, 2A - Podobno działa jak narkotyk, 2H 
- Stadium larwalne niektórych tasiemców, 3F - Średniowieczna francuska for
ma poetycko muzyczna, 4A - Dzielnica Warszawy, 4H - Zakończenie dzieła 
literackiego, 5F Po dniu, 6A Średniowieczny śpiewak, 6H - Odczuwalny wę
chem, 8A - Miejsce pracy maklera, 8H - Słynny przedwojenny pilot, 9F - Mar
ka jeansów, 10A - Pogardliwie o dziennikarzu prasowym, 10H - Najczęściej 
spożywany gatunek kałamarnicy, 11F - Miejscowość we wschodniej Kubie, 
12A - Kolejne wydanie, 12H - Z niego powstaje samogon, 13F - nowy z grec
kiego.
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie po uporządkowaniu liter 
wg. szyfru : B4, H3; F10, M6, A 7 , I6, E2, C7; C6, H13, E 12 , I2; C 10, B8, G 1; 
F, K7, D2, H12, K 10, K7, L 1, D3, H9, L13, C6, B8, J13, E 1 2 , I2; K7,C10,D5, 
D9, J5, C12.

Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki nr 44 z hasłem 
“Człowiek miarą wszechrzeczy” otrzymuje 

AGNIESZKA GAJEWSKA, ul. Olszowa 10, 44-203 Rybnik-Paruszowiec.
Nagroda do odebrania w redakcji przez miesiąc 

_____________od daty ogłoszenia nazwiska zwycięzcy.__________________

Pod znakami zodiaku
B A R A N  - 21.03. - 20.04. - Niewiele czasu zostało Ci na działanie, bo termin za
kończenia sprawy zbliża się w szybkim tempie. I  choć poczujesz się zmęczony i 
zniechęcony, pamiętaj jednak, że najważniejszy je s t finisz.
B Y K  - 21.04. - 20.05. - Nie będzie to czas relaksu ani podsumowań, choć tak z  
pozoru wyglądała sytuacja. Nowe okazje i nowi ludzie sprowokują Cię do nowych 
działań, które zupełnie zmienią kierunek przedsięwzięcia.
B LIŹN IĘ TA  - 21.05. - 21.06. - Mimo wrodzonego indywidualizmu, w tej akurat 
sprawie w pojedynkę zdziałasz niewiele. Trzeba się będzie włączyć w zbiorowe 
działania, a Twój wkład pracy zostanie zauważony i doceniony.
R A K  - 22.06. - 22.07. - Postaraj się nie zalegać z  płatnościami i załatwieniem  
urzędowych formalności, by nic nie odrywało Cię od koncepcyjnej pracy, którą 
zostaniesz obarczony. Jeżeli tylko nikt nie będzie Ci przeszkadzał, skończysz w 
terminie, a nagrodą będzie służbowy awans.
L E W - 23.07. - 23.08. - Twoja energia je s t na wyczerpaniu, nie wdawaj się więc w 
duże przedsięwzięcia, bo nie zdołasz doprowadzić ich do końca. Pomyśl raczej 
nad sposobami regeneracji swojego organizmu, bo będą Ci potrzebne siły wital
ne.
PANNA - 24.08. - 22.09. - Stare będzie walczyć z  nowym, a Ty musisz spróbować 
tak pokierować toczącymi się zdarzeniami, by nie umknęły gdzieś stare, sprawdzo
ne wartości i zostały wykorzystane nowe pomysły.
WAGA - 23.09. - 23.10. - Będziesz się cieszyć spokojem i prywatnością aż Twoja 
kondycja psychofizyczna wróci do równowagi. Kiedy to nastąpi Twoje notowania 
w pracy znacznie wzrosną, co pociągnie jednak za sobą zwiększenie ilości obo
wiązków.
SK O RPIO N  - 24.10. - 22.11. - Przyszedł czas na zbieranie owoców wcześniej
szych działań. Jakby tego było mało, trafi Ci się dodatkowe źródło dochodów, o 
czym nie musisz wszystkich dookoła powiadamiać...
STR ZE LE C  23.11. - 21.12. - Będziesz miał okazję wykazać się kompetencjami i 
odwagą, w rezultacie czego będzie Ci łatwiej budować podwaliny po d  przyszły 
sukces. Swoją inwencją “zarazisz” bliskie Ci osoby i zachęcisz je  do pomocy... 
K O ZIO RO ŻEC  - 22.12. - 20.01. - Trzeba będzie dokonać bilansu korzyści i strat, 
a następnie, kierując się wynikiem, podjąć decyzję. Sprawa ciągnie się ju ż  zbyt 
długo, a odzyskanie przez Ciebie dobrego samopoczucia łączy się z  je j  zakończe
niem.
WODNIK - 21.01. - 19.03. - Będziesz się musiał wykazać dużą konsekwencją i 

pokonać zniechęcenie, które Cię ogarnie. Jeżeli teraz nie weźmiesz spraw w swoje 
ręce, zrobi to ktoś inny.
R Y B Y  -  20.02. - 20.03. - Burze ju ż  za Tobą. Teraz trzeba utrzymać to co wywalczy
łeś, stosując jednak inne niż dotąd sposoby, które nie doprowadzą do kolejnej
konfrontacji.

Gen ialny 
wynalazek 

Jeśli któraś z Was nie obejrzała jeszcze filmu “Przed 
wschodem słońca ” w którym parę głównych, roman
tycznych bohaterów grają Francuzka Julie Delpy i 
Amerykanin Ethan Hawk, powinna szybko pobiec do 
wypożyczalni kaset. Nie tylko po to, by obejrzeć cie
pły film o rodzących się uczuciach, ale też, by obej
rzeć Julie Delpy, która przez cały film ani raz się nie 
przebiera a mimo to wygląda uroczo.

Podstawą jej stroju jest trykotowy długi bezrękaw
nik, pod którym Julie nosi obcisłą bawełnianą koszul
kę. I to wszystko. Gdy w ciągu dnia robi się ciepło, 
zdejmuje bluzkę i zostaje w sukience na ramiączkach, 
gdy robi się chłodno zarzuca na plecy sweter. Tego 
typu bezrękawniki są nadal bardzo modne, góry, które 
wkłada się pod spód są bardzo ciasne. Bezrękawniki 
mogą być długie lub krótkie, zależnie od Waszych pre
ferencji. Wierzcie mi, bezrękawnik to jest genialny 
wynalazek, korzystajcie więc, póki modny. W różka

Fatałachy z naszej szafy

Rybnickie puzzle
Oto ostatni, czw arty fragm ent układanki. 
Połączony z drukowanym i w poprzednich  
num erach i przysłany  do redakcji / lub  
w rzucony/ do którejś z naszych ”żółtych  
skrzynek”/ jest szansą na w ygranie 20 zł. 
W śród autorów praw idłow o ułożonych ła
m igłów ek rozlosujem y dw ie nagrody tej 
wartości. Za tydzień - nowa układanka!

PALCE LIZAĆ 
czyli kuchnia Joli

Za miesiąc Święta Bożego Naro
dzenia. Porządki, zakupy, pieczenie, 
gotowanie. Nie czekajmy z wszystkim 
na ostatnią chwilę. Na przykład 

barszcz
możemy zakisić już dziś - można go 
przechowywać w chłodnym miejscu 
przez kilka miesięcy. Oto przepis:
1 kg buraków 
1 seler 
1 marchew 
1 pietruszka

1por                                              sól
Buraki i pozostałe warzywa dokła

dnie umyć, obrać i zetrzeć na tarce 
lub pokroić w plastry. Włożyć do du
żego /n a jle p ie j kam ionkow ego/ 
garnka lub słoika, dodać 2 ząbki czo
snku, zalać osoloną, przegotowaną 
letnią wodą /n a  1 litr wody - 1 pła
ska łyżka soli/. Naczynie przykryć 
ściereczką i postawić w  ciepłym miej
scu. Po trzech dniach zebrać tworzą
cą się "białą pianę". Po tygodniu uki
szony barszcz przecedzić, rozlać do 
słoików, które przechowywać należy 
w chłodnym miejscu.

Starte lub pokrojone warzywa wy
korzystać można gotując

barszcz ukraiński: 
do wywaru z wędzonych kości wrzu
cić warzywa, dodać trochę przecieru 
pomidorowego, ziele angielskie, liść 
laurowy, trochę papryki. Podawać 
tłuczonymi ziemniakami i koniecznie 
z koperkiem /wyjętym z zamrażar
k i!/. Można dodać trochę śmietany.

Sałatka z ryżu i pieczarek 
25 dkg ryżu
1 puszka groszku zielonego 
25 dkg pieczarek 
1 papryka 
majonez
przyprawy, cebula, czosnek

Ryż gotujemy na sypko. Pieczarki du
simy na maśle /niewiele/ z posiekaną 
cebulą i czosnkiem. Należy udusić je "na 
sucho" do całkowitego odparowania 
wody. Gdy wystygną wymieszać z ryżem 
/ też chłodnym/ i odsączonym groszkiem. 
Dodać drobno pokrojoną paprykę /gdy 
nie mamy świeżej może być konserwo
w a/, przyprawy, majonez - dokładnie 
wymieszać. Posypać koperkiem lub zie
loną pietruszką. Sałatkę można podać 
w  wydrążonych pomidorach lub papryce

CzytAj  
RazEm z nAM i
Wszechobecne Głosy
Siedemnastoletnia Lori Schiller podczas 

wakacji zaczyna słyszeć Głosy. Przez ko
lejne lata nie chcąc zawieść wymagającego 
ojca samotnie walczy z nimi. Po skończe
niu uczelni poddaje się. Dwukrotnie próbu
je popełnić samobójstwo zanim rodzice ak
ceptują diagnozę lekarzy - schizofrenię. 
Powrót do świata bez Głosów zajmuje Lori 
osiemnaście lat.

Czytając “Cichy pokój” można nie tylko 
poznać historię tej walki. Na kartach książ
ki przedstawiono też przemiany jakim pod
lega osobowość Lori, jej myśli i uczucia 
Wzruszająca autobiograficzna powieść. 
“Cichy pokój” Lori Schiller, Amanda 
Bennet, Wydawnictwo Zysk i S-ka. /a/
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