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Rok inwestycyjny 
na finiszu

Koniec roku kalendarzowego 
tuż, tuż. Spróbujmy podsumować 
mijający rok inwestycyjny rybnic
kiej gminy samorządowej.

Tegoroczne inwestycje miasta Rybni
ka zdominowały nakłady na oświatę. Był 
to kolejny bogaty rok pod tym wzglę
dem. Władze miasta skoncentrowały 
środki na dokończenie rozbudow y 
Szkoły Podstawowej nr 13 w Chwało
wicach. Niebagatelne koszty około 13 
miliardów starych złotych /w tym 3 mi
liardy na remont starej części szkoły/ 
sprawiły, że była to największa miejska 
inwestycja ukończona w roku bieżącym. 
Około 9 miliardów kosztowały prace 
przy Szkole Podstawowej w dzielnicy 
Piaski. Zakończenie tej inwestycji jest 
przewidywane w roku przyszłym. 5 mi
liardów włożono w budowę nowej szko
ły w dzielnicy Boguszowice-Północ, 
która za dwa lata powinna zostać w ca
łości udostępniona uczniom i pedago
gom. Wreszcie 3 miliardy kosztowały 
inwestycje w Szkole Podstawowej nr 33 
w Niedobczycach - przeznaczone głów
nie na budowę kompleksu boisk sporto
wych. To, oczywiście, tylko największe 
spośród wszystkich inwestycji oświato
wych w mieście.

W zasadzie nie było w Rybniku ani 
jednej szkoły podstawowej, do której nie 
trafiłyby ekipy remontowe finansowa
ne z kasy miejskiej. Dotarły one także 
do wielu szkół średnich, np. do I  LO im. 
Powstańców Śląskich /tu przeprowadzono

przeprowadzono częściowy remont sieci kanalizacyj
nej/, mimo że nie podlegają one formal
nie władzom gminy samorządowej.

Drugą pozycję pod względem nakła
dów zajmują inwestycje w dziedzinie 
ochrony zdrowia. Na budowę szpitala 
w Orzepowicach przeznaczono w tym 
roku 80 miliardów starych złotych, w

tym 25 miliardów z kasy miejskiej. I 
choć nie są to ciągle środki wystarcza
jące na uruchomienie największej u nas 
budowli pozostałej w spadku po okre
sie “realnego socjalizmu”, to przecież 
ich zastrzyk musi być odczuwalny na 
terenie budowy szpitala. Z pewnością o 

c.d. na stronie 2

Jedną z najważniejszych inwestycji oświatowych miasta była 
rozbudowa szkoły nr 13 w Chwałowicach. Zdj.:sol.

Cech Rzemiosł Różnych w Rybniku

Tradycja i pewność
Do 1989 roku członkostwo prywatnych wytwórców i usługodawców w 

organizacjach cechowych było obligatoryjne. W warunkach gospodarki 
rynkowej zrzeszanie się jest dobrowolne. Aktualnie Cech Rzemiosł Róż
nych w Rybniku działający na terenie byłego powiatu rybnickiego zrze
sza około 800 zakładów rzemieślniczych. To mniej niż było kiedyś, bo 
odpadli m.in. rolnicy, ale tendencja zwyżkuje i coraz więcej młodych 
rzemieślników docenia przynależność do organizacji cechowej. Przema
wia za tym wielowiekowa t r a d y c j a  i p e w n o ś ć .

Hasło tej treści widnieje na siedzibie 
organizacji cechowej w  Rybniku, popu
larnym “Okrąglaku”. Co znaczy w pol
skim rzemiośle tradycja - wiemy. O zna
czeniu pojęcia pewność i innych proble
mach środowiska rzemieślniczego roz
mawiamy ze Starszym rybnickiego Ce
chu Rzemiosł Różnych Krystianem 
Cyprysem, na co dzień zegarmistrzem, 
Podstarszym Helmutem Pfeiferem, 
prowadzącym zakład malarski i dyrek
torem Biura Cechu Rzemiosł Różnych 
Edwardem Szwedą.
- Ta pewność to przede wszystkim pew
ność dla klienta, że dobrowolnie zrze
szeni w naszej organizacji rzemieślnicy 
świadczą usługi na najwyższym pozio
mie - mówi E. Szweda. Cech jako orga
nizacja bierze odpowiedzialność za ja 
kość usług, ale tylko rzem ieślników  
zrzeszonych. Niesolidni rzemieślnicy 
pozostający poza cechem psują opinię

tym zrzeszonym, zaś nieświadomi klien
ci zwracają się do cechu. Nasze hasło 
odnosi się tylko do typowego rzemieśl
nika. Przed 1989 roku do worka pod 
nazwą “rzemiosło” wrzucano wszystko: 
ważenie osób, prowadzenie szaletów i 
wiele innych profesji. Po wejściu w ży
cie ustawy o działalności gospodarczej 
i dobrowolnej przynależność do zrze
szeń i stowarzyszeń, trzeba było się sa
memu określić, czy chce się należeć do 
cechu, do zrzeszenia prywatnego han
dlu, transportu czy innych organizacji. 
W cechu pozostało rdzenne rzemiosło. 
Sześcioletni okres obowiązywania na
szego hasła potwierdza jego treść - prak
tycznie nie odnotowujemy skarg ani za
żaleń klientów. Jeżeli się zdarzają, ku 
satysfakcji klienta załatwiamy sprawę tu, 
w cechu. Większość skarg trafia do nas 
na osoby prowadzące działalność gospo
darczą, a nie należące do cechu. Za ich

usługi czy wyroby my nie bierzemy od
powiedzialności. Z przykrością wtedy 
tłumaczymy pomyłkę i wskazujemy dro
gę - czy to do właściwego organu, który 
wydał pozwolenie na prowadzenie dzia
łalności, czy też organizacji konsumenc
kiej. Gdyby ustawa mówiła, że prawo 
do nazwania siebie rzemieślnikiem mie
liby tylko członkowie cechu - sprawa 
byłaby jasna.
- Podstawa rzemiosła to dziś usługi i 
drobna produkcja - mówi K. Cyprys. - 
Jeżeli rzemiosło nie stoi na tak wyso
kim poziomie, na jakim by się nam ma
rzyło, to powodów tego trzeba szukać 
w latach, kiedy to przysłowiowe “zielo
ne światło” dla tej gałęzi, socjalistycz
nej wtedy gospodarki, zmieniało się 
szybko na “ostrzegawcze pomarańczo
we” i w końcu “czerwone” tak, że nazy
wano je  popularnie dyskotekowymi.

c.d. na stronie 3

f i r my
ŚLĄSKA

patrz 6

UDANY BIZNES!

W mikołajowy wieczór w galerii Muzeum swoje "ciepłe" prace 
zaprezentowała czeska artystka Renata Filipova. Zdj.: sol

Czytaj na stronie 4

O mikołajowych imprezach - na stronie 3

Nowy firmowy sklep Auto-Center,
PW 44-200 Rybnik, 

ul. Sobieskiego 14
zaprasza 
i oferuje

/radioodtwarzacze samochodowe z głośnikami 
firmy Gerhard i Daewoo 

/ akcesoria motoryzacyjne
/ogumienie, akumulatory firmy Centra i Turbostart 
/ kosmetyki samochodowe firmy Sonax 
/ bagażniki i łańcuchy firmy Fapa

Sklep motoryzacyjny, 
44-200 Rybnik, ul. Kościelna 9, 

tel. 228-27,

Sklep motoryzacyjny, 
22-280 Rydułtowy, 

ul. Ofiar Terroru, tel. 577-287,

Ogłaszamy przedświąteczny konkurs dla dzieci pod hasłem

Napisz l is t  do Świętego M i koł aja.
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,

1GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

a nagrodą będzie DAR M O WY BILET  
MIESIĘCZNY KOMUNIKACJI 
MIEJSKIEJ NA TERENIE RYBNI
KA NA LUTY 1996 R.



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
położona 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.

_______ Ekologia i my________
Nie palmy tworzyw sztucznych!
Trzydzieści lat temu w słowniku wy

razów obcych ekologię definiowano w 
następujący sposób: nauka biologiczna 
badająca wzajemne stosunki między 
organizmami, a otaczającym je środo
wiskiem. Dziś ekologia to nie tylko na
uka, ale konkretne zadania do wykona
nia przez państwo, władze lokalne, ale 
także nas samych. Pozornie nasze poje
dyncze działania są bardzo ograniczo
ne i niewiele znaczące. Ale tylko pozor
nie! Spróbujmy wspólnie zastanowić 
się, co sami, nie oglądając się na wła
dzę, możemy zrobić dla ekologii czyli 
dla siebie. W kąciku ekologicznym bę
dziemy dyskutować jak ratować środo
wisko, w którym żyjemy, a po nas żyć 
będą nasze dzieci, i, miejmy nadzieję, 
następne pokolenia.

Dziś proponujemy temat - hasło “Nie 
palmy odpadów wydzielających tru
jące substancje”. Sprawa bardzo aktu
alna, bo sezon grzewczy w pełni, a bu
dynków ogrzewanych piecami węglo
wymi w naszym mieście ciągle za dużo. 
Nie ma chyba osoby, która nie odczuwałaby

odczuwałaby skutków tego stanu rzeczy. U 
wielu z nas nasilają się alergie, duszno
ści, bóle i zawroty głowy. Mimo to wca
le nie tak rzadki jest widok smolistych, 
bądź żółtych dymów wydobywających 
się z kominów. Wiadomo, że pochodzą 
one z palenia starych butów, resztek 
papy, wykładzin, tworzyw sztucznych 
itp. Zamiast je  wrzucać do pieca, wy
starczyłoby wynieść do pojemnika na 
śmieci. Wartość kaloryczna takich od
padów jes t z reguły niewielka, za to 
szkoda dla środowiska ogromna. Takim 
sytuacjom możemy zapobiec my sami! 
W świąteczny, barbórkowy poniedzia
łek żółte, duszące dymy wydobywały się 
z kominów budynku przy skrzyżowaniu 
ulic Powstańców i Gliwickiej, a także z 
budynku stojącego w pobliżu apteki św. 
Antoniego przy ulicy Raciborskiej. A 
więc w samym sercu naszego miasta. 
Czyżby właściciele tych posesji chcieli 
w ten sposób “nadrobić” to, co udało się 
osiągnąć przy zmniejszeniu emisji dy
mów z komina rybnickiego browaru ?

W anda Świeża

R ok inw estycyjny na finiszu
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tym niedługo napiszemy.

Największe nakłady na remonty pla
cówek ochrony zdrowia przeznaczyło 
miasto dla przychodni przy ulicy Byłych 
Więźniów Politycznych oraz przychodni 
w dzielnicy Niewiadom. Ich suma wy
niosła około 3 miliardy starych złotych.

Trzecie miejsce pod względem wyso
kości nakładów inwestycyjnych zajął 
dział gospodarki komunalnej. Spośród 
największych prac należy tu wymienić: 
roboty przy infrastrukturze osiedla do
mków jednorodzinnych przy ulicy Wierz
bowej /ponad 7 miliardów złotych/ oraz 
osiedla w Rybnickiej Kuźni /około 2 mi
liardów złotych/, prace przy kanalizacji 
w Boguszowicach Starych /3 miliardy/, 
Kamieniu / 1 miliard/ i na Wawoku / 1 
miliard/. Pół miliarda pochłonęły prace 
kanalizacyjne przy ulicy Reymonta /w 
kierunku ul. Krzyżowej/, około 300 mi
lionów kosztowały dwie kładki przerzu
cone nad Nacyną i kanałem Rudy.
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Wiele uwagi poświęcono rozwojowi 
bazy sportowo-wypoczynkowej. Niedłu
go zostanie oddany do użytku ośrodek 
“Bushido” na Nowinach, którego koszty 
wyniosły ok. 7 miliardów. Prace inwe
stycyjne przy Stadionie Miejskim i Ką
pielisku “Ruda” kosztowały ponad dwa 
miliardy, nie mówiąc o remontach obu 
tych obiektów, a także kompleksie wy
poczynkowym w Kamieniu, basenach 
przy ulicy Powstańców Śląskich i na Pa
ruszowcu. Ogólne nakłady na bazę kul
tury fizycznej i sportu przekroczyły 13 
miliardów starych złotych.

Wreszcie nakłady na bazę kulturalną. 
Około 7 miliardów wyniosły tegoroczne 
koszty dokończenia rozbudowy Muzeum 
w Rybniku. 2 miliardy kosztuje remont 
Domu Kultury w Chwałowicach. Ko
sztem ok. 600 milionów złotych rozrosła 
się baza ośrodka “Alliance Franęaise”. 
Znów mówimy tylko o największych na
kładach. W sumie 10 miliardów miasto 
wydało na powiększenie i ulepszenie rybnickich

Św iadectw a udziałowe na terenie 
Rybnika sprzedaw ane są  w sześciu 
punktach - w dw óch okienkach w 
PKO B.P. przy ul. B iałych, w ekspo
zyturach w Boguszowicach, N iew ia
domiu, Chwałowicach,
Ż o rach . W p raw d z ie  
długich kolejek nie za
uważono, ale praktycz
nie w godzinach sprze
daży ruch je s t ciągły.

Świadectwo udziało
we odebrać może każdy, kto do 31 
grudnia 1994 roku ukończył 18 lat, 
zgłosił się do PKO P.B. z dowodem 
osobistym  i w niósł opłatę - 20 zł. Nie 
ma możliwości, aby ktoś odebrał w ięcej

więcej niż jedno  św iadectw o, gdyż po 
zakupie w dowodzie wbijana jes t pie
czątka z odpowiednią informacją. Dla 
każdego więc wystarczy. Sprzedaż pro
wadzona będzie aż do 31 listopada 1996 

roku, i w Rybni
ku nie przewidu
je  się raczej 
w cześniejszego 
wyprzedania. Po 
roku świadectwo 
udziałowe zamie

nić można na jedną akcję piętnastu fun
duszy inwestycyjnych. Ale zarobić moż
na też od razu, gdyż PKO B.P. równo
legle prowadzi skup - po 40 zł za jedno 
świadectwo. /a/

Odbieramy
świadectwa
udziałowe 

Bawili się wszyscy
Z okazji Dnia 

G órnika trady
cyjn ie już w 
Szkole Podstawo
wej nr 30 odbyła 
się uroczysta aka
demia.

Co roku górnicy z 
okolicznej dzielnicy 
po m szy św ię te j w 
kościele w raz z po
cztem sztandarow ym  
udają  się do szkoły, 
gdzie dzieci prezen
tu ją  p rz y g o to w a n e  
przez siebie p rogra
m y, w tym  te k s ty  
gwarowe.

W tym roku rów
n ie ż  w u ro c z y s te j 
a k a d e m ii w z ię ły  
udział wszystkie kla
sy od p ie rw sze j do 
szóstej p rzedstaw ia
jąc rów nież tradycyj
ne tańce. Po części
a rty s ty czn e j goście  
wraz z nauczycielam i zaproszeni zo
stali na Biesiadę Górniczą. Ze swej 
strony górnicy odwdzięczyli się szko
le zbierając m iędzy sobą pieniądze.

Ze zgrom adzonej sumy /900 tys. st. 
z ł/kup ione  zostaną owoce i słodycze 
na organizow any w krótce Poranek 
w igilijny oraz pomoce szkolne.

/a/

Wigilijne spotkanie

T el ef on y  do r edak cj i

Będą telefony
Zadzwonił do nas czytelnik - klient nowo 

oddanej do użytku poczty. Okazuje się, że 
pomieszczenie, owszem, wszystkim przy
padło do gustu i jest na ogół chwalone, na
tomiast z funkcjonalnością już gorzej. Wie
le osób dziwi lub wręcz oburza brak więk
szej liczby ogólnodostępnych telefonów na 
żetony lub karty magnetyczne. Same żeto
ny i karty, owszem, można kupić na poczcie, 
ale żeby te ostatnie wykorzystać, trzeba już 
udać się gdzie indziej, gdyż na poczcie jest 
tylko jeden automat na żetony.

Wszyscy rozumieją że poczta i telekomu
nikacja to teraz oddzielne instytucje, ale nie 
ma przecież w Rybniku hallu z telefonami, 
z których mogliby korzystać mieszkańcy. 
Nawet przy samym budynku telekomuni
kacji są zaledwie cztery stanowiska, pozo
stałych trzeba szukać jak igły w stogu siana.

Czy naprawdę nie da się jakoś pogodzić 
interesów tych dwóch instytucji?
Od redakcji:
- Kierownictwo poczty zapewniło, że jeszcze 
w tym tygodniu zamontowany zostanie do
datkowy aparat na karty magnetyczne. Przy
znano rację klientom i już zdecydowano o 
naprawie błędu. Korzystanie z obu automa
tów możliwe będzie w godzinach pracy 
poczty.

Opłaty w banku
Zadzwoniła do nas czytelniczka zdziwiona 

przepisami w Banku Śląskim. Rzecz dotyczy 
rachunków za prąd i gaz. Jeszcze nie tak 
dawno temu większość płaciła rachunki na 
poczcie. Ale od kiedy pobierane są tam 
dodatkowe opłaty, wiele osób reguluje 
należności w banku. Na rachunkach są 
wpisane odpowiednie konta i nazwa banku, 
w którym można wpłacać, już bez 
dodatkowych opłat. Ale nie zawsze - jak się 
okazało. Wpłaty w banku można dokonać 
tylko do 15 każdego miesiąca. Po tej dacie, 
chociaż przecież konto nadal jest otwarte - 
rachunki płaci się na poczcie. Powód? Pani 
z okienka bankowego nie może doliczyć 
kary za przekroczony termin wpłaty. Może 
to tylko zrobić pani z okienka pocztowego. 
Tak więc po 15 czeka nas nie tylko kara za 
przekroczony termin, ale dodatkowa opłata 
za usługę pocztową

Spotkanie maturzystów ‘47seniorów
Miejski Zarząd Szkół i Przedszkoli 

w Rybniku serdecznie zaprasza Senio
rów rybnickiej oświaty: emerytów i ren
cistów na wigilijne spotkanie, które 
odbędzie się dnia 12.12.1995 r. /wto
rek/ o godz. 14.00 w auli Szkoły Pod
stawowej nr 31 w Rybniku ul. Orze
powieka /Nowiny/.

rybnickich instytucji kultury.
Plan inwestycyjny w tegorocznym bu

dżecie miasta zakładał wydanie ponad 
152 miliardów starych złotych na inwe
stycje i 30 miliardów na remonty bieżą
ce.

- To będzie wykonane. Najwięcej saty
sfakcji przynosi ukończenie jakiejś inwe
stycji, ale wszystkie są  przeze mnie trak
towane jako równie ważne - stwierdza 
wiceprezydent Józef Cyran, gdy staram 
się dowiedzieć, czy miał swoją ulubioną 
rybnicką budowę w tym roku. - Spotkaj
my się na budowie szpitala w Orzepowi
cach, bo pana ubiegną inni dziennika
rze.

Cóż, trzeba będzie odwiedzić szpital... 
/Post scriptum: Wszystkie sumy zostały 
podane szacunkowo; nie może być ina
czej do czasu, gdy prace trwają spływają 
faktury i rok budżetowo-inwestycyjny w 
Rybniku nie został zamknięty. Dla lep
szej orientacji w nakładach operowałem 
sumami w złotówkach przed denomina
cją/.

G rzegorz W alczak

W nowej restauracji “Basztowa” przy 
ulicy Nadbrzeżnej nad rzeką Rudą odby
ło się spotkanie szkolnych kolegów, 
którzy w 1947 roku zdawali maturę w 
rybnickim gimnazjum czyli w dzisiejszym

dzisiejszym I  LO im. Powstańców Śląskich. Z 
ówczesnych dwóch klas, humanistycz
nej i matematyczno-fizycznej, na sobot
nie spotkanie przybyło 11 osób wraz z 
współmałżonkami. Pośród tych matu
rzystów było 9 “uczniów” i 2 “uczenni
ce”. Wspominano dziesięciu zmarłych 
kolegów oraz tych, którzy nie mogli 
przybyć. Później każdy przedstawiał w 
kilku słowach swoje życiowe osiągnięcia

osiągnięcia. Był wojskowy z Warszawy, hodow
ca owiec z M arklowic, proboszcz z 
Przyszowic, budowlaniec, fizyk z Uni
wersytetu Opolskiego, notariusz z Ryb
nika, “górnik” po Politechnice Gliwickiej

Gliwickiej oraz chirurg, który miał zostać księ
dzem. Oglądano rów nież zdjęcia, z 
których najciekawsze były te z wyciecz
ki szkolnej do Opola, którą klasa odby
ła w 1946 roku. Wesołe rozmowy trwa
ły do nocy, zrobiono pamiątkowe zdję
cie i omawiano już jubileuszowe spo
tkanie za dwa lata, kiedy minie dokła
dnie 50 lat od zdania matury.

T ekst i zdj.: szoł
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Wśród wielu Świętych Mikoła
jów jakie w ostatnią środę poja
wiły się w Rybniku, trudno było 
odnaleźć tego prawdziwego naj
prawdziwszego, na którego czeka
ją wszystkie dzieci.

Już od rana rozdaw ały słodycze, 
przede wszystkim jednak reklamowały 
wynajmujące ich firmy.

W tym roku Święty Mikołaj patrono
wał też akcji charytatywnej organizowa
nej przez śląskie media dla najbardziej 
potrzebujących dzieci. Jej efekty pozna
my niebawem.

Święty Mikołaj “miejski” zawitał do 
Rybnika wieczorem, by w bajkowej sce
nerii rozświetlonego świątecznie Ryn
ku powitać bardzo licznie zgromadzo
ne dzieci. Maluchom, a także nieco star
szym nie przeszkadzało, że “zameryka
nizowany” strój Mikołaja nie bardzo 
współgrał z ... biskupim pastorałem. 
Mikołaj zapewnił, że najlepszą paczką 
dla dzieci będą “Kaczki z Nowej Pacz
ki ”. Zapowiadany wcześniej zespół sta
rał się jak mógł rozgrzać dzieci, a po
mogły mu w tym sztuczne ognie, które 
krótkie spotkanie z Mikołajem “z hu
kiem” zakończyły. /r/

Mikołaje *  M ikołaje
Mikołaj odwiedził również dzieci ze 

szpitala na ul. Rudzkiej. Społeczne 
Ognisko Muzyczne zorganizowało 
specjalnie dla chorych dzieci koncert 
z okazji św. Mikołaja.

Wystąpili uczestnicy zajęć w ognisku, 
ale również uczniowie szkoły muzycz
nej. M ali pacjenci mogli wysłuchać 
utworów granych na gitarach, keyboardach

Na Rynek Mikołaj wjechał swoimi tradycyjnymi 
zmotoryzowanymi "saniami”. Zdj.: sol

Czytelników, w tym również dzieci, które wzięły udział w imprezie 
mikołajowej na Rynku prosimy o opinie na jej temat. Prosimy także o 
sugestie, które możnaby wykorzystać w dniu św. Mikołaja w roku przy
szłym. Najciekawsze pomysły nagrodzimy.

dach, tubie. Wystąpił też duet akordeo
nowy. Nie zabrakło nawet Mikołaja. 
Jeden z występujących uczniów przyjął 
na siebie rolę dawcy prezentów i pro
wadzącego cały koncert. Po programie 
artystycznym dzieci ze szpitala obdaro
wane zostały paczkami ze słodyczami.

Pomysłodawczynią imprezy była na
uczycielka ze Społecznego Ogniska Mu

zycznego - D anuta 
Skaba. - Jest to nasz 
pierw szy koncert 
tego typu. Do tej pory 
zdarzało nam się tyl
ko występować w 
przedszkolach. Ale 
jeżeli ten koncert wy
padnie dobrze, bę
dziemy je  kontynuo
wać co roku - powie
działa.

W organizowaniu 
p aczek  pom ogły  
dw ie hu rtow n ie : 
“G oplana” i “W oj
ciech” . 14 grudnia 
odbędzie się jeszcze 

jeden koncert na Rudzkiej. W następ
nym roku planowane są występy w Szpi
talu dla Nerwowo i Psychicznie Cho
rych, Domu Małego Dziecka. /a/

W dzień św. Mikołaja uczniowie 
I L.O. wzięli udział w Wielkiej 
Loterii Mikołajkowej, zorganizo
wanej już po raz drugi przez ubie
głoroczną klasę zerową, czyli obe
cną I a.

Główną nagrodą był radioodbiornik 
firmy “Sony” ufundowany przez sklep 
elektroniczny “SATRON” w Rybniku. 
Można było zostać także właścicielem 
m.in. zestawu kaset, kosmetyków, pro
duktów spożywczych, czy bonu na za
kupy w cukierni “Pawlas” lub “Gonsior

& Gonsior”. Młodzież zakupiła 574 losy 
za sumę 2.460.000 st. złotych, która zo
stanie przekazana na rzecz Szkoły Ży
cia.

Tego samego dnia w ramach Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy urządzo
no również aukcję różnych przedmio
tów przekazanych wcześniej przez mło
dzież. Za sprawą organizatorów czyli 
klasy I a oraz samorządu szkolnego 
uczniowie liceum bawili się doskonale, 
a co najważniejsze, skorzystają na tej 
akcji dzieci potrzebujące. /d/

Szczególną radość Mikołaj sprawił chorym dzieciom w szpitalu przy ulicy 
Rudzkiej. Zdj.: sol

c.d. zestrony1
Rzemiosło nie miało szans swobodne
go rozwoju jak dziś. Faworyzowało się 
tzw. “zło tą  rączkę”, bo to było nieszko
dliwe i do opanowania. Gorzej, gdy ktoś 
chciał stworzyć nowoczesny zakład, bo 
wtedy stawał się on zagrożeniem dla sy
stemu. Choć i dzisiejszy projekt ustawy 
podatkowej nie nastraja optymistycznie. 
Mam nadzieję, że po jego oprotestowa
niu przez środowisko rzem ieślnicze 
pewne punkty zostaną odrzucone. Na 
razie projekt uderza w zakłady najbar
dziej prężne, a więc i przynoszące naj
większe zyski. Uderza w ludzi aktyw
nych i przedsiębiorczych, którzy nie pra
cu ją  przecież po 8 godzin dziennie. Ry
nek bardzo szybko weryfikuje zakład 
nieekonomiczny, a więc rzem ieślnik 
musi się maksymalnie sprężyć, by odzy
skać zainwestowane pieniądze.
- Trzeba też wziąć pod uwagę zuboże
nie społeczeństwa - kontynuuje Edward 
Szweda. - Ludzie sporo usług robią we 
własnym zakresie, a jeżeli już biorą fa
chowca, to takiego który je s t VAT-
owcem, by odliczyć sobie usługę od pod
stawy opodatkowania. A większość ma
łych zakładów usługowych jest na tzw. 
karcie podatkowej i im najtrudniej jest 
zdobyć klienta. Trzeba wziąć pod uwagę 
wiek i mentalność starszych rzemieślni
ków, którym trudno dziś przestawić się 
na nowoczesne prowadzenie spraw obra
chunkowych.
- Najmniej dochodowe są tzw. usługi 
bytowe - mówi K. Cyprys. - Pod tą  na
zwą kryje się np. szewstwo, fryzjerstwo, 
usługi malarskie. Powinne one w nowym 
systemie być chronione, czyli podatki 
powinny być dla nich niższe niż dla po
tentatów, np. wytwórców z nowoczesnym 
parkiem maszynowym. Klientom szew
ca cena za zrobienie obcasów wydaje się 
bardzo wygórowana, ale trzeba wziąć pod 
uwagę, że rzemieślnik ten płaci taką samą 
sumę za metr kwadratowy wynajmowa
nego zakładu, tak samo ZUS za pracow
ników itd. System obciążeniowo-fman
sowy jest więc taki sam dla drobnego rze
mieślnika jak i dla wielkiego zakładu wy
twórczego. I ten szewc musi tak skalku
lować cenę usługi, by starczało mu po 
prostu na życie. Jeżeli np. fryzjer chce 
utrzymać się na rynku, musi inwestować 
w zakład. Wtedy koszt usługi automatycz
nie wzrasta, bo nie ma u nas możliwości 
odpisu od podatku kosztów inwestycyj
nych, jak to się dzieje w bogatych pań
stwach zachodniej Europy. Nie ma rów
nież nisko oprocentowanych kredytów, 
przeznaczonych na podnoszenie jakości

usług. Ta blokada powoduje, że bardzo 
trudno jest zaistnieć na wolnym rynku. 
Chodzi o to, by w przepisach była brana 
pod uwagę specyfika branży. Wynik fi
nansowy w każdej dziedzinie usług jest 
inny. Niektóre wymagają bardzo wielkie
go usprzętowienia. Np. wybudowanie 
pieca do wypieku pieczywa to ciężkie mi
liony, szczególnie wtedy kiedy dba się o 
ekologię. Ubolewamy, że opinia środo
wiska rzemieślniczego kolejny raz zosta
ła pominięta przy omawianiu żywotnych 
dla rzemieślników problemów.
- W Polsce istnieją dwie opcje dotyczące 
przynależności do organizacji cechowych

czy zrzeszeń - mówi H. Pfeifer. - Ściera
ją  się przeciwnicy i zwolennicy dobro
wolności i obligatoryjności zrzeszania się. 
Rzemiosło polskie i Krajowa Rada Go
spodarcza optują za tym, by przynależ
ność była obowiązkowa. Byłoby to tylko 
z korzyścią dla klienta.
- Co daje rzemieślnikowi zrzeszenie się 
w cechu ?
- Zacznijmy od problemu szkolenia na
rybku - mówi K. Cyprys. - Pilotujemy 
ucznia od momentu spisania umowy aż 
do uzyskania przez niego tytułu czeladni
ka. Takich uczniów mamy 1800. Po li
kwidacji stanowisk uczniow skich w 
uspołecznionych i spółdzielczych sekto
rach, wszystko przypadło w udziale nam. 
Jest to jeden z największych problemów. 
Rzemieślnik jeżeli nie chce, nie musi 
przyjąć ucznia. My ze swej strony stara
my się, by ten rzemieślnik, który prowa
dzi edukację zawodową miał wykształ
cenie mistrzowskie, oprócz tego kurs pe
dagogiczny, kursy bhp itd. Dlatego m.in. 
walczymy o obligatoryjność zrzeszania 
się w cechu, by mieć możliwość, jako 
organ samorządowy, dbania o etykę, po
ziom usług oraz poziom edukacji zawo
dowej. Sytuacja szkolenia młodzieży 
jest u nas bardzo niejasna. Dlatego cech 
jako organ spisujący umowę między 
mistrzem a uczniem, wyjaśnia obu stro
nom różne problemy, w tym prawne. 
Jest to o tyle ważne, że dziś prowadzić 
zakład rzemieślniczy może osoba bez 
kwalifikacji w danej branży. Nie będąc 
członkiem  cechu może ona przyjąć 
ucznia, ale umowa jest zawierana w 
cechu, a my żądamy świadectwa mi
strzowskiego i odpowiednich kursów. 
Zdarza się, że rzemieślnik omijając nasze

nasze warunki podpisuje umowę bezpo
średnio ze szkołą. Uważamy, że to jest 
niewłaściwe, ale już weszliśmy w kon
takt z rybnicką Delegaturą Kuratorium 
Oświaty i wspólnie ze szkołami próbu
jem y te problemy regulować.

- Żeby młodzieży ułatwić edukację, 
tu w Rybniku odbywają się wyjazdo
we sesje komisji egzaminacyjnych Izby 
Rzemieślniczej i młodzi adepci kilku 
branży rzemieślniczych składają prak
tyczny i teoretyczny egzamin na miej
scu - dodaje E. Pfeifer. - Młodzi rze
mieślnicy, którzy nie przywiązują je
szcze wagi do rangi zawodu, a chcą

szkolić młodzież, uważają stawianie im 
warunków dotyczących np. kursów pe
dagogicznych za utrudnienia i ... wy
stępują z cechu. Powoduje to często ob
niżanie poziomu usług, bo brakuje wte
dy samorządowej kontroli. A przecież w 
cechu można również zapisać się na kur
sy pedagogiczne, kursy bhp, i w ten spo
sób nasza organizacja pomaga podnosić 
kwalifikacje czynnym już rzemieślnikom. 
Zrzeszenie w cechu jest również formą 
zabezpieczenia się... klienta, bo może on 
dochodzić tu swoich konsumenckich 
praw. Do dziś samorząd rzemiosła ryb
nickiego nie wyciągnął konsekwencji co 
do rzemieślników, którzy nie są członka
mi cechu, a posługują się herbem rzemio
sła.
- Sporym problemem w naszym środo
wisku jest brak miejsc pracy dla absol
wentów szkół zawodowych - mówi E.

Szweda. - W pewnych zawodach mamy 
nadm iar absolwentów: mechaników, 
krawców, fryzjerów, ostatnio stolarzy. 
Rejonowe Biuro Pracy widząc tę sytua
cję próbuje ukierunkować szkoły, by np. 
opuszczało je więcej posadzkarzy, mura
rzy, instalatorów. Natom iast władze 
oświatowe pragną by cała młodzież po 
ósmej klasie znalazła miejsce w szkole 
zawodowej i u rzemieślnika, bo alterna
tywą jest ławka w parku. My, jako cech, 
jesteśmy w środku. Staramy się znaleźć 
każdemu dziecku miejsce i w szkole, i w 
zakładzie, sugerując jednak kierunek i 
ostrzegając przed złym wyborem, za 
którym może iść bezrobocie. Istnieje też 
niebezpieczeństwo zasilania “szarej stre
fy” z jednoczesnym pobieraniem zasiłku 
dla bezrobotnych. Ale to oczywiście pro
blem nie tylko rybnicki... Dopóki nie

zmieni się ustawa o szkolnictwie, te pro
blemy będą istnieć. Po prostu życie wy
przedziło przepisy...
- Jaka jest aktualna kondycja rzemio
sła na terenie działania rybnickiego 
Cechu Rzemiosł Różnych ?
- Jest ona bardzo zróżnicowana. Inna dla 
tych, którzy lokale wynajmują lub dzier
żaw ią inna dla tych, którzy mają swoje. 
Zależy również od popytu na dane usłu
gi. Generalnie nie jest dobrze. Małe, ty
powo usługowe zakłady borykają się z 
kłopotami finansowymi. Wynika to rów
nież z takiego samego opodatkowania 
małych zakładów jak i dużych zakładów 
wytwórczych. Dosyć symptomatyczny 
jest przykład warsztatów samochodo
wych. PZU podpisuje umowy tylko z nie
którymi z nich i tylko tam klient może 
naprawić szkodę wyrządzoną w wypad
ku, co dyskryminuje większość zakładów.

Rzemieślnikom trudno się dostosować 
do rynkowej gry. Muszą zmienić men
talność i stać się również menadżerami. I 
organizacja cechowa im to ułatwia, orga
nizując m.in. tzw. warsztaty szwajcarskie, 
które uczą mistrzów jak zostać nowocze
snym menadżerem. Usługę trzeba nie tyl
ko wykonać, ale i zareklamować oraz 
sprzedać. Na kursach organizowanych we 
współpracy ze Szwajcarią nasi mistrzo
wie uczą się zasad marketingu i zasad 
prowadzenia nowoczesnego zakładu. Ta 
edukacja pozwala rzemieślnikom spoj
rzeć na swój zakład inaczej, zaprezento
wać nowocześnie swoje usługi. Staramy 
się też przybliżać rzemieślnikom wszel
kie przepisy dotyczące podatków.
- Jak wygląda współpraca z władzami 
samorządowymi?
- Działamy na terenie kilkunastu gmin - 
mówi Starszy. - Chcemy przy każdym 
samorządzie mieć swoich przedstawicie
li, bo od postawy władz zależy wiele ży
wotnych interesów rzemiosła. To przede 
wszystkim sprawy ustalenia cen za metr 
kwadratowy lokali czy nieruchomości, to 
sprawy przetargów. Trzeba przyznać, że 
współpraca z władzami Rybnika jest nie
mal modelowa i mogłaby być wzorcem 
dla innych gmin. My ze swej strony też 
staramy się być otwarci na to co w mie
ście się dzieje. Rybniccy rzemieślnicy sta
now ią  silną, 350-osobow ą gru
pę. Włączamy się też w pewne prace na 
rzecz miasta, choćby darmowa robocizna 
przy pracach malarskich w szpitalu, wy
konanych przez uczniów w ramach eg
zaminu czeladniczego. Chętnie gości
my w naszej sali w “Okrąglaku” miej
skie imprezy, a także bierzemy udział 
w życiu społecznym miasta. Staramy się 
też uświetnić niektóre z nich występu
jąc w strojach cechowych.
- I  tu kłania się tradycja, o której wspo
minaliśmy na początku...
- Staramy się zachowywać stare trady
cje rzemieślnicze - ich symbolikę, w 
tym relig ijną a więc również obchody 
świąt patronalnych czy udział w tradyc
yjnej pielgrzymce do Częstochowy - 

mówi H. Pfeifer. - Młodzi adepci rze
miosła już w pierwszej klasie składają 
uroczyste przyrzeczenie, spośród do
świadczonych mistrzów wybiera się Rze
mieślnika Roku, którym w tym roku zo
stał cukiernik Edward Harazim. Wszyst
ko to ma służyć utrzymaniu dobrych tra
dycji i rangi rzemiosła.

R ozmawiała: 
W iesława R óżańska

Tradycja i pewność

W cieszącej się dobrą opinią wśród klientów piekarni 
mistrza Pierchały przy ulicy Hallera. Zdj.: sol
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klasy IVa, natomiast “indywidualnością 
muzyczną” roku ogłoszona została Ka
sia, która śpiewając napisaną przez sie
bie piosenkę i jednocześnie akompaniu
jąc sobie na pianinie - zdecydowanie 
podbiła serca publiczności i jurorów.

Po zakończeniu konkursu rozpoczęła 
się druga część naszych “andrzejków”. 
Wówczas to uczennice udały się do klas, 
by tam wśród tańców i zabaw przeko
nać się, co je czeka w przyszłości. Było 
więc lanie wosku, obrączki i różańce 
pod spodeczkami, a także sznury butów, 
z których każdy chciałby znaleźć się jak 
najbliżej progu.

Chociaż mogłoby się wydawać, że 
“andrzejki “ spędzone w towarzystwie 
samych dziewcząt nie mogą się udać, to 
okazuje się, że i w tym przypadku, po
zory mylą.

A poza tym, czy rzeczywiście była to 
impreza czysto dziewczęca? Przecież 
chłopcy może nie dosłownie, ale byli 
obecni - we wróżbach, horoskopach i 
przepowiedniach...

Ewelina Solich

Kameralnie w Muzeum
R ybnickie M uzeum , obok sp e ł

n iania tradycyjnych funkcji p rzyna
leżnych takiej p laców ce ja k  g rom a
dzenie dóbr ku ltu ry , ich  u d o stęp
n ianie, konserw acja , och rona i p ro
w adzenie prac badaw czych , p ró b u
je  p rze łam ać ste reo typ  “m artw e j”

Gościem Muzeum była 
Lidia Grychtołówna

p laców ki, zgodnie  z re sz tą  z tre n
dem panującym  w św iecie. M uzycz
ne i ak torsk ie  kam eralne spo tkan ia  
rozpoczęła w iele lat tem u w spółpra
ca z rybn icką  szk o łą  m uzyczną, d la  
uczn iów  k tórej sale R atu sza  były  
n ie rzadk im  m iejscem  p ie rw szeg o  
kontaktu  z “p raw dziw ą” p u b liczno
ścią. O prócz uczn iów  w ystępow ali 
pedagodzy, a do kalendarza  w yda
rzeń m uzealnych na sta łe  w pisały  
się cykliczne koncerty absolw entów  
szkoły.

N a początku  lat 80. M uzeum  n a
w iązało  w spółpracę z F ilh a rm o n ią  
ROW, a następnie z K rajow ym  B iu
rem K oncertow ym  “ S ile s ia ” w K a
tow icach . O ferta  d la  m elom anów  
z o s ta ła  p o sz e rz o n a . W M uzeum  
koncertow ali m .in. w ybitni p ian iści

L id ia  G rychto łów na, H alina  C zer
ny-S tefańska, R egina Sm endzianka, 
T adeusz Ż m udzińsk i, P io tr P a leczn

y, R in k o  K o b a y a s h i, w ir tu o z i  
sk rzyp iec  V adim  B rodsk i, A ure li 
B łaszczok , Japonka A sa K o n ish i, 
w ybitni w okaliści jak  B ogna Sokor

ska, K ry sty n a  S zo
s te k -R a d k o w a , a 
tak że  b lisk i ry b n i
czanom  L eon M ie li
m ąka, i w ielu , w ielu  
in n y c h . W s a la c h  
M uzeum , czy o s ta t
n io  w m u z e a ln y m  
h a llu  w y s tęp o w a ły  
z e sp o ły  k a m e ra ln e  
o raz  chóry . D użym

zain teresow aniem  cieszy ły  się w ie
czory  poetyckie  w w ykonaniu  a rty
stów  scen ś ląsk ich  o raz w ieczory  
au to rsk ie  tw órców  rybn ick ich : Ja
n iny P o d lo d o w sk ie j, T eresy  T ry
buś, Jadw igi M andery.

D zia ła lność  m uzyczną kon tynuo
w ano po rem oncie w odnow ionym  
R atuszu. Szczególnie urokliw e były 
spo tkan ia  kolędow e w tym koncert 
w styczn iu  br., w łączony  w akcję 
W ielkiej O rkiestry  Św iątecznej Po
mocy.

O tym , że w spólny dla USC i 
M uzeum  hall stanow i sty low e tło  
d la  nastro jow ej m uzyki m ogliśm y 
się przekonać podczas n iedaw nego 
koncertu  K w arte tu  Sm yczkow ego 
złożonego  z pedagogów  rybnick iej 
szkoły m uzycznej. W ystąpili: E uge
niusz Staw arski - I skrzypce, R enata 
M ielim ąka - II sk rzypce, R om ana 
K uczera - a ltów ka i L eon M ielim ą
ka - w io lonczela .

N a program  koncertu  złoży ły  się 
u tw ory  m .in .: k la sy k ó w  w ie d e ń
skich , Schuberta , M oniuszk i, C zaj
kow skiego. Szczególnie szlachetnie 
zab rzm iał duet na skrzypce i w io
lo n cze lę  L. van  B ee th o v en a  o raz 

d w ie  c z ę ś c i  
kw arte tu  sm ycz
kow ego P. C zaj
kow skiego . K on
c e r t  p ro w a d z ił  
W acław  M ick ie
w icz . O rg a n iz a
torem  tego p ięk
n e g o  w ie c z o ru  
m uzycznego było 
d z ia ła ją c e  p rzy  
R y b n i c k i m  
O środku  K ultury  
B iuro  K o n certo
we, a jego  sfinan
so w a n ie  w z ię ła  
n a  s ie b ie  E le k
tr o w n ia  “ R y b
n ik ” .

Z sondy ja k ą  p rzep row adziliśm y  
w w ielu  środow iskach  w ynika, że 
po trzeba koncertów  w kam eralnych  
w arunkach je s t duża, a rybnicka pu
bliczność oczekuje , że b ęd ą  się one 
odbyw ać cyk liczn ie . / r/

Na jednym z ostatnich koncertów wystąpił Kwartet 
Smyczkowy złożony z pedagogów rybnickiej szkoły 
muzycznej. Zdj.: C. Chlubek-Adamczyk

Piękno siedzi w... szczegółach

Na jakim budynku znajduje się przedstawiony na zdjęciu fragment elewacji? Pra
widłowej odpowiedzi prosimy szukać na tej samej stronie.

Urszulańskie

Bibliotekarze bliżej prawa
W Rybniku - Kamieniu miała miej

sce ogólnopolska konferencja dyrek
torów i kierowników działów in
strukcyjno-metodycznych bibliotek 
stopnia wojewódzkiego pod hasłem 
“Bibliotekarz bliżej prawa” , a jej celem

Jan Wołosz.
W drugim dniu konferencji jej ucze

stnicy zwiedzili M iejską Bibliotekę Pu
bliczną w Rybniku i wysłuchali kon
certu muzyki kameralnej w wykonaniu 
kwartetu smyczkowego działającego

F estiw al
p io sen k i

poetyck iej
M ło d z ieżo w y  D om  K u ltu ry  w 

R ybniku je s t  o rgan iza to rem  Pierw
szego Festiwalu Piosenki Poetyc
kiej. O dbędzie się on w czwartek  
14 gru d n ia , p o czą tek  o godz. 
10. 00 .

W szyscy chętn i, k tó rzy  chcie liby  
w ystąp ić  w takim  w łaśn ie  rep e rtu 
arze p roszen i są  o kon tak t z sek re
ta r ia tem  M D K , R ybn ik , ul. Bro
niewskiego 23, tel. 24088.

Do Rybnika zjechali bibliotekarze z całej Polski. Zdj.: sol

celem było pogłębienie wiedzy kadry kie
rowniczej w zakresie stosowania prze
pisów prawnych, a także sformułowa
nie propozycji zmian niektórych doku
m entów  praw nych w zakresie upo
wszechniania kultury.
W konferencji uczestniczyli m.in.: pra
cownicy Departamentu Upowszechnia
nia K ultury M inisterstw a Kultury i 
Sztuki Krystyna Kuźmińska i Lucjan 
Biliński, przew odn iczący  zarządu  
głównego Stowarzyszenia Biblioteka
rzy Polskich Stanisław Czajka, przed
stawiciele Departamentu Prawnego Mi
nisterstwa Kultury i Sztuki, a także za
stępca dyrektora Biblioteki Narodowej

przy Państwowej Szkole Muzycznej. 
Goście podziwiali architekturę naszej 
książnicy i aranżację poszczególnych 
agend. Zwrócili uwagę przede wszyst
kim na przestrzeń, której brak odczu
wa wiele bibliotek w Polsce. Z uzna
niem wyrażali się o poziomie czytelnic
twa w Rybniku i organizacji prac bi
bliotecznych. Bardziej dociekliwi dy
rektorzy i instruktorzy bibliotek woje
wódzkich zwrócili uwagę, że w 1995 
roku nie zakupiono zbyt dużej liczby 
książek. Plonem konferencji będzie 
m.in. fotoreportaż z naszej biblioteki, 
który ukaże w fachowym czasopiśmie 
“Bibliotekarz”.

Podobnie jak w większości szkół, tak 
i u nas, w LO sióstr urszulanek odbyła 
się zabawa andrzejkowa. Tradycyjnie 
jak  co roku rozpoczął ją  Konkurs Pio
senki Polskiej i Obcojęzycznej. Tym 
razem wszystkich zaskoczyła wyjątko
wo duża liczba uczestników: nie było 
klasy, której nie reprezentowałby przy
najmniej jeden wykonawca. Wiele klas 
zdecydowało się też na wspólny występ. 
Repertuar przedstawiony w tym roku 
cechowała ogromna różnorodność. Do
minowały piosenki polskie, nie zabra
kło jednak angielskich, włoskich, a na
wet jugosłowiańskich. Szybkie i weso
łe, wolne i nostalgiczne, w rytmie rapu i 
disco mogły zadowolić najbardziej wy
m agającą publiczność. Niezwykle inte
resującym epizodem tegorocznego kon
kursu była piosenka autorska, w której

"andrzejk i"
dziew czyny p rzed staw ia ły  utw ory 
skomponowane przez siebie.

Jako że w repertuarze przeważały pio
senki znane, publiczność zazwyczaj włą
czała się żywo, “pomagając” uczestnicz
kom w ich wykonywaniu. Specjalne jury 
złożone z siostry dyrektor, przedstawi
cieli Komitetu Rodzicielskiego i jednej 
z uczennic przyznało nagrody w trzech 
kategoriach: indywidualnej, w katego
rii tercetów i zespołów klasowych. W 
tej ostatniej główną nagrodę otrzymała 
klasa I b, którą w wykonaniu popular
nej angielskiej piosenki wspierał swo
im głosem Grzegorz Leśnik - nauczy
ciel j. angielskiego. Najlepszym terce
tem okazały się być przedstawicielki

C iep łe  o b ra zy  n a  z im ę
szatniarki, czy “reinkarnacyjny” fotel z piór. 
Wszystkie te prace możemy zobaczyć w 
galerii Muzeum, a wystawa, którą tam 

w łaśnie otw arto jes t
pierwszą autorską eks
pozycją w tym miejscu. 
Artystka zadbała też o

Powitanie Renaty Filipovej przez dyrektorkę Muzeum 
Genowefę Grabowską, z lewej - komisarz wystawy 

Aniela Przeliorz. Zdj.: sol

Prace tworzone techniką Art-Protis 
czyli now atorskim  zastosow aniem  
włóczki mohairowej, nakładanej war
stwa po warstwie, potem zaprasowywa
nej i przeszywanej, robią niezwykłe wra
żenie. Nie tylko zresztą metoda jest in
teresująca, ale również efekt pracy - roz
świetlona, intensywna często kolorysty
ka, bijące z prac bliskich haftowi cie
pło. Ale subtelna wrażliwość artystki 
widoczna jest również w innych, wcze
śniejszych pracach - błękitno-różowych, 
nostalgicznych pastelowych obrazach 
olejnych, inspirowanych starymi foto
grafiami. Podziwiać należy poczucie 
humoru artystki, o którym świadczą jej 
żarty plastyczne - zbiór krawatów cze
skiego premiera Klausa na aksamitnym 
tle, czy “zdjęcie rentgenowskie” szatniarki

gości w ern isażu . 
W chodząc do galerii 
każdy mógł w ogniu 
zapalonych świec spa
lić w szystko co złe, 
choćby symbolicznie.

Artystka zetknęła się 
z rybnicką publiczno
ścią już przed 10 laty, 
lepiej zaś dała się po
znać w roku ubiegłym, 
biorąc udział w werni
sażu prac pacjentów  
rybnickiego Szpitala 

dla Psychicznie i Nerwowo Chorych. 
Pokaz warsztatu twórczego Art-Protis 
Renaty Filipovej doprowadził do utwo
rzenia nowej terapii zajęciowej. Niezwy
kle ciepło o artystce mówiła na otwar
ciu wernisażu dyrektorka szpitala dr 
Maria Leśnik, a także wszystkie osoby, 
które z czeską plastyczką wcześniej się 
zetknęły.

Renata Filipova swą osobowość twór
czą wzbogaciła o kolejny środek wyra
zu - poezję. Jej wiersze zaprezentowali 
artyści Teatru Narodowego z Ostrawy 
Weronika i Zdenek Forejtowie.

Zimowy, mikołajowy wieczór w ga
lerii Muzeum wśród “ciepłych” prac 
Renaty rozgrzał zapewne wiele osób, 
które tam go spędziły.

/r/

Ten fragment elewacji Urzędu Miasta Rybnika mieszczącego się u zbiegu 
ulic Chrobrego i Miejskiej widoczny jest od strony ulicy Miejskiej.

UCZNIOWIE PISZĄ

4 GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

Twórczość Renaty Filipovej, pla
styczki z czeskich Petrowic jest tak 
samo ciepła jak ona sama.



 Abecadło  
Rzeczy

Śląskich

r

Św. Mikołaj

uczestniczył w najważniejszych wydarzeniach 
swego czasu, ale znany je s t przede 
wszystkim z pomocy uboższym. Uzna
wany jest za patrona panien na wyda
niu, marynarzy, rybaków, dzieci, więźniów

Bari. Z Bari zaś pochodziła polska 
królowa i żona Zygmunta Starego Bona 
Sforza /1494-1557/, co również wpły
nęło na rozwój kultu świętego Mikoła
ja  w Polsce.

Coś cudownego musi być w figu
rze świętego Mikołaja z Pierśćca 
na Śląsku C ieszyńskim , skoro 

przez wiele lat przyciąga ona tysiące 
pielgrzym ów . P ierw sza h istoryczna 
wzmianka o cudownej figurze święte
go Mikołaja z Pierśćca pochodzi z 1616 
roku, kiedy to we wsi wybuchł wielki 
pożar, który strawił nawet tam tejszą 
drew nianą kaplicę. O calała jedynie 
rzeźba św. Mikołaja, uznano ją  więc powszechnie

Około pięć kilometrów na północ
ny wschód od Skoczowa, pomię
dzy dwoma prawobrzeżnymi do

pływami Wisły - potokami Bajerką  i 
Iłownicą, leży niewielka wieś Pierściec. 
Wieś ta od niepamiętnych czasów zwią
zana jest z kultem świętego Mikołaja. 
Kult zaś związany jest z dawną figurą 
tego świętego. Okoliczności powstania 
tej figury w literacki sposób wyraziła 
“gaździna literatury śląsk iej” Zofia 
Kossak. W książce “Ognisty wąwóz” 
zamieściła napisaną w 1938 roku “Le
gendę o św. Mikołaju z Pierśćca”. “Pa
sterz jeden - pisze Zofia Kossak - wy
rzezał tę figurę z lipowego drzewa kie
re wiatr obalił na paszonku /na pastwi
sku/”. Tym rzeźbiarzem miał być bied
ny pasterz Mikołaj, który pragnął zro
bić sobie taką samą figurę swego świę
tego patrona, jaką  widział niegdyś w 
kościele zamkowym w Cieszynie. Bo 
rzeczywiście w całej Europie i na Ślą
sku również, kult świętego Mikołaja był 
ogromny. Najstarszemu znajdującemu 
się w Cieszynie murowanemu kościo
łowi na Górnym Śląsku patronuje wła
śnie  św. Mikołaj.

Ś więty Mikołaj w pierwszej poło
wie IV wieku był biskupem Miry 
na Bliskim Wschodzie i dożyw

szy 75 lat, zmarł prawdopodobnie w 
350 roku. Był człowiekiem wielkiego 
charakteru. Osobiście brał udział w 
burzeniu pogańskich świątyń, uczestniczył

ŻYCZEŃDRZEWKO

Sympatycznej 
Zuzannie Stolarczyk,

która obchodziła w środę kolejne uro
dziny życzymy zdrow ia, dużo uśm ie
chu na twarzy, dalszego szampańskie
go hum oru oraz spełnienia najskryt
szych m arzeń:

Kasia Przybylska 
i Rysiek Leonard

Serdeczne życzenia urodzinow e 
Panu Wiktorowi Mazurowi składają 
wszyscy, którzy dobrze mu życzą.

- Po uruchomieniu komunikacji autobu
sowej Żory - Rybnik istnieje plan uru
chomienia linji autobusowej Knurów / 
względnie granica obok Knurowa/ - 
Gliwice. Autobusy będą miały połącze
nie z pociągami, wyjeżdżającymi i przy
jeżdżającymi na stację Rybnik. Komu
nikacja ta znalazłaby pełne uznanie u 
publiczności.
- Dokonany ostatnio połów ryb w sta
wach, okalających Rybnik, udał się nad
spodziewanie, co powinno dodatnio 
wpłynąć na zniżkę cen na ryby, które z 
powodu zbliżających się świąt Bożego 
Narodzenia ulegają stałym zwyżkom.

Ogłoszenia
Towarzystwo zakupu skór w Rybniku, 
Rzeźnia
kupuje wszelkie skóry z bydła, cieląt, 
koni, kóz, zajęcy, królików, kotów, 
tchórzy, lisów itp. 
i płaci najwyższe ceny dzienne.
A. Sewera, Rzeźnia Rybnik.

* * * * * *
Potrzebny od zaraz lub później dzielny 
książkowy /bilansista/.
Tylko pierwszorzędna siła wchodzi w 
rachubę.
Zgłoszenia przyjmuje admin. “Sztanda
ru Polskiego” pod nr. 554.

* * *

Nazwanie p. Klimka z Gaszowic zło
dziejem cofam niniejszem, 
oświadczając, że p. K. złodziejem nie 
jest.
Wiaterek Wiktor 
Gaszowice

* * *

Twierdzenie, jakoby pani Zimonowa 
zabrała ziemniaki, które mi zginęły, nie 
polega na prawdzie i ostrzegam przed 
rozpowszechnianiem.
Nowakowa Marja 
Rybnik, Polna.

Wesoły kącik
On: Wierzy pani w wróżby?
Ona: Tak.
On: Wczoraj śniłem, że Pani mnie ko
cha. Co to znaczy?
Ona: Bardzo jasne. To znaczy, że Pan 
tylko - śnił.

* * *

Bal maskowy.
- Podoba ci się ta śliczna maska z czar
ną przepaską na twarzy?
- Ani trochę.
- To nie masz gustu...
- Ale go miałem kiedyś, bo to moja wła
sna żona!

* * *

Na balu
Kucharka /w kuchni/: Talerz ktoś wy
szczerbił...
Pokojówka: Piii! Jak taka zgłodniała
hałastra przyłazi do nas, to nie dziwota! 

* * *

Komu lepiej?
- Wiesz, Antek, że ja  chciałbym koniecz
nie zostać szoferem. A ty?
- Ja wolałbym lotnikiem.
- Dlaczego?
- Bo takiemu lepiej. Jak szofer kogo 
przejedzie, to zaraz zjawia się policjant, 
a tam w górze niema policji.

Płaskorzeźba z ołtarza w Pierśćcu, przedstawiająca sprowadzenie relikwii św. 
Mikołaja do Bari we Włoszech w 1089 roku, skąd następnie kult tego świętego 

rozprzestrzenił się po całej Europie.

Płaskorzeźba z Pierśćca przedstawiająca jak św. Mikołaj jako biskup Miry 
kupował zboże dla swych głodujących diecezjan.

powszechnie za cudowną. Nawet prote
stanci, którzy podczas religijnej wojny 
trzydziestoletniej w 1618 roku opanowali 
Pierściec, uszanowali figurę i postawili 
dla niej nową kaplicę, co jest ewenemen
tem w historii reformacji na Śląsku Cie
szyńskim. W następnych latach Pierściec 
stał się ponownie wsią katolicką i pod ko
niec XVIII wieku wybudowano drewnia
ny, a następnie, w 1888 roku, murowany 
kościół. Oba oczywiście były pod wezwa
niem świętego Mikołaja. Do dnia dzisiej
szego kościół w Pierśćcu stanowi centrum 
pielgrzymek, gdzie przed cudowną figu
rę i do relikwi świętego Mikołaja, w które 
parafia wzbogaciła się w 1963 roku, zjeż
dżają się pątnicy z całej prawie Polski. 
Zaś 6 grudnia, kiedy parafia w Pierśćcu 
przeżywa swój odpust, wszystkie prawie 
dzieci w Polsce czekają na prezenty od 
świętego Mikołaja. Jeżeli więc chcieliby
śmy przybliżyć dzieciom postać ulubio
nego przez nich świętego, to wybierzmy 
się do Pierśćca. W Skoczowie trzeba skrę
cić w lewo na Bielsko, a potem znowu 
wjechać w pierwszą drogę w lewo i już 
po kilku kilometrach droga zaprowadzi 
nas pod kościół w Pierśćcu. W głównym 
ołtarzu zobaczymy tam niewiele ponad 
metr wysoką figurę, ubraną zgodnie z tra
dycją w szaty biskupie. A jak się bardzo 
postaramy, to po powrocie do samocho
du znajdziemy tam dla siebie paczkę z 
prezentami. Grzeczni dostają słodycze, 
owoce lub zabawki, zaś niegrzecznym 
śląski Mikołaj z Pierśćca przynosi w tyt
ce łoszkrabiny z kartofli, wągiel i szko
rupiny z jajec. Zaś na wszystkich, którzy 
6 grudnia obchodzą święto jakiegoś dzi
woląga o nazwie “mikołajki”, święty Mi
kołaj patrzy z nieba z prawdziwym poli
towaniem.

T ekst i zdj.: 
M arek Szołtysek

70 lat temu "Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka" 
od 8 do 14 grudnia listopada donosiły

spod Skoczowa
więźniów, piekarzy, a w 
Polsce pasterzy, stada 
których chroni przed 
drapieżnymi zwierzę
tami.

Za kroniką para
fialną z Pierśćca 
m ożem y p o

wtórzyć, że pielgrzy
m ujący  tam  lu d z ie  
p ro s z ą  św ię tego  o 
zd ro w ie  d z iec i, o 
uzdrowienie z chorób, 
o szczęśliw y w ynik 
operacji, o potomstwo 
i szczęśliwe rozwiąza
nie, a naw et o łaskę 
szybkiej śmierci. Eu
ro p a  p o zn a ła  p o
w szech n ie  po stać  
świętego Mikołaja do
piero w średniow ie
czu, kiedy za sprawą 
kupców  włoskich, w 
1089 roku przewiezio
no relikwie świętego z 
Azji Mniejszej do mia
sta na południu Italii -

Zawoniało
godami

Zygor czasu ponknoł sie juzaś ło pora 
dni do przodku i już isto momy adwent.

Niykerych bajtli, kerzy sie sprawowa
li, łodwiedziół św. Mikołoj. Jak żech 
szoł ze szkoły, trefiółech jednego na 
Placu Wolności. Boł postawny, szu
mnie łobleczony i mioł długo, siwo bro
da. Pod parzom dzierżół pakowny ko
szyk z maszketami. Bajtle łobtoczyły go 
wionuszkym a łon łobdzieloł ich bom
bonami. Żeby niypodpaść zgionech sie 
trocha w kolanach i stanółech wedle 
dziecek, bo pypcia na maszkety miołech 
wieli. Św. Mikołoj wejrzoł noprzód na 
mje ani na stary paryzol, ale musiołech 
mieć fest zachciywne gały, bo tyż mi 
wcis do rynki dwa czekuladowe bom
bony. Pod wieczór juzaś żech trefiół 
dwóch Mikołajów, ino zamiast świyn
tości jechało łod nich wodom ognistom. 
Łobleczyni byli w jakeś habele ani li
deroki, i fanzolyli trzy po trzy. Potym 
jak  jeden drugigo niychconcy tyrpnół, 
dali sie do kudeł i do brodów, i już bola 
haja na całego.

Staro przywiarka prawi, że co sie w 
piyrwszo niedziela adwentowo przyśni 
to sie wyśni. Mje sie psinco przyśniyło,

boch sie na wieczerzo pojod knoblo
szków z zymft ym i żymłami i skuli tego 
cołko noc mje w żołondku puczyło. Ale 
cosik prowdy w tych powiarkach isto 
jest. Starzykowi roz sie przyśniół kre
pel bez marmolady a już za pora dni 
zdechnół jejich stary kocur, Zefel.

Poleku wszyndzie zaczyno woniać już 
godami, nawet w naszyj gazecie. Pani 
Jola koże ju ż palce łoblizywać nad 
świontecznymi potrawami. Starka jed
nak padali, że ta paniczka miała no
przód zaczońć łod pieczynio pierników 
na miodzie. Jak ich zawczasu niy po
piecze, to bez świynta na nich zymby 
połomie.

Nasz rybnicki Rynek tyż sie już stroi 
na świynta a łokna wystawowe miech
com sie świycidełkami.

W doma zaczła sie juzaś goronczka 
sprzontanio i pranio. Jo tego po pro
wadzie niy kapuja, przeca w doma niy 
ma nigdy garusu, ciyngiym sie wszyst
ko pucuje i glancuje. Starzyk z Tatom 
rozważujom, kajby sie na tyn czas wy
kludzić, bo z babami niy pódzie strzy
mać. Szkoda, że już grzyby niy rosnom, 
szło by sie na cołke dni do lasu wyniyść.

Pojadom jednak ino z ryczkom pod 
łóżko, Mama ze starkom ich nikaj niy 
puszczom. Tepichy już som przyrych
towane do klupanio.

Edek

5GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

Cudami słynąca figura św. Mikołaja z Pierśćca koło Sko
czowa ma już ponad 400 lat. Znajduje się ona w głównym 
ołtarzu tamtejszego kościoła parafialnego.

Sztandar Polsk i



Rybnickie Służby Komunalne w Rybniku, ul. Jankowicka 41 
OGŁASZAJĄ OFERTOWY 

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

1/ codzienne sprzątanie terenu targowiska przy ul. Hallera w roku 1996

2/ sprzątanie przystanków komunikacji miejskiej na terenie miasta 
Rybnika w roku 1996.
Oferta winna zawierać nazwisko, imię, adres oferenta oraz cenę roboczogodziny. 
Oferty należy składać w sekretariacie RSK, adres jak wyżej, do dnia 23.12.95 
godz. 14.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.12.95 o godz. 10.00 w siedzibie ogłaszającego. 
Szczegółowych informacji udzielają:
1. Dział Targowisk i Parkingów ul. Hallera, tel. 21-495
2. Służba Transportu Zbiorowego ul. Jankowicka 41, tel. 23-058 wew. 123

RES-TYPE
ul. Warszawska 10 
40-008 Katowice 
tel 106 88 28,
102 84 98 

fax 58 88 69

firmym y
regionu 

ŚLĄSKA

Oddział Rybnik
ul 3 Maja 30 

p. 8 1 0 /VIII p. 
tel 281 62 

w. 319

-zalety
- najdłużej na rynku
- jedyny katalog o fe r to w o -b ra n ż o w y
-  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

UDANY BIZNES!
Kina “E K O -K A PT U R E K ” w w ykonaniu 

dzieci z Koła Małych Form Teatralnych

“APOLLO”
8-14  grudnia, godz. 17.00 - “RYCERZ 
KRÓLA A R TU R A ” /U SA /; godz. 
19.30 - “TYLKO INSTYNKT” /Nowa 
Zelandia/

“PREMIEROWE” przy TZR 
12 - 14 grudnia, godz. 17.00, 19.00 - 
“KOCHANEK CZY KOCHANKA” 
/franc./, cena 4 zł

DKF “EKRAN” przy TZR 
40. JUBILEUSZOWE OGÓLNOPOL
SK IE SE M IN A R IU M  FIL M O W E  
POLSKIEJ FEDERACJI DKF-ów W 
WARSZAWIE: 8 grudnia, projekcje o 
godz. 10.00,14.00,15.30,19.00,21.00, 
23.30; 9 grudnia, projekcje o 10.00, 
13.45,15.30,19.00,20.45; 10 grudnia, 
projekcje o 10.00, 11.45, 16.00, wstęp 
za karnetami, kartami specjalnymi i kar
tami wstępu /w miarę wolnych miejsc/, 
cena karty specjalnej 18.00 zł; 11 gru
dnia, godz. 18.00, Pokłosie seminarium 
- projekcja specjalna dwóch tytułów, 
wstęp za karnetami

“WRZOS” - Niedobczyce 
10 grudnia, godz. 17.00 - “LASSIE” 
/USA/

“ZEFIR” - Boguszowice 
10 - 14 grudnia, godz. 17.00, 19.00 - 
“ŚPIĄCA KRÓLEWNA” /USA/

Koncert

Teatr
Teatr Ziemi Rybnickiej 

13 grudnia, godz. 10.30, Joseph M. C. 
Bedier: “TRISTAN I IZOLDA”, w wy
konaniu Teatru Zagłębia z Sosnowca, 
cena 4,00 zł

Klub “Energetyk”
9 grudnia, godz. 16.00 - “JARZYNO
WY TEATRZYK” - występ teatrzyku 
kukiełkowego połączony z niespodzian
ką dla dzieci, 14 grudnia, godz. 11.00,

Wystawy

WYCENA NIERUCHOMOŚCI
Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK 

tel. 27-616

BEZPŁATNE PORADY 
PRAWNIKA

w  " G a z e c ie  R y b n ic k 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

C
EZ

AR

Rybnik, ul. J. F. Białych 5 
tel/fax/036/395883 

lub 22651 w. 5883
❖  ŻALUZJE 

poziome i pionowe
❖  ROLETY

tekstylne i zewnętrzne
❖  MARKIZY
❖  REKLAMA

Zarząd Zieleni Miejskiej 
w Rybniku

D ział U sług Pogrzebow ych  
ul. R udzka 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

Klub “Energetyk”
10 grudnia, godz. 17.00 - GWIAZDY 
“PIWNICY POD BARANAMI”: Anna 
Szałapak, Leszek Wojtowicz, cena 
4,00 zł

P.P.H.U.

Klub “Energetyk”
9 grudnia, godz. 10.00 - Turniej koszy
kówki /rocznik 1983 i młodsi/
10 grudnia, godz. 10.00 - Otwarty tur
niej badmintona
12 grudnia, godz. 17.00 - II sesja foto
graficzna “Portret”
12 grudnia, godz. 20.00 - Otwarty tur
niej piłki nożnej /dla dorosłych/
Dla dzieci i młodzieży:
8 grudnia, godz. 17.00 - Pejzaż zimo
wy - konkurs plastyczny
9 grudnia, godz. 15.00 - Konkurs akwa
rystyczny; godz. 17.00, Rekordy osie
dla; godz. 18.00 - Pokaz kolekcji mody 
Katarzyny Krajewskiej
13 grudnia, godz. 15.00 - Maszynista 
kolejek miniaturowych /konkurs o tytuł 
mistrza/; godz. 17.00 - Malujemy pędz
lem po twarzy

MEDREM
Sp. z  o.o.

44-200 R ybnik  
ul. Rudzka 14 a 

tel. 24993

przyjm ie  
do pracy:

* murarzy, tynkarzy 
z umiejętnością 

płytkowania 
* instalatora spawacza. 
Zgłaszać m ogą się rów nież  

em eryci i renciści.

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

Teatr Ziemi Rybnickiej
Od 13 grudnia: “Malarstwo Jana Śliżew
skiego, członka ZMTN “Oblicza”

/gw/

Restauracja "OLIMPIA" 
w Rybniku-Kamieniu

zaprasza na

Bal
Sylwestrowy

Bilety do nabycia w restauracji 
"Olimpia".

6

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

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

TELEFONICZNE SŁUŻBY INFORMACYJNE 
INFORMACJA: PKS 22-242, PKP 23-009, WPK 21-820 
INFORMACJA O NUMERACH TELEFONÓW: 913 
NADAWANIE TELEGRAMÓW: 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 8 do 14 grudnia, apteka przy ulicy 
Patriotów 11, Rybnik-Boguszowice, tel. 20-364

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

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

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

1  cm2 - 0,80 zł 
1  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 11,50 13,60 7,40
Hala Mięsna, 3 Maja 9,20 9,90 14,90
TARG 8 9,80-11,70 12,50-14,00 6,80 - 8,40

Owoce/Warzywa pomidory pomarańcze marchewka ziemniaki
Raciborska 15 3,40 3,30 0,60 0,50
Miejska 2 3,50 3,50 0,60 0,60
TARG 2,00-2,50 1,60-2,50 0,60 - 0,80 0,50

S p o ż y w c z e masło cukier jajko mąka
Rynkowy 200g -1,60 1,90 0,30 1,05
Jan Noga i s-ka 200g -1,60 1,90 0,28 1,00
TARG 227g -1,50 1,70-1,80 2,50-2,90 0,88-1,00

Waluty 100
dolarów

100
marek

100 koron 
czeskich

100 franków 
francuskich

Pewex "Duży" 248,00/252,00 173,00/175,50 9,28/9,40 5050/5150
Delikatesy, ul. Miejska 248,00/252,00173,00/175,50 9,28/9,40 4950/51,00
Gallux, Rynek 248,00/252,00 173,00/17550 9,20/9/0 5050/52,00

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

W "GAZECIE RYBNICKIEJ"

...U NAS
SZYBKO
I TANIO



Koszykarki zdobyły Kraków
Po raz trzeci w tym sezonie koszykar

ki drugoligowe RMKS-u Partners Ryb
nik udały się na mecz do Krakowa. I tym 
razem  w ypraw a po punkty  zakończy
ła się sukcesem, rybniczanki w ygrały 
z drużyną AZS-u krakow skiej AW F 
64 : 57 /42 : 26/.

Już w pierwszej połowie meczu ryb
niczanki grały skutecznie tak w obro
nie, jak  i w ataku, i dość szybko uzy
skały na parkiecie w yraźną przew a
gę, rozwiewając złudzenia akadem i
czek. Dzięki zdyscyplinow anej grze 
podopieczne trenerów  M ikołajca i 
Orczyka schodziły na przerwę prow a
dząc 16 punktami. Po przerwie kra
kow ianki rzuciły  się do odrabiania 
zaległości, a że koszykarki RM KS-u 
nie grały już  tak dobrze jak  w pierw
szej części spotkania, z czasem prze
waga RM KS-u zaczęła topnieć. N a 
trzy m inuty przed końcow ą sy reną 
rybniczanki prowadziły już  tylko róż
n icą 7 punktów, ale jak  się okazało, 
była to przewaga bezpieczna i odnio
sły one kolejne ligowe zwycięstwo.

RMKS Partners Rybnik: A gnieszka 
K uszka - 15, G ab rie la  Fu lb iszew
ska - 16, N ata lia  Skrago  - 16, A gnie
szka G re lak  - 5, A gata  T om aszew ska

Tomaszewska - 6, G ab rie la  T ro szk a  - 4, A nna 
Szalony - 2, M agdalena  D om anow
sk a , A gata  K u śm irak , P a try c ja  M i
ko łajek .

W innych m eczach:

Lew L egnica - S ta l B ob rek  B ytom  
73 : 71 /42:41/,
G linik Gorlice R okita /AZS U niw er
sytet W rocław  93 : 51 /40:21/,

Danuta Sęk leczy obecnie 
kontuzję kolana

ASK M erkury  Brzeg - K orona Mix 
Electronics 51:59 /28 : 30/,
W isła II /G órn ik  W ieliczka - Stal S ta
lowa W ola 71 : 67 /42:36/.
Pauzow ała Cieszynianka.
1. Glinik 8 16 755:357
2. RM K S P artn ers  7 14 532:451
3. Wisła II /Górnik 8 14 619:600
4. Rokita/AZS Wr 8 13 609:550
5. Korona 7 12 570:381
6. ASK Merkury 7 11 459:508
7. Stal St. Wola 7 9 418:557
8. Lew Legnica 7 9 415:557
9. Cieszynianka 7 8 452:570
10. AZS AWF Kraków 7 7 385:508
11. Stal Bobrek 7 7 438:613

W  na jb liż szą  sobotę 9 g ru d n ia  o 
godz. 16.30 k o sz y k a rk i R M K S -u  
P a r tn e rs  R y b n ik  zm ierzą  się w hali 
w id o w isk o w o -sp o rto w e j w B ogu
szow icach z d ru ży n ą  ASK  M erk u
ry  B rzeg. Pojedynki rybnickiej dru
żyny z zespołem  z B rzegu zaw sze 
były emocjonujące i ciekawe, miejmy 
nadzieję, że i tym razem kibice obej
rzą zacięty mecz. Jak dotąd koszykar
ki miejskiego klubu grały przed w ła
sną publicznością “na pó ł gwizdka ”, 
a przecież kibicom marzy się efektow
ne zw ycięstw o i “ setka” zdobytych 
punktów...

M. T roszka

 Kronika policyjna 
T ransform ator na złom

W piątek 1 grudnia w Czuchowie przy 
ulicy Folwarcznej nieznany sprawca zrzu
cił ze słupa trakcyjnego energii elektrycz
nej transformator o mocy 100 KWA. 
Następnie złodziej wyciągnął z transfor
matora około 400 kg drutu miedzianego, 
który najprawdopodobniej będzie się sta
rał sprzedać w jednym z okolicznych 
punktów sprzedaży złomu metali kolo
rowych. Na skutek tego aktu wandalizmu 
Rejon Energetyczny w Rybniku poniósł 
straty na około 6 tysięcy złotych.

Radia za 23 miliony 
W ubiegłym tygodniu w Rejonowej 

Komendzie Policji w Rybniku zgłoszo
no osiem przypadków kradzieży radio
odtwarzaczy z samochodów. W ten spo
sób nieznani sprawcy obłowili się na po
nad 23 miliony starych złotych.

Złodzieje zatrzym ani 
W sobotę 2 grudnia o godzinie 1.30 w 

Boguszowicach przy ulicy Patriotów do
konano włamania do tamtejszego sklepi
ku warzywno-spożywczego. Złodzieje 
dostali się do środka po wybiciu szyby w 
oknie wystawowym. Jednak policjanci po 
penetracji okolicy zatrzymali kilku ma
łoletnich sprawców włamania.

Potrącenia pieszych 
W piątek 1 grudnia o godzinie 13.45 

przy ulicy Budowlanych samochód FSO 
1500 potrącił 62-letniego mężczyznę, 
który nagle wtargnął na jezdnię. Pieszy 
doznał złamania uda, palca lewej ręki oraz 
ogólnych potłuczeń. Natomiast tego sa
mego dnia przy ulicy 1 Maja około go
dziny 18.00 kierowca stara potrącił na 
oznakowanym miejscu dla pieszych 11- 
letniego chłopca.

Pogryzienie przez psa 
Mieszkanka Rybnika powiadomiła po

licję, że we wtorek 28 listopada około 
godziny 15.00 przy ulicy Sokolskiej jej 
ojciec został pogryziony przez psa. Wła
ściciel psa jest znany policji.

Samobójstwo
W poniedziałek 27 listopada o godzi

nie 17.30 przy ulicy Hetmańskiej w Ryb
niku powiesił się w swoim mieszkaniu 
57-letni mężczyzna. Na miejscu nie

W  dn iach  14-17 g ru d n ia  w M iej
skim  O śro d k u  K u ltu ry  - C en tru m  
w W odzisław iu  Śląskim  odbędą się 
M istrzostw a Polski Go. D odatkow o 
ostatniego dn ia  m istrzostw  rozeg ra
na  zostan ie  finałow a ru n d a  P u ch a 
ru  Ś ląska Go.

Go to planszow a gra um ysłowa, 
której korzenie sięgają Chin, Japonii 
i K orei. Choć jej historia liczy ponad 
4000 lat, w Polsce gra znana je s t od 
ok. 25 lat. Obecnie istnieją dwa głów
ne ośrodki tej gry - w arszawski i w o
dzisławsko-rybnicki oraz kilka mniej
szych, głównie w miastach akadem ic
kich. W Polsce jes t obecnie rozgry
wanych ok. dziesięciu turniejów  go 
rocznie - w tym M istrzostw a Polski. 
W tym roku w Tucholi odbyły się też 
M istrzostw a Europy.

N ajwiększe sukcesy polskiego go to 
M istrzostw o Europy, które zdobył w 
1983 roku w Cantenburry Janusz K ra
szek, oraz piąte i szóste m iejsce na 
M istrzostw ach Św iata zdobyte przez 
Janusza K raszka i Leszka Sołdana.

W 1995 roku została zorganizow a
na grupa Śląskie Kluby Go, działająca

stwierdzono udziału osób trzecich.
Zamarznięcie czy zawal?

W niedzielę 3 grudnia o godzinie 10.00 
lekarz ze szpitala przy ulicy Rudzkiej 
powiadomił telefonicznie policję o zgo
nie 57-letniego mężczyzny. Policja usta
liła, że w nocy z 2 na 3 grudnia ofiara 
piła alkohol w swoim domu, po czym 
poszła odprowadzić swojego znajomego. 
Następnie w godzinach rannych osoba ta 
została znaleziona na dworze, a przyczy
ną śmierci mógł być zawał serca lub wy
ziębienie organizmu. Prokurator zarządził 
sekcję zwłok.

Pijany na Wołodyjowskiego
W piątek 1 grudnia policja ujęła 25-let

niego mężczyznę, który kierował samo
chodem bez uprawnień, posiadał bez ze
zwolenia broń gazową oraz miał we krwi 
2,2 promila alkoholu. Kierowcę zatrzy
mano do wytrzeźwienia i wyjaśnienia. 
Zaś w sobotę 2 grudnia o godzinie 8.10 
przy ulicy Wołodyjowskiego samochód 
skoda zderzył się z fiatem 126 p. W wy
niku wypadku pasażerka “malucha” doznała

Go
ca równolegle i współpracująca z Pol
skim  S tow arzyszen iem  Go, której 
g łów nym  celem  je s t  k o o rd y n ac ja  
działań licznych, ale słabych górno
śląskich klubów, organizacja lokal
nych zawodów i prom ocja go na Ślą
sku. W ynikiem tych działań je s t w ła
śnie Puchar Śląska.

W M istrzostw ach Polski Go w e
źmie udział ośm iu finalistów , w tym 
trzech z klubu w odzisławskiego: M a
riu sz  F erenc , Jan  L ubos i Janusz  
Chłodek.

Organizatoram i im prezy są  Polskie 
Stow arzyszenia Go, Silesian Go G ro
up i M iejski O środek Kultury - Cen
trum w W odzisław iu, a sponsorami 
PZU - Życie S.A. Inspektorat w W o
dzisław iu i “Dim A m brosia” z Ryb
nika.

Zakończenie rozgrywek w obu tu r
niejach przew idziane je s t na godz. 
16.00. /a /

znała urazu głowy kierowca skody był bez 
uprawnień do prowadzenia pojazdu, a w 
jego krwi było 2,9 promila alkoholu. 
Natomiast następnego dnia, w niedzielę 
3 grudnia w Boguszowicach na ulicy Pa
triotów zderzyła się dacia z "maluchem". 
Obaj kierowcy byli pijani. W ich krwi 
wykryto 0,7 oraz 1,9 promila alkoholu.

D ziura do żucia
W nocy z 2 na 3 grudnia w kiosku “Ru

chu” przy ulicy Zamkowej nieznani 
sprawcy wybili kamieniem szybę. Następ
nie skradli gumy do żucia  i inne 
przedmioty za około 40 złotych.

Skradzione samochody 
W ubiegłym tygodniu na terenie Ryb

nika skradziono trzy samochody osobo
we. Pomiędzy 24 a 27 listopada z garażu 
przy ulicy Dębowej skradziono opla astrę, 
zaś w nocy z 26 na 27 listopada z ulicy 
Poligonowej zniknęło niebieskie cinqu
ecento. Natomiast w poniedziałek 27 li
stopada z ulicy Wyzwolenia skradziono 
beżowego malucha. Odnaleziono go jed
nak przy ulicy Orzepowickiej. szoł

Cykl "Hetman 4"

Zadanie szachowe nr 1
- mat w dwóch posunięciach

Mając na uwadze prężność rybnickiego środowiska szachowego, a szczególnie 
zainteresowanie tą  "królewską grą" dzieci i młodzieży, rozpoczynamy druk zadań 
szachowych. Proponujemy, by po trzech (w tym miesiącu) odcinkach przysłać roz
wiązania do naszej redakcji. Wśród autorów prawidłowych rozwiązań rozlosuje
my drobny upominek.

Barbórkowy Turniej Szachowy
Już po raz piąty Klub Szachowy “Ze

fir” w Domu Kultury w Boguszowicach 
zorganizował tradycyjny Barbórkowy 
Turniej Szachowy Boguszowice ’95.

Turniej rozegrany został systemem 
szwajcarskim na dystansie 9 rund z cza
sem dwa razy po 10 min.

Udział w turnieju wzięło 24 zawodni
ków, a w czołówce znaleźli się Jerzy  
Załęcki, G rzegorz Wyżgoł, Kazimierz 
R ybak  i R afał Nocuń. Wśród uczniów 
szkół podstaw ow ych najlepsi byli: 
K rzysztof Szewczyk i A rtu r M ache
rzyński.

R odzinnie nad szachow nicą
W Domu Kultury w Chwałowicach 

i rozegrano niezwykły, jak na sportową 
rywalizację, Szachowy T urn ie j Ro
dzinnych Par. Nad szachownicami za
siadło 36 zawodników podzielonych na 
18 zespołów, zaś rozgrywki przeprowa
dzono systemem szwajcarskim na dy
stansie 7 rund, po 15 minut na zawo
dnika. Wyrównany poziom sportowy 
spowodował, iż większość pojedynków 
kończyła się wynikiem remisowym. 
Rewelacyjną postawę zaprezentowało 
najmłodsze rodzeństwo, bracia Łukasz 
i M ateusz Kulesza, którzy dzięki peł
nej polotu grze wygrywali z zespołami 
wyżej notowanymi, zaś do ich drugiego 
miejsca na pewno przyczynił się doping 
niezwykle sympatycznych rodziców, 
którzy mocno przeżywali dobry występ 
swoich milusińskich.

Ostatecznie dzięki dobremu finiszo
wi zwyciężyła w turnieju rodzina Seba
stian i K rystian H asińsk i /syn i ojciec/ 
10,5 pkt. Kolejne miejsca zajęli: M ate
usz i Łukasz Kulesza /bracia/ 9,5 pkt, 
M ariusz i Jerzy  Łysień /bracia/ 8 pkt, 
Tobiasz i Andrzej C udnik /syn i oj
ciec/ 7,5 pkt, K rystian i Józef Sętla / 
syn i ojciec/ 7,5 pkt, P io tr i M aksym i
lian Piecowski /syn i ojciec/ 7,5 pkt, 
W ojciech i Janusz Gawełczyk /syn i 
ojciec/ 7,5 pkt, A nna i Łukasz Po tyra
la /siostra i brat/ 7 pkt.

Najmłodszym uczestnikiem był Adam 
Paw lus, zaś najstarszym Albin K arw ot 
z Chwałowic.
Fundatorem tradycyjnych 10 kg bana

nów była kopalnia “Chwałowice”.
K.H.

Rozpoznaj się na zdjęciu

Pierwsza z osób, które rozpoznają się na zdjęciu zrobionym 4 grudnia w Szkole 
Podstawowej nr 5 podczas obchodów DNIA GÓRNIKA i zgłosi się w naszej re
dakcji, otrzyma publikowaną w gazecie fotografię oraz pięć kołoczyków! Zapra
szamy do zabawy!
Sponsorem naszej zabawy jest piekarnia Franciszka Studnika z Rybnika przy 
ulicy Kościelnej nr 3.

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
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Zdjęcie 
z album u czytelników

Zapraszamy na
szych Czytelników 
do wspólnego oglą
dania zdjęć. Wystar
czy przyjść do re
dakcji z ciekawym 
zdjęciem, które po 
o p u b l ik o w an iu  
zwrócimy.
/Można też wrzucić 
je do naszych "żół
tych skrzynek"/. 
Raz w miesiącu 
autora najsympa
tyczniejszego lub 
najbardziej "odja
zdowego” zdjęcia 
firma "EKSPRES 
FUJI”, Rybnik, ul. 
Reja 2, nagrodzi 
bezpłatnym wywo
łaniem i wykona
niem odbitek z rol
ki filmu.

Co Alicja zobaczyła po drugiej stronie lustra? Zdj.: M.R.

PW

Nagrodę - 
elektroniczny 

termometr 
samochodowy 

ufundowało 
Przedsiębior

stwo
Wielobranżowe

"Sofex"
Ferdynanda

Sobika

Sklep motoryzacyjny, 
44-200 Rybnik, ul. Kościelna 9, 

tel. 228-27,
Sklep motoryzacyjny, 

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

Auto-Center,
44-200 Rybnik, ul. Sobieskiego 14

Poziomo: A1 - W matematce: górny czyli supremum i dolny czyli infimum. A6
- Zaloty niektórych ptaków. A11 - Tętnicza lub żylna. B4 - Jednostka podsta
wowa ilości materii w układzie SI. B9 - Architekt, twórca telewizyjnego cyklu 
“Piórkiem i węglem”. D1 - Milczek. D6 - Oficjalne pismo urzędowe lub ocena 
czyjejś pracy. D11 - Zbiór osobników, wykazujących te same, dziedziczne ce
chy. F1 - Śmierć. F6 - Odcinek trasy do przebycia. F11 - Stolica jednego ze 
skandynawskich państw. G4 - Skrót nazwy największej organizacji między
narodowej. G9 - Gatunek wierzby. I1 - Miejsce, w którym dokonujesz wpłat i 
wypłat. I6 - Imię amerykańskiej gwiazdy filmowej polskiego pochodzenia. I11
- Na wschód od Uralu. K1 - Rodzaj wyścigu samochodowego. K6 - Otacza 
obraz. K11 - Dawny mieszkaniec obszaru obecnej Hiszpanii M4 - Podanie o legen
darnych bohaterach, bogach, wydarzeniach. M9 - Osada, wioska ludów azjatyckich. 
N1 - Substancja w stanie lotnym. N6 - Starożytne liczydło. N-11 -... Przymierza czczo
na przez Żydów jako przybytek Jahwe.
Poziomo: 1A - Kosmetyk. 1F - Np. drogowy. 1K - Czepia się psiego ogona. 2D
- Dęty instrument muzyczny z “Pana Tadeusza”. 2I - Odmiana papugi. 4A - 
Brzdąc, maluch. 4F - Lisie mieszkanie. 4K - Bogactwo ubogich. 6A - Niezbęd
ny do oddychania. 6F - Starożytny bajkopisarz. 6K - Tekst przysięgi. 9A - 
Pomieszczenie. 9F - Miasto z krzywą wieżą. 9K - Napad, agresja. 11A - Sa
miec świni. 11F - Wyjątek na pustyni. 11K - Narzędzie do szycia. 13D - Miasto 
w Beskidzie Żywieckim z gorącymi, słonymi źródłami. 13I - Angielskie, popu
larne imię męskie, zdrobniale. 14A - Doświadczony praktyk. 14F - Największa 
rzeka zachodniej Polski. 14K - Przepływa przez Rybnik.
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie po uporządkowaniu liter wg 
szyfru: A2, B14, C9, D6, A9, I1; K8, K11, N2, I3, M6, F6, M4; K14, I7, F4, M14.
Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki nr 46 z hasłem “Ci którzy boją się ludzi 
uwielbiają ustawy” otrzymuje Wiesława Polak, ul. Buhla 39a, 44-217 Rybnik. 

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

Pod znakami zodiaku
BARAN  - 21.03. - 20.04. - Będzie udawać się wszystko co ma związek z finansami. 
Szykuje się podwyżka, a potem ju ż  tylko szaleństwo w sklepach. Zakupy będą uda
ne pod warunkiem, że... nie wydasz wszystkiego naraz!
BYK  - 21.04. - 20.05. - Niedokończona sprawa może teraz przeszkodzić Ci w pod
jęciu naprawdę ważnej życiowej decyzji. Trzeba będzie się mocno sprężyć, by wyjść 
z tej sytuacji z honorem, nie narażając również na szwank bliskiej Ci osoby. 
BLIŹNIĘTA  - 21.05. - 21.06. - Zbyt emocjonalnie i błędnie oceniasz swoją sytu
ację uczuciową. Nieświadomość pewnych faktów narazi Cię na poważne proble
my, z których wybawi Cię osoba, na której życzliwość absolutnie w tej chwili nie 
liczyłeś!
RAK  - 22.06. - 22.07.- Tylko refleks pomoże Ci wyplątać się z niezręcznej sytuacji. 
Na szczęście odpowiednio szybko dostrzeżesz niebezpieczeństwo i szczęśliwie go 
unikniesz, nie narażając na kłopoty bliskiego przyjaciela. Będzie Ci za to dozgon
nie wdzięczny.
L EW  - 23.07. - 23.08. - Pozostawanie w zgodzie z własną naturą - oto co powinno 
pozostawać Twoją dewizą. Wszystko, co zrobisz wbrew sobie, nie ma prawa się 
udać. Nie wysilaj się więc na oryginalność, bo tylko się ośmieszysz.
PANNA - 24.08. - 22.09. - Czeka Cię wyjątkowa huśtawka nastrojów, w zależno
ści od okoliczności, a te będą się zmieniać zdecydowanie za często. Trzeba będzie 
uruchomić całe pokłady sceptycyzmu i mieć wiele dystansu do spraw, które przyj
dzie Ci rozwiązać.
WAGA - 23.09. - 23.10. - Trzeba będzie dzielić czas między idealistyczne uczucie, 
a twórczą pracę. Tylko od Ciebie będzie zależeć, która z tych dziedzin okaże się 
bardziej brzemienna w skutki, co nie znaczy, że nie da się ich połączyć. 
SKORPION - 24.10. - 22.11. - Jesteś naładowany energią, którą możesz spożytko
wać w dobrej lub złej sprawie. Dwie przeciwstawne siły będą ciągnęły Cię w swoją 
stronę. Rozsądek podpowie Ci co zrobić.
STRZELEC 23.11. - 21.12. - Będzie okazja do powalczenia o słuszną sprawę, 
nawet wbrew opinii cieszącej się dotąd Twoim dużym autorytetem osoby. Tym 
razem okaże się, że to Ty miałeś rację, a efekt przekona największe nawet niedo
wiarki.
KOZIOROŻEC - 22.12. - 20.01. - Tym razem Twoja lekkomyślność i odrobina 
szaleństwa przysłużą się dobrej sprawie. Rozruszasz ludzi pogrążonych w apatii, a 
ich dobre samopoczucie będzie dla Ciebie największą radością.
WODNIK - 21.01. -19.03. - Twoja wewnętrzna energia bardzo skutecznie oddzia
ływać będzie na otoczenie i nie musisz się obawiać, że ktoś zechce opóźnić rozwój 
Twojej kariery. Jeżeli pojawią się kłopoty, będą one miały charakter przejściowy i 
nie warto się nimi przejmować.
R Y B Y - 20.02. - 20.03. - To powinien być tydzień dobroci dla partnera. Nie wchodź 
z nim w konflikt, bo ochota na kłótnię jest absolutnie irracjonalna. Ma on proble
my w pracy, stwórz mu więc przynajmniej azyl w domu.

Drobiazgi,
a cieszą

Powoli, powoli trzeba zacząć myśleć o sylwestrowym 
wieczorze, a i późniejszych wieczorach karnawałowych. 
Już pokazują się, interesujące nawet, butikowe kreacje. 
Ale to zostawmy sobie na ostatni moment, jeśli nie zdąży
my czegoś zmajstrować same. A oto jakie drobiazgi mogą 
Wam się przydać. Bardzo modne jest łączenie materiałów 
matowych z błyszczącymi. Zabłyśniecie jeszcze bardziej, 
kiedy kreacja ta będzie kloszowa lub o linii tulipana, o 
długości do samych kolan lub za... Era mini do pół uda 
mija, w każdym razie w żurnalach, bo nie sądzą że z ulicy 
i sal balowych. Modne są aksamitne kokardy dopinane 
nie tylko do włosów, a także białe, grzeczne kołnierzyki 
na gołe ciało traktowane jak naszyjnik. Nadal lansowane 
są przezroczystości, głębokie pęknięcia na plecach. Waż
ny jest pasek i generalnie podkreślenie talii. Te pomysły 
można zastosować do wiszących już w szafach sukienek. 
A więc do dzieła... Wróżka

Spójrzcie na tę 
długość

R Y B N I C K I E  P U Z Z L E

Dziś drugi z czterech frag
mentów naszej łamigłówki. Po
zostałe dwa zamieścimy w kolej
nych numerach ”GR”. Wystar
czy złożoną z nich całość przy
słać do redakcji lub wrzucić do 
naszych "żółtych skrzynek" w 
terminie do 10 stycznia 1996 
roku, by wziąć udział w losowa
niu dwóch nagród pieniężnych 
w wysokości 20 zł każda. Zapra
szamy do zabawy!

Nagrodę za prawidłowo ułożo
ne puzzle z ub miesiąca wyloso
wały: EWA ADAMCZYK, ul. 
Liściasta 47, 44-218 Rybnik 18 
oraz KRYSTYNA HEROK, ul. 
Gliwicka 130a, 44-207 Rybnik 7.

PALCE LIZAĆ 
czyli kuchnia Joli

Za dwa tygodnie święta. Czas 
więc przygotowywać

ciasto na pierniki:
40 dkg cukru
1 szklanka miodu
4 jajka
5 dkg kakao
2 łyżki sody oczyszczonej rozpu
szczonej w 1/2 szklance wody
1 kostka masła 
75 dkg mąki 
przyprawy do piernika

Do dużego garnka wlać miód. 
Podgrzewać aż się zrumieni. Do
dać masło, kakao, cukier, przypra
wy - mieszając, podgrzewać, aż 
cukier całkowicie się rozpuści. 
Przestudzić. Do masy wbijać po 1 
jajku, wsypywać mąkę. Na koniec 
wlać rozpuszczaną sodę. Dobrze 
wymieszać. Gdyby ciasto było zbyt 
rzadkie można dodać mąki. Gar
nek przykryć i pozostawić na ty
dzień w chłodnym miejscu /balkon, 
najniższa półka lodówki/. Po ty
godniu leżakowania wyjąć ciasto 
na wysypaną mąką stolnicę. Wy
kładać na prostokątne blachy. Piec 
w średnio nagrzanym piekarniku. 
Prostokątne placki piernikowe 
przekładać powidłami, marmola
dą , masą kaimakową /przepis 
podawałam w jednym z poprze
dnich numerów "GR"/. Po przeło
żeniu przykryć obciążoną deską . 
Kroić w prostokąty lub romby. 
Można wyciskać foremkami. Polu
krować, ozdobić orzechami. Pier
niki włożyć na tydzień do metalo
wych puszek, pudełek i ... pilno
wać, by nie zostały zjedzone przed 
Wigilią .

C Z ytA j
RazEm z nAMi
Tajemniczy Rękopis
Główny bohater postanowił spędzić 

tydzień w drewnianym  domku w le
sie nad jeziorem , gdy ściągnął go do 
m iasta pilny telefon od dawnej zna
jom ej. Charlene odkryła w Peru taje
m niczy Rękopis, który wywraca do 
góry nogami ca łą  dotychczasow ą fi
lozofię życia. Kościół, w ładze, nau
kowcy - wszyscy strzegą tajemnicy, 
bojąc się wpływu zaw artych w Ręko
pisie treści na ludzką świadomość. 
Bohater postanaw ia jednak odnaleźć 
dokum ent i poznać w szystkie w taje
m niczenia. Od chwili wyjazdu wokół 
niego zachodzą dziwne zbiegi oko
liczności. K o lejno  poznane osoby 
w prow adzają go coraz dalej - w isto
tę tajemnicy.

Powieść “N iebiańskie proroctw o” 
to propozycja nowego sposobu my
ślenia. “Jeśli wywrze na czytelniku 
w rażenie, jeśli zdołamy zrozumieć o 
co chodzi w życiu, zdołamy włączyć 
się w duchowy proces i zm aksym ali
zować jego wpływ na nasze życie - 
ludzkość dokona gigantycznego prze
skoku  w ca łk iem  n o w ą  ja k o ś ć ” - 
tw ierdzi autor.

“N iebiańskie p roroctw o” , James 
Redfield, “Świat K siążki”

/ a/

NASZ ADRES: 44-200 Rybnik 
Rynek 12a (oficyna) 
Skrytka pocztowa 96 

tel./fax 28-825 
Biuro czynne_ 9.00 -  1 7.00 
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