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Targi Edukacyjne ‘96
r

Ósmoklasiści wybierają szkołę
Od ub. wtorku do czwartku trwały w Szkole Podstawo
wej nr 31, odbywające się po raz pierwszy w Rybniku, 
Targi Edukacyjne.

Im prezę zorganizowało K u ra to
riu m  O św ia ty  w K atow icach oraz 
A g en c ja  “ P ro b u s in e s s ” . N a s to i
skach o powierzchni 4 m etrów  kw a
dratowych każde, zaprezentow ało się 
ponad dwadzieścia szkół średnich z 
terenu Rybnika, Żor i W odzisław ia 
Śl. Zainteresow anie targami przeszło 
oczekiw ania organ izatorów . Tylko 
p ierw szego  dn ia  p rzed  po łudn iem  
zwiedziło ją  ponad tysiąc zain tereso
wanych, przede wszystkim  m łodych 
osób.

N a u roczyste  o tw arcie  w ystaw y 
przybyli licznie dyrektorzy rybnic
kich szkół podstaw ow ych, a także

przedstaw ic ie le  w ładz sam orządo
wych z Józefem  M akoszem , dyrek
cji rybnickiej D elegatury K uratorium  
O światy z Jan em  B ochenkiem  oraz 
M iejskiego Z arządu Szkół i P rzed
szkoli z W ojciechem  N iedzia łkow skim

Niedziałkowskim . Im prezę uśw ietn ił w ystęp ta
neczny zespołu “Przygoda” .

Zainteresow ani targam i byli przede 
wszystkim  uczniow ie klas ósmych z 
terenu R ybnika i okolic. O rganizato
rzy imprezy chcieli ułatwić im wybra
nie, a także ich rodzicom , odpow ie
dniej szko ły  średn ie j. F rekw encja  
ósm oklasistów  podczas targów  była 
wyjątkowo wysoka, a pod szkołę pod
jeżdżały  coraz to nowe autokary ze 
zwiedzającymi.

Trzeba przyznać, że aranżacja po
szczególnych stoisk była bardzo po
m ysłowa. I LO  z Rybnika w ystaw iło 
m.in. sw oją “Księgę Pam iątkow ą” z 
ostatnim  wpisem  arcybiskupa Zim o
nia, zaś II  LO  czyli “H ana” przycią
gało do swojego stoiska w ielką sty
ropianow ą sową. IV  L O  w Rybniku-
C hwałowicach zaprezentow ało filmy 
reklamowe o swojej szkole oraz kom
p u te r “p rz e ro b io n y ” na k la tkę  ze 
zw ierzętam i. Pomysł ten o w iele sku
teczniej przyciągał do stoiska niż informacja

c.d. na stronie 2Zainteresowanie młodzieży ostatnich klas szkół podstawowych targami 
przeszło oczekiwania organizatorów

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

tel. 228-27,

starsze dzieci, na dworzec kolejowy.
- Żebrzące rumuńskie Cyganki to p ro 
blem służ porządkowych nie od  dzisiaj i 
nie tylko Rybnika - m ówią Komendant 
Straży Miejskiej w Rybniku R yszard 
Sadowski i jego zastępca A ndrzej L i
sowski. - Odwiezienie Rumunki na dwo
rzec to oczywiście tylko półśrodek, a 
nasza decyzja uzasadniona była tym  
razem względam i hum anistycznym i, z  
p o w o d u  p a n u ją ceg o  w y ją tko w eg o  
chłodu. B yłoby łatw iej nam działać, 
gdyby procedury p raw ne były ja sne .

c.d. na stronie 2

Mała Scena Rybnicka i Rybnicki Klub Kolekcjonera
zaprasza na

giełdę
akcesoriów piwnych
(e ty k ie ty , p o d sta w ki kufle, itp .)

2 7  s tyczn ia , godz. f 7 .0 0 - 1 3 . 0 0  
wejście od ul. Kościu s z k i

200 lat dla stulatki
W ub. niedzielę mszą św. odprawioną w kościele pod wezw. św. 

Jadwigi na Nowinach, celebrowaną przez ks. Henryka Jośko, roz
poczęły się uroczystości obchodów 100 lat życia jednej z najstar
szych mieszkanek Rybnika - Katarzyny Sarny.

Podczas mszy odczytane zostały spe
cjalne życzenia nadesłane przez arcybi
skupa D am iana Zim onia. Obecne były 
też delegacje  
Urzędu Miasta z 
p r e z y d e n t e m  
Józefem  M ako
szem i członkinią 
Zarządu M iasta 
K ry s ty n ą  S to
kłosą, harcerzy, 
kółka charytatyw
nego działającego 
przy parafii oraz 
poczet sztandaro
wy górn ików  z 
kopalni, w której 
pracował zmarły 
ju ż  28 lat tem u 
mąż jubilatki.

Po uroczysto
ściach w kościele 
zaproszeni goście 
razem z solenizantką świętowali nieco
dzienne urodziny w klubie seniora dzia
łającym w osiedlowym klubie Mega Biba. 
Tutaj jubilatce życzenia składali m.in. pre
zes Spółdzielni Mieszkaniowej, przewodniczący

przewodniczący rady Osiedla Nowiny, kierow
nik osiedla, delegacje z rady dzielnicy 
Nowiny Zachód i członkowie klubu se

niora.
Urodzona w 

w. XIX, prze
ży ła  praw ie 
cały wiek XX, 
teraz oczekuje 
przyjścia wieku 
XXI. Tego so
l e n i z a n t c e  
wszyscy życzy
li. K atarzyna 
Sarna  pochodzi 
z kielecczyzny, 
w R ybniku 
m ieszka od 
1967 roku. Ma 
czworo dzieci - 
dwóch synów i 
dw ie córk i, 
d z i e s i ę c i o r o  

wnucząt i siedemnaścioro prawnucząt. W 
czerwcu natomiast urodzi się praprawnu
czątko, na które 100-latka już teraz cze
ka z niecierpliwością.

/a/

" w a le n ty n k i”

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 lutego.

K artki w ezm ą udział w losowaniu,

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

k u p o n  styczeń 1996
imię i nazwisko

W numerze: Rybniczanka w angielskiej szkole * Rodzić z mamą * 
W ABC - Poczet biskupów  katow ickich

TY G O D N IK  SA M O R Z Ą D O W Y

T o  t y l k o  p ó ł ś r o d k i

Środa 24 stycznia, godzina 9.00 rano, na dworze kilkanaście 
stopni poniżej zera. Samochód Straży Miejskiej zatrzymuje się 
na ulicy Korfantego w miejscu, gdzie od miesięcy “rezyduje” 
rumuńska Cyganka z trojgiem dzieci, w tym jednym kilkumie
sięcznym niemowlakiem.

Funkcjonariusze próbują nakłonić ko
bietę do wejścia do samochodu. Gdy 
dwoje starszych dzieci jest już w środ
ku, kobieta z niemowlakiem ucieka w 
stronę Rynku. Funkcjonariusze nie

próbują jej zatrzymywać, w iedzą, że 
sama przyjdzie do siedziby straży.

I nie mylą się, już po kilkunastu mi
nutach zjawia się na komendzie. Zosta
je odwieziona, tak jak poprzednio starsze

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

ul. Sobieskiego 14
zaprasza 
i oferuje

P W

^ ra d io o d tw a rz a c ze  sam o ch o d o w e z  g ło śn ik a m i  
f i r m y  G erh ard  i D aew oo  

/  akcesoria  m o toryzacy jn e
/ o g u m ien ie , ak u m u la to ry  f i r m y  C entra  i T u rbostart 
/  ko sm etyk i sa m o ch o d o w e f ir m y  S on ax  
/  b agażn ik i i łań cu ch y  f i r m y  F apa

Sklep motoryzacyjny, 
22-280 Rydułtowy, 

ul. Ofiar Terroru, tel. 577-287.

M a ła  Scena R ybnicka  
u ł K ościuszki 5 4

w sobotę. 2 7  s ty c z n ia  

za p ra sza  na

Dyskotekę
od 20.00 do 2.00

6  lutego czekamy na tradycyjne już

czułe, romantyczne, gorące, dowcipne, ale zawsze szczere, 
skierowane do osób kochanych i lubionych 

o d  kochających i lubiących.
Autorom najoryginalniejszych tekścików osłodzim y życie!

Nieprzyjemnie, zimno, ale za to jak  pięknie!

Zdj.: Zb. Solarski



Zarząd Miasta Rybnika
Wydział Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miasta w Rybniku, 

ul. Chrobrego 2
OGŁASZA OFERTOWY, PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY:

NA MODERNIZACJĘ BRODZIKA 
NA OTWARTYM KĄPIELISKU “RUDA”

w Rybniku polegającą na: wyłożeniu niecki brodzika o wymiarach 20,00 x 38,00 
m, gł. 0,3 - 0,4 m folią basenową PCV, łącznie z dostawą i montażem hydrauliki 
basenu oraz atrakcjami wodnymi: tryskacze 2 szt., zjeżdżalnie 2 szt., natryski ze 
stali nierdzewnej 4 szt.

Przetarg odbędzie się w dniu 12.03.1996 r. o godz. 9.00 w sali nr 37 Urzędu 
Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2.
Do udziału w przetargu upoważnia wadium w wysokości 5.000,00 zł i opłata za 
materiały w wysokości 5,00 zł. wpłacone w kasie Urzędu lub na konto nr 372602- 
2017-139-1 PBK Warszawa I O. Rybnik do dnia 11.03.1996 r. do godz. 14.00. 
Szczegółowe informacje oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia moż
na uzyskać w Wydziale Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miasta w Rybniku, ul. 
Hallera l 0a, tel. 23011 w.7702 lub 23989 w godz. od 8.00 - 14.00 od poniedziałku 
do piątku.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku-Kamieniu, ul. Hotelowa 12,
ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REMONT SANITARIATÓW NA 
KĄPIELISKU RUDA W RYBNIKU NA UL. GLIWICKIEJ:

1. Roboty inwestycyjne - /ruraż z materiału wykonawcy, biały montaż z materiału 
inwestora/
Termin wykonania od 1.03.1996 do 20.03.1996
2. Roboty budowlane - /ścianki działowe, tynki, posadzki cementowe - z materiału 
wykonawcy/
Termin wykonania od 20.03.1996 do 20.04.1996
3. Płytkowanie ścian i posadzek - /materiał inwestora - posadzki 120 m2, ściany 
270 m2/
Termin wykonania od 20.04.1996 do 25.05.1996
Spotkanie zainteresowanych na kąpielisku RUDA w Rybniku na ul. Gliwickiej w 
dniu 2.02.1996 o godz. 10.00.
Przetarg odbędzie się w dniu 12.02.1996 o godz. 9.00 w Hotelu “Olimpia” w 
Kamieniu na ul. Hotelowej 12.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku - Kamieniu, ul. Hotelowa 12
ogłasza

PRZETARG OFERTOWY NA DOSTAWĘ:
1. spłuczek do muszli WC do zabudowania w ścianie - 14 szt
2. baterii umywalkowych z funkcją “stop” - 37 szt
3. płytek posadzkowych mrozoodpomych - 120 m2
4. płytek ściennych mrozoodpomych - 270 m2.
Oferta powinna zawierać: typ urządzenia, producenta, cenę i okres gwarancji. 
Bliższych informacji udziela Dyrekcja MOSiR-u w Kamieniu, ul. Hotelowa 
12, tel. 22-140.
Przetarg odbędzie się w dniu 12.02.1996 o godz. 11.00 w Hotelu “Olimpia” w 
Kamieniu na ul. Hotelowej 12.

Do stawki czynszu za 1 m2 pow. użytkowej naliczony zostanie obowiązujący po
datek VAT w wysokości 22 procent.
Sprzedaż nieruchomości położonej w Rybniku-Boguszowicach przy ul. Małachow
skiego 46 zapisana w KW 117.209 parcela nr 1922/113 na k.m. obręb Boguszowi
ce o powierzchni 862 m2.
Cena wywoławcza za zabudowania i grunt wynosi: 29.000,00 zł
Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Lokalowego Urzędu Miasta
Rybnika, tel. 24-168, 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 13 lutego 1996 r. Przystępując do przetargu na w/w nierucho
mość zobowiązani są wnieść wadium w wys. 10 proc. ceny wywoławczej najpóźniej 
do dnia przetargu do godz. 9.30 w kasie tut. Urzędu Miasta przy ul. Chrobrego 2. 
Przetarg na lokale użytkowe odbędzie się w dniu 15 lutego 1996 r. o godz. 10.00 
w sali nr 37 , I piętro w budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2, 
natomiast przetarg - otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 lutego o godz. 11.00 w sali 
wyżej podanej. Dodatkowo należy wpłacić koszt organizacyjny w wysokości 15.00 
zł od jednej pozycji.
Wadium przepada w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika wy
grywającego przetarg.
Uczestnik przetargu winien zapoznać się z regulaminem przetargu, który jest do 
wglądu w  Wydziale Lokalowym Urzędu Miasta przy ul. 3 Maja 12.
Zastrzega się prawo wyboru ofert oraz unieważnienie przetargu bez podania przy
czyny.

r

Ósmoklasiści wybierają szkołę
c.d. ze strony 1

informacja, że liceum  to jako  pierwsze 
i jedyne dotąd w Rybniku podłączo
ne je s t do światowej sieci kom pute
rowej “Internet” . Ciekawy film poka
zał Zespół Szkół M echaniczno-
Elektrycznych w Rybniku, zaś Ze
spół Szkół Technicznych zaprezen
tow ał wyjątkow o profesjonalnie w y
konany program kom puterow y infor
mujący o szkole. Oko zw iedzających 
przyciągało rów nież stoisko Zespołu 
Szkół Budowlanych w R ybniku z 
m akietam i projektów  budow lanych, 
zaś Zespół Szkół Ekonom iczno-
Usługowych w Rybniku prezentow ał 
m.in. wykonane przez uczniów  pro
jek ty  szafek na przypraw y. Bardzo 
oryginalnie zaprezentow ało się rów
nież Prywatne Liceum Ekonomicz
no-Handlowe w Rybniku z u licy  
H alle ra . K usiło  ono og ląda jących  
manekinem oraz cukierkam i i torba
mi reklam ów kam i. Podobnie Pań
stwowa Szkoła M uzyczna I i II 
stopnia w Rybniku pokazała na swo
im stoisku zapom niany ju ż  instru
m ent - cytrę oraz prezentow ała film 
z koncertam i swojej szkolnej orkie
stry kam eralnej. Wystrój stoisk miał 
za zadanie przyciągnięcie przyszłych 
uczniów  szkół średnich i zainteresowanie

zainteresow anie ich p ro g ram em , zak resem  
“usług” edukacyjnych, sukcesami pe
dagogicznym i, ale także propozycja
mi spędzania w olnego czasu.

N a targach zaznaczyły sw oją obe
cność także inne rybnickie szkoły śre
dnie, zaś do najciekaw iej prezentują
cych się szkół spoza naszego m iasta 
należy zaliczyć Z espół Szkół Spo
łecznych  z Żor o raz Z espół Szkół 
Zawodowych z Pszow a. W ielu nau
czycieli podnosiło problem  zbyt, ich 
zdaniem, drogich biletów, w cenie 2,5 
zł od osoby. T rzeba jednak  dodać, że 
bilet ten upow ażniał rów nież do w ej
ścia rodziców  uczniów  oraz do loso
w ania nagród. W tej sytuacji w kulu
arach targów  pojaw iały się w śród na
uczycieli głosy, że na drugi rok ta po
trzeb n a  im preza  p ow inna  być po
wtórzona, jednak  z tańszym i b ile ta
mi, a zyski pow inny zasilić kasę ryb
nickiej oświaty.

T ekst i zdj.: szoł

To tylko półśrodki
c.d. ze strony 1

D ziś możemy się opierać wyłącznie na 
dwóch artykułach Kodeksu Wykroczeń, 
które mówią, że karze za żebractwo podle
gać może osoba mająca środki do życia lub 
będąca zdolna do pracy ale też osoba na
kłaniająca do żebrania młodocianego. Do 
zastosowania tych przepisów nieodzowna 
jes t znajomość tożsamości osoby, co w przy
padku Rumunów jest najczęściej nie do usta-

■

lenia. Jedynym dokumentem ja ki posiadają 
je s t zaświadczenie o zagubieniu paszportu. 
Zaś ustawa o cudzoziemcach mówi m.in., 
że osoby o nieuregulowanej sytuacji pra
wnej można zatrzymać do 90 dni w specjal
nych ośrodkach odosobnienia do wyjaśnie
nia. Za przepisami tymi nie idą niestety, 
środki finansowe. My interweniujemy jedy
nie w przypadkach natarczywego nagaby
wania przez Rumunki przechodniów lub, tak

ja k  w opisanym przypadku, względów hu
manitarnych. I jedyne co możemy zrobić, to 
odwozić je  na dworzec, razem z dziećmi, 
które wykorzystywane są w żebrackim pro
cederze instrumentalnie. Nie w naszej ge
stii leży uszczelnianie granic...

Przechodnie, przyglądający się porannej 
scenie, z troski o zdrowie niemowlaka ra
czej przychylnie komentowali decyzję służb 
porządkowych. Rumunka z dziećmi wróci
ła prawdopodobnie do “bazy” gdzieś w oko
licy, by przy nadarzającej się okazji po
wrócić. “Opiekun” nie pozwoli na dłuższą 
absencję w pracy...

W.R.

Serdeczne podziękowania 
za okazaną pomoc, współczucie 
i udział w ceremonii pogrzebowej

Męża, Ojca i Dziadka
ś.p. Piotra Hanke

księdzu proboszczowi Bronisławowi Matyskowi, 
księdzu prałatowi Alojzemu Klonowi, 
księdzu Michałowi Macherzyńskiemu, 

szafarzom Eucharystii, służbie liturgicznej, 
prezydentom Józefowi Makoszowi 

i Jerzemu Kogutowi,
przewodniczącej Rady Miasta p. Urszuli Szynol, 

nauczycielom, delegacjom rzemieślników 
i Domowego Kościoła Ruchu “Światło - Życie” 

oraz licznie zgromadzonym krewnym, przyjaciołom 
i znajomym składa

żona z dziećmi

Zarząd Miasta informuje
Zarząd Miasta Rybnika

ogłasza
USTNY PRZETARG OGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ PIWNIC 

I STROPU NAD POWIERZCHNIĄ PIWNICY NA POSESJI 
PRZY UL. ZAMKOWEJ 8 W RYBNIKU

z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną, z wyłączeniem alkoholu, z obo
wiązkiem zwrotu poniesionych kosztów wybudowanego pawilonu /wg wyceny 
rzeczoznawcy/ w wysokości 47.753,00 zł obecnemu dzierżawcy.
Przetarg odbędzie się w dniu 15 lutego 1996 roku o godz. 11.30 w sali nr 37 na 
I piętrze budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2.
Wizję obiektu udostępnia się w dniu 12 lutego od godz. 10.00 do 12.00. Przystę
pujący do przetargu obowiązani są  wnieść wadium w wysokości 1000,00 zł naj
później do dnia przetargu do godz. 11.00 w kasie tut. Urzędu Miasta przy ul. 
Chrobrego 2 oraz koszty organizacyjne w wysokości 15,00 zł.
Cena wywoławcza zryczałtowana miesięcznie za użytkowanie piwnicy o pow. 69,0 
m2 i stropu o pow. 72,8 m2 wynosi 250,00 zł plus obowiązujący podatek od towa
rów i usług tzw. VAT w wysokości 22 proc.
Dodatkowych informacji o przetargu udziela naczelnik Wydziału Lokalowego 
tut. Urzędu Miasta tel. 24-168.
Wadium przepada w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika wy
grywającego przetarg.
Uczestnicy przetargu winni zapoznać się z regulaminem przetargu, który jest do 
wglądu w Wydziale Lokalowym Urzędu Miasta przy ul. 3 Maja 12.
Zarząd Miasta Rybnika zastrzega sobie prawo odstąpienia w każdej chwili od prze
targu bez podania przyczyny.

Zarząd Miasta informuje
Zarząd Miasta Rybnika 

ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH 
na stawkę miesięczną czynszu za 1 m2 pow. użytkowej na działalność handlo
wo-gospodarczą oraz przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości stano
wiącej własność gminy miasta Rybnik.
Przedmiotem przetargu jest najem lokali użytkowych:
Lp. Usytuow. pow. wizja stawka wadium

lokalu lokalu w dniu godz. wyjściowa w wys. 
w m2

1. Kościelna 7
2. Sobieskiego 14
3. Łony 11
4. Kościuszki 9
5. Zagłoby 24

Komisje gotowe 
do referendum

W ub. wtorek w Urzędzie Miasta Ryb
nika odbyło się losowanie składów oso
bowych obwodowych komisji do spraw 
referendum. Wszyscy zgłoszeni kandy
daci, a było ich łącznie 263, zostali po
wołani do 38 obwodowych komisji. 
Składy pozostałych 20 komisji, zgodnie 
z uchwałą Państwowej Komisji Wybor
czej, uzupełni Zarząd Miasta Rybnika.

Wykaz osób wchodzących w skład 
poszczególnych obwodowych komisji 
do spraw referendum wyłożony został 
od dnia 24 stycznia br. do publiczne
go wglądu w Urzędzie Miasta, ul. 
Chrobrego 2, I piętro, pokój 31, w 
godzinach pracy urzędu.

L ist d o  re d a k c ji

Anteny zbiorcze 
i abonament

Tak jak zapowiadaliśmy w poprzednim 
numerze, kontynuujemy wyjaśnianie pro
blemów jednej z mieszkanek Rybnika 
opisanych w liście do naszej redakcji. 
Tym razem rzecz dotyczy telewizji. 

Autorka listu żaliła się, że w budynkach 
kwaterunkowych pomimo zainstalowania 
zbiorowych anten odbierane są  tylko dwa 
programy - I i II TVP. Lokatorzy nato
miast zainteresowani byliby odbiorem 
również programu regionalnego i Polsa
tu. Wątpliwości wyjaśnił dyrektor ZGM 
J. Podleśny: ZG M  ma obowiązek zapew
nić jed yn ie  I  i I I  program . Poza tym  
odbiór poszczególnych programów uza
leżniony je s t od miejsca. W niektórych 
blokach można nawet oglądać dodatko
wo dwa program y czeskie, a w innych 
nawet odbiór II programu je s t utrudnio
ny ze wzglądu na wysokie budynki znajdują

ce się w pobliżu, które zakłócają sy
gnał. W wielu przypadkach mieszkańcy 
zapewniają sobie o wiele lepszy odbiór 
również III programu czy Polsatu przez 
anteny pokojowe.

Drugi problem dotyczył abonamentu za 
korzystanie z telewizji kablowej. Autor
ka listu narzekała na zbyt wysokie, jej 
zdaniem, opłaty. W Rybnickiej Telewi
zji Kablowej wyjaśniono wątpliwości: 

Abonament wynika z  kosztów utrzyma
nia całej sieci telewizyjnej, a składają się 
na to m.in. opłaty  za studzienki teleko
munikacyjne. W Rybniku oplata skalku
lowana je s t obecnie na granicy opłacal
ności. Telewizja nadaje 30 programów, 
je s t w trakcie reorganizowania studia, 
które nadawać będzie własny program  
lokalny oraz modernizuje też całą sieć na 
bardziej nowoczesną. Te ostatnie dzia
łania nie będą mieć wpływu na opłaty. 
Bardzo niska cena abonamentów propo
nowanych przez inne telewizje kablowe 
często świadczyć może o tym, że działają 
one nielegalnie. A takich je s t jeszcze bar
dzo dużo, również w Rybniku. /a/



J a k a jesteś, ang ie lska  szkoło?
Formalnie jest uczennicą klasy III b I Liceum Ogólnokształ

cącego im. Powstańców Śląskich w Rybniku. Od września 
1995 r. uczy się jednak w King’s School w Worcester /Wiel
ka Brytania/.Maria M agdalena Piechaczek ma 17 
lat. Od marca do maja ubiegłego roku uczestniczyła w kon
kursie Fundacji im. Stefana Batorego.

College The King's School w Worcester

Marysia na wycieczce w Kornwalii

Jako jedna z siedmiu osób /spośród 
stu pięćdziesięciu uczestników konkur
su z całej Polski/ została zwyciężczynią. 
Nagrodą okazał się roczny pobyt w 
angielskiej szkole średniej założonej 
jeszcze przez Henryka V III ! Dodajmy, 
że jest to szkoła publiczna /nie państwo
wa/ o wspaniałych tradycjach. Za rok 
nauki pobiera się tutaj 15 tysięcy fun
tów zarówno od rodowitych Anglików, 
jak i uczniów  innych narodow ości, 
których stać na opłacenie czesnego.

Cztery etapy eliminacji konkursowych 
już nieco zatarły się w pamięci Marysi. 
Oczywiście wymagano dobrej znajomo
ści języka angielskiego, ale jurorów  
przede wszystkim interesowały zainte
resowania kandydatów, ich spojrzenie 
na świat, osobowość. W eseju, który 
pisała, mogła podzielić się swoimi pa
sjami: fascynacją teatrem i sztuką.

Marysia maluje i uprawia różne for
my prozatorskie. Wcześniej, w  Szkole 
Podstawowej w Łaziskach Rybnickich, 
była laureatką Konkursu Języka Polskie
go. Gdy przystępowała do konkursu 
Fundacji miała za sobą pięć lat nauki 
angielskiego. W naturalny sposób nau
ka języka połączyła się z inną pasją - 
śpiewu. Słowa piosenek już nie tylko 
brzmiały - stały się zrozumiałe. - Mam 
szczęście do pedagogów - mówi Mary
sia. Ma na myśli przede wszystkim Bo
żenę Stankiewicz z I LO, ale nie tylko. 
Mało mówi o swoim nakładzie pracy, 
w łożonym w sukces. - C hcia łam  
spróbować nowych możliwości, poznać  
ludzi i kulturę innej nacji. Wraz z mamą 
i babcią wspominają w ielką radość z 
odniesionego sukcesu, tym większą, że 
niespodziewaną.

Nauka w ramach Lower Sixth /nazwa 
dwuletniego cyklu nauczania w King’s 
Worcester/ odbywa się od września do 
15 grudnia, od 8 stycznia do 22 marca 
oraz od 15 kwietnia do 15 lipca. Mie
szka w College House, gdzie pokoik na 
poddaszu zajmuje z Sunyą, stypendyst
ką z Mongolii oraz Rachel, prywatną

uczennicą z Kanady. Jak wszyscy tutaj, 
miała prawo wyboru trzech ulubionych 
przedmiotów. Wybrała literaturę angiel
ską, sztukę oraz biologię społeczną, z 
których ma po osiem lekcji tygodnio
wo, nie licząc 4 lekcji General Studies 
/m.in. komputery, gotowanie/. Spośród 
bloku zajęć sportowych Maria wybrała 
pływanie /szkoła zapewnia jeszcze na
ukę gry w tenisa, rugby, sporty wodne/.

Ile zajęć można zmieścić w tygodniu 
nauki? Sporo. Oprócz zajęć obowiązko
wych Maria wybrała dodatkowo zaję
cia ze sztuki teatralnej. Tu prowadzi 
notatnik z prób, uczy się charakteryza
cji, pisze recenzje, wreszcie improwizuje 
na scenie /mimochodem dowiaduję się, 
że jest stawiana za wzór kolegom z za
jęć/. Śpiewa w  trzech chórach: szkolny 
liczy około 80 osób - tu śpiewają także 
nauczyciele. Chór Keys Society - dla 
osób wybitnie uzdolnionych wokalnie -

występuje przed pełną aulą gości. Wre
szcie 250-osobowy chór Worcester Cho
ral Festival Society - tu jestem  chyba 
najmłodszą chórzystką - występuje rów
nież w miejscowej katedrze.

O bserw uje bardzo profesjonalne 
podejście  do zajęć m uzycznych w 
szkole.

Biology Block - kompleks nauk bio
logicznych /m.in. genetyka, reproduk
cja, ewolucja, zdrowie i choroby, szcze
pienia ochronne/ jest prowadzony pod 
kątem dyskusji, prowokuje do myślenia. 
W absolutny zachw yt w prow adzają 
mnie notatniki Marysi z zajęć literac
kich: np. szczegółowy, barwny zapis re
lacji interpersonalnych w “Henryku IV” 
Szekspira. Obok wklejone programy z 
przedstawień /m.in. Royal Shakespeare 
Company/, fotografie i szkice z wystaw 
i wizyt w pracowniach współczesnych 
plastyków angielskich. Angielski nauczyciel

nauczyciel może poświęcić na ana
lizę jednego utworu wiele go
dzin, ale też uczniowie zdoby
w ają dogłębną, nie pow ierz
chowną wiedzę na jego temat. 
Domyślam się, że program za
jęć układa sobie samodzielnie.
Strony notatników  są  w ypie
szczone plastycznie, na każdej 
karcie widać pasję i uzdolnie
nia uczennicy.

Z koleżankami z pokoju wi
duje się rzadko - każdy blok 
zajęć to przecież inna grupa 
rów ieśników . M arysia z za
chwytem wspomina znakomitą 
atmosferę z zajęć i prób musi
calu “Guys & Dolls”, w którym 
zagrała, wystawionego w szkol
nym teatrze. Lekcje trwają 35 
minut przed lunchem, 45 minut
- po. Czas na odrabianie lekcji 
ma od 19.00 do 21.00. Dla niej, 
stypendystki z dalekiego kraju, 
znaleziono rodzinę, która się nią 
opiekuje podczas dni wolnych od nauki
- guardians.

Co jeszcze wzbudza mój zachwyt? 
Wspaniałe pracownie szkolnego Art 
Departament, ze zmieniającym się lecz 
starannie dopracow anym  w ystrojem  
wnętrz. N a fotografiach dominowały 
eksponaty sztuki afrykańskiej, często 
dostarczane z prywatnych zbiorów ro
dziców wychowanków szkoły.

W czasie zajęć lekcyjnych panuje ide
alna cisza. Uczniowie są szalenie sku
pieni. Nie wszyscy przejmują się nau
ką, ale ci przeciętni nie “ściągają w dół” 
tych, którzy chcą się uczyć. Pytam o 
oceny. Są to raporty opisowe - te mniej 
stresują. Rodzice Marii otrzymali w po
łowie trymestru list, w którym docenio
no aktywny udział córki we wszelkich 
przejawach życia szkoły oceną “Very 
well” . Marysia realizuje program dwu
letni w ciągu rocznego pobytu w szko
le. Chce zdobyć certyfikat King’s Scho
ol z 2-letniego kursu GCSE w dziedzi
nie sztuki i teatru. Trzeba przyznać, że 
nasza bohaterka niewiele zostawia przy
padkowi. Mówi - ja  to po prostu lubię.

Pytam o jej osobiste odczucia na te
mat Anglików. Na początku Maria była

mile rozczarowania brakiem typowej 
angielskiej rezerwy: okazali się bardzo 
uprzejmi i pomocni. Ale po pewnym 
czasie doszła do wniosku, że nie zawsze 
mówią to, co myślą oraz że uwielbiają 
stereotyp zacofanego Wschodu. - Miło 
je s t wrócić na Święta Bożego Narodze
nia do domu - dzieli się refleksją. - Mam 
wrażenie, że tam święta są okazją do 
rozkręcenia mechanizmu komercji, są 
po prostu wyzute z  ducha.

Jest niezwykle skromna. Opędza się 
jak umie od /zrozumiałych przecież/ 
pochwał mamy i babci, obecnych przy 
naszej rozmowie. Dlatego te słowa Ma
rii Piechaczek notuję na koniec: Sta
wiam sobie poprzeczkę wyżej, chcę ina
czej niż wszyscy. We wrześniu wróci do 
swojej klasy /która ją  wspaniale przy
witała w grudniu/ - wtedy już matural
nej. Jakoś nie mam obaw ani o  jej matu
rę, ani o drogę dorosłej samorealizacji. 
Może to będzie Akademia Sztuk Pięk
nych w Krakowie, a może wydział re
żyserski którejś z polskich uczelni te a
tralnych? Łaziska Rybnickie leżą prze
cież obok Godowa, gdzie wychował się 
Franciszek Pieczka...

G rzegorz W alczak

Rodzić po ludzku

Z m a m ą . . .
N ajlepsi z gastronom ika

Mateusz urodził się na oddziale po
łożniczym rybnickiego szpitala n r  2 
przy ul. Pow stańców , dok ładn ie  w 
Nowy Rok. Pierwszą, obok persone
lu medycznego, osobą, k tó ra  u jrza ła  
go na tym “najlepszym  ze św iatów ” 
była ... babcia.

Towarzyszyła ona swojej córce Joli 
Kellak przy porodzie. Nie mogła prze
cież odmówić jej prośbie, rozum iała 
strach przyszłej młodej mamy przed tym 
wydarzeniem. Sama będąc doświadczo
ną matką trojga dzieci, podtrzymywała 
swoją najstarszą córkę na duchu, uspo
kajała, po prostu była... Chciała, żeby 
urodził się chłopiec. Będzie mu mogła

w przyszłości opowiadać, że ujrzała go 
pierwsza, jeszcze przed mamą. “Wspól
ny” poród zbliżył matkę i córkę do sie
bie jeszcze bardziej. Chłopak Joli w 
ostatniej chwili gotów był wejść na po
rodówkę, jednak była już psychicznie 
przygotowana na obecność matki.

Od niedawna na oddziale mogą odby
wać się tzw. “porody rodzinne”, tzn. 
przy udziale osoby szczególnie bliskiej 
rodzącej. Wygospodarowano niewielki 
pokój, w którym rodząca wraz z osobą 
to w a rz y sz ą c ą  m oże p rzebyw ać w 
pierwszej fazie porodu, zaś łóżka w 
sali porodowej oddzielono specjalny
mi ściankam i, co stworzyło bardziej

intymne w arunki.
- N ie m ożem y pozostać w tyle - mówi 
ordynator oddziału dr M aciej R ogo
szewski. - W roku ubiegłym na naszym  
oddziale odbyło się 1860 porodów. By
łoby ich więcej, ale niektóre pacjentki 
decydowały się na rodzenie gdzie in
dziej, bo u nas nie było warunków do 
porodów rodzinnych. Cieszy też fakt, 
że finalizowana je s t sprawa laparosko
pu dla naszego oddziału. W końcu i w 
Rybniku będzie można wykonywać za
biegi diagnostyczne przy pomocy tego 
urządzenia.

Zamierza się na oddziale wprowadzić 
również inne zmiany. Zgodnie z tren
dem większego otwarcia się oddziałów 
położniczych na zewnątrz, “konfesjo
nał” czyli szybka z dziurkami do poro
zumiewania się pacjentek z odwiedza
jącymi, zostanie zastąpiony stoliczkami 
wystawionymi na korytarzu, gdzie bę
dzie można normalnie porozmawiać. 
Możliwe też staną się odwiedziny w sa
lach, ale przy zachowaniu zasad asep
tyki i za zgodą pozostałych pacjentek. 
Wprowadzenie zmian na oddziale po
łożniczym starego, ciasnego szpitala nie 
jest łatwe, warto jednak się postarać by 
zasłużyć na stopniujące “serduszka” w 
głośnej akcji "Gazety Wyborczej" akcji 
“Rodzić po ludzku”.

Obie panie Kellak są bardzo zadowo
lone z lekarskiej oraz pielęgniarskiej 
opieki w czasie rodzinnego porodu. 
Osoba towarzysząca nie była traktowa
na jak intruz, przeciwnie, poczęstowa
no j ą  kawą, a od początku do końca 
wyczuwało się wokół atmosferę życzli
wości.

W .R.

Uczniowie rybnickiej szkoły gastrono
micznej wchodzącej w skład Zespołu 
Szkół Ekonomiczno - Usługowych rywa
lizowali ostatnio z kolegami z innych 
szkół z województwa o tytuł najlepszego 
kucharza, ciastkarza i piekarza. Konkur
sy odbywały się w Tarnowskich Górach 
i Katowicach, a uczestnicy musieli roz
wiązać test teoretyczny związany z zawo
dem, którego się uczą, oraz wykonać ćwi
czenie praktyczne. Pretendenci do tytułu 
najlepszego kucharza musieli m.in. wy
konać przystawkę z jajek, a ci, którzy 
chcieli zdobyć miano najlepszego ciast
karza, przygotowywali okolicznościowy 
tort. Rybniczanie startujący w tych dwóch 
konkurencjach nie odnieśli sukcesów, 
natomiast w zmaganiach na najlepszego

Kontynuując temat oszczędzania energii 
dziś zajmiemy się sprawą która dotyczy 
każdego gospodarstwa domowego, czasem 
biura lub innego pomieszczenia. Jest to pro
blem rozmrażania lodówek i zamrażarek. 
Lodówki chłodząc pobierają dość znaczne 
ilości energii elektrycznej. W czasie ich pra
cy na ściankach zamrażalnika tworzy się 
warstwa lodu, która powoduje pogorszenie 
przewodzenia ciepła i wtedy do utrzymania 
nastawionej temperatury potrzebne jest 
większe zużycie energii. Już 5-milimetro
wa warstwa lodu powoduje zwiększenie 
pobierania energii o 20 procent. W tej sytu
acji należy zwiększyć częstotliwość rozmra
żania lodówek. Nie każdy lubi to zajęcie, 
bo nie da się ukryć, jest dość kłopotliwe,

piekarza trzecie miejsce zajęła Elżbieta 
Lorbiecka, która uczy się u Jana Piechacz
ka w piekarni na ul. Jankowickiej. Wszy
scy uczestnicy oprócz testu teoretyczne
go musieli upleść 3 różne chałki, 9 roga
li, uformować 7 bułek paryskich, 30 zwy
kłych, 5 dużych i 5 małych chlebów.
- Część praktyczna tego konkursu była 
szczególnie trudna, ze względu na to, że 
uczniowie mieli podaną jedynie grama
turę wyrobów i sami musieli ustalić tzw. 
naważkę czyli odpowiednie ilości p o
szczególnych produktów uwzględniając 
straty wynikłe podczas i po pieczeniu - 
powiedziała M aria Rzymska z Zespołu 
Szkół Ekonomiczno-Usługowych.

zwłaszcza latem w czasie upałów. Warto 
jednak zadać sobie trud, wiedząc, że będzie 
on nagrodzony mniejszym rachunkiem za 
zużycie energii. Jak radzić sobie z produk
tami wyjętymi z rozmrażanej lodówki? Zimą 
wystarczy je wystawić na balkon, bądź za 
okno. Latem można je dokładnie zawinąć 
w ścierkę, a następnie włożyć do pościeli. 
Może ktoś zna inne sposoby i podzieli się 
nimi? A więc rozmrażajmy lodówki często! 
Nie nastawiajmy chłodziarki na temperatu
ry niższe plus 6 stopni Celsjuszą a zamra
żarki na temperatury niższe niż minus 19 
stopni. Trwałość produktu nie zwiększa się 
przy większym obniżaniu temperatury, za 
to zużycie energii gwałtownie wzrasta!

W anda Świeża

Jola Kellak z Mateuszem i jego  babcią. Z d j .: sol

/a/

Ekologia i my
Często rozmrażajmy lodówki!



W 1974 roku premiera “Balladyny” w 
reżyserii Adama Hanuszkiewicza zaszo
kowała znawców teatru i widzów. Kon
trowersyjny spektakl wywołał głosy za
chwytu i falę krytyki. Z całej Polski, tak
że z Rybnika, publiczność jechała do 
Warszawy by obejrzeć długowłosą pięk
ność, Bożenę Dykiel, która jako 
Goplana poruszała się po scenie 
Teatru Narodowego na motorze 
marki Honda.

W ubiegłym tygodniu mło
dzież rybnickich szkół też miała 
okazję obejrzeć “Balladynę” w 
adaptacji i w reżyserii Adama 
Hanuszkiewicza, zaprezentowa
ną przez zespół Teatru im. A. 
Mickiewicza w Częstochowie. 
Przedstawienie inne niż te sprzed 
22 lat, lecz równie pełne szalonych 
pomysłów, prowokujące do dysku
sji; w którym dramat Słowackie
go jest jedynie kanwą do własnych 
przemyśleń reżysera.

Jak młodzież odbiera prezentowaną w 
ten sposób klasykę? - zapytaliśmy po
lonistów, którzy wraz ze swymi ucznia
mi obejrzeli spektakl.
Sylwia Kolar - polonistka z II LO w 
Rybniku.

Spektakl obejrzała młodzież z klas, w 
których “Balladyna” została już przeczy
tana i zanalizowana. Uczniowie zoba
czyli jak  można zrobić spektakl, który

niewiele wspólnego ma ze swym “ro
mantycznym pierw ow zorem ”, jak  w 
inny, niezwykły sposób można “podać” 
sztukę. H anuszkiew icz przygotow ał

współczesny /stroje, muzyka/ show o 
dziewczynie, która za wszelką cenę dąży 
do władzy. Młodzież była zachwycona 
przedstawieniem. Uważam, że często 
powinni obcować z tego typu sztuką - 
zachęcającą do przemyśleń, dyskusji, 
uatrakcyjniającą, uważane za nudne, 
szkolne lektury.
Bożena Hulak - polonistka z zespołu 
Szkół Budowlanych.
Kontrowersyjne przedstawienie Hanu-

Hanuszkiewicza moi uczniowie przyjęli ra
czej chłodno, bez wielkich emocji. Wła
ściwie odczytali ideę spektaklu, jednak 
w dyskusji większość wyrażała opinię, 

że wolałaby obejrzeć “Ballady
nę” w bardziej tradycyjnej in
scenizacji.

Jednak uważamy /jak i moi 
uczniow ie/, że takie przedsta
wienia należy oglądać - poru
szają, wywołują różnicę poglą
dów - a to już jest cenne! 
Hanna Grzelec - polonistka z 
V LO w Rybniku 

Spektakl obejrzałam wraz z 
uczniami III kl. - uczestnikami 
fakultetu  hum anistycznego, 
doskonale znającymi “Ballady
nę” Słowackiego. Poglądy wy
mieniać będziemy dopiero na 

kolejnym fakultecie, ale wiem, że przed
stawienie wywarło na młodzieży duże 
wrażenie, bardzo się podobało.

Bardzo chciałabym znaleźć środki fi
nansowe na to, by więcej uczniów mo
gło uczestniczyć w tego typu imprezach 
kulturalnych.

A na marginesie - uważam, że nie było 
to przedstawienie dla uczniów V, VI 
klas szkoły podstawowej - dzieci nudziły 
się, przeszkadzały. /o.z./

Kolędowanie z sukcesem
Tuż po Nowym Roku odbył się w 

Będzinie II Festiwal Kolęd i Pastora
łek pod honorowym patronatem bisku
pa sosnowieckiego i prezydenta Będzi
na. Duża liczba chętnych do udziału w 
festiwalu sprawiła, że w 6 miastach na
szego regionu odbyły się eliminacje. Do 
przesłuchań finałowych zakwalifikowa
ło się 13 rybnickich zespołów i chórów.

Aż pięć z nich odniosło w będzińskim 
finale sukces. W kategorii chórów mło
dzieżowych chór mieszany i chór “Bel 
Canto” z I L.O. zajęły ex aequo I miej
sce, a chór z SP 9 otrzymał wyróżnienie 
w swojej grupie wiekowej. W kategorii 
zespołów w okalno-instrum entalnych 
zespół “Foster’s Club” zajął I miejsce. 
Najlepszy w najsilniej obsadzonej kate
gorii zespołów wokalnych okazał się 
zespół “6 na 6” również z Rybnika.

Poniedziałek 15 stycznia. Mała Sce
na, godzina 19.00. Sala wypełniona po 
brzegi, wiele osób stoi. Przedział wie
kowy publiczności - od nastolatków 
po ludzi mocno dojrzałych. Pięć mi
nut po 19.00 na scenę wchodzi pierw
szy kowboj Rzeczpospolitej - Woj
ciech Cejrowski.

Utyka, ma nogę w gipsie, co, jak mówi 
na powitanie, jest dowodem na to, że 
można złamać lew ą nogę. Aplauz pu
bliczności. Spotkanie z sympatykami to 
dopełnienie telewizyjnego programu 
“W.C. K wadrans”, możliwość 
bezpośredniej rozmowy publicz
ności z panem Wojtkiem. Więc 
proszą o pytania  - zachęca Cej
rowski. Cisza. Cejrowski roz
grzewa więc słuchaczy opowie
ściami o konieczności aktywiza
cji ciemnogrodu przeciwko ja
snogrodowi, krytykuje tygodnik 
“Nie” i jego czytelników, dow
cipkuje na temat łysego premie
ra. Śmiech, brawa. Rozgrzał! Za
czynają padać pytania: m.in. o 
cenzurę jego programów, o za
praszanych doń gości, o opinię 
o Wałęsie, Wachowskim. Cej
rowski odpowiada krótko, często zba
czając na inny temat. O znanych z życia 
politycznego osobach ma wyrobione 
opinie: Michnik - perfidna szuja, Labu
da - głupia pijaczka, a może i gorzej,

Sukces młodych rybniczan jest tym 
cenniejszy, że zdecydowało o nim jury, 
w którym zasiadali: dyrektor Teatru 
Wielkiego w Poznaniu Sławomir Pie
tras, który był przewodniczącym jury, 
muzyk, dziennikarka radia Poznań Ali
na Kurczewska, prodziekan Wydziału 
W ychowania Muzycznego Akademii 
Muzycznej w Katowicach Anna Walu
ga, a także chórmistrz z Akademii Teo
logii Katolickiej w Warszawie ks. Kazimierz 
S z y m o n i k .

Gratulując nauczycielom i młodzieży 
informujemy, że zespoły planują wspól
ne przedstawienie się rybnickiej publicz
ności, a już w najbliższym czasie 
/27.01.96/ Zespół Wokalny “6 na 6” za
prezentuje swój repertuar kolędowy w 
bazylice św. Antoniego w Rybniku.

Pietrzak - głupi restaurator. Brawa, bra
wa. Zapędzić w kozi róg pan Wojtek się 
nie pozwala. Trudniejsze, dociekliwsze 
pytania zbywa ostrym tonem pytając “a 
był pan tam”, “a widział /słyszał/ pan 
to” czy po prostu radząc “niech pan 
pierwszy rzuci kamieniem”. Taki to wi
dać kowbojski styl.

Dobrze się stało, że rybniczanie mieli 
okazję poznać Cejrowskiego “na żywo”. 
Może niektórzy uczestnicy spotkania 
polubili go jeszcze bardziej, uczucia nie
których może nieco ostygły. Prawo

wszystkich obywateli do własnych prze
konań i poglądów - o które walczył przez 
lata m.in. Adam Michnik, powstrzymu
ją  nas od ocen i komentarzy na temat 
wypowiedzi bohatera W.C. O.Z.

UCZNIOWIE PISZĄ

Minęła
studniówka

"... z wielkim huuukiem...” O tak. Sza
leństwa, dobrego nastroju i prawdziwie 
“szampańskiej” /choć bez szampana/ 
zabawy obecnym na tegorocznej urszu
lańskiej studniówce nie zabrakło.
Nim jednak zabrzmiały dźwięki trady
cyjnego poloneza uczennice, ich part
nerzy oraz zaproszeni goście wzięli 
udział w - co roku rozpoczynającej tę 
noc - mszy św., którą odprawił ks. Ma
rek Drogosz.
Po jej zakończeniu w takt chopinowskie
go “na trzy czwarte” udaliśmy się w ... 
ruiny średniowiecznego zamku, w który 
nasza sala gimnastyczna zmieniła się 
tego wieczoru. Gotyckie mury, porosłe 
bluszczem, tajemniczy ogród za okna
mi, stare świeczniki, krzątające się wo
kół stołów trzecioklasistki, przebrane w 
stroje królewskich bon - wytworzyły 
wyjątkową atmosferę. Udzieliła się ona 
zarówno gościom /najwyraźniej zasko
czonym/, jak  i samym uczennicom - 
choć zmęczonym po kilku nocach “za
rwanych” na przygotowanie tej dekora
cji, to jednak niewątpliwie usatysfakcjo
nowanym.

Chociaż nastrój zabawy był na ogół 
radosny, nie brakło momentów grozy. 
Tuż przed północą bowiem, gdy tańczą
cym rozdano kotyliony i nowo utworzo
ne pary “poczęły pląsać” nagle zgasło 
światło i równocześnie aparatura. W 
momencie, gdy w iększość obecnych 
zaczęła się już mocno niepokoić /o ile 
jeszcze przy świecach można tańczyć, 
bez muzyki - raczej trudno/ na salę 
weszli: Biała Dama i Błędny Rycerz, 
którzy - jak  to bywa o północy w sta
rych zamkach - poczęli straszyć /ze skut
kiem wręcz przeciwnym/.

Po kilku minutach wszystko wróciło 
do normy i uczestnicy balu z ulgą na 
nowo podjęli zabawę. W rytmie walca i 
rock’n rolla, rapu i disco tańczyliśmy 
“do upadłego” . Takich też - zmęczo
nych, ale uparcie wykrzesujących z sie
bie resztki sił - zastał nas ranek i godzi
na 6.00. Wówczas to - przeważnie nie
chętnie - opuściliśmy aulę. Aulę, która 
w tę jedną noc była naszą salą balową i 
która - trudno dziś już  oprzeć się tej 
myśli - za niewiele ponad sto dni - bę
dzie naszą “salą maturalną...”

E welina Solich

W.C. spotkanie

Rybnickie stajenki
K ościół św. W aw

rzyńca w Ligockiej Ku
źni posiada najbardziej 
zmechanizowaną stajen
kę na Górnym Śląsku.
Znajduje się w niej aż 13 
ruchom ych figur. Ich 
ruch jest zsynchronizo
wany z tekstem i muzy
ką puszczaną z kasety 
magnetofonowej.

Ta umieszczona nad 
prezbiterium  stajenka 
pochodzi z czasów, gdy proboszczem 
był zamordowany ks. Henryk Kuś. Po
chodzącego z Halemby ks. Kusia do 
budowy tej stajenki zainspirował tam
tejszy proboszcz ks. Józef Garus, który

znany jest z konstruowania ruchomych 
stajenek.

Ligocką stajenkę najlepiej oglądać w 
niedziele po mszach św. i pomiędzy 
14.00 do 16.00. szoł

Kina
26 stycznia, 17.00; 27 stycznia, 16.00; 
28 stycznia, 15.30, 17.30; 29 stycznia 
- 1 lutego, 17.00,19.00 - “LIBERATOR
2” /USA/
26 stycznia, 19.00; 27 stycznia, 18.00;
28 stycznia, 19.30 - “FRANCUSKI 
POCAŁUNEK” /USA/

DKF “EKRAN” przy TZR
29 stycznia, 19.00 - “FRANCUSKI 
POCAŁUNEK” /USA/, wstęp za kar
netami i kartami wstępu

“PREMIEROWE” przy TZR
26 stycznia oraz 28 -31 stycznia, 17.00, 
19.15- “MORTAL KOMBAT” /USA/, 
cena 5,00 zł

“ZEFIR” - Boguszowice 
28 stycznia - 1 lutego, 17.00, 19.00 - 

 “RYCERZ KRÓLA ARTURA” /USA/ 
ESTRADA

Teatr Ziemi Rybnickiej
27 stycznia, 18.00 - “MANEWRY MI
ŁOSNE” - przeboje, hity, szlagiery 
musicali, operetki, wodewilu w wyk. 
Reprezentacyjnego Zespołu Arty
stycznego Wojska Polskiego z War
szawy, cena 7,00 zł

turniej tenisa stołowego - II tura Grand 
Prix
Dla dzieci i młodzieży 
26 stycznia, 17.00 - W starożytnym 
Rzymie - konkurs plastyczny; 27 stycz
nia, 17.00 - Tatuaż; 18.00 - Quiz mu
zyczny; 30 stycznia, 16.00 - Superma
łolat - zabawy dla 7-latków; 17.00 - 
Świat krzyżówek
W czasie ferii zimowych półkolonie dla 
dzieci w wieku szkół podstawowych - 
zapisy w sekretariacie, tel. 391-899

Rozpoznaj się na zdjęciu

Pierwsza z osób, które rozpoznają się na zdjęciu zrobionym na ulicy Sobieskie
go i zgłoszą się w naszej redakcji, otrzyma publikowaną w gazecie fotografię 
oraz p ięć smakowitych koloczyków! Zapraszamy do zabawy!
Sponsorem naszej zabawy je s t piekarnia Franciszka Studnika z Rybnika przy  
ulicy Kościelnej nr 3.
W ubiegłym tygodniu nagroda została odebrana przez PATRYCJĘ MYŚLIWIEC  
z Rybnika.

Nasza redakcja znajduje się w oficynie kamienicy Rynek 12 /dojście od ulicy 
Zamkowej lub Korfantego/, je s t czynna codziennie oprócz sobót i niedziel od 
9.00 do 17.00.

Zdj.: szoł
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Fragment spektalu ,,Balladyna"

Szkolna lektura?

Koncerty
“KLUB ENERGETYKA”

28 stycznia, 17.00 - koncert Katarzy
ny Skrzyneckiej, cena 4,00 zł 
IMPREZY

“KLUB ENERGETYKA”
26 stycznia, 19.00 - Otwarcie VIII Po
konkursowej Wystawy Plastycznej “Lot 
balonem”; 28 stycznia, 10.00 Otwarty

Wystawy
Muzeum - Stary Ratusz

W ystawy stałe: “RYBNIK - MOJE 
MIASTO” oraz “CECHY RZEMIEŚL
NICZE W MIASTACH GÓRNEGO 
ŚLĄSKA”, czynne /z wyj. poniedział
ków/ od 10.00 do 14.00, w środy od 
10.00 do 18.00, wstęp 2 zł /ulg. 1 zł/ 

Teatr Ziemi Rybnickiej 
Malarstwo Jana Śliżewskiego - członka 
ZMTN “OBLICZA”

Miejska Biblioteka Publiczna 
Malarstwo i grafika Zosi, Dorotki, Zuzi 
Hajduk z OPP nr 3, opieka: Barbara i 
Marian Rakowie

Dyskoteki
Kino “Apollo” i “Mała Scena Rybnic
ka” 27 stycznia, od 20.00 do 2.00

Zabawy
Mała Scena Rybnicka

28 stycznia od 16.00, W ieczorek dla 
samotnych

/gw /



Abecadło
Rzeczy

Śląskich
Poczet biskupów 

katowickich
W roku 1000 ukształtowały się zręby polskiej administracji kościelnej. 

Dla całego historycznego Śląska ustanowiono wtedy diecezję z siedzibą we 
Wrocławiu. Chociaż Śląsk zmieniał potem kilkakrotnie swoją państwową 
przynależność, diecezja wrocławska w niezmienionym prawie kształcie prze
trwała do czasu powstań śląskich. Wtedy to część ziem śląskich wróciła do 
polskiej Macierzy. Pod względem kościelnym ziemie te wyłączono z diece
zji wrocławskiej, tworząc w 1922 roku Administrację Apostolską, a następ
nie w 1925 roku diecezję śląską zwaną też katowicką. Zagadnienie to omówi
liśmy już w październiku ubiegłego roku, z okazji 70-lecia powstania diece
zji katowickiej. Dzisiaj natomiast przedstawimy biskupów ordynariuszy, 
którzy kierowali diecezją katowicką całe siedem dziesięcioleci. Pretekstem 
do tych rozważań jest również wydarzenie sprzed 70 lat, kiedy to 22 stycz
nia 1926 roku bullą “Divinii disponente clementia” papież Pius XI zakoń
czył proces tworzenia diecezji katowickiej, ustanawiając jej kapitułę kate
dralną.

August Hlond
August Hlond urodził się 5 lipca 1881 

roku w Brzęczkowicach koło Mysłowic 
w rodzinie dróżnika kolejowego. Jako 
młody chłopiec wyjechał do Włoch, 
gdzie złożył śluby za
konne w Zgromadze
niu Salezjanów. Tam 
też studiował zdoby
wając doktorat z filo
zofii. Św ięcenia ka
płańsk ie  p rzy ją ł w 
1905 roku. Wrócił na 
ziemie polskie, pracu
jąc następn ie  w do
mach salezjańskich w 
Oświęcim iu, K rako
wie, Przemyślu i Lwo
wie. W 1922 roku pa
pież Pius XI powierzył 
mu funkcję administratora

administratora apostolskiego na Górnym Śląsku. 
Z wyboru tego zadowolony był rząd pol
ski i m ieszkańcy  G órnego Ś ląska, 
których ziem ie w łączono do Polski. 
Administrator Hlond, znany z wielkiej 

energii i zdolności 
o rgan izatorsk ich , 
natychm iast przy
stąpił do budowa
nia prawnych i ma
terialnych podstaw 
dla przyszłej diece
zji katowickiej. Za
czyna w tedy w y
chodzić tygodnik 
“Gość Niedzielny”, 
pojawiają się plany 
budow y sem in a
rium duchownego, 
kurii diecezjalnej i 
katedry. Ksiądz administrator

Ptok piyrwszy:
Zimowe ferie  sie zaczynają 
I  wolne w szkole ju z  ptoki mają! 

Ptok drugi:
Jedyn poleci wtedy na narty,
Drugi sie pódzie na film  do kina, 
Trzeci zaś pogro bez ferie  w karty, 
Czworty poderwie jako dziewczyna, 
Pionty zaś bydzie wtedy łożarty, 
Szosty poczyto ja k i kryminał, 
Siodmy to pódzie sie kaj na party, 
Łosmy przeleży ferie w pierzinach... 

Ptok trzeci:
A dyć bez fer ie  kożdy ptok,
Robi to, co bez cołki rok!

/fra-szoł-ka/

Musza sie pochwolić, że mom fes t wie
lo familijo. Ciotek, ujków i kuzynów by 
niy zrachowoł. M om tyż dwie starki, 
dwóch starzyków i jedna prastarka, kero 
nazywomy ołma. Miołech tyż prapra
starka ale ich niy pamiyntom, bo ze
mrzyli, kej żech mioł dwa roki. 
Nojzocniyjszo som ołma. Majom 88 ro

ków, reskirujom cołkom fam ilijom  i 
przeżyli świat i pyjterkarty. Choć nogi niy 
chcom ju ż ich słuchać, som wyzgerni i 
dycko do błoznów gibcy.

Radzi słuchomy jejich łosprowek, bo 
wiyncyj idzie sie łod nich nauczyć jak  w 
szkole na historii. Interesantnie losprawia
jom lo cesorzu Wilusiu, ło piyrszyj i drugij 
wojnie światowej, ło powstaniach ślon
skich, ło plebiscycie i lo inkszych starych 
dziejach. Niy um ia spokopić, żepamiynta
jom jeszcze dużo wierszy ze szkoły. Czyn
sto piyknie nom recytujom wiersze Eichendorffa

Eichendorffa, ino po niymiecku, bo musieli cho
dzić do nimieckij szkoły.

Downij ołma byli szwoczkom, szyli cu
dzym i dlo cołkij familije. Kej sie zestarzeli, 
to im szycie obmierzło. Ludzie zrobiyli sie 
wymyślaci, bo kwantów ze sztangi boło w 
sklepach fo l . Przeciepli sie na sztrykowa
nie. Prali kożdy konsek cwitra i robiyli z 
nich fuzekle i makówy na zima. Roz mieli 
wielgachny chopski zielony cwiter do po
prucio. Wszystkim nom nasztrykowali zie
lone makowy a dziołchom ciepłe rajtuzy do 
szkoły. Wyglondali my ani familijo utopców 
z Wielopola Starka, choć nic niy godali, byli 
już krzyw tymu sztrykowaniu, bo ciyngiym 
pełno moli furgało po po miyszkaniu.

Ter oz ołmy łod sztriknadli już rojmatyka 
chyciyła i zaczli rozwionzywać krzyżówki 
aby im sie niy mierzło. Roz dwa rozwion
żom kożdo, niy popuszczom, aż majom 
hasło. Jak im sie tak dziwom, to musza 
pedzieć, że wedle nich, jo  moja palica mom 
ino łod parady. Nigdy niy byda wiedzioł 
tela co łoni. Znojom mitologia, niy mu
szom szukać w encyklopedii jako rzeka płynie

administrator Hlond wizytuje też wszyst
kie podległe sobie parafie, ale przede 
wszystkim zabiega wciąż o ustanowie
nie z podległej sobie administratury die
cezji. Staje się to 28 października 1925 
roku na mocy bulli Piusa XI “Vixdum 
Poloniae unitas”, zaś pierwszym bisku
pem nowoutworzonej diecezji śląskiej 
zwanej później katowicką zostaje Au
gust Hlond. Ksiądz August Hlond jako 
biskup rządził swoją diecezją zaledwie 
pół roku. W czerwcu 1926 roku ten sam 
papież Pius XI mianował go arcybisku
pem gnieźnieńskim i poznańskim a tym 
samym prym asem  Polski. W tedy na 
opustoszałe biskupstwo katowickie, nie 
bez poparcia księdza Hlonda, powoła
ny został ks. Arkadiusz Lisiecki. W na
stępnych l a t a c h  j ak o  p r y m a s  k s i ą d z  a r
cybiskup Hlond kierował k o ś c i o ł e m  
polskim do śmierci w 1948 roku. W  la
tach okupacji ukrywał się przed Niem
cami we Włoszech i Francji. W latach 
1944-1945 przetrzymywany w więzie
niach hitlerowskich, do Polski wrócił w 
1945 roku. Pochowany jest w podzie
miach warszawskiej katedry św. Jana, a 
przed trzem a laty ks. prym as Józef 
Glemp otworzył jego proces beatyfika
cyjny.

Arkadiusz Lisiecki
Drugim biskupem katowickim został 

wybrany przez papieża ks. Arkadiusz 
Lisiecki. Był on Wielkopolaninem, ka
nonikiem kapituły poznańskiej i znanym 
społecznikiem i patrologiem. Zaraz po 
swoim ingresie 31 października 1926 
roku nowy biskup zaangażował się moc
no w budowę śląskiego seminarium du
chownego w Krakowie oraz ogłosił bu
dowę kurii i katedry w Katowicach.

Zorganizował też księgarnię i drukarnię 
im. św. Jacka. Biskup Lisiecki bardzo 
ostrożnie i z rozwagą traktował swych 
diecezjan narodow ości niem ieckiej, 
których było około 28 procent. Pisał do 
nich listy pasterskie w języku niemieckim

płynie bez Birma, znojom sie na wszystkim. 
Możno skuli tego, że na czytanie ksionżek 
i gazet tyż dycko czas znojdli Gańba sie 
przyznać, ale wedle nich my som wszyjscy 
po zadku. Łostatnio zaczii sztudierować 
Słownik Wyrazów Obcych i słówka angel
skie. Padali, że teroz jak  łoglondajom tele
wizyjo, to siedzom ani na tureckim koza
niu i nic niy kapujom. Fort sie ino słyszy 
piling, leasing, holding, dealer, meating, 
drink bar “Window”/czymu niy bar “Łok
no”?/ Nijak ołma niy umiom tyj mondryj 
godki spokopić. Żeby to boł brathering, 
pitlink abo karasolnik, to by wiedzieli ło co 
sie chechło. Uskrżajom sie ołma, że ciyn
giym nom Ślonzokom wytyko sie nimiec
ko-pochodne wyrazy. Ale to przeca niy dzi
wota, kej sie tela lot musiało być pod Niym
cym. Teroz ledwo trocha powioło Zacho
dym, a już wszyndzie przeciskajom po za
granicznym i juzaś rosnom nowe brodów
ki na naszym polskim jynzyku. Bez tóż, żeby 
niy być po zadku, nasza ołma muszom sztu
dierować na starość. Edek

niemieckim, zezwalał na nabożeństwa w ich oj
czystym języku oraz na zakładanie nie
mieckich bractw i stowarzyszeń katolic
kich. Biskup Lisiecki wiele uwagi po
święcał też budowie nowych kościołów 
parafialnych, a za swoich rządów po
święcił ich aż 22, a wśród nich kościół 
w Golejowie, który był wtedy rybnicką 
stacją duszpasterską. Po zaledwie trzech 
i pół roku kierowania diecezją katowic
ką, bp. Arkadiusz Lisiecki zmarł nagle 
13 maja 1930 roku w czasie wizytacji 
parafialnej w Cieszynie.

Stanisław Adamski 
Trzecim biskupem katowickim był 

kolejny W ielkopolanin - ks. Stanisław 
Adamski. Urodzony w 1875 roku, zmarł 
w Katowicach w 1967 roku. Swoje bo
gate i pracowite życie rozpoczął jako 
kapłan diecezji poznańskiej, angażują
cy się głęboko w życie społeczne i na
rodowe. Święcenia kapłańskie przyjął w

1898 roku. Jeszcze w czasach zabo
rów  był sekretarzem  Związku R obot
ników  K atolickich , w ydaw ał pismo 
“R obotnik” i “Ruch C hrześcijańsko-
Społeczny” . Był tw órcą Unii Zw iąz
ków Spółdzielczych oraz dyrektorem 
w ydaw nictw a “K sięgarnia św. W o j
c i e c h a " .  B r a l  u d z i a ł  w  P o w s t a n i u  

W ielkopolskim , a następnie był po
słem i senatorem  w polskim  sejmie. 
K siądz Adam ski ze sw ą w iedzą i do
św iadczeniem  w spraw ach społecz
nych zjednał sobie w ielkie uznanie w 
oczach prym asa A ugusta H londa, z 
którego poparciem  w 1930 roku Sta
nisław  A dam ski został biskupem ka
tow ickim  i zlecono mu kierow anie 
A kcją K ato licką w Polsce. W pełni 
jednak  w ielka osobowość trzeciego 
b iskupa d iecezji m iała się objaw ić 
podczas okupacji hitlerow skiej. B i
skup Adamski w porozum ieniu z Rzą
dem Polskim  na Em igracji zalecał 
swym diecezjanom  aby wobec urzę
dników  niem ieckich deklarow ali się 
jako  “przychylający się do n iem ieck

ości” . Tym m askującym  sposobem  
udało się uniknąć m asowych depor
tacji G órnoślązaków  z ich ziemi. Sam 
zaś biskup A dam ski został przez ge
stapo deportow any do K rakow a, a 
później do Częstochow y i W arszawy. 
Po w ojnie zaś natychm iast w rócił do 
K atow ic i w zupełnie odmiennej sy
tuacji politycznej kontynuow ał rządy 
w diecezji. Zaczyna mu ju ż  jednak 
brakować sił i zdrowia, więc papież przy
chyla się do jego prośby i w  1950 roku 
wyznacza nowego biskupa koadiutora. 
Tym nowym pomocnikiem z prawem na
stępstwa został ks. Herbert Bednorz. 

Herbert Bednorz 
Czwartym biskupem diecezji katowic

kiej był ks. Herbert Bednorz. Urodził się 
w 1908 roku w Gliwicach, a studiował 
w Krakowie, Paryżu i Louvain, uzysku
jąc dwa doktoraty z prawa kanonicz
nego i nauk społecznych. Święcenia ka
płańskie przyjął w 1932 roku w Kato
w icach. W latach 1950-1967 pełnił 
funkcję biskupa koadiutora u boku nie
młodego już  i schorowanego biskupa 
Adamskiego. W tym czasie, na fali ter
roru stalinowskiego w latach 1952-56, 
został usunięty ze swej diecezji. W

1967 roku po śmierci 92-letniego bi
skupa Adamskiego, biskup Bednorz 
obejmuje kanonicznie rządy w diece
zji, k tórą kieruje do odejścia na emery
turę w 1985 roku. Podczas swych rzą
dów w diecezji katowickiej bp Herbert 
Bednorz szuka sposobów na dotarcie z 
ewangelią do robotniczych środowisk 
G órnego Ś ląska. M im o sp rzeciw u 
władz PRL budował kościoły, tworzył 
nowe parafie i dbał o zwiększanie zna
czenia tradycyjnych śląskich pielgrzy
mek do Matki Boskiej Piekarskiej, na 
których odważnie wyrażał niezadowo
lenie górnośląskich katolików z rządów 
PRL, a zwłaszcza z ateizacji, cenzury, 
aborcji i pracy w niedziele. Biskup Bed
norz doczekał się też za swoich rządów 
w diecezji przyjazdu Ojca Świętego 
Jana Pawła II, który przybył do Kato
wic z pielgrzymką w 1983 roku. 

Damian Zimoń 
Piąty, aktualny ordynariusz naszej 

diecezji Damian Zimoń urodził się 25 
października 1934 roku w Niedobczy
cach w rodzinie robotniczej. Święcenia 
kap łańsk ie  o trzym ał w 1957 roku. 
Ostatnie lata przed konsekracją biskupa

biskupią ks. Zimoń był proboszczem w ko
ściele Mariackim w Katowicach i kon
tynuował studia liturgiczne na KUL i 
PAT, które ukończył doktoratem. Zaś 
na forum Episkopatu Polski pracował 
w komisji do spraw środków masowe
go przekazu. Ksiądz Damian Zimoń bul
lą papieską z dnia 3 czerwca 1985 roku 
został mianowany biskupem katowic
kim, przyjmując jako hasło swojej pa
sterskiej posługi słowa: “Głośmy Chry
stusa ukrzyżowanego!” . W marcu 1992 
roku na mocy papieskiej bulli ustana
wiającej granice nowych diecezji w 
Polsce, Ojciec Święty podniósł bisku
pa katowickiego Damiana Zimonia do 
godności arcybiskupa metropolity, a die
cezję katowicką do rangi metropolii. Wy
daje się, że do najważniejszych zadań ak
tualnego arcybiskupa katowickiego nale
ży przeprowadzenie górnośląskiego ko
ścioła przez kryzysowe lata postkomuni
stycznej rzeczywistości, charakteryzują
cej się kryzysem wartości, laicyzacjąi an
tyklerykalizmem.

O prać, na podstawie: "Kalendarza 
D iecezji K atowickiej na rok 1984", 
"Ilustrowanego Słownika D ziejów 

Śląska” i "Schematyzmu D iecezji 
Katowickiej", 1986

M arek Szołtysek

G o d o ły  p to k i 
z  r y n k o w y j la ta rn i

Nasza ołma



Zarząd Miasta informuje
Zarząd Miasta Rybnika ogłasza

USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHO
MOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA RYBNIKA

1. parcela 1875/36 obręb Rybnik o pow. 1325 m kw. zapisana w KW 93.266 poło
żona przy ul. Żołędziowej /bez prawa zabudowy/
_______________ cena wywoławcza: 1.550,00 zł______________________
2. parcela nr 2567/105 obręb Niedobczyce o pow. 401 m kw. zapisana w KW 
100.244 położona w terenach zorganizowanego budownictwa jednorodzinnego, 
dzielnica Niedobczyce ul. Sztygarska
_______________ cena wywoławcza: 4.100,00 zł______________________
3. parcela nr 2575/151 obręb Niedobczyce o pow. 457 m kw. zapisana w KW 
98.942 położona w terenach zorganizowanego budownictwa jednorodzinnego, 
dzielnica Niedobczyce ul. Sztygarska
_______________ cena wywoławcza: 4.600,00 zł______________________
4. parcela nr 2559/68 obręb Niedobczyce o pow. 325 mkw. zapisana w KW 107.177 
położona w terenach zorganizowanego budownictwa jednorodzinnego, dzielnica 
Niedobczyce ul. Karlika
_______________ cena wywoławcza: 3.500,00 zł______________________
5. parcela nr 2558/68 obręb Niedobczyce o pow. 325 m  kw. zapisana w KW 107.176 
położona w terenach zorganizowanego budownictwa jednorodzinnego, dzielnica 
Niedobczyce ul. Karlika
_______________ cena wywoławcza: 3.500,00 zł______________________
6. parcela nr 2557/68 obręb Niedobczyce o pow. 325 m kw. zapisana w KW 107.199 
położona w terenach zorganizowanego budownictwa jednorodzinnego, dzielnica 
Niedobczyce ul. Karlika
_______________ cena wywoławcza: 3.500,00 zł______________________
7. parcela nr 2578/94 obręb Niedobczyce o pow. 304 m  kw. zapisana w KW 107.161 
położona w terenach zorganizowanego budownictwa jednorodzinnego, dzielnica 
Niedobczyce ul. Karlika
_______________ cena wywoławcza: 3.250,00 zł______________________
8. parcela nr 2526/44 obręb Niedobczyce o pow. 405 m kw. zapisana w KW 97.215 
położona w terenach zorganizowanego budownictwa jednorodzinnego, dzielnica 
Niedobczyce ul. Wiertnicza
_______________ cena wywoławcza: 4.350,00 zł______________________
9. parcela nr 2530/45 obręb Niedobczyce o pow. 458 m kw. zapisana w KWK
97.833 położona w terenach zorganizowanego budownictwa jednorodzinnego, 
dzielnica Niedobczyce ul. Wiertnicza
_______________ cena wywoławcza: 4.750,00 zł______________________
10. parcela nr 2606/131 obręb Niedobczyce o pow. 384 m kw., zapisana w KW 
108.578 położona w terenach zorganizowanego budownictwa jednorodzinnego, 
dzielnica Niedobczyce ul. Szybowa
_____________  cena wywoławcza: 4.150,00 zł______________________
11. parcela nr 2582/94 obręb Niedobczyce o pow. 313 m kw., zapisana w KW 
107.163 położona w terenach zorganizowanego budownictwa jednorodzinnego, 
dzielnica Niedobczyce ul. Karlika

cena wywoławcza: 3.400,00 zł
12. parcela nr 2614/151 obręb Niedobczyce o pow. 489 m kw., zapisana w KW 
98.933 położona w terenach zorganizowanego budownictwa jednorodzinnego, 
dzielnica Niedobczyce ul. Odległa

cena wywoławcza: 5.300,00 zł
13. parcela nr 2604/131 obręb Niedobczyce o pow. 399 m kw. zapisana w KW
97.834 położona w terenach zorganizowanego budownictwa jednorodzinnego, 
dzielnica Niedobczyce ul. Sztygarska

_____________ cena wywoławcza: 4.300,00 zł______________________
14. parcela nr 2570/131 obr. Niedobczyce o pow. 441 m  kw. zapisana w KW 100.297 
położona w terenach zorganizowanego budownictwa jednorodzinnego, dzielnica 
Niedobczyce ul. Sztygarska

_____________cena wywoławcza: 4.750,00 zł______________________

Bliższych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzę
du Miasta Rybnika przy ul. Miejskiej 7, pokój 78 tel. 22-364.

Przetarg odbędzie się w dniu 30.01.1996 r. o godzinie 10.00 w sali 37 I pię
tro budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2.

Wizje działek w terenie odbędą się w dniu 29 stycznia br. Zainteresowanych 
wzięciem udziału w wizji prosi się o zgłoszenie telefoniczne pod nr telefonu: 22364 
w dniu 26 stycznia 1996 r.

Wadium od każdej nieruchomości wynosi 10 procent ceny wywoławczej, które 
należy wpłacić w kasie tut. Urzędu najpóźniej w dniu przetargu do godziny 9.30. 
Dodatkowo należy wpłacić koszt organizacyjny przetargu w wysokości 15,00 zł 
od jednej nieruchomości.

W przypadku niezawarcia umowy przez wygrywającego przetarg, wadium 
nie podlega zwrotowi.

Regulamin przetargu jest do wglądu w Wydziale Geodezji i Gospodarki Grun
tami Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Miejskiej 7, z którym uczestnik przetargu 
winien się zapoznać.
Zarząd Miasta zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, względnie 
unieważnienia jego wyników, bez podania przyczyny.

Urząd Miasta Rybnika 
Wydział Dróg, ul. B. Chrobrego Nr 2

na podstawie art. 40 ust. 7 oraz art. 47 Ustawy z dnia 21.03.1985 r.
o drogach publicznych /Dz. U. nr 14 poz. 60/ oraz stosownie do Rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 24.01.1986 r. w sprawie wykonania niektórych przepi
sów ustawy o drogach publicznych /Dz. U. nr 6 poz. 33/

wzywa wszystkich użytkowników urządzeń podziemnych, naziemnych
i nadziemnych oraz instytucje i osoby prywatne zamierzające w 1996 roku

prowadzić jakiekolwiek roboty w granicach pasa drogowego 
do zgłoszenia ich w terminie do dnia 31.01.1996 r.

Zgłoszenie winno zawierać dokładną lokalizację oraz terminy rozpoczęcia i za
kończenia robót. Niezgłoszenie wyżej wymienionych robót w podanym terminie 
spowoduje nieudzielenie zezwolenia na naruszenie pasa drogowego. Zwraca się 
uwagę, że zajęcie chodników na cele składowisk lub pod rusztowania, również 
wymaga zgody Urzędu Miasta.

Nowo otwarty
GABINET STOMATOLOGICZNY 

Bogumiła Janik 
Boguszowice Oś. Południe 37 

Hotel Robotniczy 
Poniedziałek 9.00 - 11.00; 

czwartek - piątek 17.00 - 19.00 
* * *

LASER,
ELEKTROAKUPUNKTURA,

BLOKADY
w bólach głowy, kręgosłupa, stawów 

Specjalista anestezjolog 
Piotr Buchwald.

Wtorek, środa, piątek 16.00-17.00,
Rybnik, ul. Hallera 8, tel. dom. 27197.

*  *  *

SCHUDNIESZ, 
POPRAWISZ ZDROWIE 
- jeszcze Ci za to zapłacą.

Tel. 710-615
*  *  *

NAUKA ANGIELSKIEGO, 
NIEMIECKIEGO,

GRY NA PIANINIE 
- dzieci. Tel. 219-26

Potłuczona figura
Proboszcz parafii w  Jejkowicach zgłosił na policji że w  
nocy z  17 na 18 stycznia nieznani sprawcy dopuścili się 
rozbicia przydrożnej figurki Matki Boskiej. Będąca wła
snością jejkowickiej parafii figura stała na skrzyżowaniu 
ul. Prusa z ul. Niewiadomską

Uderzyła policjanta
W  piątek l9stycznia o  godz 12.3 0  w  mieszkaniu przy ul. 
Cmentarnej podczas zatrzymania poszukiwanego przez 
policję mę ż c z yzny funkcjonariusz policji został uderzony 
szklanym przedmiotem i doznał obrażeń głowy. Spraw
czynią jest najprawdopodobniej matka oskarżonego, która 
będzie odpowiadała za czynną napaść na funkcjonariu
sza na służbie.

Fałszywe pieczątki
We wtorek 16 stycznia doktor medycyny z Przychodni 
Rejonowej w Rybniku zgłosiła policji, że nieznany sprawca 
w  aptece “Pod Lwem” w  Rybniku pobrał lekarstwa na 
receptę z dwiema sfałszowanymi pieczątkami.

Pożar w  Chwałowicach
We wtorek 16 stycznia o godz 11.00 powstał pożar w  
p r y w a t n y m  m i e s z k a n i u  p r z y  u l .  1 Maja
Straż Pożarna sądzi, że przyczyną pożaru mogło być 
umyślne polanie płynem łatwopalnym i podpalenie drzwi 
wejściowych mieszkania przez nieznanego sprawcę. 
Zniszczeniu podczas pożaru uległy  drzwi oraz okopcone 
zostały ściany mieszkania Sąsiedzi pomagający w  ga
szeniu ognia zostali lekko zaczadzeni. Pogotowie ratun
kowe udzieliło im pomocy.

Restauracje i bary
Pomiędzy 15 a 16 stycznia nieznani sprawcy dokonali 
włamania do restauracji “Górnośląska” przy ul. Wrębo
wej. Skradli słodycze, papierosy, żetony telefoniczne i 70 
zł gotówki. Natomiast następnego dnia okradziony został 
"Cafe Bar" przy ul. Górnośląskiej w Niedobczycach, skąd 
złodzieje skradli alkohol, papierosy i pieniądze w  bilonie 
za łączną sumę 2,1 tysiąca zł. Zaś w nocy z 19 na 20 
stycznia okradziono bar "Piccolo ” przy ul. Wieniawskie
go, a złodzieje zabrali papierosy i kalkulatory za 800 zł. 

Trabantem w punto
W  środę 17 stycznia o godzinie 12.50 na parkingu przy 
ul. Rzecznej pojazd marki trabant podczas cofania ude
rzył w  samochód marki fiat punto. Łza się w  oku kręci!

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 26 stycznia do 1 lutego, apteka Pacis 
ul. Broniewskiego 23, tel. 23-042

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

EKSPRESS 
Rybnik, Reja 2

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

CENNIK OGŁOSZEŃ W "GAZECIE RYBNICKIEJ"

...U NASszybko
I TANIO

Środowa Giełda Cenowa

Kronika policyjna

Ważne dla 
miłośników zwierząt

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

Terenowy Punkt Zatrzymań dla 
bezdomnych zwierząt. 

Istnieje możliwość przekazania 
zatrzymanych psów bezpańskich 

lub poszkodowanych 
w wypadkach ulicznych. 

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

W piątek 26 stycznia
p r a w n ik  o d w o łu je  

sw ój d y żu r  
w "Gazecie Rybnickiej"

Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK 

___________ tel. 27-616___________

WYCENA NIERUCHOMOŚCI

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

1  cm2 - 1 zł 
1  słowo - 0 ,60 zł 
w artykułach sponsorowanych 

1/4 strony - 150 zł 
1/2 strony - 270 zł 
3/4  strony - 350 zł 

1  strona - 500 zł 
do cen doliczamy VAT

Mięso
R aciborska 11 

Hala Mięsna, 3 Maja 

TARG

Owoce/Warzywa
R aciborska  15

M ie jska  2_______

TARG

Spożywcze
R aciborska 15  

Jan N o g a  i s-ka  

TARG

W a lu ty
Pewex "D u ż y " 

Delikatesy, ul. Miejska 

G a llu x , Rynek

schab  wołowe szynka wp. 
schab extra gotowana śląska

pom idory  pomarańcze marchewka ziemniaki

masło cukier ja jko  mąka

100 100 100 koron 100 franków
do la ró w  m arek czeskich francuskich



Ferie zimowe '96
... na pływalni i w hali sportowej

Miejski Ośrodek Sportu i Rekrea
cji oraz Miejski Zarząd Szkół i Przed
szkoli w Rybniku zapraszają dzieci i 
młodzież do czynnego spędzenia zi
mowych ferii.
Kurs młodych ratowników - spotka

nie organizacyjne odbędzie się w so
botę 27 stycznia, godz. 15.00, na pły
walni krytej w Rybniku, ul. Powstańców 
40. Obowiązkowy strój kąpielowy 
Zawody pływackie dla dzieci klas V-

VI /12 i 13 lat/ na krytej pływalni MO
SiR-u, ul. Powstańców 40 - czwartek 1 
lutego o godz. 12.00, zapisy od 
godz. 11.30. W programie zawodów: 50 
m stylem dowolnym dziewcząt i chłop
ców, 50 m stylem klasycznym dziew
cząt i chłopców, 50 m stylem grzbieto
wym dziewcząt i chłopców 

Zajęcia judo - sport z elementami sa
moobrony dla dzieci szkół podstawo
wych. Pawilon judo MOSiR-u, ul. Po
wstańców 40. Zajęcia odbywają się w 
dniach:
29.01.96 /pon./ godz. 10.30 - 12.00
31.01.96 /środa/ godz. 10.30 - 12.00
2.02.96 /piątek/ godz. 10.30 - 12.00
5.02.96 /pon./ godz. 10.30 - 12.00
7.02.96 /środa/ godz. 10.30. - 12.00
9.02.96 /piątek/ godz. 10.30 - 12.00 
Zajęcia połączone z naborem najzdolniej
szych dzieci do sekcji judo KS “Polonia”.

Zimowa szkoła nauki pływalnia - 
pływalnia MOSiR-u, ul. Powstańców 
40. Zajęcia odbywać się będąw  dniach:
27.01.96 /sobota/ w godz. 9.00 -11.00
29.01.96 /pon./ w godz. 9.00 - 11.00
30.01.96 /wtorek/ w godz. 9.00 - 11.00
31.01.96 /środa/ w godz. 9.00 - 11.00
1.02.96 /czwartek/ w godz. 9.00 -11.00
2.02.96 /piątek/ w godz. 9.00 - 11.00
5.02.96 /pon./ w godz. 9.00 - 11.00
6.02.96 /wtorek/ w godz. 9.00 - 11.00
7.02.96 /środa/ w godz. 9.00 - 11.00
8.02.96 /czwartek/ w godz. 9.00 -11.00
9.02.96 /piątek/ w godz. 9.00 - 11.00 
Zajęcia z doskonalenia stylów pływania,

... w BUSHIDO
Ośrodek MOSiR “BUSHIDO” Ryb
nik, ul.Floriańska 1 - Nowiny

Wszystkie niżej wymienione zajęcia 
sportowe odbywać się będą od ponie
działku 29 stycznia do piątku 9 lute
go z wyjątkiem sobót i niedziel 

Szermierka, godz. od 9.00 do 10.30 
W programie podstawowe nauczanie 
szermierki z grami i zabawami sporto
wymi,

... w  szkole
Pomimo ferii szkoły podstawowe 

i średnie nie będą zamknięte.
Dzięki dofinansow aniu z U rzędu 

Miasta każda placów ka będzie m ogła 
przeprowadzić 20 godzin zajęć spo
rtowych. Oprócz dw óch szkół /SP1 i 
SP17/ wszyscy dyrektorzy zorganizo
wali gry i zabawy na salach gim na
stycznych. N a boiskach n iektórych 
placówek dostępne też będą lodow i
ska. Rodzaj p roponow anych  zajęć 
zależy od inw encji nauczycieli i dy
rektorów . D odatkow o zo sta ły  też  
przyznane godziny na zajęcia kultu
ralne prow adzone w św ietlicy. N ie
które szkoły ju ż  teraz p roponują na 
ferie konkursy pięknego czytania, re
cytowania, baliki. W dużych osiedlo
wych szkołach czynne też będą sto
łówki, które wydawać będą posiłki dla 
osób nigdzie  nie w y jeżdża jących . 
Obiady sfinansow ane zostały przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej.

Miejski Zarząd Szkół i Przedszkoli 
jest natomiast organizatorem zim owi
ska dla dzieci i m łodzieży szkolnej - 
w Zwardoniu i Plotszinie.

/a/

w tym zapoznanie z techniką stylu mo
tylkowego. Terminy i godziny zajęć:
29.01.96 /pon./ godz. 12.00
31.01.96 /środa/ godz. 12.00
2.02.96 /piątek/ godz. 12.00
5.02.96 /pon./ godz. 12.00
7.02.96 /środa/ godz. 12.00
9.02.96 /piątek/ godz. 12.00 

Zimowa szkoła nauki oraz doskona
lenia pływania w ramach ferii zimowych 
prowadzi zajęcia bezpłatnie.

Piłka siatkowa - hala sportowa, ul. 
Powstańców 40.
Turniej dwójek chłopców szkół podsta
wowych w środę 31 stycznia o godz. 
10.00, zapisy od 9.30.
Turniej dwójek chłopców szkół średnich 
w środę 7 lutego o godz. 10.00, zapisy 
od godz.9.30.

Piłka nożna - hala sportowa, ul. Po
wstańców 40.
Turniej drużyn pięcioosobowych z klas 
V  i VI /12 i 13 la t /  w piątek 
2 lutego o godz. 9.30, zapisy od godz. 9.00. 
Turniej drużyn pięcioosobowych klas 
VII i VIII /14 i 15 la t /  w piątek 
9 lutego o godz. 9.30, zapisy od godz. 9.00. 
W trakcie zapisów zawodnicy powinni 
okazać legitymację szkolną.

Piłka koszykowa - hala sportowa, ul. 
Powstańców 40
Trio basket - zawody chłopców szkół 
średnich we wtorek 
30 stycznia o godz. 9.30, zapisy 
od godz. 9.00.
Trio basket - zawody dziewcząt szkół 
średnich i podstawowych w poniedzia
łek 5 lutego o godz. 9.30, zapisy od 
godz. 9.00.
Zawody chłopców szkół podstawowych 
klas VII i VIII we wtorek 
6 lutego o godz. 9.30, zapisy od godz. 9.00.

Kurs jazdy konnej - 
Rybnik, RANCHO GENA, ul. Łanowa 
18. Spotkanie organizacyjne w sobotę 
27 stycznia o godz. 15.00. W przypad
ku sprzyjającej aury - kuligi.

Koszykówka dla szkół podstawo
wych, godz. od 11.00 do 12.30
W programie turniej wakacyjny o pu
char “Bushido” z zajęciami treningowy
mi

Siatkówka dla szkół podstawowych, 
godz. od 13.00 do 14.30
W programie zajęcia treningowe, turniej 
o puchar “Bushido”

Badminton dla szkół podstawo
wych, godz. od 15.00 do 16.30
W programie zajęcia treningowe, turniej 
o puchar “Bushido”

... w bibliotece
Również Wypożyczalnia dla Dzieci 

Miejskiej Biblioteki Publicznej przy
gotowała specjalny program na okres 
ferii zimowych.

A oto harmonogram zajęć: 
Poniedziałek 29.01. 11.00 - Czy znasz 
ten wiersz? - konkurs; 15.00 - Film wi
deo
Wtorek 30.01. 11.00 - Zimowe słowa - 
konkurs; 15.00 - Sporty zimowe - kon
kurs plastyczny
Środa 31.01. 11.00 - Zimowa zgaduj - 
zgadula; 15.00 - Film wideo

... w domu kultury
W Domu Kultury w Boguszowicach 

w czasie ferii zajęcia dla dzieci będą 
się odbywały codziennie od 9.00 do 
14.00.

Przygotowano zajęcia plastyczne, gry 
i zabawy komputerowe, krzyżówki i re
busy oraz zgaduj-zgadulę o tematyce 
zimowej z nagrodami, quizy “Mądra 
głowa” i “Ja to wiem”. Będą pogadan
ki, minilista przebojów i filmy wideo: 
“Księga dżungli” i “Pocahontas”. Dzie
ciom udostępni się także halę kop. “Jankowice"

RYBNIK-KAMIEŃ

założono 1991

D R U K A R N I A

oldprint

Więcej emocji niż punktów
K ibice rybnickiej koszyków ki na 

brak  sportow ych  em ocji nie m ogą 
narzekać. Po em ocjonującym  spotka
niu z G linikiem  G orlice, w  ubiegłą 
sobotę rybnickie koszykarki na w ła
snym parkiecie podejm ow ały sąsiad
kę z ligowej tabeli, drużynę AZS-u 
R okity W rocław , k tóra  w ostatniej 
kolejce I rundy pokonała, i to dość 
w ysoko, w K rakowie m iejscow ą K o
ronę. Po pasjonującym i stojącym  
na bardzo wysokim poziomie spo
tkaniu koszykarki RMKS-u Part
ners Rybnik pokonały wrocławski 
AZS 72:61 /42:27/.

Od p ierw szych  m inut spo tkania  
w rocław skie koszykarki dały w szyst
kim do zrozum ienia, iż do R ybnika 
przyjechały po zw ycięstw o i konse
kw entnie zdobyw ały kolejne punkty, 
pow iększając tym samym przew agę 
nad  rybn ick im  zespo łem , k tóry  w 
pierw szym  okresie  gry nie zaw sze 
wykorzystywał pewne sytuacje. Do 7. 
m inuty spotkania przew aga punkto
wa była jeszcze po stronie w rocław ia
nek, ale od tego mom entu rybniczan
ki zwarły swe szyki obronne i coraz 
częściej zaczęły zdobywać punkty. W 
10. minucie spotkania objęły prow a
dzenie 16:13 i z biegiem  czasu ‘po
w iększały sw oją przew agę. N iew ąt
pliw ie przew aga ta w zrastała dzięki 
w spaniałym  rzutom  Agnieszki Ku
szki, która w sumie w I połow ie spo
tkania zdobyła aż 22 pkt, w tym 3 razy 
rzucając za 3 pkt. Po pierwszej poło
wie wydawało się, iż rybnicka druży
na odniesie pew ne, bardzo wysokie 
zw ycięstwo nad drużyną AZS-u R o
kity W rocław. Tak się jednak  nie sta
ło, gdyż w drugiej połow ie w rocła
wianki system atycznie, przede w szy
stkim celnymi rzutam i za 3 pkt odra
biały straty poniesione w pierwszej 
połow ie. M iędzy 10. a 15. m inutą II 
połowy rybniczanki zdobyły zaledwie 
4 pkt, natom iast drużyna z W rocła
w ia zdobyła ich aż 13. Od tego m o
m entu rozpoczęła się praw dziw a gra 
nerw ów, k tórą  lepiej w ytrzym ały koszykarki

Czwartek 1.02. 11.00 - Film wideo 
Piątek 2.02. 11.00 - Krzyżówka z ha
słem; 15.00 - Konkurs plastyczny “Ex 
libris Wypożyczalni i Czytelni dla Dzie
ci”
Poniedziałek 5.02.11.00 - Zimowe dyk
tando; 15.00 - Film wideo 
Wtorek 11.00 - Czy znasz książki i ich 
autorów - quiz; 15.00 - Zima w minia
turze - konkurs plastyczny 
Środa 7.02. 11.00 - Puzzle - konkurs; 
15.00 - Film wideo 
Czwartek 8.02. 11.00 - Film wideo 
Piątek 9.02. 11.00 - Krzyżówka; 15.00 
- Projektujemy kartki walentynkowe - 
Rozdanie nagród dla najaktywniejszych 
uczestników “Ferii w bibliotece”

"Jankowice”, gdzie odbywać się będą zaję
cia sportowo-rekreacyjne.

We wtorek 6 lutego autokar zawiezie 
dzieci do Szczyrku, gdzie zorganizowa
ne zostaną zawody saneczkarskie i kon
kurs na budowlę ze śniegu. Na zakoń
czenie ferii, w piątek 9 lutego - dysko
teka.

W kinie “Zefir” o godz. 15.00 specjal
ne seanse filmowe: 29.01. - “Cud w  
Nowym Jorku”, 2.02. - “Czarodziejski 
los”, 5.02. - “Znak smoka”, 9.02. - 
“Śpiąca królewna”.

/r /

koszykarki RM KS-u Partners, nie dając 
tym sam ym odebrać sobie cennego 
zw ycięstw a, które um ocni rybnicki 
zespół na pozycji w icelidera ligowej 
tabeli. W ostatnich m inutach spotka
nia rybniczanki przeprow adziły kilka 
szybkich ataków, które wybiły z ry t
mu am bitne koszykarki z W rocławia.

Tak w ięc za nami bardzo pasjonu
jący  m ecz, który niew ątpliw ie stał na

P. M ikołajek do rybnickiej drużyny 
przeszła z RAFAKO Racibórz

bardzo wysokim  poziom ie. Spotkały 
się przecież dw a zespoły, które nie 
strac iły  je szcze  szans na końcow y 
sukces i dzięki tem u emocji nie bra
kow ało. Po spotkaniu  trenerzy obu 
zespołów  pow iedzieli: J. O nyszkie
w icz /W rocław / - Nie ukrywam, że  
m ieliśm y apetyt na zwycięstwo. P rzed  
tym spotkaniem  w ygraliśm y dość w y
soko w K oronie i uważałem, że za
wodniczki z  taką fo rm ą  pow inny dać  
radę rybn iczankom . P rzeg ra liśm y  
zbyt wysoko I  połow ę, a na odrabia
nie stra t zabrakło nam czasu. B ył to 
bardzo dobry mecz, stojący na bar
dzo wysokim  poziom ie i oby takich  
m eczy było w ięcej na arenach I I  ligi. 
Przede w szystkim  duża skuteczność  
rzutow a rybn iczanek  p rzesą d ziła  o 
zwycięstwie rybnickiej drużyny, której 
być może pom ożem y, pokonując G linika

... w  M D K
Na okres ferii zimowych liczne 

atrakcje przygotował dla swoich sta
łych bywalców, ale nie tylko, Młodzie
żowy Dom Kultury.
Pracownia fotograficzna i filmowa zor

ganizuje swoje plenery, w tym w Cie
szynie.

W MDK przy ul. Broniewskiego 23 
odbywać się będą zajęcia szachowe, 
nauka układania kompozycji kwiato
wych, zajęcia koła plastycznego, zaję
cia grupy teatralnej, działać będzie koło 
gitarowe. W piątek 2 lutego w godz. od 
9.00 do 12.00 - otwarte zajęcia plastycz
ne dla wszystkich chętnych.

W MDK przy ul. Chabrowej 9 instruk
torka Ilona Myszka od 29 stycznia do 2 
lutego od godz. 9.00 prowadzić będzie 
zajęcia taneczne oraz pracownię ręko
dzieła.

W drugim budynku na ul. C habro
wej 7 codziennie od godz. 16.00 dzia
łać będzie pracownia modelarska.

Młodzieżowy Dom Kultury jest rów
nież organizatorem rozgrywek tenisa 
stołowego, które odbywać się będą w 
Szkole Podstawowej nr 31.

/a/

Glinika Gorlice, ale to będzie bardzo  
trudne. M. O rczyk - Uważam, że dzi
s ie jsze  spo tkan ie  podoba ło  się  w i
dzom, szkoda tyłko iż końcówka była 
trochę nerw ow a. P ierw szą  p o łow ę  
zagraliśm y bardzo dobrze tak w ata
ku ja k  i w obronie. W drugiej w na
szej drużynie obniżyła się skuteczność 
rzutu, p rzez  co przew aga zm ałała do 
5 pkt. N ależy pam iętać, iż drużyna z  
W rocławia to bardzo dobry zespół, z  
którym tak łatwo się nie wygrywa. Na  
pochw ałę zasługuje cały zespół, który 
rybnickim  kibicom  dostarczył wielu  
em ocji i sa tysfakcji. R obią postępy  
Larisa  i M arina, które coraz lepiej 
rozum ieją się z  rybnickim  zespołem. 
Z  pew nością  popełn ia ją , ja k  i cały  
zespół, szko lne  błędy, ale to m oże  
przydarzyć się każdemu.

K ilka słów pochwały należy się tak
że całej rybnickiej publiczności, która 
z meczu na mecz udoskonala swój do
ping, tak potrzebny rybnickim  koszy
karkom. Za tydzień rybnicki zespół 
pauzuje w rozgryw kach ligowych, a 
ju ż  3 lu tego  ko le jne  koszykarsk ie  
emocje w R ybniku, zw iązane z poje
dynkiem  RM K S-u Partners Rybnik i 
Korony Kraków.

Punkty dla RM KS-u Partners Ryb
nik zdobyły: A. Kuszka - 25, A. Gre
lak i G. Fulbiszewska po 12, A. To
maszewska - 9, M. Nikitienko - 8, 
L. Marczenko - 4 i N. Skrago - 2, A. 
Kuśmirak, D. Sęk, G. Szulik. W ze
spole gości najw ięcej punktów  zdo
była A. K otw ica - 17. W idzów: 700.

Pozostałe wyniki I kolejki rundy re
wanżowej i ligowa tabela:
Stal Bobrek Bytom - G linik Gorlice 
59:84 /33:32/, Lew Legnica - ASK 
M erkury Brzeg 104:75 /53:34/, W i
sła II/G órnik W ieliczka - AZS AWF 
Kraków 87:43 /39:19/, Stal Stalowa 
W ola - C ieszynianka C ieszyn 84:57 
/42:23/. Pauzowała K orona Mix Elek
tronie Kraków.

Będą bale!
Podczas ferii szkolnych i trw ające

go karnaw ału dzieci z przedszkoli i 
szkół podstawow ych będą miały oka
zję do wspólnej zabawy. 29 i 30 stycz
n ia  w hali sportow ej M O SiR -u  w 
K am ieniu na w ielkim  balu m asko
wym bawić się będą młodsze dzieci 
oraz uczniow ie klas I-IV  i dzieci z 
rodzin w ielodzietnych . Te ostatn ie 
w ytypow ane zostały  przez parafie, 
pozostałych uczestn ików  natom iast 
wyznaczyli dyrektorzy szkół w nagro
dę za dobre wyniki w nauce.

N atom iast 31 styczn ia  rów nież  w 
K am ien iu  na balu  b ęd ą  się baw ić 
prym usi z klas V -V III w ytypow ani 
na podobnych  zasadach  ja k  dziec i 
m łodsze. M łodsze dziec i b ęd ą  ba
wić Smerfy, starszych  Paweł Sta
siak z zespołu  Papa Dance.

/a/

S T U A R T
P O L S K A

M. T roszka

Glinik
RMKS Partners
Wisła II/Gómik 
Rokita/AZS Wr. 
Korona/Mix Ciesz. 
ASK Merkury 
Stal St. Wola 
Lew Legnica 
Stal Bobrek 
Cieszynianka 
AZS AWF Kraków



Zdjęcie
z album u czytelników
Zapraszamy naszych 
C zytelników  do 
wspólnego oglądania 
zdjęć. W ystarczy 
przyjść do redakcji z 
ciekawym zdjęciem, 
które po opublikowa
niu zwrócimy. /Moż
na też wrzucić je  do 
naszych "żółtych 
skrzynek"/. Raz w 
miesiącu autora 
najsympatyczniej
szego lub najbar
dziej "odjazdowe
go" zdjęcia firma 
"EKSPRES FUJI", 
Rybnik, ul. Reja 2, 
nagrodzi bezpłat
nym wywołaniem i 
wykonaniem odbi
tek z rolki filmu.

Ociec, prać? Zdj.: B.R.

B A R A N - 21.03. - 20.04. - Rozpęta się wokół Ciebie zamieszanie, którego sprawcy zależy 
na zaciemnieniu okoliczności podjęcia pewnej decyzji. Oczywiście upatruje w tym swój 
własny interes. W tej sytuacji - pilnuj swojego.
B Y K -21.04. - 20.05. -Zbytnią pewnością siebie i ryzykownym działaniem zwrócisz wpraw
dzie na siebie uwagę, ale nie będzie to powód do chwały... Pośpiech i brak przygotowania 
sprawią że popełnisz wiele błędów. Na szczęście później będzie okazja by je  naprawić. 
BLIŹNIĘTA - 21.05. - 21.06. - Możesz doznać wiele dobrego, pod warunkiem jednak, że 
na to pozwolisz. Musisz otworzyć się szerzej na nowych ludzi, nowe idee i pomysły. Okaże 
się, że doskonale się poruszasz na wcześniej Ci nieznanym terenie.
RAK  - 22.06. - 22.07. - Przygotuj się na spore rozczarowanie. Nie tak wyobrażałeś sobie 
efekt swojej pracy. Dobry humor wróci Ci dopiero po udanym, romantycznym spotkaniu 
we dwoje, które, zrekompensuje Ci niepowodzenie w interesach.
L E W  - 23.07. - 23.08. - Będziesz miał ochotę przeżyć coś nowego, ale okaże się to trudne 
do połączenia z  obowiązkami podjętymi wcześniej. Zakończ jedną sprawę, a potem wyko
rzystaj przerwę w zajęciach i wyjedź choćby na dwa dni...
PANNA - 24.08. - 22.09. - Pertraktacje, umowy, biznesowe kolacje - oto co wypełni Ci 
najbliższy tydzień. To nic nowego w życiu Panny, nowa natomiast będzie osoba, której 
pojawienie się nie będzie miało absolutnie służbowego charakteru.
WAGA - 23.09. - 23.10. - Ustąpienie w tej sytuacji to dla Ciebie żaden dyshonor. W 
którymś momencie musiało to nastąpić i dobrze, że stanie się to w okresie Twojej dobrej 
dyspozycji psychicznej i przejdziesz nad wszystkim do porządku dziennego.
SKORPION - 24.10. - 22.11. - Dobra reputacja, jaką  sobie wyrobiłeś wśród prominent
nych osób, starczy na długo. Wykorzystaj w tym czasie wszystkie możliwości, by przepro
wadzić swoje plany, bo drugi raz taka sytuacja się nie powtórzy.
STR ZELE C  23.11. - 21.12. -Zagrożenie istnieje tylko w Waszej wyobraźni, bo ktoś tak to 
sobie właśnie zaplanował. Poświęćcie chwilę na realne rozważania, a dojdziecie do wnio
sku, że niebezpieczeństwo jest czystą imaginacją...
KOZIOROŻEC -22.12. - 20.01. -Nawet tak skoncentrowany na swojej pracy czlowiek ja k  
Ty może popełnić błąd z przepracowania. I  Tobie się to zdarzy, jeśli nie dasz sobie kilku 
chwil wytchnienia...
WODNIK - 21.01. - 19.03. - Spotkasz kogoś odbierającego na tych samych falach, a 
znajomość ta może w efekcie zmienić Twoje najbliższe plany. Wyjdzie to na dobre i Tobie, 
i Twojej rodzinie, bo inspiracja do dalszych działań pochodzi z  dobrego i głębokiego źródła. 
R Y B Y - 20.02. - 20.03. - Będziesz zmuszony do włączenia się w przedsięwzięcie, do którego 
nie masz przekonania. Na szczęście Twoje argumenty, ale i sprzyjające dla Ciebie okolicz
ności, sprawią że partnerzy będą skłonni do skorygowania swoich planów.

K r y n o l i n a
Karnawał w pełni, 

korzystajcie więc z 
każdego dnia, bo w 
tym roku karnawało
we szaleństwo nie jest 
zbyt długie. I choć u 
nas też bywa gorąco, 
karnawał w Polsce to 
jednak nie karnawał 
w Rio, o czym jakby 
pam iętali kreatorzy 
mody. Zgodnie z jed
nym z najnowszych 
jej trendów, możemy 
na karnawałowej za
bawie, prywatce, to
warzyskim spotkaniu 
wystąpić w swetrze pod warunkiem... 
Pod warunkiem, że dół będzie stanowi
ła szeroka, suto marszczona w talii spó
dnica. Może być długa, z tafty, satyny, 
lub jedwabiu - ważne, żeby przypominała

Dziś czwarty, 
ostatni fragment ła
migłówki. Do 7 lutego 
/środa/ czekamy na zło
żone w całość wszystkie 
cztery części. Wystarczy 
nakleić gotową układankę 
na kartkę i przysłać ją do re
dakcji lub wrzucić do którejś z 
naszych “żółtych skrzynek” 
Prosimy nie zapominać o poda
niu swojego adresu! Wśród au
torów prawidłowych rozwiązań 
rozlosujemy dwie nagrody 
pieniężne w wysokości 20 zł 
każda. Za tydzień pierw
szy fragment nowej ła
m igłówki i kolejna 
szansa na wygraną!

Po świątecznych piernikach, pier
niczkach, makowcach pozostały 
wspomnienia. Pora na ciasta zwykłe, 
łatwe w przygotowaniu, takie do nie
dzielnej kawy. Oto najprostszy prze
pis na pyszną babkę piaskową:
1 szklanka mąki pszennej 
1/2 szklanki mąki ziemniaczanej 
1 szklanka cukru
4 jaja
1 kostka margaryny 
1 łyżeczka proszku do pieczenia 
10 dkg rodzynków 

Jaja utrzeć /lub zmiksować/ z cu
krem. Mqkę pszenną i ziemniaczaną, 
proszek do pieczenia wymieszać. 
Dodać do jaj, zmiksować. Margary
nę podgrzać aż do wrzenia. Pod ko
niec miksowania dodać rodzynki 
/sparzone gorącą wodą i odsączo
ne/ oraz wrzącą margarynę. Ciasto 
wlać do wysmarowanej tłuszczem i 
wysypanej tartą bułką formy. Wsta
wić do nagrzanego do temp. 200 
stopni piekarnika. Po zapieczeniu - 
przez ok. 10 minut - zmniejszyć ogień 
i piec przez ok. 45 minut.

Ulubionym ciastem w wielu domach 
jest sernik. Najłatwiej upiec 

sernik b e z  ciasta.
1 - 1,5 kg twarogu
5 - 8 jaj /im  więcej tym lepszy/
1/2 kostki masła
1 i 1 /4  szklanki cukru
1 i 1/2 łyżeczki proszku do piecze
nia
2 łyżki mąki ziemniaczanej lub ka
szki manny
skórka cytrynowa, pomarańczowa, 
rodzynki

Ser przepuścić przez maszynkę do 
mięsa. Jajka dobrze ubić z cukrem. 
Masło stopić w garnuszku. Do sera 
dodać jajka, masło, na koniec mąkę 
lub grysik, proszek do pieczenia. Do
brze wymieszać. Można dodać star
tą skórkę z cytryny lub olejek cytry
nowy, skórkę pomarańczową, rodzyn
ki. Ciasto włożyć do wysmarowanej 
tłuszczem i wysypanej tartą bułką tor
townicy. Piec w temp. 200 stop. przez 
1 godzinę. Po ostudzeniu sernik po
sypujemy cukrem pudrem lub polewa
my rozpuszczoną czekoladą / najle
piej gorzką/.

Gump i spółka
Jeżeli ktoś widział film “Forrest Gump”, 

z pewnością nieco rozczarowała go wy
dana później książka pod tym samym ty
tułem. Ale jeśli filmu nie widział, a książ
kę czytał, z pewnością chętnie sięgnie po 
jej drugą część pt. “Gump i spółka ”. For
resta nadal spotykają niecodzienne przy
gody. O ile jednak w pierwszej części 
zdarzały mu się chwile chwały, to w ko
lejnej książce Forrest regularnie wpada 
w coraz to większe tarapaty - przyczynia 
się do rozebrania muru berlińskiego, 
wplątany zostaje w aferę Iran-Contras, 
uczestniczy w akcji “Pustynna Burza”, 
łapie “Sradama”, rozmawia z “ajatolem”, 
a w końcu zakłada firmę ostrygową. 
Wszystkie działania Forresta służą jed
nemu - chce zarobić dużo pieniędzy by 
posłać je synowi - małemu Forrestowi, i 
zyskać jego uznanie. Wychodzi mu to 
niezbyt dobrze, tym bardziej, że ciągle go 
nie ma w domu, a jedyne informacje ja
kie docierają do syna pochodzą z niezbyt 
pochlebnie piszących o Gumpie gazet.

Książka podobnie jak poprzednia jest 
niezwykle barwna, co natomiast zostanie 
z niej po przeniesieniu na ekran - wkrót
ce wszyscy się przekonają, bo twórcy 
“Forresta Gumpa” już zapowiadali jej sfil
mowanie.

/a/
Winston Groom “Gump i spółka”. Wy
dawnictwo Albatros
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NASZ ADRES: 44-200 Rybnik 
Rynek 12a (oficyna) 
Skrytka pocztowa 96 

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

Sklep motoryzacyjny, 
4-200 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 - 
akcesoria 
i gadżety 

samochodowe 
ufundowało 

Przedsiębior
stwo

Wielobranżowe
"Sofex"

Ferdynanda
Sobika

POZIOMO: A 3 - P rzek leń stw o , fa tu m . A 10 - P o ra ż k a , n iepow odzen ie . B8 - W y m a rły  
p rz o d e k  b y d ła  dom ow ego. C l  - M iasto  n a d  D u n a jcem . C 1 2 - P ie rw ia s te k  chem iczny  o 
sym bo lu  Fe. E8 - G a tu n e k  m ocnego  ang ie lsk iego  p iw a. F 3  - N ajw yższy  d o w ó d ca  w o jsk o
w y  w  Polsce  od X V  do  X V III w . F10 - O d b ic ie  p iłk i po  zag ry w ce . H 1 - U szkodzen ie  
u rząd zen ia . H 12 - M iasto  leżące n a  p łn . w schód  od  C zęstochow y. J1  - C zło n ek  g ru p y  
e tn iczne j po ch o d zen ia  tu reck ieg o  w  Polsce. J1 2  - R zy m sk i bóg  ogn ia . L 3  - N p. law y  z 
k ra te ru . L 10 - W ęgiel w  o łów ku. M 8 - M ias to  w  p łd . zach . P e ru . O 1 - D zieln ica  W a rs z a
w y. 0 1 2  - S k a ła  o sadow a, p o w sta je  z ro p y  na ftow e j. P8  - M iasto  n a  W ęg rzech . R 3 - W ieś 
w  w oj. lube lsk im , m iejsce  b itw y  oddz. A L  i je d n o s te k  SS w  1944 r. R 10 - F ilozof, m n ich  
b u d d y jsk i, głów ne dzieło: JO G A C Z A R A B H U M IS IA S T R A .
PIONOWO: 1C - Współrzędna punktu na osi OY. 1J - Punkt wymiany walut. 2H - Lewy 
dopływ dolnej Wisły. 3A - Powstaje na powierzchni mleka. 3L - Rzeka, nad którą leży 
Skopie. 5H - Najwyższy szczyt Krety. 6C - Kraina w dorzeczu Łyny i Pasłęki. 6J - Naj
bardziej wzniosłe uczucie. 8A - Naczelnik osiedla kozackiego. 8L - Dzielnica Łodzi. 10A 
- Powstaje po upadku meteorytu. 10L - Gatunek lit., swobodna opowieść. 12C - We wnę
trzu jajka. 12J - Miasto w Rosji, w obwodzie smoleńskim. 13H - Miasto w Brazylii, w 
stanie Sao Paulo. 15A - Postać z “Baśni 1001 nocy”. 15L - Płaski stopień w dolinie rzecz
nej. 16H - Nasza pramatka w raju. 17C - Narzędzie do połowu ryb. 17J - Błonnik z 
dodatkami, hamuje łaknienie.
W  rozwiązaniu wystarczy podać hasło, jakie powstanie po uporządkowaniu liter 
wg szyfru: C16, A7, E15, E3, G6, A12, C12, P3; L15, P8, J17; J 1, O 17, M6; J12, 
L4, D10, O l, L8, H6.
Nagrodę za rozwiązanie krzyżów ki n r  2 z hasłem  “ Kto poetę chce zrozum ieć, 
musi udać się do jego k ra ju ” otrzymuje JA NU SZ K IZIA K , ul. Św ierklańska 
28, 44-200 Rybnik.
Po odbiór nagrody należy się zgłosić z aktualnym numerem gazety w sklepie Auto-Center, 
ul. Sobieskiego 14.

TYGODNIK SA M O R Z Ą D O W Y

R y b n i c k i e  p u z z l e

Fatałachy z naszej szafy

przypominała krynolinę, a to zapew
nią np. tiulowe halki lub pla
stikowe stelaże. Sweter nie 
może ze spódnicą rywalizo
wać, a więc nie może być 
tzw. wieczorowy, ale zwykły 
- z warkoczami, z mohairu, 
kaszmirowy golf.

W dzisiejszej modzie kon
trasty takie nie są  niczym 
nadzwyczajnym. W wersji 
balowej szeroką spódnicę 
nosim y  np. do gorse tu . 
Oczywiście do spódnicy ta
kiej lepiej być szczupłą niż 
pulchną, a wszystkim narze

kającym, że moda jest tylko dla szczu
płych, warto przytoczyć zdanie Barba
ry H off z “Przekroju” - ja  tu prow adzę 
kącik mody, a nie dział porad...

W różka

Pod znakami zodiaku PALCE LIZAĆ 
czuli kuchnia Joli


