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Zmiany w komunikacji miejskiej w Rybniku

Nowe bilety, nowe linie

Już w grudniu pojaw ią  się w sprzedaży nowe bilety  
jednorazow e i m iesięczne. Zdj.: so l

W czerwcu br. radni Rybnika 
podjęli decyzję o wystąpieniu z 
Międzygminnego Związku Komu
nikacyjnego. Głównym powodem 
takiej decyzji były zbyt duże nakła
dy jakie ponosiło miasto. Kolejnym 
krokiem jest powołanie przy Ryb
nickich Służbach Komunalnych - 
Służb Transportu Zbiorowego.

Służby te będą pełnić funkcję biura 
organizacji i zarządzania, które odpowie
dzialne będą za opracowywanie rozkła
dów jazdy, projektów komunikacyjnych. 
Tu również będzie prowadzona kontrola 
i nadzór nad poszczególnymi liniami. 
Pomysłodawcy twierdzą również, że czę
stsze i dokładniejsze będą kontrole.
- Kontrolerzy sprawdzać będą nie tylko 
ważność biletów u pasażerów - powie
dział Kazimierz Berger z Rybnickich 
Służb Komunalnych. - Kontrolowana 
będzie też sprawność kasowników, czy
stość autobusów, punktualność odja
zdów.

Już w grudniu pojawią się w 
sprzedaży nowe bilety jednorazowe 
i miesięczne. Obowiązywać one będą

c.d. na stronie 3

Święta Barbara
Święta Barbara należy do najpopular

niejszych i najdłużej czczonych świę
tych kościoła katolickiego. Urodziła się 
w  Nikodemii w Azji Małej w III w. na
szej ery. Będąc jedyną córką bogacza, 
zdobyła gruntowne, jak na tamte czasy, 
wykształcenie. Jeden z nauczycieli na
uczył ją  zasad wiary chrześcijańskiej, na 
którą też przeszła. Ojciec - poganin nie 
dał się córce do jej nowej wiary przeko
nać, kazał ją  razem ze służbą zamknąć 
w wieży. Ostatecznie, nie mogąc złamać 
oporu córki, doprowadził w 236 roku 
do jej śmierci przez ścięcie, dokonując 
egzekucji osobiście, za co, jak głosi le
genda, zginął rażony piorunem.
Św. Barbara czczona była głównie jako 

patronka nagłej śmierci. Jej kult prze
niknął do Polski z Francji - najpierw na 
Dolny a później na Górny Śląsk. W 
punktach zbornych kopalń, a często w 
osobnych kaplicach znajdow ały się 
obrazy lub figury świętej, a w wielu 
kopalniach, na pół godziny przed roz
poczęciem “szychty” odprawiano tam 
nabożeństwa w intencji górników. Do 
dziś przetrwała wśród górników wiara, 
że w momencie śmierci na dole kopalni

Górnicy, górnicy...

Figura św. Barbary w jednym  z bocznych 
ołtarzy rybnickiej bazyliki. Zdj.: sol

Bezpiecznego

pod opieką

życzy górnikom 
z okazji ich święta

redakcja 
"Gazety Rybnickiej"

św. Barbara przychodzi do ofiary z 
ostatnią komunią świętą.

Szczęść Boże
Swoistym wyrazem religijności gór

ników są ich pozdrowienia. Zmienia
ły się one na przestrzeni dziejów, i tak 
od pobożnego westchnienia Boże po
mogej w czasie zaborów, kiedy bra
kło religijnego akcentu, a było tylko 

c.d. na stronie 4

Mała Scena Rybnicka ul. kościuszki 54 zaprasza na zabawę sylwestrowąbawimy się od godz. 20.00 Bilety już do nabycia!

Ostatnia dyskoteka 
w tym roku!

W sobotę. 2  grudnia zaprasza na

D y s k o te k ę

Andrzejkową
od 18 .0 0  do 24.00.

firmymy
Śląska

patrz str. 6

UDANY BIZNES!

W tym roku do organizacji 
mikołajkowych imprez w kilku 
śląskich miastach włączyły się 
media: redakcje gazety rozgło
śnie radiowe, TV. W Rybniku 
razem z władzami samorządo
wymi i Teatrem Ziemi Rybnic
kiej, wszystkie dzieci do zabawy 
zaprasza "Trybuna Śląska". 
"Pomocnikami” św. Mikołaja 
mogą zostać wszystkie firm y i 
instytucje, a także osoby prywat
ne, których datki w postaci mi
kołajowych prezentów trafią do 
najbardziej potrzebujących dzie
ci. Również w Rybniku ju ż  od 
rana 6 grudnia odbywać się bę
dzie kwesta na ten cel.

Rys.: K. Drewniok

Ś w i ę t y  M i k o ł a j  
z a p r a s z a  n a  R y n e k

6 grudnia godz. 18.00 
Wystąpią Kaczki z Nowej Paczki 

b ę d z ie  te ż  m o c  in n y c h  a tr a k c ji!

Rybnik już świąteczny
Pierwszy grudniowy weekend Rybnik 

przywita w pełnej świątecznej krasie. 
T radycyjn ie  ju ż  stanę ła  na R ynku 
ogromna, 15-metrowa, pochodząca z 
pszczyńskich lasów choinka. Wyszuka
niem drzewka, organizacją transportu 5- 
tonowego ładunku oraz ustawieniem 
choinki na Rynku przy pomocy sprzętu 
Zakładu Energetycznego zajęli się pra
cownicy Zarządu Zieleni Miejskiej.

W tym roku po raz pierwszy świątecz
ne dekoracje zawisły nad ulicami Ko

Kościelną, Korfantego, Wieniawskiego i 
Raciborską. Oświetlone choinki staną 
rów nież w dzielnicach Chwałowice, 
Boguszowice-Osiedle, Paruszowiec i 
Niedobczyce.

Do akcji dekorowania miasta włączy
ły się finansowo firmy i instytucje dzia
łające na jego terenie, m.in. Bank Ślą
ski, Insbud, Bank Przemysłowo-Han
dlowy i wiele innych. Również sklepo
we witryny przybrały już świąteczny 
wygląd. /r/

Ogłaszamy przedświąteczny konkurs dla dzieci pod hasłem

Napisz lis t do Świętego Mik ołaja.
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.
Najlepsze zakupy świąteczne. 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 grudniowych 
numerach "GR" nakleić na kartkę po
cztową i wysłać na adres naszej redakcji 
lub wrzucić do “żółtych skrzynek” w 
terminie do 10 stycznia.

Kartki w ezm ą udział w losowaniu,

a nagrodą będzie DARMOW Y BILET 
M IE SIĘ C Z N Y  K O M U N IK A C JI 
M IE JS K IE J NA TER EN IE RYBNI
KA NA LUTY 1996 R.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825
1



Zarząd Miasta informuje
Projekt budżetu miasta Rybnika na

1996 rok
Zgodnie z art. 61 ust. 1 i 3 ustawy o samorządzie terytorialnym Za
rząd Miasta informuje, że przedłożył Radzie Miasta oraz Regional
nej Izbie Obrachunkowej projekt budżetu na 1996 rok wraz z nie
zbędnymi objaśnieniami oraz informację o stanie mienia komunalnego
komunalnego.

W projekcie budżetu na 1996 rok zaplanowano dochody
w wysokości 98 000 000 zł.

Na dochody te składają się:

A. DOCHODY WŁASNE (1 - 7) 94 458 752 zł
I. Podatki lokalne 22 200 000 zł
w tym:

a/ podatek od nieruchomości 17 170 000 zł
b/ podatek od środków transportowych 3 800 000 zł
c/ wpływy z karty podatkowej od rzemiosła 900 000 zł
dl pozostałe 330 000 zł

2. Opłaty lokalne 6 700 000 zł
w tym:

a/ opłata skarbowa 3 000 000 zł
b/ opłata eksploatacyjna 2 500 000 zł
c/ opłata targowa 1 200 000 zł

3. Udziały w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa
31 200 000 zł

w tym:
a/ podatek dochodowy od osób fizycznych 28 900 000 zł
b/ podatek dochodowy od osób prawnych 2 300 000 zł

4. Dochody jednostek budżetowych 5 590 000 zł
w tym:

a/ wieczyste użytkowanie i dzierżawa terenów 500 000 zł
b/ komunikacja miejska 4 800 000 zł
c / pozostałe 290 000 zł

5. Wpływy ze sprzedaży mienia 4 000 000 zł
6. Subwencja ogólna 23 526 605 zł
w tym:

a/ subwencja oświatowa 22 061 026 zł
7. Inne dochody 1 242 147 zł

B. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE 3 541 248 zł

Zarząd Miasta informuje
W projekcie budżetu na 1996 rok zaplanowano wydatki 
w wysokości 102 300 000 zł.

Wydatki obejmują:
- budownictwo (utrzymanie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-
Kartograficznej) 131 600 zł
- rolnictwo (konserwacja urządzeń melioracyjnych, popieranie pro
dukcji zwierzęcej) 201 500 zł
- leśnictwo (wspieranie gospodarki leśnej) 3 000 zł
- gospodarka komunalna (Rybnickie Służby Komunalne, Zarząd 
Zieleni Miejskiej, utrzymanie i oświetlenie dróg, komunikacja miej
ska, inwestycje drogowe, wodociągowe, gazowe, energetyczne itp.)

26 605 000 zł
- gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunal
ne (remonty mieszkań komunalnych, opracowania urbanistyczne, 
gospodarka gruntami, ochotnicze straże pożarne) 2 265 657 zł
- oświata i wychowanie (przedszkola, szkoły podstawowe, ośrodki 
pracy pozaszkolnej, Młodzieżowy Dom Kultury) 39 945 000 zł
- szkolnictwo wyższe (dofinansowanie Politechniki Śląskiej)

50 000 zł
- kultura i sztuka (Rybnickie Centrum Kultury, 4 domy kultury,
Mała Scena Rybnicka, Muzeum, Biblioteka, Alliance Française, 
Gazeta Rybnicka, kluby) 4 750 000 zł
- ochrona zdrowia (szpital w  Orzepowicach, przychodnie, Ośrodek
Leczniczo- Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych, dopłaty 
do żłobków) 4 399 252 zł
- opieka społeczna (Miejski Dom Pomocy Społecznej, Ośrodek Po
mocy Społecznej, Zespół Ognisk Wychowawczych, Środowiskowy 
Dzienny Dom Pomocy Społecznej, dofinansowanie ochronek)

8 605 748 zł
- kultura fizyczna i sport (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, pływalnia
pływalnia, baseny, sala gimnastyczna, stadion, ośrodek “Bushido”, upo
wszechnianie kultury fizycznej i sportu) 3 450 000 zł
- różna działalność (Obrona Cywilna, Rybnicka Strefa Ekonomicz
na, wspieranie różnych inicjatyw, organizacji itp.) 648 243 zł
- administracja państwowa i samorządowa (Rada Miasta i Komi
sje, Rady Dzielnic, Zarząd Miasta, administracja samorządowa, skład
ki na Sejmik Samorządowy i związki miast) 9 350 000 zł
- bezpieczeństwo publiczne (Państwowa Straż Pożarna, Policja)

95 000 zł
- finanse (obsługa kredytu bankowego) 800 000 zł
- różne rozliczenia (rezerwa ogólna) 1 000 000 zł

Zarząd Miasta informuje
W wydatkach zaplanowano nakłady na inwestycje 
w wysokości 16 748 243 zł,

w tym między innymi:
- budowa szpitala miejskiego w Orzepowicach (wkład miasta)

3 000 000 zł
- budowa szkoły podstawowej w Boguszowicach (Os. Boguszowice
Boguszowice-Północ) 2 200 000 zł
- rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 na Piaskach 1 650 000 zł
- magistrala cieplna Elektrownia-Nowiny 600 000 zł
- oczyszczalnia ścieków w Orzepowicach 400 000 zł
- infrastruktura osiedla domków jednorodzinnych
przy ul. Wierzbowej 400 000 zł

W dochodach własnych nową pozycją są wpływy z tytułu sprzedaży 
biletów komunikacji miejskiej (wobec wystąpienia miasta ze Związ
ku Komunikacyjnego).

W projekcie nie ujęto dotacji z budżetu państwa na zadania własne 
(w szczególności na realizację inwestycji oświatowych i budowę 
szpitala), gdyż ich wysokości nie zostały jeszcze ustalone.

Subwencja budżetu państwa na zadania oświatowe jest zaniżona w 
stosunku do planowanych niezbędnych wydatków szkół podstawo
wych, świetlic szkolnych oraz Miejskiego Zarządu Szkół i Przed
szkoli o około 4 000 000 zł, tj. 18% kwoty skalkulowanej przez 
Ministra Finansów. Pozostała kwota subwencji ogólnej, w stosunku 
do odpowiedniej pozycji budżetu roku bieżącego, jest niższa o 194 
516 zł, tj. o 11,8%.

Możliwości finansowe miasta ograniczone są wielkością dochodów 
własnych, wysokością subwencji i dotacji na zadania zlecone. Nie
dobór budżetowy, który ma wynieść 4 300 000 zł, planuje się pokryć 
kredytem bankowym.

W projekcie budżetu nie ujęto nowych zadań, które zostaną przejęte 
przez miasto od 1 stycznia 1996 r. w myśl ustawy o wielkich mia
stach, bowiem nie jest znany ostateczny ich zakres. Tak więc projekt 
budżetu przed rozpoczęciem nowego roku będzie jeszcze modyfiko
wany. W nowelizacji uwzględnione zostaną zmiany organizacyjne 
wprowadzone na listopadowej sesji Rady Miasta.

Złote Gody
Urząd Stanu Cywilnego w Rybniku inform uje, że m ałżonkow ie 

obchodzący jubileusz “50-lecia pożycia małżeńskiego” zamieszkali 
na terenie miasta Rybnika proszeni są o zgłoszenie tego faktu 

w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rybniku w budynku Ratuszu na Rynku. 
Informacje prosimy składać osobiście lub telefonicznie 

/nr tel. 23-210/ na dwa miesiące przed datą jubileuszu.

Zarząd Miasta informuje
Zarząd Miasta Rybnika ogłasza 

USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ 
NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ 

GMINY MIASTA RYBNIKA
1. parcela nr 3390/142 obręb Rybnik o pow. 473 m2 zapisana w KW 96.595 położona
żona w terenach zorganizowanego budownictwa jednorodzinnego dzielnica Pół
noc przy ul. Pod Wałem cena wywoławcza: 6.400,00 zł
2. parcela nr 3790/11 obr. Rybnik o pow. 336 m2 zapisana w KW 86.715 położona
w terenach zorganizowanego budownictwa jednorodzinnego dzielnica Północ przy 
ul. Poniatowskiego cena wywoławcza: 3.427,00 zł
3. parcela nr 3007/191 obr. Rybnik o pow. 333 m2, zapisana w KW 100.974 położona
żona w terenach zorganizowanego budownictwa jednorodzinnego dzielnica Orze
powice przy ul. Pelargonii cena wywoławcza:___ 3.700,00 zł
4. parcela nr 3475/182 obr. Rybnik o pow. 205 m2, zapisana w KW 70.443 poło
żona w terenach zorganizowanego budownictwa jednorodzinnego dzielnica Wawok
Wawok przy ul. Rudzkiej cena wywoławcza:___ 2.070,00 zł
Bliższych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu 
Miasta Rybnika przy ul. Miejskiej 7, pokój 78, tel. 22-364.
Przetarg odbędzie się 12.12.1995 r. o godz. 10.00 w sali 37 I piętro budynku 
Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2.
Wizje działek w terenie odbędą się 11 grudnia br.
Zainteresowanych wzięciem udziału w wizji prosi się o zgłoszenie telefoniczne 
pod nr telefonu: 22-364 w dniu 8 grudnia 1995 roku.
Wadium od każdej nieruchomości wynosi 10 proc. ceny wywoławczej, należy 
je  wpłacić w kasie tut. Urzędu najpóźniej w dniu przetargu do godz. 9.30. Dodat
kowo należy wpłacić koszt organizacyjny przetargu w wysokości 15,00 zł od
jednej nieruchomości.
W przypadku niezawarcia umowy przez wygrywającego przetarg, wadium nie pod
lega zwrotowi.
Regulamin przetargu, z którym uczestnik przetargu winien się zapoznać, jest 
do wglądu w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Ryb
nika przy ul. Miejskiej 7.
Zarząd Miasta zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, względnie 
unieważnienia jego wyników bez podania przyczyny.

Zarząd Miasta Rybnika
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA OGNISKA 

PRACY POZASZKOLNEJ - ZESPÓŁ “PRZYGODA”
Do konkursu mogą zgłaszać się kandydaci spełniający następujące warunki:

* 5-letni staż pracy pedagogicznej w pełnym wymiarze zajęć lub nauczyciela aka
d e m i c k i e g o
* dyplom ukończenia studiów wyższych z przygotowaniem pedagogicznym lub 
zakładu kształcenia nauczycieli, ponadto wykształcenie specjalistyczne zgodne z 
typem placówki
* dobry stan zdrowia
Oferta kandydatów powinna zawierać
* kwestionariusz osobowy,
* odpis dyplomu studiów i inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje 
i osiągnięcia zawodowe,
* koncepcję pracy na stanowisku dyrektora placówki z uwzględnieniem pracy z 
młodzieżą i demokratycznych zasad kierowania placów ką
* opinię z miejsc pracy z ostatnich 5 lat, a w przypadku osób aktualnie pełniących 
funkcje kierownicze, dodatkowo stanowisko organu prowadzącego w sprawie przy
datności do pełnienia funkcji kierowniczej w oświacie
* aktualne świadectwo zdrowia

Oferty należy składać w terminie do 15 grudnia 1995 r. w zapieczętowanej 
kopercie z napisem “Konkurs na dyrektora” w Miejskim Zarządzie Szkół i Przed
szkoli w Rybniku, ul. 3 Maja 2 7 , I piętro pokój nr 10.
Konkurs odbędzie się w trzeciej dekadzie grudnia 1995 r.

O dokładnym terminie osoby zainteresowane zostaną powiadomione indywidualnie.

Święty Mikołaj
czyli paczka dla k ażdego

W sobotę 16 grudnia w Teatrze Ziemi 
Rybnickiej odbędzie się wielki finał ak
cji “Święty Mikołaj czyli paczka dla 
każdego”, organizowany przez rybnic
ki oddział Związku Nauczycielstwa Pol
skiego. Dzięki dwu dotychczasowym 
edycjom akcji paczki otrzymało blisko 
tysiąc dzieci z rodzin znajdujących się 
w trudnej sytuacji materialnej.

Organizatorzy zwracają się do firm i 
instytucji o ponowne wsparcie akcji w 
formie:
* pieniężnej, przez przysyłanie ofiaro
wanej kwoty na subkonto ZO ZNP nr 
372602-50672-132 PBK I  Oddz. Ryb
nik 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/.

Trzeci kongres 
autonomistów

W ostatnią sobotę 25 listopada w Miej
skiej Bibliotece Publicznej w Rybniku przy 
ulicy Szafranka odbył się III Kongres Ru
chu Autonomii Śląska. W imieniu ustępu
jących władz mchu wystąpił prezes Rudolf 
Kołodziejczyk. Przemawiający przywitał 
wszystkich zebranych, a przede wszystkim 
honorowych gości: prezydenta Rybnika 
Józefa Makosza i burmistrza Czerwionki 
Marka Kornasa. Prezes Kołodziejczyk w 
krótkim przemówieniu nawiązał do myśli 
przewodniej kongresu: “O godność i spra
wiedliwość dla Ziemi Śląskiej". Należy pod
kreślić, że kongres jest najwyższą władzą 
mchu i biorą w nim udział członkowie ma
jący mandat delegata. Najważniejszym ce
lem sobotniego zjazdu prawie stu delega
tów było wybranie nowych władz Ruchu, 
na czele którego stanął ponownie Zenon 
Wieczorek. /szoł/

Serdeczne podziękowania 
za okazaną pom oc i wyrazy w spółczucia, 
złożone w ieńce i kwiaty oraz liczny udział 

w  uroczystości pogrzebowej 
ukochanego Męża, Ojca i Dziadka

śp. Edwarda Macheckiego
proboszczow i Teodorowi Suchoniowi 

z parafii św . Teresy w  Rybniku-Chwałowicach, 
rodzinie Mokrzyckich i rodzinie Wita, 

delegacjom: Związku Kombatantów Rzeczpospolitej 
Polskiej i Byłych W ięźniów Politycznych, 

harcerzy, orkiestrze KWK “Chwałowice”, krewnym, 
przyjaciołom, sąsiadom  i znajomym

składa
pogrążona w  smutku żona  

i syn z rodziną
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Nowe bilety, 
nowe linie

c.d. ze strony 1

od 1 stycznia. Specjalnie opracow a
no now e w zory  i k o lo ry  b ile tów , 
aby odróżn ia ły  się od stosow anych  
w okolicznych  gm inach. W prow a
dzi to jednak  pew ną uciąż liw ość dla 
p asażerów , k tó rzy  p o ru sza jąc  się 
m iędzy m iastam i będą  m usieli m ieć 
dw a różne b ile ty . N ow e b ile ty  będą  
m ieć ko lo r n ieb iesk i, a kupow ane 
u kierow cy - zielony. M ają one licz
ne zabezpieczen ia  przed sfa łszow a
niem , a cena ich praw dopodobn ie  
nie zm ieni się p rzez najb liższy  rok. 
Aby ułatw ić o rien tac ję , na szybach 
autobusów  p o jaw ią  się inform acje  
o zm ianach i w zory b iletów  obow ią
zujących na danej lin ii.

Już w grudniu w dawnej dyżur
ce Straży M iejskiej, w budynku 
przy ul. Hallera 10a uruchom io
na zostanie kasa biletowa. U m oż
liw iony też  będzie  zw rot n iew yko
rzystanych starych bile tów  w kolek
turze na dw orcu PK S, a now e bę
dzie m ożna też nabyw ać w kioskach 
“R uchu” .

N ie zm ien ią  się przew oźnicy  i au
tobusy. S łużbom  T ranspo rtu  Z b io
row ego nie będą  podlegać linie 594, 
437, E-3 oraz linie V-busów. Po
zostałe  trasy  nadal obsług iw ać bę
dzie T ransgór i PKS. Od stycznia 
stworzona zostanie jedna nowa 
linia z Rybnika przez Niedobczy
ce, W rębową do kopalni “M ar
cel” . Planow ane są  43 kursy w c ią
gu doby w dni robocze.

Pew nym  udogodnien iem  będzie , 
w ed łu g  p o m y s ło d aw có w , m o ż li
w ość bezpośredniej in terw encji pa
sażerów . - Utworzenie kierow nic
twa nad  kom unikacją  m iejską  w 
naszym mieście zw iększy m ożliw o
ści zmian również na wnioski sa
mych zainteresowanych, czyli pasa
żerów  - pow iedzia ł K azim ierz  B er
ger. - Do tej p o ry  każdą zm ianę  
trzeba było dokładnie motywować 
w M iędzygminnym Związku Komu
nikacyjnym, a i tak nie zaw sze do 
realizacji dochodziło. Mamy rów
nież nadzieję, że teraz poniesione  
nakłady wpłyną też na sam komfort 
podróżowania.
______________________________ /a/

G rup y
usamodzielnienia
Zespół Ognisk Wychowawczych w

Rybniku oprócz tradycyjnych form 
opieki nad dziećmi zagrożonymi nie
dostosowaniem społecznym czyli pro
wadzeniem hoteliku do przyjęć w sy
tuacjach kryzysowych oraz świetlic śro
dowiskowych, pragnie stworzyć dla 
wychowanków domów dziecka grupę 
usamodzielnienia dla dzieci zbliżają
cych się do pełnoletności.

Zespół dysponuje już mieszkaniem, 
w którym dwie nastoletnie dziewczyny 
będą mogły przygotowywać się do sa
modzielnego życia pod okiem opieku
na. Równocześnie będą one zobowią
zane do częściowego pokrywania ko
sztów swojego utrzymania. Poszukiwa
nie nowych form opieki nad dziećmi 
jest podyktowane ogromnymi potrze
bami naszego miasta w tym zakresie, a 
grup usamodzielnienia powinno dzia
łać znacznie więcej.

Jako instytucja budżetowa Zespół 
Ognisk W ychowawczych boryka się z 
trudnościami finansowymi, które ogra
niczają możliwości rozszerzenia takich 
działań.

Wszystkich, którzy chcieliby i mogli
by pomóc podajemy nr konta: PBK SA 
W-wa I/O Rybnik 372602-58812-131.

Rybnik na INVESTCITY
Już po raz czwarty w ramach 

M iędzynarodowych Targów Po
znańskich zorganizowana zosta
ła W ystawa G ospodarcza M iast 
Polskich - INVESTCITY.

Id eą  im prezy  je s t  p rzed s taw ien ie  
o fe r t g o sp o d a rczy ch  p o sz c z e g ó l
nych m iast, zap o zn an ie  p o te n c ja l
nych inw esto ró w  z w olnym i te re 
nam i budow lanym i czy b u d y n k a
m i, k tóre  c zek a ją  na nabyw ców .

W tym  roku  ta rg i odbyw ały  się 
w d n ia c h  21 - 24 lis to p a d a . N a

ram a c h  R y b n ic k ie g o  
O kręgu P rzem ysłow ego  
obok Ja s trzęb ia  Z dro ju , 
C z e rw io n k i-L e sz c z y n , 
K nurow a, W odzis ław ia  
Ś ląsk ieg o , R a c ib o rz a  i 
Żor. Pom ysł, aby w y stą
p ić  ra z e m  o k a z a ł  s ię  
strzałem  w d z ies ią tkę . Z 
je d n e j  s t ro n y  z o s ta ły  
zn aczn ie  o b n iżo n e  k o
szty  sam ego u d z ia łu  w 
ta rgach , z d rug ie j s tro ny

Targi odwiedzili przedstawiciele władz samorządowych /od  lew ej/ J. Makosz, 
M. Adamczyk, J. Kułach, J. Wróbel

uw agę zasłu g iw ał fak t, że u lo k o 
w ano  je  w n a jn o w o c z e ś n ie js z e j  
h a l i  e k s p o z y c y jn e j  w P o ls c e .  
W śró d  p r z e s z ło  s tu  b io r ą c y c h  
u dz ia ł w ta rgach  gm in i s to w arzy 
szeń m iast po raz p ie rw szy  zna laz ł 
s ię  tak że  R y b n ik . N asz e  m ias to  
p rezen to w a ło  sw oje o fe r ty  w ra 

strony m ożna było  p rzek azać  o lb rz y
m ie m ożliw ośc i tkw iące  w re g io
nie tzn .: ponad  500 -ty sięczn y  ry
nek  n ab y w cy , a tra k c y jn e  te re n y  
pod inw esty c je , w y k w alifik o w an i 
p racow n icy  czy p rzy g ran iczn e  p o
łożen ie .

Z okazji w ystaw y  nasze m iasta

Stoisko ROP-u wzbudzało duże zainteresowanie zwiedzających

w ydały fo lder z o fertam i, k tó ry  b ę
dzie je sz c z e  p rzez  n a jb liż szy  rok 
s łu ży ł p o ten c ja ln y m  inw esto rom . 
Z na laz ły  się w nim  także  o fe rty  
in w estycy jne  R ybn ika , k tó re  c z e
k a ją  na nabyw ców . C hodzi tu ta j o 
w olne te reny  budow lane u zb iegu  
ulic M ie jsk ie j i 3 M aja, w są s ie d z
tw ie  u licy  H a lle ra , w o k o lic a c h  
D om u H and low ego  “D om us” oraz  
przy  u licy  M iko łow sk ie j w p o b li
żu b azy lik i św . A n ton iego .

P odczas ta rgów  odby ło  się ta k
że szereg  in te re su ją c y c h  sem in a
riów  do ty czący ch  m .in .: m ech a n i
zm ów  fin an so w an ia  inw esty c ji lo
kalnych czy kom unikacji m iejsk iej. 
C iek aw ą  in ic ja ty w ą  był cykl sp o
tkań  pod roboczym  ty tu łem  " g ie ł
da o fe r t” . P rezen tow ały  się na nich  
duże firm y szu k a jące  m ożliw ośc i

in w e s to w a n ia  w p o sz c z e g ó ln y c h  
m iastach : były  to p rzede w szy st
k im  p r z e d s ta w ic ie ls tw a  z a c h o
dn ich  sieci superm arketów , s tac ji 

b en zy n o w y ch  
czy firm  inw e
s tu ją c y c h  w 
o czy szcza ln ie  
ścieków .

R angę im
prezy p o d k re
ś l i ł a  k ró tk a  
w iz y ta  p r e
m ie ra  J ó z e fa  
O l e k s e g o ,  
który  zw iedził 
s to is k a  p o
sz c z e g ó ln y c h  
m iast. W ysta
wę odw iedziło  
w ie lu  p r e z y
den tów  i b u r
m is t r z ó w , w 
tym  i d e le g a
c ja  R y b n ik a  

na czele z Józefem  M akoszem . P re
zydenci m iast R ybn ick iego  O k rę
gu P rz e m y sło w e g o  p o d k re ś la ją c  
p ro fe s jo n a liz m  im p rezy  w y raz ili 
sw e z a d o w o le n ie , że in ic ja ty w a  
w spó lnego  d z ia łan ia , k tó ra  m iała  
swój począ tek  na konw encie  p re
zyden tów  i bu rm istrzó w , d o czek a
ła  się konkretnej rea lizac ji podczas 
targów . P rezydenc i o b ieca li także , 
że d o ło ż ą  s ta rań , aby w spó lne  s to
isko podczas p rzy sz ło ro czn e j w y
staw y p rzed s taw ia ło  je sz c z e  p e ł
n ie jszy  ob raz  m iast, co być m oże 
doczeka się rea lizac ji przy zaanga
ż o w an iu  w w y staw ę  n a jb a rd z ie j 
p rężnych  firm  reg ionu .

T ekst i zd j .: 
J acek  R eclik

IV Zjazd Komendy Hufca ZHP
W Szkole Podstawowej w Jej

kow icach w ostatn ich  dniach  
obradował IV Zjazd Hufca ZHP 
Rybnik im. hm J. Pukowca, pod 
przewodnictwem  phm Janusza 
Oleksińskiego z udziałem pełno
m ocniczki Komendy Chorągwi 
hm Joanny Pawlik.

U biegłą, dw uletn ią kadencję K o
mendy H ufca podsum ow ała kom en
dantka hm Teresa K nura, w skazując 
na główne osiągnięcia tego okresu: 
s tab ilizac ję  składu osobow ego /na 
poziom ie ponad 1500 zuchów , har
cerzy i instruktorów / popraw ę sytua
cji finansow ej, ostateczne uzyskanie 
praw a w łasności O środka O bozow e
go w W apienicy oraz liczne udane 
im prezy program ow e. W ciąż jednak  
szw ankuje w spółpraca z niektórym i 
szkołam i, w ystępuje brak młodej ka
dry i jej “zanikanie” po ukończeniu 
kursów, czego skutkiem są  “białe pla
my” na m apie Hufca. Serdeczne sło
wa podziękow ania skierowane zosta
ły pod adresem  Urzędu M iejskiego / 
na ręce w iceprezydenta Jerzego Ko
guta/, bowiem owocna w spółpraca z 
nim pozwala harcerstw u rybnickiem u 
skutecznie pokonać wiele trudności.

Po z ło żen iu  sp raw ozdań  p rzez  
Sąd H arcersk i i K om isję  R ew izy j
ną, z jazd  u d z ie lił niem al jednom y
ślnie absolutorium  ustępującym  w ła
dzom  H ufca . K o m is ja  W y b o rcza  
skom pletow ała listy kandydatów  do 
now ych w ładz i odbyło się tajne gło
sow anie. W czasie  p racy  K om isji 
Skrutacyjnej przybyły na zjazd K o
m endant K atow ickiej C horągw i hm 
A ndrzej C o fa ła  obszern ie  om ów ił 
o b ecn ą  sytuację ZHP, a zw łaszcza 
sprawy zw iązane z realizacją  uchwał 
czerw cow ego Z jazdu N adzw yczaj
nego w P oznan iu . W ystaw ił p rzy  
tym  ja k  n a jlep szą  o p in ię  hu fcow i

ry b n ick iem u , zarów no w d z ie d z i
nie o rg an izacy jne j ja k  i p ro g ram o
w ej. P rzed staw ic ie l K om isji R ew i
zyjnej C horągw i hm S tefan  F ed o r
ko p o d k re ś lił w zo ro w ą pracę  K o
m isji R ew izy jne j H ufca, k tó ra  w 
toku  u b ieg łe j k ad en c ji o trzy m ała  
ocenę w y ró żn ia jącą .

W w yniku wyborów funkcję  
kom endantki H ufca objęła po
nownie hm Teresa Knura. Prze
w odniczącym  K om isji R ew izyj
nej zosta ł hm R yszard L ep iar
czyk, a na czele Sądu H arcerskie
go znalazł się hm Szczepan Ba
licki.

W następnym  g łosow an iu  w ybra
no 9-osobow y sk ład  K om endy H u
fca, przy  czym  zastępcam i K om en
d an ta  zo sta li:
- do spraw organizacyjnych phm 
Joanna Krok
- do spraw program owych phm 
M ariusz Zimny

U chw ała  p rog ram ow a p o ło ży ła  
nac isk  na likwidację “białych plam ” 
przez reaktywizację dawnych drużyn i 
szczepów, powołanie Rady Przyjaciół 
H arcerstw a , odnow ien ie  K ap itu ły  
odznaki “Zasłużony dla Hufca Rybnik” 
oraz powołanie sztabu drużyn specjal
nościowych. Dość obszernie nakre
ślony został program szkolenia kadry, 
zarów no na szczeblu drużynow ych 
ja k  i zastępow ych, oraz w służb ie  
kw aterm istrzow skiej. Przypom niano 
też o potrzebie kontynuow ania H ar
cerskiej Służby Ziem i Śląskiej.
Na zakończenie w ręczone zostały dy
plom y i upom inki przyjaciołom  har
cerstw a, a ks. Henryk Jośko, dziekan 
rybnicki, udekorowany został O dzna
ką Przyjaciół H arcerstw a, P rzyznaną 
przez Kom endę Chorągwi.

H m S zczepan B alicki

Jedynym organem upoważnionym do 
ściągania długów - mówiąc językiem fa
chowym do egzekucji - jest w naszym 
kraju urząd komornika Sądu Rejonowe
go. Pisząc “długi” myślimy o alimentach, 
długach bankowych, zaległych opłatach

czynszowych, długach osób prywatnych, 
firm, o grzywnach. Podstawą działania 
komornika jest wyrok sądowy, orzecze
nie kolegium lub wyciąg z ksiąg banko
wych, które to dokumenty komornik musi 
okazać dłużnikowi przychodząc ściągnąć 
należność. Od komornika należy wyma
gać także okazania legitycji służbowej. 
Komornik nie zawiadamia o wszczęciu 
egzekucji. Pierwszą jego czynnością jest 
ustalenie źródła utrzymania dłużnika, 
ok reś len ie  jego  stanu m ajątkow ego 
/wszystkiego co może zostać spieniężo
ne/. Jeśli dłużnik pracuje, możliwe jest 
zajęcie 50 procent jego wynagrodzenia 
na poczet zwrócenia należności /w przy
padku alimentów - 60 procent./. Jeśli nie 
pracuje - wtedy komornik zajmuje jego 
majątek ruchomy. Zajęciu nie podlegają: 
jeden sprzęt do spania, pościel, wózek 
dziecinny, sprzęt niezbędny do wykony
wanej pracy /w przypadku dziennikarza 
- długopis i notes?/ a także, w myśl prze
pisów, 1 krowa lub 2 kozy lub 3 owce 
potrzebne do wyżywienia dłużnika i jego 
rodziny, wystarczający na miesiąc zapas 
żywności i opału.

Opornych i przebiegłych dłużników 
komornik odwiedza w asyście policjan
tów. Komornik w asyście policji może

wyważyć drzwi mieszkania dłużnika gdy 
ten na przykład “wyprowadził się”. Wszy
stkimi kosztami związanymi z egzekucją 
należności obciążony zostaje dłużnik, 
któremu przysługuje prawo do skargi na 
czynności komornika /w ciągu 7 dni/.

Po sporządzeniu protokołu z zajęcia 
ruchomości, ich szacowaniu /czasem po
wołuje się biegłych/, wyznaczony zosta
je termin publicznej licytacji, o której in
formują: prasa i ogłoszenia w biurze ko
mornika. Do czasu licytacji dłużnik od
powiada za zajęte przedmioty - muszą być 
w takim stanie w jakim zostały zaproto
kołow ane. N a p ierw szej licy tac ji 
przedmioty sprzedaje się za 3/4 kwoty, 
na jaką zostały oszacowane Druga licy
tacja - jeśli do niej dochodzi - to duża 
atrakcja. Zajęte ruchomości sprzedawa
ne są za 50 procent ich wartości. Tytuł 
wykonawczy - to znaczy czas, w którym 
można ściągać dług - ważny jest 10 lat 
/może być przedłużony o następne 10/. 
Do wysokości długu przez cały ten okres 
doliczane są odsetki.

Proces egzekucji długu to nie “napaść” 
czy “złośliwość” ze strony osoby czy in
stytucji pragnącej odzyskać pieniądze 
zgodną z prawem drogą - przy pomocy 
komornika. Zawsze - nawet po wszczę
ciu czynności przez komornika - istnieje 
możliwość porozumienia, umowy między 
dłużnikiem a wierzycielem. A polubow
ne i uczciwe załatwienie sprawy pozwa
la spać spokojnie i nie mieć wrogów.

A. Z.
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Dług rzecz święta!
czyli

ku przestrodze czytelników
Jak się dowiadujemy, na terenie naszego województwa 

zaczynają pojawiać się “agencje”, “firmy” oferujące swe 
usługi w ściąganiu długów. Ich działalność jest oczywi
ście nielegalna.
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Z nieludzkiej ziemi
Rybnickie Koło Związku Sy

biraków wraz z Muzeum było 
organizatorem wieczoru poezji 
zatytułowanego “Z nieludzkiej 
ziemi”, który odbył się w sta
rym Ratuszu.

Na spotkaniu obecni byli m.in. wice
prezydent Je rz y  K ogut, kierow nik 
Urzędu Rejonowego T ad eu sz  P ru
szkowski, ksiądz prałat Alojzy Klon i 
przewodniczący Koła Związku Sybira
ków H enryk Zatorski. Zaproszeni rów
nież zostali uczniowie z prywatnego li
ceum im. gen. Andersa. Historię zesłań 
na Syberię oraz genezę pow stan ia  
Z w iązku  Syb iraków  p rzed s taw iła  
U rszula M otyka. Ona też wprowadzi
ła obecnych w nastrój poezji.

Program został przygotowany przez 
uczennice z Liceum ss. Urszulanek pod 
kierunkiem siostry Marii Elżbiety. Wier
sze rozmaitych autorów były ilustracją 
epickiej opowieści zesłania na Sybir 
rodziny Kulczyckich. Wszystkie mate
riały zaczerpnięte zostały z pisma “Sy
birak”.
- Miałam do dyspozycji wiele różnych 
opowieści - powiedziała siostra Maria 
Elżbieta komentując wybór. - Wybrałam

właśnie tą, aby pokazać piękną posta
wą Stanisława Kulczyckiego, który cho
ciaż miał wielokrotnie okazją poprawić 
swój los, lub nawet wrócić do kraju, nie 
skorzystał z tego, nie chcąc pozostawić 
swoich współtowarzyszy niedoli. Wła
śnie za nich w końcu oddał życie.

Wykonawczynie rozwiązały problem 
narracji bardzo ciekawie. W zaimprowizowanym

wizowanym oknie pojawiał się cień jed
nej z uczennic, która czytała wspomnie
nia córki Stanisława Kulczyckiego. Po 
prawie dwugodzinnym przedstawieniu 
autorów nagrodzono gromkimi brawa
mi.

- To był bardzo ciekawy program. 
Ciekawy i pouczający. Teraz mamy o 
wiele lepsze wyobrażenie o tym co prze
żywali i czuli Polacy wywiezieni na 
wschód - powiedział Przemysław Foj
cik, jeden z widzów.

/a/

Piękno siedzi 
w ... szczegółach

Gdzie znajduje się budowla, której 
zadaszenie kończy się widoczną na 
zdjęciu iglicą? Prawidłowej odpo
wiedzi proszę szukać na tej samej 
stronie.

P ędz l e w dłoń!
Klub Energetyka organizuje po raz pierwszy Warsztaty Pla

styczne. W sobotę 2 grudnia od 13.00 do 20.00 i 3 grudnia od 
10.00 do 16.00 wszyscy chętni dorośli, młodzież i dzieci mogą 
szlifować swoje zdolności pod okiem dwojga fachowców.

Do prowadzenia warsztatów zapro
szeni bowiem zostali A dam  Pociecha i 
B arb a ra  Popczyk. Oboje są absolwen
tami Krakowskiej Akademii Sztuk Pięk
nych, a na swoim koncie mają kilkana
ście wystaw i nagród.

Górnicy, górnicy...
c.d. ze strony 1
życzenie powodzenia “Gluck A u f’, aż 
do czasów końca XIX wieku, kiedy gru
pa patriotycznie nastawionych profeso
rów i uczniów szkoły górniczej w Dą
browie Górniczej starała się wprowadzić 
używane do dziś pozdrowienie “Szczęść 
Boże”. Używane ono było nie tylko jako 
przywitanie i pożegnanie, ale kończyło 
się nim również urzędowe listy.

S trój
W dzis ie jszym  stro ju  górniczym  

pozostało  w form ie śladow ej w iele 
elem entów , które k iedyś m iały zna
czenie użytkow e. Są nim i np. p e le
rynka, sztywna, wysoka czapka /czako/ 
z pióropuszem, którego pióra prawdo
podobnie mogły stanowić siateczkę, za 
pomocą której zbieracze złota dokony
wali pierwszej próby zawartości złota w 
zawiesinie wodnej. Później zaś po wpro
wadzeniu m ateriałów  wybuchowych 
piórami wymiatano zw ierciny z otw o
rów strzałowych. M iotełkę noszono 
zatkniętą w czapkę, gdyż tam mniej 
przeszkadzała i była łatwo dostępna. 
Szpada przy stroju górniczym to kon
ty n u ac ja  tra d y c ji n o sz e n ia  szpad  
przez urzędników  górnictw a w Pru
sach, a w cześn iej p rzez  ś red n io
w iecznych poszukiwaczy kruszców.

Sym bole
Pierwotnie symbolem górnictwa był 

róg. Praw dopodobnie poszukiwacze 
kruszców błąkając się po leśnych bez
drożach naw oływ ali się głosem  ro
gów, jak  to później czynili m yśliwi. 
Obecna forma godła górniczego zo
s ta ła  w y sty lizo w an a  w jed n y m  z 
przedw ojennych  czasop ism  g ó rn i
czych i stanow ią go młot górniczy - 
pyrlik oraz klin żelazny rów nież na 
trzonku, zwany żelazkiem .

B a rb ó rk a
Co roku z początkiem  grudnia na 

Śląsku i w innych dzielnicach Polski, 
w których wydobywa się jak ieś ko
paliny, od kilku już  w ieków, począt
kowo jako święto religijne, a od prze
łomu XVIII i XIX w ieku coraz czę
ściej nabierającego charakteru św iec
kiego, obchodzi się “B arbórkę” .

K n a jp a  p iw na
Jednym z elem entów  tego św ięta 

jes t tzw. Knajpa piwna czyli Zebra
nie Gwarków jako kontynuacja zw y
czajów , kiedy to po ciężkiej pracy 
kam raci g ro m ad zą  się p rzy  kuflu

piwa, by sm akować je , um ilając so
bie czas dowcipami i zabawami. Gór
nicy - ludzie ciężkiej i niebezpiecz
nej pracy są  bardzo koleżeńscy i so
lidarni. Przy piwie albo też herbatce 
z “czosnkiem ” na bok odchodzi po
waga, znikają stresy tow arzyszące tej 
pracy i wtedy można poznać ich praw
dziwe charaktery. Są skorzy do żar
tów, często przeznaczonych tylko dla 
m ęskich uszu.

A negdoty
Przy okazji gw arkow ych spotkań 

anegdoty sypią się jak  z rękawa. W ie
lu moich kolegów - górników  za koł
nierz nie wylewa. Zawsze można je d
nak na nich liczyć, bo u górnika na 
pierwszym m iejscu je s t honor i przy
jaźń. Jednym z nich je s t przesym pa
tyczny na swój sposób Józek, który 
bez przełykania potrafił kiedyś wlać 
w siebie pół litra po w yjeździe z dołu 
i nie stracić po tym panow ania nad 
głową. Szedł kiedyś z raportem  do 
nadsztygara, znanego na kopalni ab
stynenta, który tylko czekał na to by 
złapać go na “bani” . Kiedy poczuł od 
naszego Józka alkohol, zaczął go stro
fować mniej więcej tymi słowy: K...a - 
Józef tyś zaś jest ożarty. Józek szybko 
pozbierał myśli i tak mu odrzekł: Bo 
was nadsztygarze na trzeźwo nie idzie 
strowić. Wywołał tym uśmiech owego 
nadsztygara i jakoś mu się upiekło. In
nym razem ze swoim kumplem Jurkiem 
przed wejściem do windy w jednym  z 
bloków na Nowinach prowadzili jazdę 
tak jak podczas wyjazdu załogi z dołu 
kopalni po skończonej zmianie - odli
czali liczba osób, która może wejść do 
“szoli” . Był okres, kiedy każdą awarię 
na dole trzeba było dokładnie opisać w 
tzw. protokole awaryjnym. Wiadomo - 
imperialiści czekali tylko by zniszczyć 
nasze socjalistyczne wtedy państwo. 
Józef kiedyś swój protokół rozpoczął 
od słów: W pierwszych słowach moje
go protokołu pozdrawiam kierownic
two działu górniczego KWK... W ywo
łało to taki śmiech w owym dziale, że 
n ik t nie in te resow ał się pow odem  
aw arii, a tylko wstępem  do jego opi
sania. M ożna by tak o Józku bez koń
ca, ale on stanowi tylko świecki ele
m ent naszej nie tak dawnej, ale ju ż  
tradycji. Kościelny w ątek zapisał tu 
Janek, jeden  z byłych dyspozytorów  
mojej kopalni, dziś ju ż  na em eryturze

Ogólnopolskie seminarium filmowe

Nasi w kinie światowym
W czwartek 7 grudnia o 

godz. 19.00 w Teatrze Ziemi 
Rybnickiej odbędzie się ofi
cjalne otwarcie 40. Jubileuszo
wego Ogólnopolskiego Semi
narium Filmowego Polskiej 
Federacji Dyskusyjnych Klu
bów Filmowych na temat: 
Wkład Polski i Polaków do ki
nematografii światowej.

W ciągu czterech dni trwania semina
rium kinomani “zaawansowani” czyli 
DKF-owcy, ale także zwyczajni miło
śnicy kina będą mieli okazję do obej
rzenia kilkunastu zagranicznych filmów, 
w których odnaleźć można “ślad polski”, 
czy to poprzez występujących w nich 
polskich aktorów, autorów zdjęć, sce
nariusza czy muzyki. Obejrzymy m.in. 
dwuczęściowy film austriacki “Blado
niebieskie pismo kobiece ” ze zdjęcia
mi Edwarda Kłosińskiego, w którym 
występuje m.in. Krystyna Janda, nie
miecki film Schlöndorfa "Fałszerstwo ” 
z Jerzym Skolimowskim, duńską “Urodzinową

emeryturze. On to kiedyś, jeszcze w czasach 
kiedy miesiąc w górnictw ie m iał n ie
rzadko 32 dni, po szychcie na noc 
poszedł na godz. 6.00 do “now ego” 
kościoła i w trakcie mszy zasnął. Pod
czas podniesienia, kiedy w kościele 
panow ała absolutna cisza, Janka zbu
dził dzwonek m inistranta przy o łta
rzu i wtedy na cały głos zawołał: Słu
cham, dyspozytor. Tu trzeba dodać, 
że Janek był człow iekiem , który nie 
brał a lkoholu  do ust. W szystko to 
spow odow ało  zm ęczenie . W ielu  z 
m oich kolegów dziś ju ż  w zawodzie 
nie pracuje. W ostatnim czasie z przy
w ile jów  em ery ta lnych  sko rzysta li 
często z konieczności doskonali, mło
dzi jeszcze fachowcy tylko po to, by zro
bić miejsce młodszym. Przy tej okazji 
chciałbym ich pozdrowić i zapewnić, że 
ci trochę młodsi jeszcze o nich pamię
tają. Życzę im, żeby jeszcze niejedną 
“Barbórkę” przeżyli w zdrowiu.

Szczęść B oże 
C zesław G oliński

Urodzinową podróż ” z Dorotą Pomykałą, 
Dorotą Kamińską i Bogusławem Lindą, 
"Milczenie poety ” z Barbarą Kwiatkow
ską - Lass, koprodukcję szwajcarsko- 
polską “Kołysanka: kwiaty, przyjaciel, 
przepowiednia ” z muzyką Zbigniewa 
Preisnera.

Zobaczymy też film “Powaqqatsi” - 
kontynuację głośnego “Koyaanisquat
si ”, w  reżyserii Godfreya Reggio, nowy 
film Kondratiuka "Wrzeciono czasu , 
“Valmont” Milosa Formana, “Wrzask” 
Skolimowskiego, nagrodzony Złotą Pal
m ą w Cannes w 1988 roku film “Pelle 
Zwycięzca ” i kilka innych równie atrak
cyjnych filmowych obrazów. Filmy zo
stały udostępnione przez ambasady Nie
miec, Danii, Grecji, Wielkiej Brytanii i 
Hiszpanii, przez Instytut Kultury Austrii, 
Asocjację Klubów Filmowych w Bra
tysławie oraz Filmotekę Narodową w 
Warszawie.

W dniu inauguracji, 7 grudnia wystą
pi kabaret “Alekino ”, który przedstawi 
szlagiery z przedwojennych filmów w 
nowej aranżacji i interpretacji.

K arnety  na całą im prezę m ożna 
kupić w kasie TZR  oraz w pierwszym 
dniu im prezy w cenie 18,00 zł. Jedno
razow e k a rty  w stępu - na 30 min. 
przed seansami. /r/

Mohairowy
wernisaż

Głównym tworzywem z jakiego ko
rzysta posługująca się unikatową tech
niką czeska plastyczka R enata Filipo
va j e s t ... mohairowa włóczka. Powsta
j ą  z niej zaskakujące formą prace, które 
będzie m ożna oglądać w rybnickim  
M uzeum do końca bieżącego roku. 
Otwarcie wystawy połączone z werni
sażem odbędzie się w środę 6 grudnia  
o godz. 17.00.

Artystka równie biegle posługuje się 
słowem, a jej wiersze w wykonaniu ak
tora Teatru Narodowego z Ostrawy będą 
wernisażowi towarzyszyć.

/r/

Iglicę taką zobaczyć można na zadaszeniu wykusza budynku naszej po
czty. Znajduje się on dokładnie na rogu ulicy Pocztowej i Korfantego.

- Warsztaty zorganizowaliśmy po to, aby 
amatorzy mieli okazją konfrontacji z 
zawodowymi artystami - powiedziała 
Beata G rzegorczyk - Sochacka, kie
rownik d/s artystycznych Klubu “Ener
getyk”. -Być może również w kilku oso
bach te właśnie zajęcia obudzą zdolno
ści.

Tematem pierwszych warsztatów bę
dzie m artwa natura, a proponow aną 
techniką rysunek. Wszystkie potrzebne 
materiały dostarczają organizatorzy, a 
udział w zajęciach jest bezpłatny. Ucze
stnicy pracować będą w trzech grupach 
wiekowych: dzieci od lat 10, młodzie
żowej oraz dorosłych. Organizatorzy li
czą zwłaszcza na udział amatorów z tej 
ostatniej grupy.

Impreza jest pierwszą tego typu roz
poczynającą cały cykl -Raz na dwa mie
siące lub raz na kwartał będą odbywać 
się warsztaty plastyczne na różny temat 
i wykorzystujące różne techniki - powie
działa B. Grzegorczyk - Sochacka. - 
Proponować będziemy ceramiką, tkani
ną artystyczną, pastele, malarstwo i pła
skorzeźbę, grafikę. Od stycznia urucha
miamy też cykliczne warsztaty muzycz
ne i teatralne.

W programie sobotnio-niedzielnych 
zajęć plastycznych znajdzie się wykład 
na temat technik rysunkowych, prelek
cja na temat martwej natury, pokaz ry
sunku wg wykładowcy ASP w Krako
wie, prezentacja prac akademickich oraz 
oczywiście zajęcia praktyczne i konsul
tacje.

Szczegółowych inform acji udziela 
sek re taria t klubu “E nergetyk” - tel. 
391899. Tam  również można się za
pisać. /a/

Konkurs wiedzy 
o Chopinie

Prawie trzydzieścioro uczniów z 7 
szkół podstawowych z Rybnika, Żor i 
kilku okolicznych gmin wzięło udział w 
zorganizowanym w I LO im. Powstań
ców  Śl. m iędzyszkolnym  konkursie 
“Życie i twórczość Fryderyka Chopi
na ”. Zwyciężyła Ewa G ruszczyk z SP 
9 w Rybniku, drugie miejsce ex aequo 
zajęły Agnieszka Piecko również z SP 
9 oraz B arbara  Fiałkiewicz z SP 11, 
miejsce trzecie - Anna Wojciechowska 
z SP 13 z Żor. Zespołowo najlepsza była 
ekipa z SP 9 pod opieką Heleny Zaik. 
Trzyetapowy konkurs zorganizowano 
pod kierunkiem doradcy metodycznego 
muzyki Lidii Marszolik.

Najlepszych znawców twórczości i 
życia Chopina nagrodzono ufundowa
nymi przez miasto książkami o tematy
ce muzycznej, płytami CD i kasetami z 
nagraniami muzyki Chopina.

/r/

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 54



Abecadło
Rzeczy

Śląskich
Nazwisko niemieckiej rodziny Henckel 

von Donnersmarck pojawia się już w śre
dniowiecznych kronikach słowackich, kie
dy to za cesarza Zygmunta Luksemburczy
ka przyjęta została w poczet herbowej 
szlachty. Swój rodowy tytuł “von Donner
smarck” przyjęli oni od nazwy miejscowo
ści, w której mieszkali, a której nazwa po 
słowacku brzmi “Spiski Czwartek”. Kiedy 
zaś tamte tereny przeszły pod władzę au
striackich Habsburgów, Donnersmarckowie 
zaczęli chętnie służyć nowym panom, przyj
mując w XVII wieku austriacki tytuł “ba
rona”. W czasach austriackich Donner
smarckowie przybyli na Śląsk. W 1618 
roku cesarz Rudolf II, potrzebując pie
niędzy na wojnę trzydziestoletnią, prze
kazał Łazarzowi Henckel von Donner
smarck państewko bytomskie. Odtąd ród 
ten zaczął zbijać swoją śląską fortunę, 
początkowo jedynie przez skupywanie 
ziemi, a następnie inwestując w przemysł 
ciężki. My jednak zajmiemy się jedynie 
protestancką, świerklańsko-tarnogórską 
linią Donnersmarcków, z którą związana 
jest również historia powiatu rybnickie
go. Ten potężny ród zetknął się z Ziemią 
Rybnicką kiedy w 1848 roku zaczął rzą
dzić książę Gwidon Henckel von Donner
smarck /1830-1916/. Podczas 86-letnie
go życia, z którego 68 lat zarządzał do
brami swego rodu, Gwidon odnosił pra
wie same sukcesy. Pracował w służbie dy
plomatycznej rządu pruskiego, był człon
kiem Śląskiego Sejmu Prowincjonalne
go i nosił zaszczytny tytuł księcia. Naj
większą jednak aktywność wykazywał w 
sprawach gospodarczych. Rozwijał hut
nictwo ołowiu, cynku i żelaza oraz gór
nictwo węglowe. W jego przedsiębiorstwie

Rybnickie kopalnie 
Donnersmarcka

przedsiębiorstwie /Graflich Guido Henckel von Do
nnersmarck Industrie/  znajdowały się: 
kopalnia “Concordia” w Zabrzu, huta 
“Donnersmarck” w Zabrzu, kopalnia 
“Niemcy” w Świętochłowicach, huta “Silesia

Silesia” w Lipinach oraz dobra w powiecie 
rybnickim. Najpierw książę Gwido w 
1897 roku zainwestował tutaj w zakup 45 
km kwadratowych pól górniczych na 
węgiel kamienny. Następnie w 1903 roku 

rozpoczęła się budowa 
kopalni “D onner
smarck” w Chwałowi
cach. Prace rozpoczęły 
się we wrześniu pod 
okiem inspektora górni
czego, a później dyrek
tora Bresslera. Jednak z 
powodu pojawienia się 
kurzawek pogłębianie 
szybów wydobywczych 
posuw ało się bardzo 
powoli. Głębokość 400 
metrów osiągnięto do
piero w 1907 roku. Zaś 
na głębokości 320 me
trów urządzono poziom 
powietrzny, a na 350 
m etrach  zrobiono 
pierwsze piętro wyro
bowe. Natomiast regu
larne wydobywanie i 
wysyłanie węgla rozpo
częto dopiero w drugiej 
połow ie 1910 roku. 
Pracom pod ziemią to-

To unikatowe zdjęcie wykonano w 
roku w jednym z chodników kopalni w 
Chwałowicach. W środku w wysokich 
butach i oparty o lokomotywę stoi sztaj
ger Karol Syrek z Radziejowa

Sztandar Polsk i

70 lat temu "Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka" 
od 1 do 7 grudnia listopada donosiły

- W ub. czwartek wieczorem na ul. Żor
skiej najechał samochód ciężarowy z 
K atow ic na sam ochód osobow y, w 
którym znajdował się syn pana Wróbla. 
Zderzenie było tak nieszczęśliwe, że 
chłopak wyleciał z samochodu, pono
sząc ciężkie okaleczenia głowy i nóg. 
Szofer samochodu ciężarowego dał dra
paka. Podobno nie posiadał zezwolenia 
jazdy samochodem.
- /Pożar./ Dnia 26 b.m. o godz. 7.30 
wybuchł pożar w browarze Hermanna 
Muellera w Rybniku, który zniszczył 
poukładany w etażach chrust, służący do 
ostudzenia wody. Pożar spowodowali 
robotnicy przez nieostrożne obchodze
nie się z lampą do lutowania. Powstała 
szkoda wynosi 2 tysiące złotych.
- /Nieszczęśliwy wypadek./ Dnia 23 
b.m. o godz. 15.45 został 6-letni chło
piec Józef Szostek i 14-letni Franciszek 
Jaworski, obaj z Wielopola przy rąba
niu pnia ciężko zranieni, przez to, że do 
łupania drzew a użyli granat ręczny, 
który eksplodował. Szostek Józef zmarł 
wskutek odniesionych ran wkrótce, Ja
worski zaś znajduje się w szpitalu Jul
jusza w Rybniku.
- W najbliższych dniach zostanie roz
dzielonych 10 tysięcy ton węgla między 
bezrobotnych Wojew. Śląskiego, którzy 
pozbawieni są wszelkich środków do 
życia.

Ogłoszenia
Wróciłam
Marja  Sznapka /Wycisk/
Rybnik, ulica Rynkowa I
u rzeźnika Mendego.

*  * *  *

Większe przedsiębiorstwo poszukuje 
ucznia

z polskiej rodziny 
oraz chłopca
poniżej lat 18 z praktyką biurową. 
Zgłoszenia do administracji “Sztanda
ru Polskiego” pod nr. 552.

*  *  *

Kino Kameralne 
Rybnik
Od piątku 4 do czwartku II grudnia 
1925 r.
“Boś to Ty”
Wielka romantyczna operetka
- filmowa w 6 aktach -
Cudne zdjęcia z Barcelony, Valencji, 
Malagi, Granady i Gibraltaru.
W rolach głównych dwaj ulubieńce pu
bliczn.
Hanni Weisse i Karol Beckersachs 
Śpiew zostaje wykonany przez pierw
szorzędnych artystów.
Przedstawienia w dn. powszednich o 
godzinie 1/2 6 i 8, w niedzielę o godz. 
3, 1/2 6 i 8.

Wesoły kącik
- Prosi pan o rękę mojej córki, ale której? 
Młodsza będzie miała 50000 posagu, a 
starsza 75 tysięcy złotych...
- A czy pan dobrodziej jeszcze starszej 
nie ma?

grubości, zaś najcieńszy 2 metry. Dziś to 
kopalnia “Jankow ice” . W okół tych 
dwóch podrybnickich kopalń powstały 
osiedla robotnicze, tzw. familoki, kasyna 
dla robotników, parki, place zabaw dla 
dzieci. Kopalnie miały również swoje tur
bogeneratory, a nadwyżkami energii elek
trycznej oświetlano familoki oraz otocze
nie kopalni, zaś resztę sprzedawano Ryb
nikowi.

Po powstaniach śląskich /1919-1920- 
1921 / i plebiscycie /1921 / cała posiadłość 
księcia Gwidona znalazła się w granicach 
Polski. Stary książę już tego nie dożył, a 
umierając w 1916 roku majątek przeka
zał dwóm synom: Gwidottowi i Krafto
wi von Donnersmarckom. Pod polskimi 
rządami Donnersmarckowie nadal bez 
skrępowania prowadzili swoje przedsię
biorstwa, przyjmując nawet polskie oby
watelstwo.

W czasie drugiej w ojny światowej, 
Donnersmarckowie wyraźnie jednak opo
wiedzieli się po stronie Hitlera, a nie
którzy członkow ie ich rodu służyli 
naw et na w ysokich szczeblach SS. 
Donnersmarckowie uczestniczyli rów
nież przy podziale łupów, przejmując ko
palnie, huty i inne zakłady przemysłowe. 
Pod koniec wojny Gwidotto Henckel von 
Donnersmarck rozpoczął wywożenie 

i swoich skarbów w głąb 
N iem iec. N astępnie 
opuścił swój wspania
ły pałac w Świerklań
cu zwany “śląskim we
rsalem ” i zakupił w 
Bawarii dużą posia
dłość, gdzie jego spad
kobiercy mieszkają do 
dziś. Po 1945 roku cały 
majątek Donnersmarc
ków został znacjonali
zowany, podobnie zre
sztą stało się z włościa
mi B allestrem ów , 
Schaffgotschów, Hohenlohe

Hohenlohe i innych niemieckich “węglo
wych arystokratów” na Śląsku.

Dzisiaj być może z nostalgią spogląda
my na czasy rozwoju śląskiego górnic
twa na przełomie XIX i XX wieku, kie
dy praca była podstawową wartością, bo 
dawała stabilizację i dostatnie życie. 
“Węglowi arystokraci” dorabiali się na 
pracy śląskich górników astronomicz
nych fortun, zaś podatki od ich docho
dów płynęły do pruskiego skarbca. Oczy
wiście, Ślązakom też “coś z tego kapnę
ło”, czasami należny przecież zarobek za 
pracę, a czasami... powołanie do niemieckiej

Restauracja "OLIMPIA" 
w Rybniku-Kamieniu

Bal 
Sylwestrow y

Bilety do nabycia w  restauracji

Barbórka
Grudzień to jest piykny miesionc, bo 

chneda co tydzień sie cosik zdarzo. Noj
przód grubiorze świyntujom swoja Barbór
ka. Jedni jak  sie przynoleży, idom sztram
sko z familijom do kościoła podziynkować 
swoji patronce za opieka na dole. Inksi 
wolom świyntować z kumplami na mokro, 
kaj sie do. Zalywajom chroboka skuli ma
łych zorobków abo skuli bajzlu, jaki sie 
porobiół w górnictwie. Łoński rok mocka 
takich nacinkanych belontało sie po mie
ście. Roz żech przyuważół, jak  takigo fest 
naplompowanego trzech karlusów kludziy
ło, dwóch ciongło a jedyn go z zadku poci
skoł. Prawie wtedy boła ciapulyta na dro
dze i mocka marasu. Byli zmazani, choć
by dzieprym co szychta skończyli i z szole 
wyleźli. U nos w domu tyż sie trocha Bar
bórka fajruje, choć isto ju ż żodyn na gru
bie niy robi. Taty posłali na wczesno rynta 
i teroz sie rozglondajom za jakomś robo
tom, bo piyniyndzy niy styko. Obom sta
rzykom ostało ino pyk, pyk z fajfeczki Duś, 
duś gołąbeczki niy wołajom. Na familo
kach niy ma gołębników, ino wrony na da
chach sie roztopyrczajom.

I tak siedzom do kupki starzy i młodzi 
emeryci przy piwku z szuminami i wspominajom

wspominajom lata przerobione na dole. Jak z 
rynkowa sypiom sie wice ło elwrach, ło 
bezrobotnym Froncku, ale nojwiyncyj god
ki jest ło Skarbniku. Tyn stary, siwy despe
rok niykerych hajerów i szleprów za bło
zna robiół abo ich straszół, a inkszym po
mogoł w robocie. Czasym zamiynioł sie w 
mysz i wyjodoł chłopom chlyb ze szpyrkom. 
Dopolało to górników jak  diosi, bo dycko 
jedna sznita chleba przynosiyli nazod do 
dom swoim dzieckom. Na tako sznita, do
łym przesionkniynto, bajtle dycko czekały. 
Łojce im prawiyli, że jest to chlyb łod sztaj
gra. Dzieci zawijały tyn chlyb sztajgrow
ski, aż im sie uszy trzonsły. Starzyk łospra
wiali, że bół roz taki szleper Lojzik, kery  
dycko lygoł na feli i przespowoł cołko szych
ta. Pora razy citnół go na spaniu Skarb
nik, ale choć go postraszół, Lojzik sie z tego 
nic niy robiół. Wkurzyło to do cna skarb
nika i roz mu na spaniu symnół galoty i 
poraz razy rypnół hercówom w gołe rzici
sko. Lojzik ze strachu wyrywoł ku szli jak  
łoparzony, aż sie wielo kurzawa zrobiyła. 
Tak bół wylynkany, że potym chytoł sie 
kożdyj roboty i sztajger sie go niy mogli 
nachwolić

Łokropicznie rod przysłuchuja sie tym 
górniczym łosprowkom. Jest ich tela, że 
styknie bojanio na kupa lot

Edek

K sią żę G widon H en ckel von 
Donnersmarck żyjący w latach 1830- 
1916, był twórcą potęgi gospodarczej 
swego rodu. To on osobiście nakazał bu
dowanie kopalń w Chwałowicach i Jan
kowicach

niemieckiej armii. Gdyby nie wspomaganie pru
skiego i niemieckiego państwa, śląski 
węgiel stworzyłby z naszego regionu kra
iną miodem i mlekiem płynącą. Tak się 
jednak nie stało ani wtedy, ani później. 
Po drugiej wojnie światowej pracę gór
ników śląskich marnotrawił nieudolny 
system, po którego rabunkowej gospodar
ce pozostały dzisiaj na Górnym Śląsku 
szkody górnicze i zatrute środowisko na
turalne. Chorujemy od samego mieszka
nia na swojej ziemi. Czy możemy zatem 
mieć nadzieję, że dzisiejsza sytuacja po
lityczna da nam gwarancję, że wreszcie 
nasz węgiel przyniesie nam dobrobyt? Ale 
na to jest już o całe sto lat za późno! Nasz 
węgiel był wykorzystaną przez innych 
okazją i jest naszym przekleństwem. Dzi
siaj naszej szansy trzeba szukać w restruk
turyzacji przemysłu. I trzeba się z tym 
spieszyć, bo niektórzy mówią, że węgla 
starczy nam już tylko na około 40 lat.

M arek Szołtysek

Jeszcze o ulicy 
Sobieskiego

Przed dwoma tygodniami /GR 46/ po
ruszyliśmy w “Abecadle...” dzieje nazwy 
dzisiejszej ulicy Sobieskiego. Od 1939 
do 1941 roku nosiła ona imię “Rudolfa 
Hessa”, który był wysokim urzędnikiem 
NSDAP. Jednak kiedy w maju 1941 roku 
Hess w niewyjaśnionych do dzisiaj oko
licznościach dostał się w ręce Anglików, 
kancelaria Rzeszy podała wiadomość o 
jego chorobie psychicznej. Domyślaliśmy 
się, że w związku z tą aferą zmieniono 
również nazwę rybnickiej ulicy. Zwróci
liśmy się zatem o pomoc do naszych czy
telników i nie zawiedliśmy się. Pani Ja
dwiga Doleżych przyniosła do naszej 
redakcji zaświadczenie z pewnego ryb
nickiego zakładu optycznego z marca 
1944 roku, gdzie na druku firmowym 
skreślono nazwę “Rudolf Hess Strasse” 
/ul. Rudolfa Hessa/ i dopisano nową na
zwę ulicy: Günther Prienstrasse /ul. 
Güntera Priena/. Tak więc możemy po
wiedzieć z całkowitą pewnością, że ulica 
Sobieskiego w latach II wojny światowej 
miała dwóch patronów: Rudolfa Hessa 
w latach 1939-1941 oraz Günthera Prie
na w latach 1941-1945. Dodajmy, że 
Gwnther Prien był kapitanem - leutnan
tem niemieckiej marynarki wojennej, a 
sławę zdobył już podczas pierwszych dni 
wojny, kiedy w październiku 1939 roku 
jego łódź podwodna U.47 zatopiła bry
tyjski pancernik wojenny “Ark Royal”. 
N iem iecka propaganda natychm iast 
okrzyczała go bohaterem. W żadnym jed
nak wypadku kapitan Prien nie może się 
równać zwycięzcy spod Wiednia, królo
wi Janowi Sobieskiemu, który po wojnie 
powrócił do patronowania naszej ulicy.

Redakcja w imieniu czytelników za
interesowanych dziejami naszego mia
sta dziękuje pani Jadwidze Doleżych 
za cenną informację.

M arek Szołtysek

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825 5

Zdjęcie zbiorowe górników z 1906 roku, pracujących przy  
budowie kopalni “Donnersmarck " w Chwałowicach

towarzyszyło również budowanie 4-kilo
metrowej bocznicy kolejowej od stacji 
Niedobczyce. Później kursowała tam 
również kolej towarowa i osobowa. Kie
dy zaś kopalnia w Chwałowicach zaczę
ła przynosić dochody, książę Gwido za
czyna w 1914 roku budować nową ko
palnię. Usytuowano ją  pomiędzy Bogu
szowicami i Jankowicami i nazwano 
“Szyby Blüchra”. Jej dyrektorem był in
spektor górniczy Teubner. Kopalnię 
ukończono w 1918 roku i poprzez dwa 
szyby dokopano się do pięciu pokładów, 
z których najbogatszy miał 6 metrów grubości



 Zarząd Miasta informuje 
Zarząd Miasta Rybnika

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

UŻYTKOWYCH NA DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWO-GOSPODARCZĄ

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

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.

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. Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, jak też unieważnie
nie przetargu bez podania przyczyny.

-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 trafia do adresata

-wady
- brak

Rybnik, ul. J. F. Białych 5 
tel/fax /0 3 6 / 395883 

lub 22651 w. 5883
❖  ŻALUZJE 

poziome i pionowe
❖  ROLETY

tekstylne i zewnętrzne
❖  MARKIZY
❖  REKLAMA

BEZPŁATNE PORADY 
PRAWNIKA

w "Gazecie Rybnickiej"
W piątki w godz. 15.00-17.00 

w siedzibie naszej redakcji 
/Rynek 12a (oficyna), 

tel. 28-825/
dyżuruje prawnik, udzielający 

bezpłatnie p o ra d

6

Ogłoszenia drobne
SPRZEDAM KOCIĘTA 

PERSKIE RODOWODOWE 
TEL. 26-212

WYCENA NIERUCHOMOŚCI
Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK 

tel. 27-616

Kina
“APOLLO”

1 grudnia, 17.00, 19.30; 2 grudnia,
16.00, 18.30; 3 grudnia, 15.00, 17.30, 
20.00; 4-7 grudnia, 17.00, 19.30 - 
“WODNY ŚWIAT” /USA, 12/ 

“PREMIEROWE” przy TZR 
28-30 listopada, 19.30 - “WIECZNA 
MIŁOŚĆ” /od lat 15/ cena 4,00 zł 
1-6 grudnia 17.00,19.00- “DON JUAN 
DE MARCO” /USA, 15/

DKF “EKRAN” przy TZR 
7 grudnia, 40. JU B ILEU SZO W E 
OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM 
FILMOWE POLSKIEJ FEDERACJI 
FILMOWEJ W WARSZAWIE: projek
cje o godz. 12.00, 15.00, 18.30, 21.00, 
23.00; uroczyste otwarcie o godz. 18.30 
z udziałem kabaretu “Alekino”, wstęp za 
karnetami, kartami specjalnymi i kartami 
wstępu /w miarę wolnych miejsc/ 

“WRZOS” - Niedobczyce 
3 grudnia, 17.00 - “BATMAN” /USA/

Koncerty
Teatr Ziemi Rybnickiej 

4 grudnia, 16.00 - GALA BARBÓRKO
WA - wystąpią: Rudi Schuberth, Majka 
Jeżowska, Zayazd - zespół muzyki coun
try, oraz Mr. Bober’s Friends - zespół roc
kowo-jazzowy z Krakowa, cena 20,00 zł

Imprezy
Rynek

6 grudnia, 18.00 - DOROCZNE SPO
TKANIE ZE ŚW. MIKOŁAJEM, wśród 
niespodzianek pokaz sztucznych ogni 

Dom Kultury - Niedobczyce
5 grudnia, 9.00, 11.00 - “SZEWC KO
PYTKO I KACZOR KWAK” - dla dzie
ci z okazji Mikołaja
6 grudnia, 17.00 - Spotkanie z Mikoła
jem /opłata paczek dla dzieci w kwocie 
10,00 zł w biurze DK do 30 listopada/

Rozrywka
Klub “Energetyk”

2-3 grudnia, sobota - 13.00 - 20.00, nie
dziela - 10.00 - 16.00 -I WARSZTATY 
PLASTYCZNE, TEMAT: MARTWA 
NATURA
3 grudnia, 17.00 - “GRUNT TO RO
DZINKA”
6 grudnia, 16.00 - ŚWIĘTO MIKOŁA
JA, w programie “SZEWC KOPYTKO
I KACZOR KWAK” - widowisko dla 
dzieci aktorów Teatru “Maszkaron” oraz 
SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM /informa
cje w sekretariacie, tel. 391899/
7 grudnia, 18.00 - Konkurs fotograficz
ny “Portret” - ogłoszenie regulaminu

W y s t a w y   
Muzeum - Stary Ratusz

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

Miejska Biblioteka Publiczna 
Wystawa: “Artur Trunkhardt - człowiek 
niezwykły” oraz malarstwo Jadwigi Man
dery

Dom Kultury - Niedobczyce
Wystawa prac III Konkursu Sztuki Nie
profesjonalnej im. Vincenta van Gogha

Dyskoteki 
Mała Scena Rybnicka

2 grudnia, od 20.00 do 2.00, cena 4 zł

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

POG. RATUNKOWE: 999, 23-666 
STRAŻ POŻARNA: 998, 22-277 
POLICJA: 997, 21-091
STRAŻ MIEJSKA: 27-254 w godz. 6.00-22.00 
POG. W ETERYNARYJNE: 22-461 
POG. GAZOWE: 23-419, po godz. 15.00 - 55-37-91 
POG. ENERGETYCZNE: 210-71
POG. W ODNO-KANALIZACYJNE: 236-81, 261-92, 266-47 
POG. KOM UNIKACJI M IEJSKIEJ - DYSPOZYTOR: 21-820 
POG. CIEPŁOW NICZE: 249-56, 246-45 
POMOC DROGOWA: 27-569
WODNE OCHOTNICZE POGOTOW IE RATUNKOWE: 26-599 
POGOTOW IE RATUNKOW E KOLEJOW E: 22-638 
POGOTOW IE RATOW NICTW A GÓRNICZEGO: 55-12-89 
POGOTOW IE ZIMOWE: 21-233 
M IEJSKI 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 
ZAMAW IANIE ROZMÓW  M IĘDZYMIASTOW YCH: 900 
BUDZENIE TELEFONICZNE: 900 
ZEGARYNKA: 926
INFORM ACJA I REKLAM ACJA M IĘDZYM IASTOW A:909 
ZAMAW IANIE ROZMÓW  MIĘDZYNARODOW YCH: 901 
POSTÓJ TAXI: 236-60, 286-60 
RADIO TAXI: 27-000
POSTÓJ TAXI BAGAŻOW YCH: ul. M łyńska, tel. 23-561 
Hasło "KRYZYS" - sobotnio-niedzielne, całodobowe dyżury 
psychologów: 26-876 /izba przyjęć szpitala psychiatrycznego, ul. 
Gliwicka 33/
NOCNY DYŻUR APTEK:od 1 do 7 grudnia, Apteka Zdrowie, 
ul. Kościuszki 64, Rybnik, tel. 26-626

e k spr e ss
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 z ł,-
"Dziś fotografujesz - dziś masz zdjęcia"

CENNIK OGŁOSZEŃ W "GAZECIE RYBNICKIEJ"

...U NAS 
SZYBKO 
I TANIO

1  cm2 - 0,80 zł
l słowo - 0,50 zł 

w artykułach sponsorowanych 
1/4 strony - 150 zł 
1/2 strony - 270 zł 
3/4 strony - 350 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 3,50 0,60 0,60
TARG 2,50 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" 245,00/250,00172,00/174,50 9,10/9,35 50,00/51,00
Delikatesy, ul. Miejska 245,00/249,00172,00/174,50 9,10/9,35 49,50/51,00
Gallux, Rynek 245,00/250,00172,00/174,50 9,00/9,35 49,50/50,50

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825

UDANY BIZNES!

firmymy
regionuŚLĄSKA

ul. 3 Maja 30 
p. 810 /  VIII p. 

tel 281 62 
w. 319

ul. Warszawska 10 
40-008 Katowice 
tel. 10688 28,
102 84 98 

fax 58 88 69

Oddział RybnikRES-TYPE



Lwy pokazały pazurki
W sobotni wieczór koszykarki 

RMKS-u Partners Rybnik odniosły 
szóste z rzędu zwycięstwo, wygrywając

Magdalena Domanowska w meczu z 
Legnicą zaliczyła ligowy debiut 

wygrywając tym razem z drużyną Lwa Legnica
86:75 /38:36/.

Zawodniczkom z Legnicy w rozgryw
kach ligowych wiedzie się nie najlepiej, 
ale jak stwierdził trener Ludwik Malec, 
jego drużyna gra z meczu na mecz coraz 
lepiej. Na potwierdzenie opinii trenera ryb
niccy kibice, na których tym razem zamiast 
zespołów tanecznych czekał konkurs rzu
tów osobistych, nie musieli długo czekać. 
Od pierwszego gwizdka koszykarki Lwa 
zaskakiwały sporymi umiejętnościami 
rzutowymi z dystansu, co w głównej mie
rze przyczyniło się do tego, iż uzyskiwa
ły często przewagę punktową nad koszy
karkami RMKS-u Partners. Natomiast 
rybnickie zawodniczki koniecznie chciały 
zdobywać punkty tylko spod kosza, co 
nie zawsze przynosiło oczekiwane efek
ty. W I połowie prowadzenie zmieniało 
się bardzo często, jednak na przerwę koszykarki

koszykarki RMKS-u Partners udały się z 
dwupunktowym prowadzeniem nad ze
społem Lwa Legnica, który w Rybniku 
pokazał się z jak najlepszej strony.

W drugiej połowie rybniczanki wzięły 
przykład ze swoich rywalek i coraz 
odważniej poczynały sobie w rzutach z 
dystansu. Kilka celnych rzutów za 3 pkt. 
w wykonaniu Agnieszki Grelak przyczy
niło się do powiększenia przez rybnicki 
zespół przewagi do 16 punktów. W koń
cowych minutach spotkania koszykarki 
z Legnicy wspięły się jeszcze na wyżyny 
swoich umiejętności i odrobiły kilka 
punktów straty, ale to nie wystarczyło, by 
pokonać rybnickie koszykarki. Po spotka
niu trener zespołu z Legnicy Ludwik Malec 
powiedział: Jestem zadowolony z  gry swo
ich zawodniczek które w Rybniku pokazały 
swoje pazurki. Byliśmy nastawieni na zdo
bywanie punktów z  rzutów z  dystansu i

Wspomogli
chorq

koleżankę
W ubiegłym tygodniu nauczyciele i 

uczniowie z II LO im. Hanki Sawickiej 
wspólnymi siłami zorganizowali w hali 
MOSiR-u mecz koszykówki, z którego pie
niądze /otrzymane ze sprzedaży biletów/ 
zostały przekazane na leczenie Izy Kaznow
skej, uczennicy II LO, która uległa kontuzji 
kręgosłupa

W meczu koszykarskim, w którym zmie
rzyły się ze sobą drużyny nauczycieli i 
uczniów, lepszymi okazali się ci młodsi, 
wygrywając 98-76. W drużynie reprezen
tującej nauczycieli wystąpili m.in. Grażyna 
i Grzegorz Szulik, Mirosław Orczyk, M. 
Kuna, natomiast trzon drużyny uczniowskiej 
stanowiły koszykarki RMKS-u Partners 
Rybnik - A. Szalony, M. Domanowska i A. 
Dąbek. W sumie zebrano 8 mln starych zło
tych i to najbardziej cieszy nie tylko uczest
ników sportowego spotkania, ale także ki
biców, dzięki którym zebrano tak pokaźną 
kwotę. M. Troszka

gdyby dziewczyny poprawiły swoją sku
teczność, pojedynek mógł się zakończyć 
zupełnie innym wynikiem.

Punkty dla RMKS-u Partners Rybnik 
w spotkaniu z Lwem zdobyły: A. Kuszka 
- 27, A. Grelak - 18, Natalia Skrago - 
17, G. Fulbiszewska -16,A. Tomaszew
ska i A. Kuśmirak po 4 pkt, natomiast 
M. Domanowska, A. Szalony, P. Mi
kołajek i G. Troszka - 0.

W drużynie gości najwięcej punktów 
zdobyły : B. Bargiel i A. Ślązak po 18,
I. Górak -15.

Oto pozostałe wyniki VII kolejki: 
Glinik Gorlice - Wisła II Górnik 100-52 
AZS Rokita Wrocław - Cieszynianka Cie
szyn 75-66
Korona Kraków - AZS AWF Kraków 96- 
53
Stal Bobrek Bytom - Stal Stalowa Wola 
68-84
pauzował ASK Merkury Brzeg 
Tabela po 7 kolejkach
1. Glinik Gorlice 7 14 662-306
2. Rokita Wrocław 7 12 558-457
3. RMKS PARTNERS6 12 468-394
4. Wisła II Górnik 7 12 548-533
5. Korona Kraków 6 10 511-330
6. ASK Merkury  Brzeg 6 10 408-449
7. Cieszynianka 7 8 452-570
8. Stal Stalowa Wola 6 8 351-486
9. Lew Legnica 6 7 342-486
10. AZS AWF Kraków 6 6 328-444
11. Stal Bobrek Bytom 6 6 367-540

M arcin T roszka

Dla dzieci 
z Nowin

Rada Osiedla Nowiny Rybnickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej zaprasza 
dzieci ze swojej dzielnicy na otwarty 
turniej tenisa stołowego. Zawody 
odbędą się 5 grudnia br. w auli SP 
31, początek o godz. 16.00.

6 grudnia w godzinach od 16.00 do
19.00 dzieci i młodzież osiedla Nowiny 
będą mogły wziąć udział w Dyskotece 
Mikołajkowej, która odbędzie się w klu
bie “MEGA-BIBA” przy Grunwaldzkiej 
46. W czasie dyskoteki przewidziane 
konkursy z nagrodami. Sponsorem obu 
imprez jest Rada Osiedla Nowiny RSM.

/gw/

 Kronika policyjna 
Pożar

W piątek 24 listopada około godziny
18.00 z nieustalonych jeszcze przyczyn 
powstał pożar na posesji przy ulicy Ka
dłubka. Spalił się tam dach wolnostoją
cego budynku.

Złodziej - piękniś
W nocy z 24 na 25 listopada przy uli

cy Konarskiego w Niedobczycach nie
znany sprawca włamał się do tamtejsze
go sklepu wielobranżowego. Po wybi
ciu szyby złodziej zabrał ze środka ko
smetyki za sumę około tysiąca złotych.

Wybili 10 szyb
W piątek 24 listopada o godzinie

23.00 nieznani sprawcy dopuścili się w 
Boguszowicach przy ulicy Spacerowej 
wyjątkowego wandalizmu. Kamieniami 
i kawałkami gruzu powybijali oni w pry
watnej posesji dziesięć szyb, powodu
jąc straty na sumę 500 złotych.

Aresztowania
W sobotę 25 listopada policja zatrzy

mała trzech młodych mężczyzn, którzy 
zakłócali porządek w miejscu publicz
nym. Podejrzani są oni o wybicie szyb 
w drzwiach wejściowych do sklepu mię
snego przy Placu Wolności. Sprawcy

okazali się pijani i mieli 2,3 i 2,5 pro
mila alkoholu we krwi.

Kradzież na dyskotece 
W nocy z soboty na niedzielę 25/26 

listopada pomiędzy godziną 21.00 a
1.00 na dyskotece przy ulicy Sygnały w 
Gotartowicach nieznani sprawcy ukra
dli dokumenty oraz dwie kurtki o war
tości 500 złotych.

Kamieniem w auto 
W niedzielę 26 listopada, około go

dziny 19.00 nieznani sprawcy rzucili 
przedmiotem w kierunku nadjeżdżają
cego ulicą Gliwicką renault - twingo. W 
niespłaconym jeszcze samochodzie wy
bito szybę, której wstawienie będzie 
kosztowało około 300 złotych.

Samobójstwo
W niedzielę 26 listopada o godzinie 

19.15 w piwnicy przy ulicy Patriotów 
w Boguszowicach powiesił się 34-letni 
mężczyzna. W toku czynności wyjaśnia
jących nie stwierdzono udziału osób 
trzecich, a prokurator odstąpił od sekcji 
zwłok.

Kradzież na cmentarzu
W nocy 19 na 20 listopada na cmen

tarzu przy ulicy M ałachowskiego w 
Boguszowicach nieznany sprawca do
konał zniszczenia nagrobka oraz wazo
nu i lam pionu, powodując straty na

sumę około 600 złotych.
Okradli trzy altany

W nocy z 20 na 21 listopada nieznani 
sprawcy włamali się do trzech altan, 
mieszczących się na terenie ogródków 
działkowych przy ulicy Za Torem. Zło
dzieje narazili działkowiczów na straty 
w wysokości 600 złotych kradnąc m.in. 
radia, grzejniki, piecyki, koce, szachy...

Włamania do restauracji
Nieznani sprawcy okradli w nocy z 20 

na 21 listopada restaurację “Teatralną” 
przy ulicy Wysokiej. Weszli do środka 
przez wybitą szybę i zabrali: kasę kel
nerską, alkohol, papierosy i napoje o 
łącznej wartości 3 tysięcy złotych. Tej 
samej nocy nieznani sprawcy okradli 
również restaurację “Górnośląska” przy 
ulicy o tej samej nazwie. Złodzieje ukryli 
się w lokalu przed jego zamknięciem, 
po czym zabrali alkohole, papierosy i 
gotówkę. Następnie wyszli na zewnątrz 
przy pomocy kluczy zapasowych, które 
odnaleźli na zapleczu lokalu.

Zemsta czy wandalizm?
W nocy z 25 na 26 listopada po wyła

maniu drzwi nieznany sprawca dostał się 
do garażu przy ulicy Czecha, przecina
jąc wszystkie cztery opony stojącego 
tam fiata 125 p.

Sensacji 
nie było

K oszykarze trzecioligow ego  
MKKS-u Rybnik podejmowali we 
własnej hali zespół Linodrutu Zabrze, 
która jak do tej pory nie przegrała ani 
jednego meczu i wszystko wskazuje 
na to, że w przyszłym sezonie będzie 
walczył o punkty w II lidze.

Rybniccy koszykarze nie byli w sta
nie nawiązać równorzędnej walki i prze
grali całe spotkanie 78-99 /34-46/. Od

początku spotkania drużyna z Zabrza, 
w której występują zawodnicy mający 
na swoich kontach występy w I lub II 
lidze uzyskała kilkunastopunktowe pro
wadzenie, którego nie dała sobie ode
brać do końca spotkania, potwierdzając 
tym samym sw oją klasę. Punkty dla 
MKKS-u zdobyli: J. Marciniak - 28, 
A. Pierchała -17, T. Grzybek - 13, T. 
Sosna - 8, M. Kaczmarek - 8, J. Szy
mura - 4, J. Muras - 0. Kolejne spo
tkanie we w łasnej hali koszykarze 
MKKS-u Rybnik rozegrają 9 listopada 
o godz. 18.00, wtedy to ich rywalem 
będzie drużyna AZS-u Katowice.

M .T roszka

W niedzielę 26 listopada br. w auli 
Szkoły Podstawowej nr 31 odbyły się 
Indywidualne Mistrzostwa Nauczy
cieli miasta Rybnik w tenisie stoło
wym.

Tytuł mistrzowski wśród kobiet uzy
skała Krystyna Spyra /SP 13/. Wśród 
mężczyzn zawody rozegrano w dwóch 
kategoriach - powyżej i poniżej lat czter
dziestu. W pierwszej z nich zwyciężył 
Marian Kotyrba /SP5/, drugi był Je
rzy Honysz /ZSG kop. “Jankowice”/, 
trzeci Andrzej Szruba /SP 13/. W dru
giej kategorii zwyciężył Grzegorz Szu
lik /ZST/ przed Grzegorzem Walcza
kiem /SP 13/.

Najbardziej zacięte boje toczono w 
grupie starszych nauczycieli. Oni też 
będą reprezentowali rybnickich pedago
gów w planowanych spotkaniach z po
licjantami i przedstawicielami Straży

Jubileusz Speedway 
Fan-clubu

Założycielskie spotkanie rybnickiego 
Speedway Fan-clubu odbyło się 29 li
stopada 1991 roku. Gośćmi tego pierw
szego spotkania, które prowadził współ
twórca jego powstania Wacław Troszka, 
byli Roman Niemyjski - ówczesny wła
ściciel i sami zawodnicy. Do najszczę
śliwszych momentów organizacja ta z 
pewnością zalicza przyjazd do Rybnika 
ówczesnego Indywidualnego M istrza 
Świata Duńczyka J. Osvalda Pederse
na. Sympatyczny Jano otrzymał porce
lanowego słonia, szalik klubowy, i stał 
się honorowym członkiem tej organiza
cji. Po zakończeniu tego spotkania bo
hater długo jeszcze rozdawał autografy 
i pozow ał do pam iątkow ych zdjęć. 
Członkowie fan-clubu jako nieliczni w

Nauczycielski
ping-pong

Miejskiej. Zawody odbyły się w dosko
nałych warunkach, na sprzęcie młodzie
ży SP 31, ćwiczącej tutaj ping-ponga. 
Od trzech lat z licznymi już sukcesami.

Turniej zorganizował i przeprowadził 
Henryk Sarna, przedstawiciel Rady 
Dzielnicy Nowiny - Zachód. Fundato
rem nagród dla najlepiej odbijających 
ping-ponga nauczycieli był Dział Socjal
ny Miejskiego Zespołu Szkół i Przed
szkoli. Warto dodać, że przy zawodach 
pomagali m łodzi członkowie Sekcji 
Tenisa Stołowego, uczniowie SP 31.

/gw/

kraju spotkali się z medalistami M i
strzostw Świata i czołowymi kiedyś za
w odnikam i kraju, m .in. A ndrzejem  
Wyglendą, Pawłem Waloszkiem, Joa
chimem Majem, Antonim Woryną, Eu
geniuszem Błaszakiem, Jerzym Grytem. 
Fan-club pom agał poszkodow anym , 
tym dla których los okazał się niezbyt 
łaskawy. Przeprowadziliśmy zbiórkę 
pieniędzy na rzecz poszkodowanych 
Piotra Pawlickiego, Eugeniusza Błasza
ka, na fundację “Pomocną dłoń”.

Słowa podziękowania należą się wszy
stkim tym osobom, którzy w jakikolwiek 
sposób klubowi pomogli. Przede wszy
stkim Wacławowi Troszce - współtwór
cy powstania, Stanisławowi Drąszczy
kowi - prezesowi naszej organizacji. 
Swój udział ma również “Gazeta Ryb
nicka”. Dziś, tj. 1 grudnia br. godz. 
17.00 odbędzie się kolejne, jubileuszo
we spotkanie z okazji czwartej rocz
nicy istnienia. Zapraszamy!

R yszard Leonard

Rozpoznaj się na zdjęciu

Pierwsza z osób, które rozpoznają się na zdjęciu zrobionym w środę 22 listopa
da podczas uroczystości w kościele na Nowinach i zgłoszą się w naszej redakcji, 
otrzyma publikowaną w gazecie fotografię oraz p ięć kołoczyków! Zapraszamy 
do zabawy!
Sponsorem naszej zabawy je s t piekarnia Franciszka Studnika z Rybnika przy  
ulicy Kościelnej nr 3.

W ubiegłym tygodniu nagroda została odebrana 
przez Nicolinę Lubszczyk z Rybnika.

Nasza redakcja znajduje się w oficynie kamienicy Rynek 12 /dojście od ulicy 
Zamkowej lub Korfantego/, je s t czynna codziennie oprócz sobót i niedziel od  
9.00 do 1 7.00. Zdj.: szoł

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5 7



Zdjęcie
z albumu czytelników

Zapraszamy naszych Czy
telników do wspólnego oglą
dania zdjęć. Wystarczy 
przyjść do redakcji z cieka
wym zdjęciem, które po opu
blikowaniu zwrócimy. 
/Można też wrzucić je do na
szych "żółtych skrzynek"/. 
Raz w miesiącu autora 
najsympatyczniejszego lub 
najbardziej "odjazdowe
go" zdjęcia firma "EKS
PRES FUJI", Rybnik, ul. 
Reja 2, nagrodzi bezpłat
nym wywołaniem i wyko
naniem odbitek z rolki fil
mu.

W naszym 
konkursie 

zwyciężyło zdjęcie 
Damiana

Twardawy z nr 47 
z 24 listopada pt. 
"Kto szybciej...". 

Nagroda 
do odebrania 

w redakcji

Jednorazwoy czepeczek kąpielowy Zdj.: Michalina Sachs

PW S k lep  w ie lob ran żow y, 
44-200 Rybnik, ul. Kościelna 9, 

tel. 228-27,
S k lep  m otoryzacyjny, 

22-280 Rydułtowy, 
ul. Ofiar Terroru, tel. 577-287, 

A uto-C enter,
44-200 Rybnik, ul. Sobieskiego 14

Nagrodę - 
latarkę 

do czytania 
map

w samochodzie 
ufundowało 

Przedsiębior
stwo

Wielobranżowe
"Sofex"

Ferdynanda
Sobika

Poziomo: A 1 - medytacje plus ćwiczenia gimnastyczne, A6 - młody Luba
szenko, A 11 - świąteczna ryba, C4 - najdłuższa rzeka w Chile, C9 - An
gielski tytuł szlachecki, D1 - architektoniczna część kościoła, D6 - z ciasta 
ziemniaczanego, D11 - z gromady stawonogów, F3 - zasobnik energii, G1 
- niski głos kobiecy, G12 - iglasty krzew, H3 - pistolet do strzelania nabo
jami sygnałowymi, J1 - japoński napój alkoholowy, J6 - szlachetny ka
mień, J 11 - tkanina o wypukłych prążkach, K4 - obrządek religijny, K9 - 
organizacja terrorystyczna, M 1 - tekst przysięgi, M6 - ozdobnik muzycz
ny, M 11 - styl życia danej społeczności.
Pionowo: 1A - ...Kennedy, 1F - np. korbowy, 1J - zmniejsza tarcie, 3D - 
ma cztery skrzydła, 4A - sala wykładowa, 4J - potoczne określenie karet
ki reanimacyjnej, 6A - w kuchnii, 6J - niezbity..., 9A - przeszkoda wypeł
niona wodą, 9J - powiewna tkanina, 11A - karciany kolor, 11J - rakiety 
świetlne, 12D - grasz w nie pionkami, 14A - koc, przykrycie, 14F - Amery
ka, 14J - atomowy lub do palenia czarownic.

W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie po uporządko
w aniu liter  wg. szy fru :H 9 ,D 1 3 ,D 1 4 ;L 11,D 8 ,H 4 ,J 1; 
J14,F10,H3,J8,H11,C5,H9,D7;D1,E3,G12;I12,D4,K10,D14,D8,C10,H7,A1; 
D1,K9,M11; I12,L14,G2,G13.

Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki nr 45 z hasłem 
“NATURA WSZĘDZIE JEST TAKA SAMA” 

otrzymuje: Zbigniew Borowski, ul. Gliwicka 40, 44-200 Rybnik.

Nagroda do odebrania w redakcji przez miesiąc 
od daty ogłoszenia nazwiska zwycięzcy.

Pod znakami zodiaku
BARAN - 21.03. - 20.04. - Niech odnoszone bez specjalnego wysiłku początkowe 
sukcesy nie przewrócą Ci w głowie. Żeby dobrnąć do finału trzeba będzie solidnie 
popracować, unikając pochopnych decyzji i nadmiernych emocji.
BYK  - 21.04. - 20.05. - Podjęta przez Ciebie decyzja może stać się fundamentem 
pod przyszłą pomyślność. Podejmiesz ją  pod urokiem osoby, którą poznasz na 
spotkaniu. Jeżeli nie pójdziesz, może Cię ta romantyczna okazja ominąć. 
BLIŹNIĘTA  - 21.05. - 21.06. - Wrodzona łatwość w nawiązywaniu kontaktów 
pozwoli Ci odnaleźć się w nowej sytuacji. Trzeba będzie odłożyć sprawy osobiste, 
bo szykują się wyjazdy i uczestnictwo w ważnych imprezach.
RAK - 22.06. - 22.07. - Taki twórczy impet zdarza się bardzo rzadko. Wykorzystaj 
ten okres, szczególnie, że masz “błogosławieństwo ”przełożonych. Tym razem nie 
będą się oni wtrącać i krytykować Twoich pomysłów.
L EW  - 23.07. - 23.08. - Przed Tobą umacnianie pozycji, którą zdobyłeś dzięki 
wytrwałej pracy. Nie będzie to łatwe, bo ktoś z satysfakcją obejrzałby Twoją po
rażkę i będzie Ci z  całych sił przeszkadzał. Kiedy zorientujesz się o kogo chodzi, to 
będzie połowa Twojego sukcesu.
PANNA - 24.08. - 22.09. - Przed Tobą okazja do uzyskania znacznych korzyści, 
związana jednak ze sporym ryzykiem. Jeżeli je  podejmiesz możesz też stracić, ale 
nikt Ci nie zarzuci, że nie próbowałeś, a przecież równie mocno ja k  na pieniądzach 
zależy Ci na opinii...
WAGA - 23.09. - 23.10. - Przekonasz się ja k  wielki autorytet i prestiż masz u 
krewnych i znajomych. Twoja opinia zadecyduje o zupełnej zmianie kursu rodzin
nego przedsięwzięcia. Wszystko potoczy się zgodnie z Twoimi przewidywaniami. 
SKORPION - 24.10. - 22.11. - Czeka Cię wiele pokus, które mogą niebezpiecznie 
odwrócić Twoją uwagę od spraw wielkiej wagi. Jeżeli w odpowiednim momencie 
nie skorzystasz z dobrej rady seniora rodu, możesz stracić zaufanie szefów w za
mian za krótkotrwałą popularność wśród współpracowników.
STRZELEC 23.11. - 21.12. - Szybka wymiana informacji uchroni Cię od fałszy
wego kroku, do którego popycha Cię ktoś nieświadomy Twojej wiedzy. Będzie oka
zja do odpłacenia pięknym za nadobne. Nie musisz czuć wyrzutów sumienia. 
KOZIOROŻEC - 22.12. - 20.01. - Twój problem rozwiązany zostanie w sposób 
prosty i naturalny, niejako bez Twojego udziału. Niech to jednak nie uśpi Twojej 
czujności, bo zwycięstwo trzeba jeszcze utrzymać.
WODNIK - 21.01. -19.03. - Poczujesz pierwsze, ostrzegawcze oznaki burzy, która 
może zakłócić Twoje dobre samopoczucie. Postaraj się jeszcze przedtem uporząd
kować sprawy osobiste, bo czasu starczy Ci już tylko na obronę Twoich zawodo
wych interesów.
RYBY - 20.02. - 20.03. - Zmiany jakie się szykują w Twoim życiu mogą być dla 
Ciebie wyjątkową inspiracją. Poszerzy się Twój krąg znajomych, a i starzy przyja
ciele staną się bardziej aktywni. By mieć czas i dla nich, i na pracę, trzeba będzie 
działać bardziej efektywnie.

PALCE LIZAĆ 
czyli  kuchnia Joli

Fatałachy z naszej szafy

Zima w krótkim rękawku
Mohairowa włóczka jest tak rozgrze

wająca, że sweterek nie potrzebuje rękawa

rękawa, żeby był ciepły. Tak w każdym 
razie uważają tej zimy dyktatorzy mody, 
lansując wełniane sweterki, a także sukien
ki z krótkimi rękawkami lub zgoła /!/ bez 
nich. Trochę to nieżyciowe, szczególnie 
w naszych warunkach, gdzie zimy, choć 
coraz łagodniejsze, jednak są, a w bu
dynkach publicznych tem peratura w 
okolicach 25 stop.C to jeszcze rzadkość. 
Nie da się jednak ukryć, że wygląda to 
stylowo, szczególnie, gdy sweterek, 
według ostatnich wymogów, jest o dwa 
numery za mały. Można sprytnie narzu
cić na ramiona bliźniak z długim ręka
wem, ale tak, by krótki rękaw tego pod 
spodem było widać. Zresztą jak  sobie z 
tym fantem poradzicie to już wasz problem

Kule bakaliowe
- ciasto biszkoptowe z  8 ja j - sądzę, że 
każda Pani potrafi je upiec
- 2 kostki masła
- 8 dkg kakao
- 20 dkg cukru pudru
- bakalie
- alkohol - rum, wiśniówka lub wódka 
czysta
Na dwa trzy dni przed pieczeniem kul - 
figi, suszone śliwki, suszone morele - kro
imy, wkładamy do słoika i zalewamy al
koholem. Wrzucamy tam też rodzynki. 
Drobno siekamy migdały i orzechy.

Podstawą kul jest biszkopt z 8 jaj. 
Upieczony musi dobrze wystygnąć. W  
tym czasie przygotowujemy krem - 2 
kostki masła ucieramy z cukrem pudrem 
i kakao - krem powinien być gęsty. Bi
szkopt "szarpiemy" na kawałki, łączy
my z  kremem i bakaliami nasączony
mi alkoholem - dokładnie mieszamy i 
wyrabiamy rękami. Formujemy kule /  
wielkość według uznania/, które na
stępnie obtaczamy w  wiórkach koko
sowych.

Kule można zamrozić / nawet na pół 
roku / - nie tracą swych walorów sma
kowych, warto więc przygotować ich 
dużo za jednym razem.

Galaretki
Najpopularniejsze to z nóżek i kurcza
ka. Czy próbowały Panie galaretki z 
wędzonej makreli, śledzia marynowa
nego /z e  sło ika/, wędzonego kurcza
ka, indyka? Proponuję kupić po 10 - 
15 dkg tych produktów i przygotować 
z nich tak lubianą przez wszystkich zim
ną zakąskę. Proszę nie zapominać o 
groszku konserwowym, gotowanej 
marchewce, gotowanych ja jkach - 
które, pokrojone, dodajemy do gala
retki.
Proporcja na "zalewę" to - w  1 /2  litra 
rosołu / może być z kostki/ rozpuszcza
my 1 łyżkę żelatyny. Ja wypróbowa
łam jeszcze inny sposób. Galaretkową 
"zalewę" przyrządzam pół na pół z 
rosołu i wody z ogórków konserwowych 
/które sama przygotowuję/ - jest wte
dy pikantna, kwaśniejsza. Polecam ten 
sposób!

problem, bo moda jest od tego by było śmie
sznie i inaczej, a nie praktycznie.

W różka

Rybnickie puzzle
Być może "zimowa" łam igłówka, 

której druk rozpoczynamy w tym nu
merze, okaże się nieco trudniejsza, ale 
nasi czytelnicy na pewno sobie z nią 
poradzą. W arto, p on iew aż w śród  
tych, którzy z czterech części (trzy  
pozostałe opublikujem y w kolejnych  
numerach "GR") ułożą zimowy wido
czek  i p rzyślą  go do red ak cji lub  
wrzucą do naszych "żółtych skrzy
nek", rozlosujemy dwie nagrody pie
niężne w wysokości 20 zł każda. Tyl
ko wycinać i składać!

CzytAj
RazEm  z nAMi

Tajemnica świętości
W naszym prawie w stu procentach katolic

kim społeczeństwie, akcja książki rozgrywają
ca się w środowisku księży ma szansę stać się 
bestsellerem i.... pewnie bestsellerem się stanie. 
Nie szkodzi, że chodzi o środowisko hierarchii 
kościelnej w amerykańskim Chicago. Intryga 
obraca się wokół“ śledztwa,, jakie toczy się przed 
ewentualną beatyfikacją zmarłego męczeńską 
śmiercią kardynała archidiecezji chicagowskiej. 
Obarczony tą misją ksiądz przeprowadza serię 
rozmów z ludźmi z najbliższego otoczenia kar
dynała, a z relacji tych zaczyna wyłaniać się 
bardzo kontrowersyjna sylwetka kandydata na 
świętego - człowieka pozostającego przez całe 
życie w bliskiej przyjaźni z kobietą uwikłane
go w polityczne wydarzenia /wątek polski/, za 
którego “świętością” przemawiają jednak przy
padki uzdrowień w jego obecności.

Książka “Pokusa ”jest tym ciekawszą że jej 
autor jest katolickim księdzem, prowadzącym 
duszpasterską działalność w diecezji chicagow
skiej, a także profesorem socjologii na uniwer
sytecie stanu Arizona
Andrew M. Greeley, “Pokusa”, Świat 
Książki, Warszawa 1995 r. /r/
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