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natomiast montaż sprzętu - wirówek, ma
szyn pralniczych, prasowalnic. Część 
zainstalowanych urządzeń zakupiona 
została dużo wcześniej, przy planowa
niu wyposażenia szpitala, wiele jednak 

c.d. na stronie 3

Na podstawie umowy zawartej z le
karzem w ojew ódzkim  w ładze m iasta 
przekazały na tę inwestycję 25 mld st. 
złotych, natom iast resztę w ydatków 
pokryto z kasy państwow ej. W przy
szłym roku państwo zobow iązało się 
przekazać 155 mld st. zł, a wydatki 
m iasta na ten cel w zrosną do 30 mld. 
Ciągle jes t to jednak zbyt mało na wy
kończenie całego obiektu w krótkim  
czasie.

Największą inwestycją w kończącym 
się już roku były roboty prowadzone w 
pralni i paw ilonie “łóżkow ym ” . W 
pierwszym budynku wykonano prace 
budowlane i technologiczne, a obiekt 
jest praktycznie wykończony, trwa natomiast W pralni montowane są urządzenia: ogromna maglownica i prasowalnica.

Zdj.: sol

Szpital wciąż w budowie
Trwająca od blisko 20 lat budowa szpitala w Orzepowi

cach pochłonęła w 1995 r. około 80 miliardów starych zło
tych.

Mała Scena Rybnicka 
zaprasza na

liryczny i nastrojowy koncert

Tomasza Żółtko
15 grudnia, godz. 18 .00.

* radioodtwarzacze sam ochodowe z głośnikam i 
firm y  Gerhard i Daewoo  

* akcesoria m otoryzacyjne
* ogumienie, akum ulatory firm y  Centra i Turbostart 
* kosm etyki sam ochodow e firm y  Sonax  
*  bagażniki i łańcuchy f irm y  Fapa

Sklep motoryzacyjny, Sklep motoryzacyjny,
44-200 Rybnik, ul. Kościelna 9, 22-280 Rydułtowy,

tel. 228-27, ul. Ofiar Terroru, tel. 577-287, f ir my
m y
regionu 

SUSKA
patrz str. 6

UDANY BIZNES!

21 grudnia o godz. 16.30 na rybnic
kim Rynku odbędzie się uroczystość 
p rzekazan ia  O gnia B etlejem skiego 
organizow ana tradycyjn ie  w Polsce 
przez ZHP, a w R ybniku przez Ko
mendę H ufca ZH P im. hm J. Pukow
ca.

Do Polski Betlejemskie Świa
tło Pokoju trafia po raz piąty. Do 
Europy wprost z miejsca naro
dzenia Jezusa przywiezione było 
przez austriackich skautów, a 
ZHP otrzymuje je od skautów 
słowackich.

“Betlejemskie Światło niesie 
pokój. Jest symbolem pokoju 
wewnętrznego, wyciszenia i refleksji

Betlejemskie Światło Pokoju

refleksji nad samym sobą przed bliskim już

Świętem Bożego Narodzenia. Niesie też 
pokój między ludzi i między narody /.../ 
Ponieśmy Betlejemskie Światło pokoju 

do szkół, szpitali, domów 
opieki społecznej, kościołów, 
urzędów  i instytucji. Przekaż
my je  do naszych rodzin. 
Wszędzie tam, jak w słowach 
harcerskiej piosenki wszystko 
co złe, to szuka cienia, do 
światła dobro garnie się. Za
nieśmy innym dobro tkwiące 
w symbolu skautowego świa
tła przywiezionego z Betle

jem ” - napisał w gawędzie na Boże Narodzenie

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

ul. Sobieskiego 14
zaprasza 
i oferuje

rodzenie hm Ryszard Pacławski.
Wszyscy zainteresowani przyniesie

niem ognia do swoich domów powinni 
przynieść ze sobą na Rynek lampiony lub 
świece. /a/

 Następny,
 św iąteczno-now oroczny  
 podw ójny num er  
 "Gazety Rybnickiej"
w  piątek 22 grudnia. 
A w  nim
W ielki K onkurs
Św iąteczny  
z nagrodam i 
oraz kolorowy 
kalendarz
na 1996 rok.

Laureatka II nagrody w tegorocznym konkursie "Po naszemu czyli po Śląsku"
Anna Stronczek

Przyjechałach z Kokoczynio
r

Śląska tradycja w Rybniku trzyma się mocno!
Przypomnijmy: rok 1993 - laureatem 

drugiej nagrody pierwszej edycji konkur
su zorganizowanego przez Rozgłośnię 
Polskiego Radia w Katowicach “Po na
szemu czyli po Śląsku ” zostaje rybnicza
nin Bogdan Dzierżawa, późniejszy au
tor książki “Utopek z Wielopola”, rok 
1994 - H enryk Konsek z Gotartowic 
otrzymuje tytuł “Ślązaka Roku”.

W kolejnej edycji, której finał odbył 
się pod koniec listopada br., święciła 
trium fy również rybniczanka - Anna 
Stronczek z Kłokocina, zdobywa
jąc, tak  jak  niegdyś B. Dzierżawa, d ru
gie miejsce.

Pani Anna nie jest debiutantką. Od wie
lu już lat, wspólnie z mężem Edwardem 
występuje w regionalnej kapeli “Nasi” 
powstałej pod koniec lat 80. przy OSP w 
Kłokocinie. Kiedyś, na którymś z kon
certów zasilili awaryjnie zespół z Osin i 
od tej pory “Osinianki” są ich drugim 
domem. Pani Anna dla nich tworzy scen
ki i monologi, pisze wspólnie potem wy
konywane piosenki. O twórczym ludo
wym fermencie w Osinach, gminie nieo
podal Żor, wyraża się z podziwem...

Podziwiając kiedyś występ Anny Stron
czek na estradzie “Pod Wierzbą”, Ślązak 
Roku ’94 Henryk Konsek gorąco ją  na
mawiał do udziału w konkursie w Kato
wicach - dyć idź, to ni ma nic takigo...

W drodze do eliminacji do finału Anna 
Stronczek zdążyła zostać babcią... po raz 
siódmy. Pochodząca z rodziny, gdzie była 
jedną z trzech sióstr, jest matką trzech 
córek. Wychowana w śląskiej tradycji, 
stara się ją  kultywować we własnym 
domu. Jak to na wsi - mówi - jak mama 
kozali, tak musiało być. Teraz to wszyst
ko pamiynto sie po ojcach...

Pani Anna nigdy zawodowo nic praco
wała, ale jak mówi - zarządzała tom fir
mom, jakom jest rodzina. Szyła, warzy
ła, sprzontała. Za mąż wyszła mając 19 
lat, potem trzeba się było zabrać za ro
bienie gniazda czyli budowanie własne
go domu. Teraz, wspólnie z mężem eme
rytowanym pracownikiem kop. “Janko
wice” nie mają ani chwili czasu - wystę
pują piszą teksty, a wadzom sie yno o to 
czy to grać w dur czy w moll.

Sukces w konkursie “Po naszemu czy
li po Śląsku ” przyniósł pani Annie autor
ski monolog o handlowaniu, w czasie 
którego wystąpiła boso i w przebraniu 10- 
letniej dziewczynki. Dla potrzeb finału 
rozszerzyła tekst o wątek biograficzny. 
Po występie czuła, że się podobało. I nie 
pomyliła się, jury w którym tradycyjnie 
zasiadali m. in. prof. prof. Dorota Simo
nides i Jan Miodek przyznało jej drugą 
nagrodę.

/r/

MIESIĘCZNY 
ZA DARMO!

Wydrukowany obok kupon może być 
szansą na darm ow y 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 
term inie 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 JSK IE J NA TERENIE RYBNI
KA NA LUTY 1996 R.

Styczniowy bilet ma już właściciela!
Darmowy bilet miesięczny komunikacji mieskiej na terenie Rybnika na 

miesiąc styczeń 1996 r. wylosował 
Radosław Lewandowki, ul. Św. Józefa 33d/18, 44-217 Rybnik

Aby odebrać nagrodę należy zgłosić się na początku stycznia z dowodem 
tożsamości w redakcji.

1GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

Zdj.: Zb. Solarski



Ekologia i my
Nie palmy w windzie

“Święta Bożego Narodzenia to czas spokoju, równowagi i harm onii 
rozdawany hojnie tym, co umieją te dobra przyjąć, 

to czas pokoju  obiecany ludziom  dobrej w oli”

Życzym y so b ie  naw zajem , aby w e w spólnym  staraniu  
o spraw y rybnickiej ośw iaty  nigdy nam  

tej dobrej w o li n ie  brakło; 
byśm y u m ieli być ludźm i pokoju tak że w tedy, 

gdy różnim y s ię  i  spieram y.

Wszystkim pracownikom rybnickiej oświaty, 
jej sympatykom i przyjaciołom serdeczne 

życzenia, aby wyjątkową atmosferę 
Wigilijnej Nocy i Świąt Bożego Narodzenia 

potrafili przenieść na wszystkie dni 
nadchodzącego Nowego 1996 Roku 

składa
Miejski Zarząd Szkół i Przedszkoli 

w Rybniku

Koncert laureatki Konkursu Chopinowskiego

Kolejnym hasłem do omówienia w 
okienku ekologicznym będzie “Nie pal
my w windzie”. O szkodliwości palenia 
nie będziemy mówić, bo temat dobrze 
znany, a miejsca za mało, aby coś orygi
nalnego dodać. Skoro wybraliśmy pale
nie i nic nie jest w stanie nas od tego 
odwieść, to musimy pamiętać także o tym, 
aby nie zmuszać innych do przebywania 
w dymie tytoniowym. Problem ten wy
stępuje w biurach i innych miejscach, 
gdzie przebywa wspólnie większa liczba 
osób. Tam też zapewne powstały lub też 
w najbliższym czasie powstaną obowią
zujące wszystkich uregulowania zmierza
jące do uwolnienia osób niepalących od

W katowickim “Spodku” 7 grudnia 
odbył się wielki finał ogólnopolskiej 
akcji “Dajmy Dzieciom Uśm iech”, 
której patronowała również redakcja 
“GR”.

W tym roku na Śląsku odbyło się już 
ok. 20 imprez charytatywnych dla dzie
ci z domów dziecka, specjalnych ośrod
ków szkolno-wychowawczych i pla
cówek opiekuńczych. Impreza z tego 
cyklu odbyła się też w październiku w 
Rybniku.

Koncert w “Spodku” nie przypominał 
imprezy z dnia poprzedniego, ale dzie
ci, które przyszły, też bawiły się dobrze. 
Atmosferę znacznie podgrzał występu
jący na koniec zespół “Bajm”, z nieco 
mniejszym entuzjazmem została przy
jęta Halina Frąckowiak. Znalazło się też 
miejsce dla wykonawców - dzieci niepełnosprawnych

przymusu przebywania w zadymionych 
pomieszczeniach. Inaczej wygląda spra
wa palenia w windach. Tu musimy sami 
wykazać się dyscypliną i powstrzymać od 
palenia na krótki przecież czas korzysta
nia z niej. Jest to konieczne choćby z tego 
względu, że windy mają złą wentylację i 
zapach dymu tytoniowego z jednego pa
pierosa utrzymuje się w nich przez wiele 
godzin. A przecież tuż za nami z windy 
może korzystać matka wywożąca nie
mowlę na spacer, dziecko wychodzące do 
szkoły, astmatyk i każdy inny, któremu 
dym tytoniowy przeszkadza. A więc nie 
palmy w windach - to nie takie trudne!

W anda Świeża

pełnosprawnych. Zostali oni bardzo cie
pło przyjęci przez rówieśników, którzy 
gorąco oklaskiwali ich występy.

Prawdziwą gwiazdą zresztą bardzo mało 
eksponowaną była jednak kilkunastoletnia 
zwyciężczyni festiwalu piosenki w Lubsku 
- Dorota Osińska. Pomimo młodego wie
ku, oczarowała publiczność swoim ustawio
nym “dorosłym” głosem, a przede wszyst
kim jego skalą. Z pewnością jeszcze nie raz 
będzie o małej wykonawczyni głośno. Do
datkową atrakcją były rozdawane przez 
głównego sponsora imprezy firmę “Gopla
na” balony i cukierki.
Organizatorem koncertu była firma AKI z 

Warszawy a patronat przyjęła m.in. Kapitu
ła Orderu Uśmiechu, Ministerstwo Eduka
cji Narodowej, Zarząd Główny TPD i Pol
ski Komitet UNICEF.

/a/

Jeszcze przed świętam i, ale 
ju ż  w  świątecznej atm osfe
rze odbędzie się kolejny ka
m era ln y  k o n cer t w h a llu  
M uzeum  w  Starym Ratuszu.

W poniedziałek 18 grudnia wystąpi 
laureatka ostatniego Konkursu Chopi
nowskiego, jedyna Polka w finale Mag
dalena Lisak. Pianistka wystąpi w re
pertuarze chopinowskim, a koncert po
prowadzi Kamila Kiełbasińska.

Tydzień
Bezpieczeństwa

Pieszych
Dobiega końca trwająca od po

niedziałku 11 do niedzieli 17 gru
dnia akcja Tydzień Bezpieczeń
stwa Pieszych.

W Rybniku nabiera ona szczególnej 
wagi wobec wzrostu liczby wypadków 
zawinionych przez osoby piesze. Akcja 
ta ma na celu ujawnienie stanu trzeźwo
ści pieszych, ale również kierujących 
pojazdami. Policjanci udzielali pomo
cy osobom starszym oraz dzieciom i 
młodzieży pomocy w trudnych warun
kach drogowych, jakie w tym tygodniu 
zgotowała nam aura. W kampanii zwra
ca się szczególną uwagę na wzajemne 
przestrzeganie zasad użytkowania dróg 
przez kierowców i pieszych. Ci ostatni 
powinni pamiętać, że w konfrontacji z 
samochodem pieszy ma zawsze mniej
sze szanse... /r/

Giełda sprzętu 
sportowego

Tradycyjnie już u progu zimy Stowa
rzyszenie Oświatowe “Rodzice Dzie
ciom” zorganizowało w niedzielę 10 
grudnia giełdę sprzętu sportowego i
nie tylko.

Również w nadchodzącą niedzielę 17 
grudnia przy ul. Kościuszki 54 /plac za 
budynkiem Centrum Kształcenia Inży
nierskiego/ w godzinach od 9.00 do 
14.00 kupić i sprzedać będzie można 
zimowy sprzęt sportowy, a także inne 
przedmioty. Zapraszamy!

R ozw iązanie konkursu

N a p i s z  l i st  do Ś w i ę t e g o  M ik o ła ja
Po przeczytaniu  listów od  dzieci p rzez przedstaw icieli sponsora i 

redakcję, zwycięzcam i zostali:
I  miejsce - Anna Szczansny, ul. Kilińskiego 15, 44-200 Rybnik
II miejsce - Bartek i Kuba Pychyńscy, ul. Reymonta 63c/18, 44-200 Rybnik
III miejsce - ex aequo - Adrian Szweda, ul. Janiego 29c, 44-200 Rybnik 
Anna Patynowska, ul. A. Ludowej 37b/9, 44-251 Rybnik

Laureatów po odbiór nagród zapraszamy 
w niedzielę 17 grudnia 
O godz. 12.00 do Księgarni "11", ul. Sobieskiego 38, Rybnik

Dajmy dzieciom uśmiech - finał

...dzielnicowy
Z ajechał przed zgrom adzone w 

parku K ozie G órki dzieci z d z ie l
nicy M eksyk saniam i zaprzężonym i 
w dw a konie i rozdaw ał słodycze, 
k tórych  fundatoram i były hu rto w
nia “D ark” , w ysłuchując w zam ian 
dziec ięcych w ierszyków  i piosenek.

W organ izację  im prezy, oprócz 
oczyw iście  R ady D zie ln icy , której 
p rzew odn iczący  A dam  K otas był 
o so b ą  p ro w a d z ą c ą , w łą c z y li się  
w łaśc ic ie le  kaw iarn i “H ajda” p rzy
gotow ując go rącą  herbatę  i ro zp a lając

Mikołaj...
Mikołaj już dawno wrócił do swojej siedziby 

w Laponii, ale jego wysłannicy długo jeszcze 
prezentami i organizowanymi spotkaniami 

przysparzali radości dzieciom

rozpalając ognisko. D odatkow ą a trak c ją  
d la  dz iec i były w spólne z M iko ła
jem  p rze jażdżk i saniam i po K ozich  
G órkach.

...turystyczny
Na początku grudnia w gościnnym 

Klubie Energetyka odbyło się kolejne 
“Mikołajkowe” spotkanie młodych tu
rystów - członków szkolnych kół krajo
znaw czo-turystycznych PTTK szkół

podstawowych i ponadpodstawowych 
Rybnika oraz SP nr 3 w Leszczynach i 
SP w Świerklanach Górnych. W rajdzie 
uczestniczyło około 180 osób. Jak przy
stało na tego typu imprezę uczestnicy 
zostali obdarowani przez św. Mikołaja 
i jego świtę upominkami, ufundowany
mi przez rybnicki Oddział PTTK oraz 
hurtownie Izydora Tkocza i firmę “Hi
lex” - Krzysztofa Kempnego. Okolicz
nościowe znaczki rajdowe ufundował 
Klub Energetyka. Podczas rajdu prze
prowadzono konkurs dotyczący znajo
mości Ziemi Rybnickiej. Zwyciężyła w 
nim drużyna SP nr 10, przed SP nr 9

i SP nr 12. Nagrody /wydawnictwa o 
Rybniku i Ziemi Rybnicko-Wodzisław
skiej, a także maskotki/ ufundował rów
nież Klub Energetyka.

Podsumowano też konkurs na najle
piej działające koło SKKT w roku szkol
nym 1994 /95. I tu zwyciężyła SP nr 

10 pod opieką A le
ksandra  M en cla, 
przed SP nr 12 /opie
kun Irena W ypich/ i 
SP nr 9 /opiekun Ma
ria Polok/. W grupie 
szkół ponadpodstawo
w ych zw ycięży ło  
SKKT przy Z espole 
Szkół Ekonomiczno- 
Usługowych w Rybni
ku, którym opiekuje się 

Anna Pojda. Startujące w konkursie 
drużyny otrzymały dyplomy i nagrody 
pieniężne, ufundowane przez Oddział 
PTTK w Rybniku.

Spotkanie zostało przygotowane we 
współpracy z Komisją Młodzieżową i 
Kołem Przewodników przy Oddziale 
PTTK w Rybniku, a prowadziła je wzo
rowo Beata Sochacka z Klubu Energe
tyka. Rozstając się, uczestnicy umówili 
się na następny rajd na powitanie wio
sny 21 marca 1996 roku z metą również 
w Klubie Energetyka i nad “Rybnickim 
Morzem”.

...przedszkolny
Mikołaj przybył również do Przed

szkola nr 1 , by rozjaśnić buzie dzieci, 
także tych specjalnej troski. Za okazane 
im serce i przekazane prezenty dyrekcja 
przedszkola oraz jego rada pedagogicz
na serdecznie dziękują  Radzie Młodzie
żowej Zespołu Szkół Mechaniczno- 
Elektrycznych w Rybniku oraz Urszu
li Grzonce i Jadwidze Chwieduk z tej 
szkoły, a także dyrekcji PSS “Hermes”.

Wszystkie niepełnosprawne dzieci 
przesyłają swoim dobroczyńcom pro
mienny uśmiech.

Jedną z takich imprez był, tradycyjnie 
już organizowany przez urszulańskie 
PCK - “Mikołaj”. Akcją tą  zostały ob
jęte instytucje, którymi te szkolne koło 
opiekuje się przez cały rok: Dom Dziec
ka, Szkoła Życia, Szkoła Specjalna oraz 
internat tych szkół.

O szczegóły dotyczące tego przedsię
wzięcia pytamy jego uczestniczki, człon
kinie PCK:
- Kiedy rozpoczęły się i jak wyglądały 
Wasze przygotowania do akcji “Miko
łaj”?
- Nasze przygotowanie do “Mikołaja” 
trwały ok. 3 tygodnie. Pomagały nam 
opiekująca się Kołem PCK s. Monika 
oraz panie bibliotekarki. 
Przygotowywałyśmy przedstaw ienie 
oraz prezenty dla dzieci. Wcześniej zor
ganizowałyśmy zbiórkę pieniędzy, za
bawek i ubrań, a także szukałyśmy spo
nsorów. Uzyskane z tego fundusze prze
znaczyłyśmy na kupno słodyczy oraz 
innych drobiazgów uzupełniających zawartość
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...rzemieślniczy
Tradycyjnie też św. Mikołaj zawitał 

do Cechu Rzemiosł Różnych w Rybni
ku, obdarowując prezentami dzieci rze
m ieślników i za
trudnionych pra
cowników. W spo
tkaniu, prócz rado
snych, roześm ia
nych dzieci, brali 
udz ia ł rodzice , 
babcie i dziadko
wie, w sumie po
nad 200 osób.
Był to chyba jeden 
z nielicznych dni 
w ciągu roku, kie
dy ro d z in a  p o 
święciła tyle czasu 
sw oim  p o c ie 
chom.

Powitania dokonał

dokonał Podstarszy Cechu Helmut Pfeifer, a 
następnie przy dźwiękach muzyki zaczę
ła się zabawa maluchów ze św. Mikoła
jem. Były wierszyki i piosenki malu
chów: Zosi, Tomasza i wielu, wielu in
nych przyszłych piosenkarzy i artystów 

estradowych. Tym 
bardziej, że zespół 
muzyczny małżeń
stwa A gnieszk i i 
Darka Szweda dał 
prawdziwy koncert i 
potrafił zmobilizo
wać nie tylko malu
chów, ale również 
dorosłych do wspól
nej zabawy.

Jak mało potrzeba 
aby uszczęśliwić na
sze dzieci... 
Życzym y im, aby 
św. Mikołaj na co 
dzień gościł w ich 
domach rodzinnych.

...urszulański
wartość paczek.
- Jakie instytucje i które dzieci zostały 
akcją objęte?
- Pierwsze paczki Mikołaj rozdał w 
Szkole Specjalnej i Domu D ziecka, 
dzień później natomiast odwiedził Szko
łę Życia oraz Internat Szkoły Życia i 
Szkoły Specjalnej. Każde ze spotkań 
ro zpoczyna ło  p rzed s taw ien ie  pt. 
“Brzydkie kaczątko”, po nim pojawiał 
się św. Mikołaj, który z pomocą swoich 
aniołków rozdawał paczki. Nie zabra
kło również rozmów i wspólnej zaba
wy.
- Jaki cel miało zorganizowanie tej 
akcji?
- Chciałyśmy przede wszystkim sprawić 
radość tym dzieciom, które albo nie mają 
rodziny albo ich sytuacja w domu jest 
bardzo trudna, i z tego powodu nie mogą 
liczyć na normalne przeżycie świąt. 
Akcja ta miała dać im przynajmniej namiastkę

namiastkę tego, co zazwyczaj jest udzia
łem dzieci.
- Czy to się udało?
- Dzieci reagowały - jak to zwykle bywa
- bardzo różnie. Jedne się bały, inne były 
bardziej wesołe. Ogólnie jednak myślę, 
że akcja się udała. Można było zauwa
żyć, że zarówno nasze przedstawienia 
jak i skromne paczki sprawiły im dużą 
radość. Dzieci były bardzo otwarte, za
angażowane i chętne do zabawy. Rów
nież dla nas spotkania te były ogrom
nym przeżyciem. Nigdy nie zapomnę 
pewnego małego - może ośmiomiesięcz
nego - dziecka, które w czasie naszej 
wizyty w Domu Dziecka zasnęło mi na 
ramieniu. Chociaż nie mogło rozumieć 
tego, co się tam działo, na pewno od
czuło atmosferę ciepła i miłości, która 
była obecna tego popołudnia w jego 
“domu”...
- Dziękuję za rozmowę i podzielenie się 
wrażeniami.

R ozmawiała: E welina Solich

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Z fizyką po stypendium MEN
Dla wielu uczniów fizyka wciąż po

zostaje “przedmiotem z konieczności” 
i tylko nieliczni postanawiają odważ
nie wkroczyć w jej trudny i zawiły lecz 
jakże niezwykle fascynujący świat. O 
tym, że “fizyka to nauka nauk” przekonał

przekonał się Aleksander Seman, tego
roczny absolwent I Liceum Ogólnokształ
cącego im. Powstańców Śląskich. Wła
śnie fizyka otworzyła mu drzwi do Aka
demii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 
W zeszłym roku szkolnym wziął udział 

w olimpiadzie z tego 
przedmiotu zostając 
laureatem  szczebla 
centralnego. Zmaga
nia olimpijskie odby
w ały się w ciągu 
dwóch dni w Instytu
cie Fizyki Doświad
czalnej Uniwersytetu 
Warszawskiego.

W pierwszym dniu 
zawodów olimpijczy
cy mieli do rozwiąza
nia w czasie 5 godzin 
trzy zadania teoretycz
ne. Drugi etap polegał 
na przeprowadzeniu 
zadania doświadczal
nego. Przedstawicielo
wi I LO przypadło 
zbadać zależność mo
mentu oporu aerody
namicznego powietrza 
od prędkości kątowej

Aleksander Seman (na najwyższym stopniu podium) uprawia 
również narciarstwo zwyciężając i w tej dyscyplinie

UCZNIOWIE PISZĄ
śmigiełka modelu samolotowego. Spo
śród 80 finalistów wyłoniono tylko 11 
laureatów.

Olek jest pierwszym laureatem z fizyki 
w historii I LO, zaś drugim w Rybniku. 
Już od drugiej klasy był kapitanem gru
py podczas Wojewódzkiego Konkursu 
Drużynowego Wiedzy z Fizyki o Puchar 
Dyrektora Pałacu Młodzieży. Mimo, że 
w konkursie uczestniczyło 150 drużyn, 
grupa I LO nigdy nie zajęła niższego niż 
6. miejsce. Za swoje wybitne osiągnię
cia absolwent I LO w Rybniku znalazł 
się w gronie 75 stypendystów Ministra 
Edukacji Narodowej. Zainteresowanie 
Aleksandra fizyką dostrzegł znakomity 
pedagog dr Jerzy Krzak, który tak wy
raził się o swoim uczniu: Jeżeli na swojej 
nauczycielskiej drodze spotyka się takich 
uczniów, to w tych chwilach człowiek 
wyjątkowo nie żałuje, że został nauczy
cielem, a wychowawczyni Olka, Czesła
wa Pasierbek powiedziała o nim: Osobo
wość twórcza, solidny, rzetelny, skrom
ny, bardzo lubiany w gronie kolegów. 
Miał czas na rozrywkę, sport, był świet
nie zorganizowany. Jednym słowem przy
jemny i sympatyczny tytan pracy.

/d/

Przygoda z Akademią EuropejskąUCZNIOWIE PISZĄ
Akademia Europejska znajduje się w Lille 

i jednym z jej zadań jest nawiązywanie kon
taktów z innymi państwami Europy. Zor
ganizowała ona międzynarodowe semina
rium "Młodzież i stowarzyszenia", poświę
cone głównie młodemu człowiekowi, który 
wkracza w dorosłe życie, staje się odpowie
dzialny za innych i bierze udział w wielu 
różnych organizacjach społecznych mają
cych na celu pomoc innym.

W seminarium wzięła udział czterooso
bowa grupa młodzieży z Rybnika: Aleksan
dra Złotek - studentka i nauczycielka języka 
francuskiego, Kasia Chałupka - studentka 
filologii polskiej, Piotrek Groborz - nauczy
ciel ekologii oraz Magda Paszkiewicz - ucze
nicca ss. Urszulanek. Nasza naukowa przy
goda rozpoczęła się w Gliwicach. Po cało
nocnej podróży /jechaliśmy przez Niemcy, 
Holandię i Belgię/ dotarliśmy do Lille, gdzie 
przywitał nas pan Edmund Oszczak, odpo
wiedzialny z ramienia Akademii Europej
skiej za kontakty z Polską. Jako że była to 
niedzielą poszliśmy do kościoła na mszę 
św. Dużym zaskoczeniem dla nas było dwu
języczne /polsko-francuskie/ nabożeństwo 
i kościół polski.

Przybyliśmy do Tourcoing, gdzie w bu
dynku zwanym Maison des Association 
odbywało się seminarium. Organizatorem 
spotkania był Jean-Philippe Vanzeveren. 
Francuzów reprezentowała grupa młodych 
ludzi: Farrid, Jean - Philippe, Sylvain, Be
noit i Denis. Tematami konferencji były

m.in. motywacje młodych do aktywnego 
udziału w życiu społecznym, inicjatywy lo
kalne, organizacje społeczne a młodzież, an
gażowanie się młodych w życie społeczne.

Pierwszą część pobytu we Francji spędzi
liśmy bardzo intensywnie. Wspólnie napi
saliśmy sprawozdania z wszystkich rozmów, 
a Francuzi zobowiązali się wydać dokument 
- owoc naszej ciężkiej pracy. Gościnność 
gospodarzy nie pozwoliła jednak, abyśmy 
czas we Francji spędzili wyłącznie z długo
pisami w ręku. Zapewnili nam mnóstwo 
atrakcji: byliśmy na festiwalu jazzowym w 
Tourcoing, zwiedziliśmy siedziby organiza
cji, w których pracują nasi francuscy kole
dzy. Oprócz tego zwiedziliśmy Lille, w tym 
największą księgarnię świata, która ma 7 pię
ter, każde piętro zaś dwa poziomy, byliśmy 
w kinie, które ma 14 sal projekcyjnych. W 
Lille już w pierwszym tygodniu grudnia jest 
świąteczna atmosfera. Szczególnie piękna 
jest Starówka z operą i innymi budynkami 
pochodzącymi z XVI w. Jeden z wieczo
rów spędziliśmy w restauracji flamandzkiej, 
gdzie w skład menu wchodziły wyłącznie 
potrawy regionalne. Tym sposobem na na
szym stole pojawiły się ślimaki, najbardziej 
śmierdzący ser na świecie, prawie surowa 
kaczka oraz tak samo przyrządzony kogut. 
Najciekawsze jest to, że to wszystko było 
po prostu pyszne. Każdy z nas zamówił so
bie coś innego i w trakcie jedzenia wymie
nialiśmy się talerzami. Siedzący obok Mag
dy Benoit stwierdził: Madelaine, tu es “ła
komczuch”!, ale dzięki tym talerzowym

wymianom można lepiej poznać i jedzenie, 
i ludzi. Mieliśmy również okazję do spo
tkania z polonią francuską tak bardzo licz
ną w tym rejonie Francji, która aktywnie 
propaguje kulturę polską- uczestniczyliśmy 
w  występie zespołu ludowego "Górale", 
zwiedziliśmy także kilka miasteczek typo
wych dla północnej Francji. Odwiedziliśmy 
też polskiego konsula w Lille - Jerzego Droż
dża.

Bardzo zainteresował nas stosunek Fran
cuzów do naszych wyborów. Natrafiliśmy 
na potężne zdjęcia Aleksandra Kwaśniew
skiego z podpisami typu: postkomuniści z 
Polski pozdrawiają was (!)

Nasz powrót do Polski uatrakcyjnił “ban
dyt”, który chciał “roznieść” nas i autobus, 
a którego zatrzymali dopiero polscy celni
cy. Całe szczęście - nam nic się nie stało.
Pobyt we Francji oprócz nowych doświad

czeń dał nam również możliwość rozma
wiania po francusku. Nauczyliśmy się pod
staw organizowania rozmaitych grup, insty
tucji. Wiemy, jak można podnieść aktyw
ność organizacji, do których należymy. 
Ogromnym marzeniem Magdy jest zapro
szenie francuskiego przedstawiciela Czer
wonego Krzyża do Polski. Mamy nadzieję, 
że uda jej się zrealizować to marzenie. Dzię
kujemy wszystkim, którzy przyczynili się do 
zorganizowania wyjazdu.

Magdalena Paszkiewicz 
Aleksandra Złotek

Gdzie i  za  ile?

Niech żyje ba l 
- sylw estrow y oczyw iście!
Kiedyś były sylwestrowe bale w zakła

dowych stołówkach. Najczęściej zaś Sta
ry Rok żegnaliśmy na prywatkach. Była 
też “biała sala” czyli łóżko, był NOT czyli 
nocne oglądanie telewizji. W nielicznych, 
eleganckich restauracjach bawili się wy
brani, a o powitaniu Nowego Roku na 
Cyprze nikt nawet nie śnił. Dziś wybór 
zależy od naszych “zabawowych” upodo
bań i od zasobności portfela.

Najpierw bal. W restauracji “Tęczowa” 
za 1,2 mln zł od paty /zimna płyta, gorą
ce danie, kawa, ciastko/. Zabawę w dwóch 
salach poprowadzi specjalista-wodzirej, 
człowiek - orkiestra. Kawiarnia “Delicje” 
organizuje zabawę sylwestrową za 2,5 
mln zł od pary, proponując przystawkę, 
obiad, zimną płytę, deser, gorącą kola
cję, szampana na 2 osoby, pół litra wódki

wódki na 4 osoby. Zabawę poprowadzi disc
jockey. W “Art-Cafe” Sylwester odby
wał się będzie pod hasłem “Powrót do 
lat 60. - 70.” Para ubrana zgodnie z modą 
tych lat zapłaci za wstęp 3,0 mln zł, ele
gancko w strojach wieczorowych 3,5 mln 
zł. Menu bardzo obfite. Atrakcji sporo - 
m.in. pokaz sztucznych ogni, loteria no
woroczna, szaszłyki i grzaniec z kocioł
ka w plenerze. Nowo otwarta restauracja 
chińska “IGO” proponuje udział w balu 
sylwestrowym za 4,0 mln zł od pary i ory
ginalne dania: m.in. półmisek chiński, re
kina w galarecie, tort piętrowy, schab fa
szerowany śliwką. Z alkoholi - butelka 
Smirnoffa na 2 osoby i szampan.

Sylwestrowa oferta biur podróży zapie
ra dech różnorodnością miejsc i wysoko
ścią cen /tu nie od pary a od osoby!/.

Istebna, Wisła, Ustroń - 3,4 dni, od 2 
do 3 mln zł. Za granicą najtaniej w Cze
chach i na Słowacji. Kilka dni /w tym 
bal/ od 2,2 do 4 mln zł. Budapeszt - 3 
dni, 4,5 mln zł, Paryż - 6 dni, 9,4 mln zł, 
Hiszpania - 8 dni, 10 mln zł. Z “Orbi
sem” można pojechać na Sylwestra m.in. 
do Rzymu - 5 dni, 24 mln zł, na C ypr- 
10 dni, od 17 - 24 mln zł. Noworoczne 
safari w Kenii kosztuje 65 mln zł /17 
dni/. Uff. Chciałoby się. Tylko w co się 
wtedy ubrać? Bo w kraju to wiadomo. 
Sukienka wieczorowa 1-5 mln zł. Buciki 
od 450 tys. do 1 mln zł. Biżuteria - oczy
wiście sztuczna - od 0,5 do 1 mln zł. Dla 
mężczyzny - obowiązkowy garnitur - od 
4,0 mln zł /ZPO Bytom/ do 8 mln zł /z 
metką Pierre Cardin/. Buty 700 - 1,2 mln 
zł, elegancka koszula + krawat następny 
milion. Kalkulację a potem wybór pozo
stawiamy Państwu, kończąc banalnym ale 
prawdziwym stwierdzeniem, że doskona
le można bawić się na prywatce w bluzce 
typu T-shirt i nieswojo czuć się w smo
kingu w rzymskim hotelu. I przypomina
my, że tak jak w wielu światowych me
tropoliach - na rybnickim rynku w noc 
sylwestrową też będzie wspaniała zaba
wa! /az/

B a r i e r a  c i s z y
Od świata oddziela ich bariera ciszy. Najprostsze, doty

czące wymiany informacji, działanie, rutynowe dla ludzi 
zdrowych, dla nich - ludzi głuchych, głuchoniemych i nie
dosłyszących jest niejednokrotnie problemem nie do roz
wiązania. Załatwienie czegoś w urzędzie, na poczcie, banal
ne zakupy - to często ciąg upokorzeń wynikający z niemoż
ności porozumienia się dwóch światów - naszego i tego za 
barierą ciszy.
Do rybnickiego K oła Polskiego 

Związku Głuchych, jednego z sześciu 
w województwie, należy 150 osób z 
Rybnika, ale też Jastrzębia, Żor, Wodzi
sławia i Knurowa. Głuchych i niedosły
szących jest znacznie więcej, szczegól
nie wśród dzieci i młodzieży, która jest 
organizacyjnie związana ze szkołą i 
ośrodkiem w Raciborzu.

Siedziba koła w Rybniku znajduje się 
w kamienicy przy ul. Raciborskiej 20. 
Miasto zwolniło organizację z opłaty za 
wynajem pomieszczeń. To się oczywi
ście liczy, lecz lista potrzeb środowiska 
ludzi niesłyszących jest znacznie dłuż
sza. A nie są to wymagania wygórowa
ne, chodzi przede wszystkim o uspraw
nienie przepływu informacji. Nie ma co 
marzyć o telefonach ze wzmacniacza
mi, ale zainstalowanie faxu, choćby tyl
ko w siedzibie koła, wydaje się niezbęd
ne.

Środowisko ludzi niesłyszących po
stuluje również zatrudnienie w urzędach 
miejskich Rybnika, Jastrzębia i Wodzi
sławia tłumaczy języka migowego, a tak
że zamontowanie tzw. pętli indukcyj
nych w Teatrze Ziemi Rybnickiej, co 
umożliwiłoby pełne uczestniczenie lu
dzi głuchych w spektaklach. Nieocenio
ną pomocą dla nich jest również kom
puter, na którego zakup indywidualnie 
pozwolić sobie nie mogą, ale chętnie 
widzieliby go w wyposażeniu siedziby 
koła. Wszystkie te udogodnienia nieste
ty kosztują, a nie trzeba nawet wspomi
nać, że z funduszami Związku jest kru
cho. Koło powinno nawet odprowadzać 
pewną sumę do “centrali”...

Są jednak sprawy, które można dla 
tych ludzi zrobić bez ponoszenia ko
sztów. Choćby problem opłat na parkingach

parkingach. Jak twierdzą nasi rozmówcy: pre
zes koła Leon Lerch, który jest jedno
cześnie tłumaczem języka migowego i 
jego zastępca Walter Sklorz, pobiera
ne są opłaty za parkowanie, nawet kie
dy na samochodach widnieje emblemat 
informujący o kalectwie - “przestrzelo
ne” ucho. Z powodu niemożności ko
rzystania z telefonu, ludzie ci każdą 
sprawę muszą załatwić osobiście, a więc 
samochód odgrywa w ich życiu rolę 
szczególną. Podobnie zresztą jak środ
ki lokomocji miejskiej. Posiadacze le
gitymacji rencisty mają prawo do zniż
ki, dla pozostałych członków organiza
cja chciałaby zakupić w miesiącu przy
najmniej 100 jednorazowych ulgowych 
biletów.

Wiele innych wniosków, zgłoszonych 
na ostatnim zebraniu sprawozdawczo- 
wyborczym rybnickiego koła Polskiego 
Związku Głuchych powinno trafić do 
sejmu lub wyższych urzędów, bo doty
czą zmian w przepisach i ustawach. I 
pewnie kiedyś tam trafią... Na razie jed
nak ułatwmy tym ludziom życie tam, 
gdzie jest to możliwe. Wielu z nich czyta 
z ruchu warg, jeżeli więc jesteś urzędni
kiem za biurkiem lub na poczcie i zo
rientujesz się, że masz do czynienia z 
głuchoniemym, mów wyraźnie, zwraca
jąc się bezpośrednio do petenta. To nic 
nie kosztuje...

Zresztą głusi nie chcą niczego za dar
mo. Wielu z nich należy do klubu mo
torowego i za wsparcie koła skłonni by
liby na swoich samochodach reklamo
wać firmy czy przedsiębiorstwa. Środki 
te byłyby przeznaczone na wyposażenie 
w przyzwoite meble siedziby koła. Kto 
więc weźmie głuchoniemych na garnu
szek? /r/

Szpital wciąż w budowie
c.d. ze strony 1
jest nowych. Pralnia zostanie oddana 
do użytku w czerwcu 1996 r. kiedy wy
konana będzie kotłownia - powiedział 
wiceprezydent Józef Cyran. - Pralnia 
służyć będzie wszystkim szpitalom poza 
szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie 
Chorych. Szczególny nacisk położono 
właśnie na pralnię, gdyż z chwilą odda
nia jej do użytku, może ona funkcjono
wać i już obsługiwać inne szpitale. Wy
kończenie np. kuchni nie dałoby takie
go efektu.

Rozstrzygnięty został również prze
targ na budowę kotłowni technologicz
nej olejowo-gazowej, która zasilać bę
dzie pralnię, stołówkę i kuchnię oraz 
służyć szpitalowi poza sezonem grzew
czym.

Cały rok trwały również prace w pa
wilonie “łóżkowym”. Pracowało tu non 
stop 100 - 150 osób. Wykonano prace 
murarskie, wy lewki pod posadzki / zro
biono je już prawie w 90 proc. w  całym 
szpitalu/ prowadzono prace malarskie i 
instalacyjne gazów medycznych.
- Budowa jest już tak zaawansowana, 
że jeżeli wszystkie pieniądze spłyną w 
wyznaczonym czasie, zakończenie  
pierwszego etapu jest możliwe na prze
łomie roku ’97 i ’98 - powiedział J. Cy
ran.
Pierwszy etap obejmuje przeniesienie do 
Orzepowic szpitala z ulicy Żorskiej. 
Termin oddania całego obiektu nie zo
stał wyznaczony.

Przez blisko 20 lat budowy zmieniły 
się przepisy przeciwpożarowe i budow
lane. Teraz sprawia to kłopoty, bo np.

niektóre obiekty trzeba było przebudo
wać. Zrezygnowano z części psychia
trycznej, ale nie ustalono jeszcze co 
znajdzie się w dwóch budynkach pier
wotnie przeznaczonych na przychodnie 
i pawilon “łóżkowy” psychiatrii.

Szpital w Orzepowicach będzie kie
dyś miał status szpitala wojewódzkie
go. O jego programie zdecydowali le
karz wojewódzki i dyrektor rybnickie
go ZOZ-u. Planuje się utworzenie m.in. 
działu rehabilitacji, chirurgii ogólnej i 
urazowej, ginekologii i położnictwa, 
laryngologii dziecięcej, trzech oddzia
łów wewnętrznych i okulistyki.

Wiele budynków połączonych jest 
podziemnymi tunelami. Na terenie szpi
tala zaprojektowano również hotel, ka
wiarnię, bibliotekę, czytelnię i kaplicę 
wielowyznaniową czy lądowisko śmi
głowców. Tak więc przynajmniej w pla
nach kom pleks prezentuje się jako  
obiekt zupełnie nowoczesny.

Roboty budowlane prowadzi od po
czątku jedna firma - Kombinat Budow
nictwa Ogólnego. Przetargi organizowa
ne natomiast na wykonanie prac pre
cyzyjnych, np. dostawę i montaż sprzę
tu medycznego czy ocieplenie budyn
ków.

Budowa praktycznie sfinansowana 
jest tylko z dwóch źródeł - państwowe
go /poprzez lekarza wojewódzkiego/ i 
samorządowego. Ustawiona na Rynku 
skarbona, w której zbierane są datki, 
spełnia raczej sym boliczną funkcję - 
przypomina, że wciąż potrzebni są spo
nsorzy, aby ukończyć szpital potrzebny 
wszystkim.

Aneta T waróg

3GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5
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Biesiada o utopkach
W ub. czwartek, w miejskiej bibliotece przy 

dużym, pięknie nakrytym stole, przy kawie 
odbyła się miła i wesoła biesiada. Najważ
niejszym jej gościem był Bogdan Dzier
żawa, autor książki “Utopek z Wielopo
la ”. Rybniczanin, Ślązak z dziada pradzia
da, dzieciństwo i młodość spędził w Wielopolu

Wielopolu, na “barzołach” wokół Rudy, gdzie, jak 
opowiadała mu starka, miał swą siedzibę 
psotny i złośliwy utopek. Z dziecięcych 

wspomnień, zasłysza
nych historyjek powstał 
pierwszy m onolog o 
utopku z W ielopola, 
który przyniósł Bogdano
wi Dzierżawie II miejsce 
w konkursie “Po nasze
mu czyli po Śląsku” w
1993 roku. Następne 
opowieści o utopku za
częły ukazywać się od
1994 roku w “Gazecie 
Rybnickiej”, później tak
że z ilustracjami ich au
tora. Pisane piękną czy
stą gwarą układały się w 
obraz przedstawiający 
życie, obyczaje, wierze
nia mieszkańców Rybni
ka. Aż wreszcie w tym 
roku /o czym pisaliśmy/ 
opowieści Bogdana 
Dzierżawy zostały wyda
ne w formie książki, która 
jest, jak stwierdziły zna
jące się na rzeczy biblio
tekarki - edytorskim cac
kiem. Ten komplement 
należy się drukami “Old
print” w Żorach. Obecni

na spotkaniu jej właściciele szczerze powie
dzieli, że wydana książka to wyraz wdzięcz
ności i sympatii dla wszystkich “ludzi tej 
ziemi”.

A potem atmosfera zrobiła się - w czym 
duża zasługa prowadzącej spotkanie wice
dyrektorki biblioteki - Kornelii Delowicz - 
swojską swobodna. Wszyscy “rozprawiali 
po naszymu”. Bogdan Dzierżawa czytał 
fragmenty swej książki, opowiadał “nowe” 
historyjki. Wraz ze swymi przyjaciółmi - 
Kacprem i Lalusią /którzy występują w 
“Utopku”/ wspominali stare dzieje. Ktoś 
opowiedział o utopku ze Szpendlowca, ktoś 
inny o tym z Dębieńska. Bogdan Dzierża
wa dowiódł, że i Mickiewicza można recy
tować śląską gwarą. A obawy by się młode 
pokolenie “naszyj godki nie wyparło” roz
wiał występ “Strzygi” - Kasi Masarczyk - 
uczennicy II klasy II LO w Rybniku, laure
atki I nagrody w Konkursie Gawędziarskim. 
Wszyscy biesiadnicy poparli prośbę Bog
dana Dzierżawy skierowaną do władz mia
sta - “by wszystkich barzołów nie równać, 
bo się wtedy utopki wytracą ”. /a/

Bogdan Dzierżawa, autor książki ”Utopek z Wielopo
la” oraz je j wydawcy, szefowie drukarni ”Oldprint” - 

Stanisław Pidek i Henryk Skupień. Zdj.: sol

Gawędziarze nagrodzeni
8 grudnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbył się X, a więc 

jubileuszowy Rejonowy Przegląd Gawędziarzy. Uczestniczyło
w nim, łącznie z zespołami, 41 osób z Żor, Wodzisławia, Raciborza
Raciborza i oczywiście Rybnika.

Ponieważ tematyka gawęd była do
wolna, wiele osób prezentowało teksty 
oparte na własnej obserwacji życia. Na 
przykład zdobywczyni drugiej nagrody 
w kategorii m łodzieżow ej Lucyna  
H amc wystąpiła razem ze swoim psem, 
o którym opowiadała.

Gawędziarze mieli do swojej dyspo
zycji 10 minut. Prezentowali często 
dowcipne monologi i skecze wykorzy
stując również gwarę - Trzeba przyznać, 
że z roku na rok poziom występujących 
jest coraz wyższy - powiedziała Krysty
na Pysz, odpowiedzialna za sprawy kul
tury w mieście - Wykonawcy traktują

przegląd bardzo poważnie, tym bar
dziej, że najlepsi zapraszani są później 
na występy “Pod wierzbą”. Prezenta
cje oceniało specjalne jury, które brało 
pod uwagę wartość i autentyzm tekstów, 
czystość ich przekazu, formę wypowie
dzi i ogólny wyraz artystyczny.

W kategorii młodzieżowej nagrodze
ni zostali: Katarzyna  Masarczyk, Lu
cyna Hamc, Sabina Lubańska, oraz 
dwa zespoły szkolne - z ZSZ nr 3 w 
Żorach i II LO z Rybnika.

Natomiast wśród dorosłych najlepsi 
byli: Janusz Konkol, Anna Adamczyk, 
Alojzy Krawczyk. W yróżnienia dla

”Strzyga ” - Kasia Masarczyk.
Zdj.: sol

zespołów  przyznane zostały Eryce 
Krawczyk i Annie Stronczek z Kło
kocina /ta ostatnia jest również zdobyw
czynią II miejsca na konkursie organi
zowanym przez Radio Katowice “Ślą
zak Roku”/ oraz 3-osobowemu Zespo
łowi z Klubu Emerytów z Niewiado
mia: Józefowi i Ewie Małkom oraz 
Irenie Porwoł.

Nagrodzone osoby oprócz okoliczno
ściowych dyplomów otrzymały bony 
towarowe do zrealizowania we wszyst
kich sklepach PSS “Społem” w Rybni
ku, ufundowane przez organizatorów - 
Urząd Miasta. /a/

Piękno siedzi w... szczegółach

Gdzie w naszym mie
ście znajduje się budow
la, której fragment przed
stawiamy na zdjęciu? Od
powiedzi proszę szukać na 
tej samej stronie.

Reklama świetlna

Pojawia się i znika
Pełniący z pewnością wiele pożytecznych 

funkcji budynek Teatru Ziemi Rybnickiej, 
posiada urodę raczej kontrowersyjną Od 
pewnego czasu litościwie, choć tylko czę
ściowo, zakrywa go piękna wierzbą dziś 
świątecznie przystrojona. Niestety pozostał 
tzw. komin  czyli najwyższą najmniej zdo
biąca budynek goła ściana. Od dłuższego 
czasu kierownictwo teatru, ale też i władze 
miasta myślały o ożywieniu, rozświetleniu 
martwej ściany. Istnieją wprawdzie specjal
ne amerykańskie urządzenia, rzucające na 
ściany reklamy świetlne, ale ich koszt prze
kracza możliwości finansowe 
teatru. Pomysł jednak cały 
czas chodził pracownikom po 
głowie. I oto niedawno war
szawski teatr “Kwadrat” zao
ferował TZR reflektory, bo 
sam kupował nowe. Rybnik 
w końcu z tej oferty nie sko
rzystał. Ale buszujący w ma
gazynach “Kwadratu” pra
cownik TZR Tomasz Po
rembski, główny elektryk te
atru, który o urządzeniach 
elektrycznych wie wszystko, 
wypatrzył tam inne, ciekawe, 
choć mocno zdezelowane 
urządzenia. Przywiózł je do 
Rybnika i wkładając w przed
sięwzięcie całe swoje umiejętności

umiejętności, pracowicie odczyścił, dokupił części 
i przerobił, w efekcie czego powstały apara
ty będące skrzyżowaniem reflektora z po
tężnym epidiaskopem. Dzięki temu na fron
towej ścianie teatru pojawiają się ogromnych 
rozmiarów kolorowe zapowiedzi imprez, jak 
choćby widoczny na zdjęciu św. Mikołaj. 
Drugi, podobny aparat, zamontowano we
wnątrz sali teatralnej i rzucane przezeń obra
zy mogą być wykorzystywane jako element 
scenograficzny.

Oczywiście, obraz na budynku jest 
widoczny tylko w ciemnościach, ale 
dobre i to. /r/

Od czasu zrobienia naszego zdjęcia, świetlna 
dekoracja mikołajowa zmieniła się na świąteczną.

Zdj.: sol

Filmowe polonica
W 40. Jubileuszowym Ogólnopolskim Seminarium Filmowym Pol

skiej Federacji DKF pod hasłem “W kład Polski i Polaków do kine
m atografii św iatow ej”, którego organizację powierzono tym razem 
DKF-owi “Ekran” w Rybniku, udział wzięło ponad stu klubowiczów 
z całej Polski.

Gośćmi honorowymi byli znana i lu
biana aktorka Iga Cembrzyńska i pra
cujący ostatnio w Australii polski re
żyser Jerzy Domaradzki, którego naj
bardziej znany film “Wielki bieg” spo
ro lat przeleżał na półce, nim dopu
szczono go na polskie ekrany.

Pierwszą ogólnopolską imprezę klu
bową zorganizowano w 1956 roku. Od
tąd coroczne spotkania były okazją do 
zaprezentowania filmów niedostępnych 
w norm alnym  rozpow szechn ian iu . 
Mimo wielokrotnych prób storpedowa
n ia  d z ia ła ln o śc i 
D K F -ów  p rzez  
władze, dla których 
k o n tak t po lsk ie j 
publiczności z pro
duktami z Zachodu 
był n iew ygodny , 
nie udało się ruchu 
zdusić.

W ry b n ick im  
sp o tk an iu  u d z ia ł 
wzięli m.in. sekre
tarz generalny Pol
skiej F ed e rac ji 
DKF Janusz B u
ja cz , G rzegorz  
P ieńkow ski zajm ujący  się ro zp o
wszechnianiem filmów z Filmoteki Na
rodowej, Aleksandra Myszak z Zakła
du K in S tudyjnych  o raz Jerzy  
Schönberg z Naczelnego Zarządu Ki
nematografii.

Iga Cembrzyńska spotkała się w Ryb
niku z uczestn ikam i sem inarium  i 
“przywiozła” swój najnowszy film, wy
różnione na niedawnym gdyńskim festiwalu

festiwalu “Wrzeciono czasu”, za który, 
jako producentka, na tymże festiwalu 
otrzymała “Don Kichota” - nagrodę 
Federacji DKF. Jerzy Domaradzki za
prezentował swoje dwa nowe filmy zro
bione w Australii.

Z zestawu filmów pokazanych na se
minarium jego uczestnicy szczególnie 
ciepło przyjęli szwajcarsko-amerykań
sko-po lską  produkcję “Kołysanka: 
Kwiaty, Przyjaciel, Przepowiednia” - 
film ze zdjęciami Jerzego Gościka i 
muzyką Zbigniewa Preisnera, z jedną 
z ostatnich ról Ludwika Benoit. Podo
bały się również: grecka “Róża” z ak
torskimi kreacjami Andrzeja Seweryna 
i Daniela Olbrychskiego, “Luba ” pro
dukcji holenderskiej z rolą Bożeny La
soty. Szczególnie interesujący był film 
o dziejach polskiej animacji, w którym 
nie mogło zabraknąć nagrodzonego 
Oskarem “Tanga” Rybczyńskiego.

Seminarium w Rybniku miało na celu 
pokazanie klubowiczom poloniców fil
mowych doby najnowszej, a impreza ta 
była jedną  z form uczczenia jubileuszu 
100-lecia kina. /r/

Kina 
“APOLLO”

15-21 grudnia, 17.00, 19.00 - “DZIEWIĘĆ
DZIEWIĘĆ MIESIĘCY” /USA, 15/ 

DKF”EKRAN” przy TZR 
18 grudnia, 19.15- PROJEKCJA SPE
CJALNA DLA CZŁONKÓW KLUBU;
2 1. 15 - “M i a s t e c z k o  h a l l o WEN
HALLOWEN”, ang., reż. Henry Sellick, wstęp 
za karnetami i kartami wstępu 

“PREMIEROWE” przy TZR  
15-21 grudnia, 17.00, 19.15 - “SY
STEM” /USA, 15/, cena 4,5 zł 

“ZEFIR” Boguszowice 
17-21 grudnia, 17.00,19.00- “NOWY 
KOSZMAR” /USA, 15/

Teatr Ziemi Rybnickiej 
16 grudnia, 13.00 - “ŚWIĘTY MIKO
ŁAJ” czyli “PACZKA DLA KAŻDEG

O”, organizator: Związek Nauczyciel
stwa Polskiego oraz M iejski Zarząd 
Szkół i Przedszkoli, impreza zamknięta 

Klub “Energetyk”
15 grudnia, 18.00 - Pokaz pielęgnacji 
kwiatów z konkursem dla dorosłych i

dzieci
16-17 grudnia, 10.00,18.00, VI SEMI
NARIUM YOGI w Rybniku, /informa
cje i zapisy w sekretariacie, tel. 391899/ 
17 grudnia, 7.00 - PLENER FOTO
G RAFICZNY, 10.00 - OTW ARTY 
TURNIEJ TENISA STOŁOW EGO;
17.00 - SPORTOWE POTYCZKI RO
DZINNE dla rodziców z dziećmi
Dla dzieci i młodzieży
16 grudnia, 17.00 - ŁAMIGŁÓWKI,
18.00 - QUIZ FILM OW Y, 20.00 - 
ŚWIĄTECZNE PREZENTY

 Wystawy 
Muzeum - Stary Ratusz

Wystawy stałe “RYBNIK- MOJE MIA
STO” oraz “CECHY RZEMIEŚLNI
CZE W MIASTACH GÓRNEGO ŚLĄ
SKA”, czynne /z wyj. poniedziałków/ 
od 10.00 do 14.00, w środy od 10.00 do 
18.00 , wstęp 2 zł /ulg 1 zł/

Miejska Biblioteka Publiczna 
“Artur Trunkhardt - człowiek niezwy
kły” oraz malarstwo JADWIGI MAN
DERY

Teatr Ziemi Rybnickiej
Malarstwo JANA ŚLIŻEWSKIEGO - 
członka ZMTN “OBLICZA”

Dom Kultury - Niedobczyce 
Wystawa prac III KONKURSU SZTU
KI NIEPROFESJONALNEJ im. Vin
centa van Gogha

/gw/

Na zdjęciu przedstawiony jest fragment wyjątkowo pięknego, choć za
niedbanego domu, znajdującego się koło poczty przy ulicy Pocztowej. Nie
dawno na czas remontu naszej poczty tam właśnie przeniesiono okienka 
kasowe i listowe.

Przy okazji seminarium w hallu TZR obejrzeć można było 
zestaw polskich plakatów filmowych. Zdj.: sol

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Starzyk 
majom prawie

5

Feliks Mendelssohn urodził się w listo
padzie 1809 roku w Hamburgu w Niem
czech, w bogatej rodzinie żydowskich 
bankierów. Była to rodzina powszechnie 
znana i ceniona. Sławę uzyskał już dzia
dek Feliksa, Mojżesz Mendelssohn 
/1729-1786/, który zasłynął głównie dzię
ki swemu traktatowi filozoficznemu “O 
nieśmiertelności duszy”. Natomiast inte
resujący nas Feliks Mendelssohn od naj
młodszych lat opływał w dostatki, a jego 
odziedziczone po matce zdolności mu
zyczne mogły się wspaniale rozwijać bez 
najmniejszego skrępowania. Od dziecię
cych lat zdumiewał on swe otoczenie 
wspaniałą muzykalnością i przedwczesną 
dojrzałością duchową. Pierwszych lekcji 
muzyki udzielała mu matka. Po przeniesieniu

Mendelssohn
przebywał na Śląsku

Prawo kościelne zezwala aby młode pary zawierały ślub o każdej 
porze roku. Jednak ze względu na przykazania kościelne nie powinno 
się hucznych zabaw urządzać w okresie Wielkiego Postu i Adwentu. 
Dlatego właśnie po Adwencie w okresie Bożego Narodzenia mamy u 
nas tak wiele ślubów. Zaś ze ślubnym kobiercem kojarzy nam się w 
pierwszym rzędzie nie tylko biała suknia panny młodej, welon czy 
obrączki, ale również znana nam wszystkim melodia “Marsza wesel
nego”. Kompozytorem tego utworu muzycznego był Feliks Mendels
sohn-Bartholdy. który podczas swego zaledwie 38-letniego życia prze
bywał krótko również na Górnym Śląsku i to nawet kilkanaście kilo
metrów od Rybnika.

przeniesieniu się całej rodziny do Berlina nad 
talentem muzycznym chłopca zaczęli czu
wać doświadczeni, zawodowi muzycy. W 
rezultacie tej edukacji już w dziesiątym

później w 1843 roku założył konserwa
torium. Mendelssohn pracował też jako 
kapelmistrz w Duuusseldorfie, Lipsku, 
Berlinie i Londynie. Mendelssohn jako 
kompozytor reprezentuje romantyczny 
klasycyzm. Pisał uwertury koncertowe, 
sym fonie, koncerty  fortepianow e i 
skrzypcowe, utwory kameralne, dzieła 
organowe, oratoria, pieśni solowe i 
chóralne. Przyczynił się również do po
nownego odkrycia piękna muzyki Jana 
Sebastiana Bacha.

Do najbardziej znanych utworów symf
onicznych Feliksa Mendelssohna należy

Pałac Mendelssohnów znajduje się 15 km od Rybnika w miejscowości Dzi
mierz. Tam latem 1823 roku u swojego wujka Aleksandra przebywał młody 
Feliks Mendelssohn

sztandar polski
g a z e t a  Rybnicka

70 lat temu ”Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka" 
od 15 do 21 grudnia donosiły

Ślizgawka w Rybniku.
Przy ulicy Jankowickiej urządzono zna
komitą ślizgawkę, dającą wszelkie roz
kosze wielbicielom tego zdrowego spo
rtu. Jak z ogłoszenia na 4 stronie dzi
siejszego numeru wynika, urządza Za
rząd ślizgawki w niedzielę, dnia 20 b.m., 
wielkie widowisko łyżwowe, połączo
ne z koncertem, i zaprasza Szan. Pu
bliczność do wzięcia licznego udziału. 
Dowiadujemy się, że udziela się tam 
również lekcji łyżwowania. Kurs dla 
początkujących trwa 8 tygodni, dla in
nych 6 tygodni. Zgłoszenia przyjmuje 
Zarząd codziennie od 10 - 12 przed po
łudniem i od 3 - 9 po południu.

Fragment transkrypcji fortepianowej z charakterystycznym motywem 
muzycznym "Marszu weselnego” z uwertury "Sen nocy letniej" 

Feliksa Mendelssohna

- Ferje świąteczne w szkołach średnich 
i powszechnych na Górnym Śląsku roz
poczną się dnia 23 grudnia 1925 roku i 
będą trwały do 3 stycznia 1926 roku 
włącznie.

Ogłoszenia
Niniejszem donoszę uprzejmie, że 
kancelarję moją przeniosłem na 
ul. 3-go Maja nr. 24 
Telefon 1004 •
Dr. Mainka, adwokat 

* * *
Poszewki, wsypy, prześcieradła, płótno 
na koszule, ręczniki, płótno na fartuchy, 
szewiot, druki, barchan na koszule, we
lury, materje na ubrania, cajg na spo
dnie, manszester oraz kołdry wełniane 
poleca po najniższych cenach 
W. Mateyka - Rybnik, Koziegóry 

Wesoły kącik
- Nie wiesz, mój mężu, co lepiej działa 

- morze czy góry?
- Jak na moją kieszeń, to jednakowo.

* * *

- Komu winieneś, mój chłopcze, naj
większą wdzięczność? Nie wiesz? To 
powiedz mi, kto żywi waszą rodzinę?
- Przeważnie sklepikarz na kredyt, pa
nie profesorze.

Godały ptoki 
z rynkowyj latarni

Ptok piyrwszy:
- Ważniyjsze sumiynie czy wykształcy
nie?
Ptok drugi:
-Ani to, ani to! Lepsze koryto!
Ptok trzeci:
- Niech żyje nierząd i król zwierząt!

/fra-szoł-ka/

roku życia Feliks Mendelssohn występo
wał publicznie z koncertami fortepiano
wymi jako “cudowne dziecko”. Kompo
nować zaczął jako dwunastoletni chło
piec. Od najmłodszych lat Feliks przeby
wał w elitarnym środowisku inteligencji 
niemieckiej i otrzymał również staranne 
wykształcenie ogólne. Za pośrednictwem 
swego nauczyciela kompozycji, dyrektora 
Berlińskiej Akademii Śpiewu, Karola 
Zeltera, poznał w dzieciństwie sędziwe
go już Goethego i będąc jego częstym 
gościem w Weimarze, stał się wkrótce 
ulubieńcem wielkiego poety. Od mło
dzieńczych lat, kiedy stawał się już sa
modzielnym muzykiem i kompozytorem, 
Feliks M endelssohn odbywał w iele 
podróży koncertowych. Jeździł po Anglii, 
Szkocji, Italii. W 1836 roku otrzymał 
doktorat honoris causa w Lipsku, gdzie

należy uwertura do sztuki teatralnej Szekspi
ra “Sen nocy letniej”. Akcja tej komedii 
rozgrywa się na dworze księcia Aten za
ręczonego z królową Amazonek, zaś po
gmatwana fabuła kończy się szczęśliwie 
potrójnym weselem na ateńskim dworze. 
Z tego utworu melomani pamiętają przede 
wszystkim słynny “Marsz weselny ”, gra
ny na wielu uroczystościach zaślubin na 
całym świecie.

Część rodziny Mendelssohnów mie
szkała na Górnym Śląsku. Feliks Men
delssohn miał dwóch wujków, braci ojca, 
w Raciborzu i Dzimierzu. W Raciborzu 
mieszkał Nathan Mendelssohn, który za
służył się później przy budowie tamtej
szej kolei żelaznych, zaś jego syn Arnold 
był teologiem protestanckim, ale również 
kompozytorem. Natomiast w pałacu w 
Dzimierzu, nazywanym przez miejscowych

Feliks Mendelssohn-Bartholdy /1809- 
1847/znany niemiecki wirtuoz i kom
pozytor, twórca słynnego “Marsza we
selnego"

miejscowych “zomkiem”, mieszkał wujek Feli
ksa Aleksander Mendelssohn. Posiadał on 
4780 mórg ziemi /ok.1200 hektarów/ w 
Łańcach i Rzuchowie - obecnie gmina 
Kornowac oraz w Dzimierzu - obecnie 
gmina Lyski. Na ślad pobytu Feliksa 
Mendelssohna na Śląsku naprowadził nas 
radny z Adamowic Jan Nowak, wraz z 
którym pojechaliśmy odszukać pałac w 
Dzimierzu, gdzie niegdyś zamieszkał na 
krótko młody Feliks Mendelssohn. Ob
szczekiwani przez bezpańskie psy i po
śród zrujnowanych popegeerowskich 
chlewów, odnaleźliśmy będący w niewiel
e lepszym stanie opustoszały dawny pa

łacyk Aleksandra Mendelssohna. Bliż
szych informacji udzieliła nam jednak 
mieszkająca w Dzimierzu Eugenia Kałus, 
która wyciągnęła z kredensu i pokazała 
nam bliżej nieokreślonego pochodzenia 
wycinek z gazety. Na tej podstawie prze
konaliśmy się, że czternastoletni Feliks 
Mendelssohn odwiedził swoich wujków 
w Dzimierzu i Raciborzu latem 1823 
roku. W tym czasie dał koncert organo
wy na rzecz ubogich w Raciborzu oraz 
odbył wiele wycieczek po okolicy. Może 
wybrał się też wtedy konno do Rybnika?

T ekst i zdjęcie: 
M arek Szołtysek

i już chneda momy gody, na kere coł
ki rok radujom sie młodzi i starzy. Sta
rzyk padali, ze choć już majom swoje lata 
na plecach i w nogach, jak sie mo ku 
godom, to zaczynajom tyż fantazjerować, 
ani łebek, co mo 9 i trzy miesionce. Ra
dujom sie na makówki, na moczka, na 
goik, no i na te fuzekle, kere kożdego 
roku pod nim znojdujom. Mieliby tyż 
smaczysko na szolka siemieniotki, ale z 
tym jest mocka ciapraniny i starka wo
leli pedzieć, że niy umiom j i  uwarzyć.

Godajom tyż starzyk, że downij w koż
dyj chałpie boła musowo betlyjka. Chop
cy sami jom robiyli. Kupiyli papiórowe 
figurki i nalepiali je  na papendekel. 
Potym dołożyli zdziepko słomy, siana i 
betlyjka boła tako piykno, że myńszym 
dzieckom łoczy miały powyłazić.

Teroz ludzie goik strojom ani frelka 
do ślubu. Lecy jakich świycidełek i ku
lek, wielich jak niywydarzone banie, jest 
w sklepach pełno. Łostatnio nastała 
moda na strojynie choinki złotymi szlaj
fkami. Ta moda isto przywioło juzaś z 
Zachodu, tak jak te wiyńce adwentowe. 
Starzykom to sie wcale niy widzi, bo to 
niy jest choinka polsko. Downij kupo
wało sie ciyńke papiórki, klej i bajtle bez 
cołki adwent klejyły  łańcuchy, aniołki i 
lecy jake inksze łozdóbki. Wiyszało sie 
tyż orzechy, pierniki polukrowane i bon
bony w papiórkach. Cołke świynta boło 
co z choinki maszkecić. Teroz kulkami, 
choćby boty niy wiym  ja k  p iykne, żodyn 
niy pomaszkeci, a jak kero sie strzasko, 
to łojce bez cołke świynta labidzom, bo 
kupa piniyndzy na nia wydali.

Przy przyleżytości musiołech starzyko
wi wytuplikować, że teroz bajtle niy ma
jom czasu klejić łańcuchów. W szkole 
im rechtory tela zadowajom, ie  łod pi
sano zadań domowych porobiyły sie 
dzieckom p lynskyrze na palcach a nad 
ksionżakami muszom siedzieć aż do 
ćmoka.

W sklepach jest tela p iykności i dobro
ci, że aż łoczy bolom i ślinka niyjedny
mu leci. Na torgu tyż handel kwitnie, jak  
trza. Lecy jakich owoców południowych 
leżom cołke kupy, niykerych wcale sie 
niy zno.

Starzyk prawiyli, że przeca jeszcze 
wszystkich zymbów niy zjedli i tyż by ra
dzi cosik z tych dobroci popróbowali. 
Jednak jak przeczytali na kartce, wiela 
to pierzyństwo kosztuje, to poznali, że 
łono wisi dlo nich na misionczku, choć 
go mieli pod nosym.

Starce strarzyk fest przykozali, żeby 
opaternie kupowali na świynta, bo jest 
łokropiczno drożyzna. Jak udajom coł
ko rynta na świonteczne jedzenie, to po 
świyntach przydzie ino jałowy żur i wo
dzionka jodać. A starzyk majom dycko 
prawie! Edek

Rozpoznaj się na zdjęciu

Pierwsza z osób, które rozpoznają się na zdjęciu zrobionym w ubiegły piątek 8 
grudnia na ulicy Sobieskiego i zgłosi się w naszej redakcji, otrzyma publikowaną 
w gazecie fotografię oraz pięć kołoczyków! Zapraszamy do zabawy!
Sponsorem naszej zabawy jest piekarnia Franciszka Studnika z Rybnika przy 
ulicy Kościelnej nr 3.
W ubiegłym tygodniu nagroda została odebrana przez RAFAŁKA BOGACZY
KA z Rybnika.

Nasza redakcja znajduje się w oficynie kamienicy Rynek 12 /dojście od ulicy 
Zamkowej lub Korfantego/, jest czynna codziennie oprócz sobót i niedziel od 
9.00 do 17.00. Zdj.: szoł

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

Abecadło
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Śląskich



Zarząd Miasta informuje
Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rybnika 

OGŁASZA PRZETARG na:
1. wykonanie sieci wodociągowej w rejonie ulic Niedobczyckiej 

i Pod Lasem
2. wykonanie sieci wodociągowej w ul. Podleśnej w Rybniku
3. wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorek w Rybniku
4. zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej w rejonie 

ulicy Dąbrówki w Rybniku
5. zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej w rejonie 

ulic Wodzisławska-Poprzeczna w Rybniku
6. zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociągowej 

w ul. Jagodowej w Rybniku.
Materiały przetargowe do odbioru w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu 

Miasta Rybnika, pokój 43.
Przetarg odbędzie się w dniu 21.12.1995 r. o godz. 9.00 w budynku Urzędu 
Miasta w Rybniku, sala nr 37.
Oferty należy składać w Urzędzie Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2 w 
Wydziale Gospodarki Komunalnej, pok. 43.

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

Zarząd Miasta Rybnika ogłasza
PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 

STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA RYBNIKA
Przedmiotem przetargu jest:

WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK  

tel. 27-616

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

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

lub 22651 w. 5883
❖  ŻALUZJE 

poziome i pionowe
❖  ROLETY

tekstylne i zewnętrzne
❖  MARKIZY
❖  REKLAMA

______________________ J

Lp. Nieruchomość 
zabudowana przy

Nr Ks.Wiecz. Nr 
Parc. na Km 1

Pow. 
nier. 
w m2

Wartość
skł. bud.
w  zł

Wartość
gruntu
w  zł

Cena wywoł
w  zł

1. M ałachowskiego 
n r  45

KW 117.209 
parc. nr 
1922/113 na 
k.m. obręb 
Boguszowice

862 34.490,00 5.810,00 40.300,00

2. W ysoka 26 KW XIII-470 
parc . nr 
4603/174 
k.m/3 d.2 
obręb Rybnik

582 60.879,00 14.643,00 75.522,00

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

fax 58 88 69

f irmymy
regionu 

SUSKA

ul 3 Maja 30 
p. 8 1 0 / VIII p. 

tel 281 62 
w. 319

-zalety
- najdłużej na rynku

-jedyny katalog ofertowo
-  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!

P.P.H.U.

medrem

Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Lokalowego Urzędu Miasta 
Rybnika, tel. 24-168 lub 25-344.
Oferty zawierające proponowaną cenę nabycia w/w nieruchomości należy składać w 
Wydziale Lokalowym Urzędu Miasta Rybnika przy ul. 3 Maja 12, pokój nr 9 w 
terminie do dnia 8 stycznia 1996 r.
Wizja nieruchomości odbędzie się w dniu 5 stycznia 1996 r. w godz. 9.00 do 11.00. 
Przetarg odbędzie się w dniu 9 stycznia 1996 r. o godz. 10.00 w sali nr 3 7 ,1 piętro 
budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2.
Uczestnicy przetargu winni wpłacić wadium w wys. 10 procent ceny wywoławczej 
w kasie Urzędu Miasta Rybnika najpóźniej do dnia przetargu do godz. 9.30. 
Wadium przepada w przypadku uchylenia się od zawarcia stosownej umowy uczest
nika wygrywającego przetarg.
Dodatkowo należy wpłacić koszt organizacyjny przetargu w wys. 15,00 zł.
W przypadku wygrania przetargu wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieru
chomości.
Uczestnik przetargu winien zapoznać się z regulaminem przetargu, który jest do wglądu 
w Wydziale Lokalowym Urzędu Miasta Rybnika przy ul. 3 Maja 12.
Zarząd Miasta Rybnika zastrzega sobie prawo odstąpienia w każdej chwili od prze
targu bez podania przyczyny.

Sp. z o.o.
44-200 Rybnik, ul. Rudzka 14 a, 

tel 24993

przyjmie 
do pracy:

* m urarzy, tynkarzy  
z um iejętnością  

płytkow ania  
* instalatora spawacza. 

Zgłaszać mogą się również 
emeryci i renciści.

Przyjmujemy zlecenia 
na wykonanie robót 

remontowo-budowlanych

Restauracja "OLIMPIA' 
w  Rybniku Kamieniu

zaprasza na

bal
Sylwestrowy

Bilety do nabycia w restauracji

BEZPŁATNE
PORADY

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

W  p ią tk i w godz. 15.00-17.00  
w siedzibie naszej redakcji 

/R ynek 12a (oficyna), 
tel. 28-825/

dyżuruje prawnik, udzielający 
bezpłatnie p o ra d

UWAGA!
W piątek 22 grudnia 1995 r. 

prawnik dyżurował 
nie będzie

Nowe sklepy
* Na rogu ulic Kochanowskiego i Ma
tejki otwarto nowy sklep, w którym 
można zaopatrzyć się w artykuły spo
żywcze i chemii gospodarczej.

* Sklep "Salvatore" oferujący odzież 
w łoską u W łocha powstał przy ulicy 
Raciborskiej 20 (w bramie).

Przecena
* Płyty CD przeceniono w sklepie mu
zycznym Clan's przy ulicy Korfantego.

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 15 do 21 grudnia, apteka św. Antoniego, 
Rybnik, ul. Raciborska 4, tel 23-537

EKSPRESS 
Rybnik, Reja 2

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

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

CENNIK OGŁOSZEŃ W “GAZECIE RYBNICKIEJ"          '""ii

 cm2 - 0,80 zł  u nas
O l słowo ■ 0,50 zł ...u  n a s
w artykułach sponsorowanych 
01/4 strony >150 zł szybko
01/2 strony - 270 zł i T a n i o
03/4 strony - 350 zł i t a n i o
O l 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 9,00 - 9,70 9,80-11,70 12,50-14,00 6,80 - 8,40

Owoce/Warzywa pomidory pomarańcze marchewka ziemniaki

Raciborska 15 4,20 3,30 0,60 0,50
Miejska 2 5,00 3,50 0,60 0,60
TARG 4,50 2,50 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 200g -1,60 1,70-1,80 2,50-3,20 0,88-1,00

W aluty 100
dolarów

100
marek

100 koron 
czeskich

100 franków 
francuskich

Pewex "Duży" 250,00/253,00172,50/175,50 9,30/9/45 50,00/5150
Delikatesy, ul. Miejska 250,00/253,00172,50/175,50 9,30/9/40 50,00/5150
Gallux, Rynek 250,00/253,0017250/17550 9,20/9/40 5050/52,00
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Pierwsze sto punktów
W sobotnie popołudnie koszykarki 

RMKS-u Partners Rybnik odniosły ko
lejne zwycięstwo, pokonując tym razem 
we własnej hali zespół ASK Merkury 
Brzeg 106:77/50:35/.

Drużyna z Brzegu w spotkaniu z rybni
czankami wystąpiła w nieco osłabionym 
składzie, ale i w zespole RMKS-u Partners

Gabriela Troszka - jedna z wyższych 
zawodniczek RM K S-u Partners 
Rybnik

nie wystąpiły Danuta Sęk i Grażyna Szulik. 
Od pierwszego gwizdka oba zespoły zasto
sowały bardzo agresywne krycie, przez co 
wynik zmieniał się bardzo wolno. Jednak z 
biegiem czasu rybnickie koszykarki coraz 
częściej forsowały szyki obronne rywalek i 
dzięki temu powiększały swoją  przewagę, a 
pierwsza połowa skończyła się 15-punkto
wym prowadzeniem rybniczanek 50:35. W 
drugiej połowie rybnickie koszykarki poka
zały na co je stać i szybkimi atakami oraz 
celnymi rzutami za 3 pkt. systematycznie 
powiększały swoją przewagę. W  16. minu
cie II połowy koszykarki RMKS-u Partners 
zdobyły setny punkt, co wywołało aplauz 
licznie zgromadzonej publiczności, wśród 
której prym wiedli rybniccy szalikowcy w 
pozytywnym tego słowa znaczeniu.
Od tego momentu rybniccy trenerzy dali 
szanse mniej doświadczonym zawodniczkom

x
Kronika policyjna

___ __ __________________ J
Kradzieże na słodko

Właściciel cukierni “Bulinek” na osie
dlu Południe w Boguszowicach zgłosił 
policji, że w nocy z 7 na 8 grudnia nie
znany sprawca włamał się do jego zakła
du. Do środka wszedł po wyważeniu 
dwóch zamków od drzwi wejściowych, 
skąd skradł radio CB, zasilacz oraz sło
dycze o łącznej wartości 3 tysięcy zło
tych. Natomiast następnej nocy okradzio
no również “na słodko” sklep w Świer
klanach Górnych, skąd zniknęło alkoho
lu i słodyczy za około 4,4 tysiąca złotych. 
Trzeciej nocy w Rybniku przy ulicy Orze
powickiej nieznany sprawa po wybiciu 
szyby wystawowej w tamtejszym sklepie 
“Krasnal”, skradł słodycze o wartości 150 
złotych.

Podpalili BMW
W niedzielę 10 grudnia około godziny 

22.00 przy ulicy 1 Maja w Chwałowicach 
nieznany sprawca dokonał podpalenia 
opony i lakieru na samochodzie osobo
wym BMW, powodując straty na około 
tysiąc złotych.

Złodzieje schwytani
W czwartek 7 grudnia o godzinie 1.00 

z baru “Basia” przy ulicy 1 Maja znany z 
nazwiska osobnik skradł dwie butelki 
wódki o łącznej sumie 56 złotych. Krót
ko po zdarzeniu sprawcę schwytał patrol 
policji. W krwi złodzieja wykryto 1,7 pro
mila alkoholu. Natomiast w poniedzia
łek 11 grudnia o godzinie 2.00 w nocy

zawodniczkom, które przed rybnicką publicznością 
pokazały się z jak najlepszej strony. Tym 
wysokim zwycięstwem rybnickie koszykar
ki potwierdziły opinie, że w meczach z trud
nymi rywalami wspinają się na wyżyny swo
ich możliwości. Gwiazdą spotkania była 
Gabriela Fulbiszewska, która zadziwiała 
wszystkich swoimi koszykarskimi rajdami 
zakończonymi celnymi rzutami do kosza. 
Właściwie na pochwałę zasługuje cały ryb
nicki zespół, który wreszcie zademonstro
wał swoim kibicom swoje możliwości. Trze
ba jednak stwierdzić, iż rybnickie koszykarki 
nie zawsze wykorzystują stuprocentowe 
sytuacje, a to w spotkaniach z silniejszymi 
zespołami może się zemścić. Mecz z druży
ną z Brzegu momentami był bardzo brutal
ny i niewiele brakowało, by drużyna gości 
występowała w czteroosobowym składzie. 
Punkty dla RMKS-u Partners Rybnik zdo
były: G. Fulbiszewska 28, N. Skrago 18, 
A. Kuszka 17, A. Grelak i A. Tomaszew
ska po 12, A. Kuśmirak i G. Troszka po 6, 
A. Szalony 3, P. Mikołajek i M. Doma
nowska po 2. W zespole gości najwięcej 
punktów zdobyły I. Cosowska i A. Filipek - 
po 20.

W ostatnich dniach listopada na base
nie Szkoły Mistrzostwa Sportowego w 
Raciborzu rozegrano Mistrzostwa Ma
kroregionu Śląskiego w pływaniu rocz
ników ’82-’81, które zbiegły się z jubile
uszem 25-lecia tej szkoły.

W zawodach tych startowali także pływa
cy RKS-u Energetyk Rybnik, wśród których 
najlepiej zaprezentował się 
Maciej Stefaniak, który był poza zasięgiem 
pozostałych zawodników. W czterech kon
kurencjach /100 m stylem grzbietowym i 
stylem zmiennym, 200 m grzbietowym i 
klasycznym / zajął pierwsze miejsce, a na 
dystansie 200 m stylem zmiennym zajął 3.

również patrol policji zatrzymał po bez
pośrednim pościgu nieletnich chłopców, 
mieszkańców Rybnika, w wieku 14 i 15 
lat. Schwytani młodociani przestępcy 
usiłowali włamać się do kiosku “Ruchu” 
przy ulicy Sławików. Sprawcy oderwali 
już kraty i zdjęli elementy zabezpiecza
jące kiosk, ale kradzieży nie dokończyli. 
Po schwytaniu przez policjantów, w toku 
czynności wyjaśniających, jeden z nielet
nich przyznał się również do włamania 
do ciężarówki “nysa” na parkingu przy 
ulicy Chabrowej.

Ujawnienie zwłok 
We wtorek 5 grudnia przy ulicy Wy

zwolenia zostały ujawnione zwłoki 23- 
letniego mężczyzny. Przyczyną śmierci 
było najprawdopodobniej zatrucie alko
holowe. Prokurator zarządził sekcję 
zwłok.

Kradzież w autobusie
W środę 6 grudnia o godzinie 16.00 

czyli w godzinie szczytu, w autobusie li
nii 594 nieznany sprawca dokonał kra
dzieży portfela z dokumentami i sumą 50 
złotych. Poszkodowaną była mieszkan
ka Rybnika.

Pobity przez sąsiadów 
W sobotę 2 grudnia o godzinie 8.00 na 

osiedlu Południe w Boguszowicach na 
klatce schodowej obok własnego mie
szkania pobity został mężczyzna. Spraw
cami napaści okazali się jego dwaj sąsie
dzi. Skargę na policji złożył poszkodowany

Za tydzień rybnickie koszykarki rozegra
ją  w Cieszynie ostatni mecz ligowy w tym 
roku kalendarzowym. Potem 3 tygodnie 
przerwy, po której 13 stycznia do Rybnika 
przyjedzie drużyna Glinika Gorlice.
Oto pozostałe wyniki 9. kolejki I rundy. 
Tabela po 9. kolejce 
GRUPA “A”
Rokita/AZS Uniwersytet Wrocław - Wisła 
II/Górnik Wieliczka 74:49 36:32/, RMKS 
Partners Rybnik - ASK Merkury Brzeg 
106:77 /50:35/,
Korona Kraków - Cieszynianka 85:46 
/45:18/,
Stal Stalowa Wola - Lew Legnica 45-39
121-221,
Stal Bobrek Bytom - AZS AWF Kraków 
68:72 131:351.
Pauzował Glinik Gorlice.
1. Glinik 8 16 755:357
2. RMKS Partners 8 16 638:528
3. Rokita/AZS Wr. 9 15 683:599
4. Wisła II/Gómik 9 15 668:674
5. Korona 8 14 655:427
6. ASK Merkury 8 12 536:614
7. Stal St. Wola 8 11 463:596
8. Lew Legnica 8 10 454:602
9. AZS AWF Kraków 8 9 457:576
10. Cieszynianka 8 9 498:655
11. Stal Bobrek 8 8 506:685

miejsce. A oto pozostałe rezultaty pływa
ków RKS-u Energetyk Rybnik: A. Byczek 
- 2. miejsce -100 m stylem klasycznym, 3. 
miejsce -100 m stylem zmiennym i mo
tylkowym, Sabina Wychowaniec 4. miej
sce - 50 m kraulem i 100 m stylem klasycz
nym. Natomiast K. Naporowski, Sz. Jąder
ko, M. Margoński, A. Kowalczyk i M. 
Wowra uplasowali się w pierwszych dzie
siątkach poszczególnych konkurencji. Obe
cnie podopieczni Rafała Tymusza przygo
towują się do Mistrzostw Polski, które dla 
rocznika ’83 odbędą się w styczniu w Ra
dlinie, a dla rocznika ’82 na początku mar
ca w Olsztynie. M. Troszka

poszkodowany.
Rabunek na Rudzkiej

Mieszkanka Rydułtów zgłosiła rybnic
kiej policji, że we wtorek 5 grudnia o 
godzinie 18.45 przy ulicy Rudzkiej na
padło ją  dwóch młodych mężczyzn. 
Wyrywali jej z ręki torebkę. W środku 
znajdowały się dokumenty oraz 1200 zło
tych gotówki.

Zimą też kradną rowery
W ubiegłym tygodniu skradziono na 

terenie Rybnika trzy rowery. W nocy z 1 
na 2 grudnia z piwnicy przy ulicy Armii 
Ludowej skradziono rower górski wart 
600 złotych, zaś w nocy z 3 na 4 grudnia 
z piwnicy przy ulicy Grażyńskiego skra
dziono składaka za 150 złotych. Nato
miast w nocy z 4/5 grudnia okradziono 
piwnicę przy ulicy Wyzwolenia, skąd 
zabrano rower górski za 500 złotych.

Kradzież złomu
Znane są  już od dłuższego czasu czę

sto powtarzające się kradzieże metali ko
lorowych, np. kabli elektrycznych, które 
następnie spienięża się w punktach sku
pu. Tym razem jednak złodziej wybrał się 
po swój łup do samego punktu skupu 
metali kolorowych na ulicę Chwałowic
ką w Rybniku. Kradzieży dokonano tam 

• we wtorek 5 grudnia pomiędzy godziną 
19.30 a 20.00. Złodziej zabrał 30 kilo
gramów złomu miedzi za 200 złotych.

SzOŁ

___________________________ _____________________________ Marcin Troszka

RMKS Partners organizuje wyjazd na mecz do Cieszyna. 
Odjazd w sobotę 16 grudnia o godz. 13.30 sprzed wejścia 

na kryty basen przy ulicy Powstańców 40.
Koszt przejazdu uzależniony jest od frekwencji.

Zgłoszenia jeszcze dziś, tj. w piątek 15 grudnia do godz. 14.00, tel. 230-11, 
pytać o Arkadiusza Skowrona.

Maciej Stefaniak poza zasięgiem

Cykl "Hetman 4"

Zadanie szachowe nr 1
- mat w dwóch posunięciach

A oto drugie zadanie szachowe. Po zamieszczeniu wszystkich zadań z tego miesią
ca prosimy o przysłanie ich rozwiązań. Wśród autorów prawidłowych rozlosujemy 
drobny upominek.

Sukcesy szachistów w Kielcach
W Kielcach rozegrany został V Ogól

nopolski Turniej Talentów Szachowych, 
w którym startowało 238 zawodników, 
w tym rów nież z W ęgier, Słowacji, 
Ukrainy.

W zawodach tradycyjnie uczestniczyli 
szachiści z Rybnika, którzy w silnej 
stawce rywali uzyskali szereg wartościo
wych rezultatów. W najmłodszej grupie 
wiekowej chłopców do lat 8 bezkonku
rencyjny okazał się Mateusz Kulesza, 
a 5. miejsce uzyskał 7-latek Łukasz 
Czarnecki, który wyprzedził mistrza 
Polski przedszkolaków, a debiutował w 
tak poważnej imprezie.

Po raz czwarty z rzędu turniej kielec
ki wygrała Marta Szydłowska, która w 
rywalizacji dziewcząt do lat 8 wyprze
dziła dwie zawodniczki z Budapesztu.

W rywalizacji 93 zawodników w gru
pie do lat 11 najlepiej z rybniczan wy
padli Bartłom iej H eberla i Jakub  
Czarnecki, którzy zajęli 11. i 13. miej
sca w końcowej klasyfikacji. W gronie 
trzynastolatków miejsca na podium uzy
skały członkinie kadry narodowej Mał
gorzata Szydłowska i Agnieszka Ma
tras, które zdobyły drugą i trzecią loka
tę, a Bartosz Becker zajął 9. miejsce 
wśród chłopców.

W łącznej punktacji klubowej dru
żyna RMKS-u Rybnik wywalczyła 
trzecie miejsce, ulegając tylko Polo
nii W arszaw a, drużynow em u m i
strzowi Polski, i ekipie Skierniewic, 
wyprzedzając pozostałe silne ekipy 
krajowe i zagraniczne.

Kazimierz Szydłowski

Sukces szachistów 
MDK w Rybniku

Na rozegranych w grudniu br. w Byd
goszczy II Mistrzostwach Polski Mło
dzieżowych Domów Kultury w Sza
chach bardzo dobrze spisali się szachi
ści rybnickiej placówki. Po zaciętej ry
walizacji drużyn z całej Polski zajęli oni 
trzecie miejsce. Naszą drużynę wyprze
dziły minimalnie, bo o 2 pkt., MDK 
Śródmieście Wrocław i tylko 0,5 pkt. 
MDK nr 1 z Bydgoszczy.

Drużyna rybnicka wystąpiła w nastę
pującym składzie /w kolejności sza
chownic/:
Adrian Wiśniewski - 1. 13, Jan Ada
mowski - 1. 12, Bartłomiej Heberla -

1. 10, Agnieszka Matras -1. 13.
Najwięcej punktów w zespole MDK 

Rybnik uzyskał Jan Adamowski, który 
wygrał rywalizację na drugiej szachow
nicy.

N a podkreślenie zasługuje fakt, że 
ekipa rybnicka była jedną z najmłod
szych drużyn występujących w bydgo
skiej imprezie.

Zajęcia koła szachowego w rybnickim 
MDK-u od dwóch lat są prowadzone 
przez instruktora szachowego Barbarę 
Szkatuła.

/bs/

Na zdjęciu od lewej: Jasiu Adamowski, Bartek Heberla, Agnieszka Matras 
i Adrian Wiśniewski. Zdj.: sol
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Zdjęcie
z albumu czytelników
Zapraszamy naszych 

Czytelników do 
wspólnego oglądania 
zdjęć. Wystarczy 
przyjść do redakcji z 
ciekawym zdjęciem, 
które po opublikowa
niu zwrócimy.
/Można też wrzucić je 
do naszych "żółtych 
skrzynek"/. R a z  w  
m ie s ią c u  a u to r a  n a j
s y m p a t y c z n ie j s z e g o  
lu b  n a jb a r d z ie j  " od
ja z d o w e g o "  z d ję c ia  
f ir m a  " E K S P R E S  
F U J I " , R y b n ik ,  u l. 
R eja  2 , n a g r o d z i b e z
p ła tn y m  w y w o ła n iem  
i w y k o n a n ie m  o d b i
te k  z  ro lk i f ilm u .

A ja mam to wszystko gdzieś... Zdj.: Adam Klemens

PW 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

Nagrodę - 
latarkę 

samochodową 
firmy 

"Philips" 
ufundowało 
Przedsiębior

stwo
Wielobranżowe

"Sofex"
Ferdynanda

Sobika

Poziomo: A6 - Symbol dwunukleotydu flawinoadeninowego. BI - Państwo we 
wschodniej Afryce. B8 - Kolor żółty po angielsku. D l - Inaczej rozwielitka. D8 
- Wulkaniczny lub meteorytowy. FI - Podważać zaufanie, kompromitować 
kogoś. HI - Zmniejszenie liczebności sil zbrojnych. J1 - Dostojnik w kościele 
katolickim. J8 - Niedorzeczność, bzdura. LI - Powietrzny lub wodny. L8 - 
Bursztyn. M6 - Oznaczenie jednostki: atmosfera techniczna absolutna. 
Pionowo: 1F - Skrót nazwy partii chłopskiej, działającej w byłej NRD. 2A - 
Uroczyste przeglądy wojsk. 2H - Spis błędów drukarskich w książce. 4A - Do 
gotowania. 4H - Uiszczenie należności. 6A - Wiedza o znaczkach, kartach, 
stemplach pocztowych. 8A - Przeciwieństwo równouprawnienia. 10A - Mia
sto w Teksasie, nad rzeką Rio Grande (nazwa dwuczłonowa). 10H - Piołu
nówka. 12A - Krótki utwór literacki. 12H - Rzeka w Jordanii i Izraelu. 13F - 
Nocny motyl.
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, jakie powstanie po uporządkowaniu liter 
wg szyfru: B3, A10, H 11, H9; D 11, B8, B 1, K8, H9, M2, C8, L5, H3; G8, H6, 
H12, M8; K8, H9, J3, J10; G13, H8, L8, F12; J9, F6, H9, J l, 112, B5, D13, B12, 
J6, M12, B6, H2.

Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki nr 47 z hasłem 
“NAD CZAS STRACONY NIC BARDZIEJ NIE BOLI” 

otrzymuje URSZULA MOTYKA, ul. Gliwicka 48/4, 44-200 Rybnik.

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

BARAN - 21.03. - 20.04. - Przed Tobą zadanie, którego wykonanie wymagać będzie 
przyswojenia sobie nowych, obcych dotąd umiejętności. Początek będzie trudny, lecz 
z czasem będziesz sobie radził coraz lepiej, co zostanie dostrzeżone przez szefa... 
BYK  - 21.04. - 20.05. - Jakaś biurokratyczna przeszkoda leży na drodze do źródła 
dodatkowych dochodów. Jeżeli uda Ci się znaleźć dojście do odpowiedniej osoby, 
poprawa Twojej sytuacji finansowej murowana.
BLIŹNIĘTA  - 21.05. - 21.06. - Wokół Ciebie zakłębi się tłum ludzi - przyjaciół, 
krewnych, a nawet obcych, którzy będą mieli tysiące spraw, pytań i wątpliwości. 
Niestety, będą Cię obarczać swoimi własnymi kłopotami. Jeden plus w tym wszystkim 
to to, że zapomnisz w ten sposób o własnych problemach...
RAK  - 22.06. - 22.07. - Ktoś w najmniej odpowiednim momencie przypomni Ci o 
sprawie, której termin załatwienia dawno minął. Mogą być z tego powodu spore 
kłopoty, bo ktoś na Ciebie liczył... Nie będzie to powodem do zerwania, ale osad 
pozostanie...
LEW  - 23.07. - 23.08. - Jeśli nie narzucisz sobie dyscypliny, czas przeleci Ci między 
palcami i z planów nic nie wyjdzie. A szkoda, bo zapowiada się dobry czas do robie
nia interesów, szczególnie, że Twoim wspólnikiem chętnie zostałby potentant w Two
je j branży.
PANNA - 24.08. - 22.09. - Uważaj na wszystko co związane z techniką - samocho
dem, zamkami do drzwi, kuchenką gazową. Możesz potrzebować fachowca lub sam 
zostać poproszonym o pomoc. Sytuacja ta może zmienić Twoje plany na święta... 
WAGA - 23.09. - 23.10. - Choć okazji do dyskusji będzie sporo, byłoby lepiej gdybyś 
nie podchodził do nich zbyt emocjonalnie. Kontrowersyjnymi poglądami zyskasz 
wprawdzie krótkotrwałą popularność, ale stracisz kilkoro przyjaciół.
SKORPION - 24.10. - 22.11. - Przed Tobą sporo spraw, których załatwienie będzie 
wymagało odbycia kilku podróży. Towarzyszyć Ci będzie osoba, z którą czas minie 
Ci nadspodziewanie szybko i przyjemnie...
STRZELEC 23.11. - 21.12. - Jeszcze nie tak dawno wydawało Ci się, że to co sobie 
zamierzyłeś samo dąży do spełnienia... Cóż, okazuje się, że dla osiągnięcia celu trze
ba będzie zrezygnować z kilku towarzyskich atrakcji... Efekty tego poświęcenia mile 
Cię zaskoczą. Zresztą gwiazdy będą Ci sprzyjać przez długi czas...
KOZIOROŻEC - 22.12. - 20.01. - Znikną nareszcie męczące cię od dłuższego czasu 
niepokój i napięcie. Wszystko wróci na swoje miejsce i do swojego wymiaru, a Ty z 
sukcesem finalizować będziesz swoje przedsięwzięcie...
WODNIK - 21.01. - 19.03. - Szykuje się prawdziwa ofensywa na wielu frontach - 
towarzyskim, bo aż roić się będzie od przyjęć, a także zawodowym, bo nie będziesz się 
mógł opędzić od ofert i propozycji. Zapas energii pozwoli Ci doskonale wszystko 
pogodzić...
RYBY - 20.02. - 20.03. - Propozycja, którą otrzymasz warta jest rozważenia, choć z 
pozoru wydaje się absurdalna. Jeżeli ją  odrzucisz nigdy się nie dowiesz co się za nią 
kryje, ale może unikniesz wielkiego zamieszania w swojej egzystencji...

Pikowana może być kołdra, szlafrok czy ciepła pod
pinka zimowego płaszcza, pikowany może też być na
rciarski kombinezon, ewentualnie ciepła kamizelka. Ale 
żeby pikować wszystko? A dlaczego nie? Jest przecież 
zima, a pikowanki są ciepłe i lekkie, więc o co chodzi? 
Przede wszystkim jednak pikowanki są modne. Pikuje 
się nie tylko żakiety czy kurteczki, ale i spódnice - szcze
gólnie te krótkie. Nosi się wspomniane już pikowane 
kamizelki, pikowane bywają cholewki wysokich botków, 
a także torby - niekoniecznie zimowe...

Do naszych sklepów pikowanki jeszcze nie dotarły. 
Jeżeli nie chcemy czekać aż obudzą się nasze butiki, a 
raczej producenci, popikujmy same. Pamiętajmy jed
nak, że jest to praca dosyć żmudna, gdyż przeszycia po
winny być równe, aby rzecz wyglądała szykownie. Wszy
stko zależy więc od talentu i cierpliwości...

W różka

D la pragnących  w ziąć udział w  lo
so w a n iu  d w óch  n agród  p ie n ię ż
n ych  (w  w y so k o śc i 20 z ł k ażd a)  
p rzyp om in am y zasady naszej za
b aw y: z dw óch fragm entów  uk ła
d an k i za m ieszczon ych  w  p op rze
dnich  n u m erach  "G R ", tego opu
b lik ow an ego  obok , oraz osta tn ie
go k tóry  zn ajdzie  się w  św ią tecz
nej "G azecie..."  należy  u łożyć ca
łość i p rzesłać ją  do redakcji w  ter
m in ie do 10 styczn ia  1996 roku lub  
w rzucić do naszych "żółtych skrzy
nek".

PALCE LIZAĆ 
czyli kuchnia Joli

........
Barszcz, grzybowa, grochowa? Ja 

na wigilijną kolację gotuję 
zupę rybną po włosku.

Przygotowujemy wywar z głów ryb 
- bez włoszczyzny. W  garnku topimy 
1 łyżkę masła, dodajemy 1 drobno po
siekaną cebulę, 1 roztarty ząbek czo
snku, starty na tarce kawałek selera. 
Dusimy dodając 1 łyżkę przecieru po
midorowego i 3 łyżki grysiku. Dokła
dnie mieszamy i zalewamy wywarem 
z ryb. Zagotowujemy. Doprawiamy 
solą, pieprzem, sokiem z połówki cy
tryny, maggi. Na koniec dodajemy 
posiekaną zieloną pietruszkę.

Do zupy - grzanki. Najlepsze z chle
ba tostowego smażone na maśle.

Kapustę z grzybami 
przygotowuję dzień lub dwa przed 
W igilią. "Odstana" jest smaczniejsza.

W  jednym garnku gotujemy kapu
stę. W  drugim gotujemy namoczone 
uprzednio grzyby. Pierwszą wodę z 
kapusty odlewamy, zalewamy wywa
rem z grzybów. W  rondlu rozpuszcza
my kawałek masła, dodajemy zrumie
nioną na złoto, drobno posiekaną 
cebulkę, pokrojone drobno grzyby. 
Przesmażamy, robimy lekką zasmaż
kę. Następnie łączymy z ugotowaną 
kapustą. Dodajemy sól, maggi, dużo 
pieprzu. Kto lubi czosnek - może wci
snąć przez praskę 1 ząbek.

Pikujemy... (Fatałachy z naszej szafy)
CZytaj

tazem z nami
______________________________________________

Dzikuska
Ten kto widział film, na pewno chęt

nie sięgnie po książkę, tym bardziej, że 
różni się ona od wersji filmowej. Mowa 
o “Nell  autorstwa Mary Anne Evans.

Tytułowa bohaterka znaleziona zosta
je w zapomnianym domku w lesie z dala 
od cywilizacji przez lekarza Jerry’ego 
Lovella. Postrzegana jest na początku 
jako dzikuska, nie potrafiąca mówić, ani 
żyć w normalnym świecie. Jerry infor
muje o odkryciu instytut psychiatrii i od 
tej chwili kończy się prywatność Nell. 
Rywalizując z psychiatrą Paulą Olsen - 
Jerry niezależnie od niej rozpoczyna 
obserwację “dzikuski”. Ich wrażenia z 
obserwacji są jednak różne. Jerry rea
guje emocjonalnie, stara się poznać Nell, 
ale również zrozumieć i zaprzyjaźnić się 
z nią. Dla Pauli dziewczyna jest jeszcze 
jednym ciekawym przypadkiem. Oboje 
spierają się o to czy Nell powinna żyć 
wolna, czy ma stanowić materiał do ba
dań dla naukowców z kliniki psychia
trii. I nietrudno się domyślić kto jakie 
stanowisko prezentuje. Nell godzi ich i 
jednocześnie staje się przyczyną ich 
zbliżenia.

Książka w wielu miejscach niewiele 
różni się od filmu. Jest jednak jedna sce
na, która przekonuje o wyższości pisma 
nad obrazem. Opisane przez Mary Anne 
Evans wydarzenia w sądzie są o wiele 
bardziej autentyczne i mniej spektaku
larne niż sfilmowane.

Poza tym wartka akcja i nieprzewidy
walność wydarzeń na pewno są atrak
cją lektury.
Mary Anne Evans - Nell

/a/

^GAZETA^ 
RYBNICKA

't y g o d n ik  s a m o r z ą d o w y

G A ZETA  R Y BN IC K A . Tygodnik samorządowy Tytuł nawiązuje do pisma ”Sztandar Polski 
i Gazeta Rybnicka” wydawanego w okresie międzywojennym przez Michała F. Kwiatkowskiego a redagowanego 
w latach 1927-1939 przez Ignacego Knapczyka. WYDAWCA: Mała Scena Rybnicka" na zlecenie Rady Miasta. 
R ed ak tor  N aczeln y: W iesław a  R óżań sk a . R ed agu je  zesp ó ł. D ruk: D ru k arn ia  “ O L D P R IN T ”, Ż ory.
Zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów i zmiany tytułów. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

NASZ ADRES: 44-200 R ybnik\ 
Rynek 12a (oficyna) 
Skrytka pocztowa 96 

tel./fax 28-825 
Biuro czynne  ̂9.00 - 17.00 

8 GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

Pod znakami zodiaku

Rybnickie puzzle


