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Sejm iku Sam orządowego, Jadwiga 
Rutkowska i Zofia Filec z W ydzia
łu O chrony  Ś rodow iska UM oraz 
Hanna Wieczorek z Zarządu Z iele
ni M iejskiej, nie m iała więc w ielk ie
go wyboru.

W grupie na najładniej ukw iecony 
balkon i loggię nie przyznano I i II 
m iejsca, zaś trzecie przyznano Róży 
Juraszczyk z Oś. Południe 51 b/6. 
W yróżniono zaś Martę Musialek z

Za najładniej zagospodarowany 
teren wokół budynków prywatnych 
I  miejsce przyznano Ewie i Tade
uszow i Kotulom. Na zdjęciu mo
ment wręczenia dyplomu przez pre
zydenta J. Makosza, poniżej nagro
dzona posesja.

Konkurs “O ładniejszy Rybnik”

Pożyteczne piękno
Już po raz szósty wręczono nagrody w konkursie “O ła

dniejszy Rybnik”, któremu patronuje Prezydent Miasta.

To, że do konkursu przystąpiło 
mniej osób i instytucji niż w latach 
ubiegłych, było najpewniej spow o
dow ane n ie sp rz y ja ją c ą  na w iosnę 
aurą. C hłód i zw iązana z tym późna 
w egetacja roślin  spraw iła, że upra
w iający  ogrody obaw iali się może 
gorszych niż zw ykle efektów  swej 
pracy. K onkursowa komisja, w której 
skład w chodziły: Maria Krystyna 
Kulawik, przew odnicząca K om isji 
Ekologicznej Rady M iasta, a także

ul. Mglistej 9B/5.
Za najładniej zagospodarow any te 

ren wokół budynków pryw atnych ko
misja przyznała państwu Ewie i Ta
deuszowi Kotulom, których posesja 
znajduje się przy ul. W roniej. W tej 
samej kategorii przyznano trzy dru
gie m iejsca: Ewie i Zenonowi Pi
ksom z ul. Chryzantem 19, Salomei 
i S tanisław ow i Szym urom  z ul. 
Dalekiej 2 oraz Joannie Szymura z 
ul. Soltysowo 9. N agrodę trz ec ią

otrzym ał Tadeusz Ryzner z ul. Ko
narskiego 55, w yróżniono zaś Kry
stynę i Tadeusza Dmuchowskich z 
ul. Myśliwskiej 31B.

W tej samej grupie przyznano do
datkow e nagrody książkowe: Alicji i 
Jerzemu Klimkom z ul. Boguszo- 
wickiej 142, Franciszce Pytel z ul. 
Niedobczyckiej 173, Beacie i Roma
nowi Holom z ul. Długiej 21, Wie
sławie Wypiór z ul. Rudzkiej 291 
oraz Łucji Kowalskiej z ul. Rybac
kiej 28.

W grupie na najlepiej urządzony i 
u trzym any teren w okół budynków  
mieszkalnych w ielorodzinnych w ra
mach adm inistracji spółdzielczej, za
kładowej i kom unalnej K om isja po
stanow iła nie przyznaw ać I i II m iej
sca, zaś trzec ią  nagrodę o trzym ali 
Henryk Grobelski i Hubert Krem- 
zer dbający o zieleń przed blokiem  
przy ul. Kominka 21, którym adm i
nistruje Rybnicka Spółdzielnia M ie
szkaniowa. Dodatkow o w yróżniono: 

c.d. na stronie 2.

AAała Scena Rybnicka

W czwartek 
31 października 

o godz. 19.00
zaprasza na koncert
Jana  Ptaszyna 
Wróblewskiego

Dwie pierwsze osoby,
które zgłoszą się do redakcji
z aktualnym numerem "GR"

otrzymają dwa
dwuosobowe zaproszenia 

L 1

AAak Scena Rybnicka
zaprasza aa -.

dyskotekę
sobota 26 października 
godz. 20 .0 0  - 2 .00  

ni. Kościuszki 54. 
wstęp 4 z i

Dia pierwszych 2 0  osób 
wstęp za pół ceny (2 zł)

W  sobotę 2  listopada

dyskoteka odwołana

Zapraszamy do
nowo otwartego sklepu 

HILTI
Rybnik, ul. Brzezińska 8a, 

w godz. 7.30 - 16.00, 
tel. 226-21 do 24

oferujemy:
- doradztwo techniczne
- profesjonalne 

elektronarzędzia
- techniki zamocowań
- ochronę p.poż.

[ - chemię budowlaną

Jesień w rybnickim parku przy ulicy Wieniawskiego

W miniony poniedziałek swoją siedzibę w Rybniku otwo
rzyła firma Hilti. Rybnik jest pierwszym miastem niewo- 
jewódzkim, w którym firma stworzyła swój sklep należący 
do sieci Hilti-Center.

F irma Hilti jest największym koncernem 
przemysłowym w Liechtensteinie. Założo
na w 1941 roku z pięcioma pracownikami 
zatrudnia obecnie w świecie 12 tysięcy 
osób. Hilti dostarcza swoje produkty do

niku otwarty został 25./ i zatrudnia 150 
osób. Wszystkie placówki mają standardo
we wyposażenie i wystrój z dominacją ko
lorów czerwonego i białego. Pracownicy 
Hilti prowadzą sprzedaż wyrobów wraz z

Wnętrze rybnickiego sklepu sieci Hilti. Zdj.: sol
ponad 100 krajów świata. doradztwem, dbając o to aby wszelkie wąt-

W Polsce działa od 1970 roku, ale do- pliwości zjakimi przychodzi do nich klient 
piero od 1991 jako Hilti Poland. W tej rozwiane zostały w sklepie. Dlatego oprócz 
chwili firma prowadzi 24 sklepy /w Ryb-

c.d. na stronie 3.

W ydrukow any obok kupon może 
być szansą na darmowy bilet mie
sięczny komunikacji miejskiej na te
renie Rybnika. Wystarczy go wyciąć 
i razem z pozostałymi kuponami dru
kow anym i w październikow ych nu
merach nakleić na kartkę pocztow ą i 
w ysłać na adres naszej redakcji lub 
wrzucić do “żółtych skrzynek” w ter
minie do 10 listopada.

Kartki w ezm ą udział w losowaniu,

MWSIĘCZW 
ZA PAR.MO!

a nagrodą będzie DARMOWY BI
LET MIESIĘCZNY KOMUNIKA
CJI MIEJSKIEJ NA TERENIE 
RYBNIKA NA GRUDZIEŃ 1996 R.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Zarząd Miasta informuje
V______________________________________________________________________J

Zmiany miejscowego planu
zagospodarownia przestrzennego miasta

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowa
niu przestrzennym /Dz. U. Nr 89 poz. 415/ podaje się do publicznej wiadomo
ści, że dnia 6 listopada 1996 r. o godz. 16.00 w sali nr 137 Urzędu Miasta w 
Rybniku przy ul. Chrobrego odbędzie się sesja Rady Miasta, której przedmio
tem będzie uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze
strzennego miasta Rybnika.

Zarząd Miasta Rybnika Wydział Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miasta 
w Rybniku, ul. Chrobrego 2 ogłasza 

OFERTOWY, PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: 
DOSTAWĘ I MONTAŻ 16 SZT OKIEN DLA BUDYNKU STRAŻY 

POŻARNEJ W RYBNIKU, UL. ŚW. JÓZEFA 4.
Oferty należy złożyć do dnia 31 października do godz. 9.00 w W ydziale Inwe
stycji i Budownictwa ul. Hallera lOa.
Przetarg odbędzie się w dniu 31 października 1996 r. o godz. 10.00 w siedzibie 
Urzędu Miasta Rybnika, sala nr 137, ul. Chrobrego 2.
Każdy oferent może być obecny przy otwieraniu ofert.
Szczegółowe informacje oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia można 
uzyskać w Wydziale Inwestycji i Budownictwa ul. Hallera lOa, teł. 23-011 w. 
7706 lub 23-989 w godz. od 8.00 - 14.00 od poniedziałku do piątku.
Koszt specyfikacji 10,00 zł.

Zarząd Miasta Rybnika ogłasza
PUBLICZNY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

1. Gruntu nie zabudowanego położonego w Rybniku obręb Niedobczyce przy ulicy 
Barbary stanowiącego parcelę nr 2776/11 o powierzchni 90 m kw. zapisanego w KW 
13.218

Cena wywoławcza: 1.100,00 zł
Wysokość wadium: 110,00 zł

2. Gruntu nie zabudowanego położonego w Rybniku obręb Smolna przy ulicy Wo
dzisławskiej stanowiącego parcelę nr 3848/52 o powierzchni 259 m kw. zapisanego 
w KW 4535 przeznaczonego pod działalność usługową/bez prawa zabudowy/

Cena wywoławcza: 3.525,00 zł
Wysokość wadium: 350,00 zł

3. Gruntu nie zabudowanego położonego w Rybniku obręb Smolna przy ulicy Smol
nej stanowiącego parcelę nr 2442/289 o powierzchni 592 m kw. zapisanego w KW 
60.129 przeznaczonego pod budownictwo mieszkaniowe

Cena wywoławcza: 19.050,00 zł
Wysokość wadium: 2.000,00 zł

4. Gruntu nie zabudowanego położonego w Rybniku obręb Rybnik przy ulicy Brze
zińskiej stanowiącego parcelę nr 4595/190 o powierzchni 4578 m kw. zapisanego w 
KW 113.202 przeznaczonego pod działalność przemysłową

Cena wywoławcza: 61.810,00 zł
Wysokość wadium: 6.200,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 6 listopada 1996 r. o godz. 10.00 w sali nr 137 I 
piętro budynku Urzędu Miasta Rybnika ul. B. Chrobrego 2.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić wadium nakonto Urzędu Mia
sta PBK Warszawa I Oddział Rybnik Nr 372602 - 2017-3620-2-73 łub bezpo
średnio w kasie /parter budynku przy ul. B. Chrobrego 2 - pok. nr 22/ naj
później do godz. 9.30 w dniu przetargu.

Dodatkowo należy wpłacić w kasie Urzędu /pok. nr 22/ koszty organizacyjne prze
targu w wysokości 20,00 zł.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet 
ceny nabycia, a w razie uchylenia się od zawarcia umowy w terminie jednego miesią
ca od daty przetargu - nie podlega zwrotowi.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami 
Urzędu Miasta Rybnika, ul. Miejska 7 pok. 120 - teł. /036/22364.

Zarząd Miasta Rybnika zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez poda
nia przyczyn.

Zarząd Miasta Rybnika ogłasza 
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALI 

UŻYTKOWYCH NA STAWKĘ MIESIĘCZNĄ CZYNSZU 
ZA 1 M KW. POW. UŻYTKOWEJ I NA DZIAŁALNOŚĆ 

HANDLOWO-GOSPODARCZĄ.

Lp. Usytuowanie 
lokalu

Pow. 
lokalu 

w m kw.

Wizja Stawka
wyjściowa

Wadium
w wys.dnia godz.

1. ul. Kościuszki 59 45,00 6.11.96 9-10 • 14.50 500,00
2. ul. Kościuszki 59 32,92 6.11.96 9-10 14,50 500,00
3. ul. Zebrzydowicka 30 42,70 7.11.96 9-10 6,00 500,00
4. ul. Zebrzydowicka 30 333,40 7.11.96 9-10 6,00 500,00

w tym - lokal 207,70
- piwnica 125,70 -5 0  proc. wy licytowanej ceny lokalu

5. ul. Kościelna 7 14,20 8.11.96 9-10 14,50 500,00
6. ul. Patriotów 12c 118,04 8.11.96 9-10 6,00 500,00
7. ul. Sobieskiego 15 149,10 13.11.96 9-10 14,50 2000,00
8. ul. W odzisławska 4 82,00 13.11.96 9-10 6,00 500,00

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

Bliższych informacji udziela W ydział Lokalowy Urzędu M iasta Rybnika, ul. 3 
Maja 12, tel. 24-168 lub 26-344.
Przetarg odbędzie się w dniu 14 listopada 1996 r. o godz. 10.00 w sali nr 137, 
I piętro w budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2.

Wadium należy wnieść w kasie Urzędu Miasta Rybnika najpóźniej w dniu prze
targu do godz. 9.30.

Dodatkowo należy wpłacić koszt organizacyjny przetargu w wysokości 25,00 
zł od jednej pozycji.

Wadium przepada w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika 
wygrywającego przetarg.

Uczestnik przetargu winien zapoznać się z regulaminem przetargu, który jest 
do wglądu w W ydziale Lokalowym Urzędu M iasta przy ul. 3 Maja 12.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
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Jużba Zbiorowego
Służba Transportu Zbiorowego RSK informuje, 

że autobusy w dniach
od 1 do 3 oraz 11 listopada będą kursowały następująco:

1 listopada - jak w soboty,
2 listopada - jak w niedziele,
3 listopada - jak w niedziele,

11 listopada - jak w niedziele.

Salex sprezentował Citroena
W sobotę 19 października podczas uroczystego koncer

tu rozlosowana została główna nagroda w wielkim kon
kursie ogłoszonym jeszcze w marcu przez firmę Salex. 
Termin rozstrzygnięcia konkursu zbiegł się w czasie z ob
chodzonym w całej Polsce Dniem Łącznościowca.

Oprócz życzeń, jakie z tej okazji zło
żył właściciel firmy Jacek Saler i obe
cny na uroczystości prezydent Józef 
Makosz, dla wszystkich zebranych w 
sali Teatru Ziemi Rybnickiej przygo
towano ciekawy program. Swoje ske
cze i piosenki prezentował prowadzą
cy imprezę Kabaret Rak, a między 
jego wyjściami wspaniale bawiła pu
bliczność rewelacyjna orkiestra roz
ryw kow a kopalni Borynia, razem z 
pięknymi i doskonale przygotowany
mi dziewczynami z zespołu taneczne
go Impuls.

Oprócz losowania głównej nagrody, 
przygotowano też niespodzianki dla 
dzieci. Wśród małych widzów wybra
no trójkę, którą nagrodzono wielkimi 
pluszowymi maskotkami.
Główną nagrodę - Citroen AX przypadł 
firmie Proma z Wodzisławia Śląskiego.

W konkursie mógł wziąć każdy, kto 
w firmie Salex zakupił w wyznaczonym 
czasie sprzęt wartości powyżej 1500 zł, 
a przebieg konkursu i kończący go kon
cert przebiegał przy współudziale Try
buny Śląskiej.

/a/

Do kasy 
wpłynie...

Dzięki przeprowadzonemu w 
ub. tygodniu przetargowi na 
sprzedaż trzyipółhektarowej 
działki u zbiegu ulic Kotucza i 
Zebrzydowickiej, kasa miasta 
wzbogaci się o 8.940.000 zł, (tj. 
89 mld 400 min st. złotych).

Do przetargu przystąpiły 4 firmy, 
a cena wyjściowa do licytacji wyno
siła 7.760.000 zł. Przetarg trwał bar
dzo krótko - rozpoczaj się o godz. 
12.08, a już o 12.19 prowadzący go 
wiceprezydent M. Śmigielski przypie
czętował ostatnim uderzeniem młot
ka wygrana^ firmy GBS Objekt ZZ z 
Warszawy.

Na zakupionym od miasta terenie 
powstanie najprawdopodobniej super
market sieci “Real” /patrz “GR” nr 16 
z 19 kwietnia br./ Irl

S k a r b o n a  
opróżniana częściej

Od czasu podpalenia zawartości ryn
kowej skarbony, odpowiedzialni za 
publiczną zbiórkę funduszy na rzecz 
budowy szpitala w Orzepowicach po
stanowili opróżniać ją  częściej, by pie
niądze nie kusiły wandali.

W otwartej w ub. wtorek skarbonce 
było 366,71 zł.

Pożyteczne piękno
c.d. ze strony 1.
Tadeusza K ielana, M ieczysława  
Pawlaka i Henryka Filusza dbają
cych o wygląd obejścia wokół budyn
ku adm inistracji spółdzielczej przy 
ul. Floriańskiej 34.

W grupie na najładniej urządzone 
otoczenie paw ilonów  handlow ych i 
innych obiektów  uży teczności pu 
blicznej komisja przyznała I m iejsce 
kościołowi pod wezw. Królowej 
Apostołów przy ul. Kościuszki, II - 
dla P.P.H. “Motor” Zygmunta Ję
dryki przy ul. Mikołowskiej 130, III 
- stacji benzynowej nr 11 przy ul. 
Piłsudskiego.

N agrodę specjalną, poza grupami 
regulam inowym i przyznano Emanu
elowi Tekli z ul. Rudzkiej 257c za 
duży wkład pracy w utrzymanie ogro
du oraz różnorodność rosnących tam 
roślin.

Dyplomy, nagrody pieniężne oraz 
książkowe laureaci odebrali z rąk pre
zydenta Józefa M akosza, k tó ry  
podziękował im za wkład pracy, dzię
ki której Rybnik nadal może szczycić 
się m ianem  m iasta  kw iatów . R ola 
władz samorządowych sprowadza się 
w tej dziedzinie do dopingowania mie
szkańców i nie przeszkadzania im, a

Rybnickie Centrum Kultury 
Teatr Ziemi Rybnickiej 

zatrudni osobę 
na stanowisko 

głównego księgowego.
Wymagania:

* wykształcenie wyższe i dwa lata 
stażu pracy na stanowisku 
głównego księgowego, lub

* wykształcenie średnie i pięć lat 
stażu pracy na stanowisku 
głównego księgowego.

Zainteresowanych prosimy 
o osobiste zgłaszanie się 

w Dziale Kadr
Rybnickiego Centrum Kultury 

- Teatr Ziemi Rybnickiej
- Rybnik, ul. Saint Yallier 1.

także świecenie przykładem, co, jak się 
wydaje, z efektem robi Zarząd Zieleni 
Miejskiej. - Bo piękno jest równie po
żyteczne jak  pożyteczne, a może i po
żyteczniejsze... - prezydent zacytował 
zasłyszane gdzieś i przetłumaczone na 
język polski zdanie.

Ważne, że ludzie wychodzą z ziele
nią często przed własny płot, nie za
sklepiając się wyłącznie na terenie wła
snej posesji. Ks. proboszcz Rufin 
Halszka z nagrodzonej parafii Królo
wej Apostołów m iał ostatnio okazję 
pokazać nie tylko najbliższe otoczenie 
kościoła, ale i miasto braciom - werbi- 
stom, którzy przybyli z generalną w i
zytacją z Rzymu. Podkreślił wagę pięk
na i harmonii wokół nas, zaś przedsta
wicielka firmy “M otor”, z zawodu na
uczycielka, mówiła o potrzebie naucza
nia szacunku do przyrody od najmłod
szych lat. Naczelnik Wydziału Ochro
ny Środowiska I. Kułachowa potwier
dziła, że kilkuletnia edukacja ekolo
giczna wśród dzieci i młodzieży zaczy
na przynosić efekty, przynajmniej w 
sferze świadomości. Dyrektor Zarządu 
Zieleni M iejskiej Andrzej Kozera 
podzielił się z zebranymi doświadcze
niami swojego przedsiębiorstwa jeśli 
idzie o sposoby utrzymania zieleni czy 
nasady roślin, które są nota bene noto
rycznie niszczone. W spomniał też o 
trudnych warunkach tegorocznej edy
cji konkursu. Przypomniał artykuł o 
Rybniku w kwartalniku “Kwiaty” i pla
nach dalszej w spółpracy z redakcją 
tego pisma, co będzie zapewne okazją 
do prom ocji m iasta. Poinform ow ał 
również o pracach nad “wypełnieniem” 
nowego ronda budowanego przy ul. 
Kotucza i Zebrzydowickiej. Przy oka
zji prezydent Makosz poinformował

zebranych o aktualnych zamierzeniach 
miasta i najważniejszych inwestycjach.

Maria Krystyna Kulawik przeczy
tała fragment “Pana Tadeusza” Mickie
wicza opisujący sad i ogród, życząc by 
ogrody aktualnych i przyszłych laure
atów miejskiego konkursu tak właśnie 
były postrzegane.

Na zakończenie wiceprezydent Ry
szard Kufel wyraził nadzieję, że tego
roczni zwycięzcy zarażą swym entuzja
zmem sąsiadów, by ta zdrowa rywali
zacja mogła być w przyszłości konty
nuowana.

Posesja zwycięzców kategorii oto
czenia wokół domu państwa Kotu
lów liczy 2 tys. m kw. - Do niedaw
na mieszkaliśmy w bloku - mówi T. 
Kotula. - Oprócz doświadczeń jakie  
miałam dzięki pracy w ogródku dział
kowym rodziców, nie mieliśmy żad
nych innych - dodaje żona Ewa. Dość 
szybko zrezygnowaliśmy z warzyw na 
rzecz roślin ozdobnych. Teraz ogród 
ciągle się zmienia - mówi pan Tade
usz. - Rejestruję wszystko na wideo, 
ale to jeszcze nie efekt końcowy. Cze
ka nas wiele ciężkiej pracy, ale my
to po prostu lubimy...

Irl

Otyłość 
i następstwa
W poniedziałek 28 października

wszyscy chętni mogą wysłuchać pre
lekcji dr n. med. Mariana Kuczery 
na temat “Otyłość i następstwa”.

Spotkanie odbędzie się w Domu 
Kultury w Boguszowicach o godz. 
17.00 i zostało zorganizow ane przez 
R egionalne T ow arzystw o O św iaty 
Z d ro w o tn e j w cy k lu  “ P ro m o c ja  
Z drow ia” .

Wszystkich zainteresowanych
budową domów jednorodzinnych

w zabudowie szeregowej u zbiegu ulic 
Wierzbowej i Żołędziowej

w Rybniku spółdzielnia "Wierzbowa" zawiadamia, 
że spotkanie informacyjne odbędzie się 

w poniedziałek 28 października o godz. 17.00
w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Szafranka. 
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O Puchar Prezydenta Rybnika

“Gołymbiorze”
Już w starożytności do przenoszenia 

korespondencji wykorzystywano gołę
bie. Hodowane specjalnie w tym celu 
odmiany nazywano “gołębiami poczto
wymi”. Ptaki te pełniły rolę listonoszy 
również w średniowieczu i kolejnych 
epokach aż do XX wieku, a zwłaszcza 
podczas pierwszej wojny światowej / 
1914-1918/. W każdym garnizonie bu
dowano wielkie gołębniki, a maszeru
jącym na front oddziałom towarzyszyły 
niesione w klatkach gołębie. W razie ko
nieczności wypuszczano je  z przywią
zanym do nogi raportem. Ptaki bez tru
du trafiały z informacją do garnizono
wego gołębnika i nieraz ratowały życie, 
informowały o klęsce czy zwycięstwie, 
a także warunkach pogodowych. A za
tem dla ówczesnej komunikacji gołębie 
pocztowe były rodzajem “telefonów ko
mórkowych”.

W połowie XIX wieku na terenie Bel
gii, Holandii i w zachodnich Niemczech 
rozpoczęto hodowlę gołębi pocztowych 
dla czystej przyjemności. Hobby to sta
ło się szczególnie popularne w środo
wiskach robotniczych. Górnicy i hutni
cy po godzinach ciężkiej pracy szukali 
wytchnienia w przyjemnym zajęciu. Ho
dowali pelargonie, rybki w akwarium, 
kanarki, króliki czy wreszcie gołębie po
cztowe. W niem ieckich kopalniach, 
m.in. w Westfalii pracowało wtedy rów
nież wielu Ślązaków. Po pierwszej woj
nie światowej powrócili oni na Śląsk, 
przenosząc z Westfalii “gołębiarskie”

zamiłowanie. Jednym z takich westfa- 
loków był Józef Pieczka z Niedobczyc. 
To on wraz z kilkoma kolegami m.in. 
Leopoldem Sachsem i Karolem Brach- 
manem spotkali się w drugi dzień świąt 
Bożego Narodzenia 1921 roku i posta
nowili zorganizować pierwsze w naszej 
okolicy Towarzystwo Hodowców Go
łębi Pocztowych. Po kilku miesiącach 
towarzystwo liczyło już 25 osób. Nato
miast pierwszy lot “rybnickich gołębi” 
zorganizowano w sierpniu 1922 roku. 
Ptaki wywieziono koleją do Częstocho
wy i wypuszczono. Po około dwóch go
dzinach gołębie wróciły do Rybnika. W 
następnych latach sport ten wspaniale 
rozwijał się, a gołębie latały nawet z 
Grodna, Tallina, Wilna czy Bukaresztu. 
W latach międzywojennych gołąb po
cztowy był jednak “obiektem strategicz
nym”, stąd wszyscy jego hodowcy byli 
rejestrowani przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych. To jednak w żadnym 
wypadku nie krępowało rozwoju gołę- 
biarstwa w Polsce. Natomiast z tych sa
mych “strategicznych” powodów, pod
czas okupacji hitlerowskiej Niemcy pod 
groźbą bardzo surowych kar zakazali 
hodowli gołębi, które mogły być prze
cież używane do przenoszenia kore
spondencji tajnych organizacji. Mimo 
to jednak niektórzy zakochani w gołę
biach hodowcy nie pozbyli się wszyst
kich ptaków. Dlatego zaraz po zakoń
czeniu wojny hodowcy ponownie zaczę
li szybko zapełniać swe gołębniki. W

czasach PRL państwo nie utrudniało 
rozwoju tego sportu. Przeszkodą w la
tach 70. było wprowadzenie czterobry
gadowego systemu pracy w kopalniach. 
Wtedy niektórzy hodowcy musieli pra
cować w soboty i niedziele, co bardzo 
utrudniało posyłanie gołębi do lotów.

Dziś w Polsce jest 40 tysięcy hodow
ców gołębi, z tego na Śląsku ponad 8 
tysięcy. Na terenie Rybnika około 400 
hodowców ma w swych gołębnikach 
ponad 30 tysięcy  
gołębi. Nasi hodow
cy zrzeszen i są  w 
trzech oddziałach:
R ybn ik  C entrum , 
Rybnik-Boguszowi- 
ce i Rybnik-Niedo- 
bczyce. Podczas te
gorocznego sezonu 
w 14 lotach walczyli 
pierwszy raz o Pu
char P rezy d en ta  
Rybnika. Z dzielnicy 
Centrum zdobył go 
Michał Woźniczka, 
z B oguszow ie  
Ewald Dziewior i z 
Niedobczyc - Stani
sław Prus.

Uroczystość wrę
czen ia  pucharów  
oraz dyplomów odbyła się w ubiegłą 
sobotę 19 października w remizie OSP 
w Kłokocinie. Ta wspaniale przygoto
wana impreza zgromadziła około dwie
ście osób. Obecni byli: prezydent Józef 
Makosz, wiceprezydent Jerzy Kogut, 
prezydent Polskiego Związku Hodow
ców Gołębi Pocztowych Paweł Ernest 
Stencel i wielu innych gości. Przygry
wała orkiestra dęta kop. “Jankowice”, 
kapela ludowa z Kłokocina, wystąpił też

Józef Polok. Natomiast całość niezwy
kle dynamicznie zorganizował i popro
wadził radny Jerzy Widera.

O kilka słów na temat hodowli gołębi 
poprosiliśm y dwóch niedobczyckich 
“go łym b io rzy” - prezesa oddzia łu  
PZHGP Stephana Gintera i sekretarza 
Ryszarda Pytlika.

“Gołymbiorzami" nazywa się nas po
tocznie, my czasami również tak o so
bie mówimy, ale właściwie to “gołym

biorze " to są ci, co sprzedają gołębie 
na targu. My jesteśmy hodowcami go
łębi - mówi Ginter. - Dzisiejsi hodowcy 
gołębi w Rybniku to raczej ludzie star
si, młodych coraz mniej. Jest to zresztą^ 
hobby bardzo kosztowne. Utrzymanie 
80 gołębi kosztuje rocznie około tysią
ca złotych. Oprócz karmy trzeba kupo
wać lekarstwa, mineralia, trzeba mieć 
ciepły i czysty gołębnik z dobrą wenty
lacją[. Osobna rzecz to puszczanie go

łębi do lotu, tzw. /ługi. Trzeba opłacić 
transport, ale szybkie golębie-champio- 
ny moga  ̂przynieść również dochód -tłu
maczy Ryszard Pytlik. - Gdyby mi za
kazano hodowania gołębi, to byłaby to 
dla mnie prawdziwa tragedia - mówi 
Stephan Ginter. - Nasze hobby ma bar
dzo towarzyski i rodzinny charakter. W 
odróżnieniu od wędkarzy, my siedzimy 
przeważnie w domu. Utrzymanie gołęb
nika w czystości zajmuje czasami około 

czterech godzin  
dziennie. A kiedy od
damy w sobotę gołę
bie do lotu, to w nie
dzielę rano tylko wy
czekujemy i patrzymy 
w niebo czy już idą. 
Dlatego gołymbiorze 
chodzą w niedzielę 
bardzo wcześnie do 
kościoła. Chociaż 
nieraz bywało, że 
uciekaliśmy z mszy, 
bo gołębie wróciły 
szybciej niż zwykle. 
Takiemu powracają
cemu z lotu gołębio
wi trzeba zdjąć gumo
wą obrączkę i wrzu
cić ją  do specjalnego 
zegara, który zareje

struje czas i pozwoli wyłonić zwycięzcę 
lotu.

- Bardzo wzruszające są też pogrzeby 
gołębiorzy. Przed spuszczeniem trum
ny, na cmentarzu wypuszcza się symbo
licznie kilka gołębi. To bardzo piękna 
tradycja. Aż się łza w oku kręci... - mówi 
Ryszard Pytlik.

T ekst i zdj.: M arek Szołtysek

Puchary otrzymali (od lewej) Ewald Dziewior, Stanisław Prus 
i Michał Woźniczka

Działająca w ZSE-U od września tego 
roku minifirma powstała w ramach co
raz popularniejszego w Polsce między
narodow ego ruchu M łodzieżow ych 
Przedsiębiorstw, odpowiednika zacho
dnioeuropejskich organizacji Young 
Enterprise. Celem tego typu działalno
ści jest praktyczne zapoznanie młodzie
ży z funkcjonowaniem podmiotów go
spodarczych, czyli krótko mówiąc “ucze
nie przez działanie”.

Grupa uczniów decydujących się na 
udział w przedsięwzięciu zakłada mini- 
firmę i przez cały rok szkolny, z niewiel
ką tylko pomocą dorosłych, zarządza nią, 
produkuje i sprzedaje wybrany wcześniej 
rodzaj towaru bądź usługi, formułuje i 
zawiera umowy, prowadzi księgowość, 
wypłaca pensje, odprowadza podatki i 
opłaty za świadczenia socjalne. Tak jak 
w prawdziwym przedsiębiorstwie, mini- 
biznesmeni muszą przeprowadzić anali
zę rynku, założyć konto w banku i opra
cować biznes plan.

Idea tworzenia miniprzedsiębiorstw 
narodziła się na początku wieku w Sta
nach Zjednoczonych, do Europy pomysł 
dotarł w latach 60., z miejsca zdobywa
jąc tysiące zwolenników, m.in. w Wiel
kiej Brytanii, Irlandii, Niemczech, Bel
gii, Szwecji, Holandii i Francji. Wszyst
kie narodowe organizacje zrzeszone są 
w Federację Europejską Young Enterpri
se Europę z siedzibąw Brukseli. Na pol
ski grunt pomysł przeszczepiła w 1994 
Liliana Andrzejewski, założycielka i dy
rektorka Europejskiego Centrum Kultu
ry w Kolonii, ona też pełni funkcję pre
zesa “centrali”, czyli Zarządu Fundacji 
Polskich Młodzieżowych Mini-Przedsię- 
biorstw w Warszawie.

Szkolne minifirmy działająna zasadach 
fikcyjnej spółki akcyjnej, za którą pra
wną odpowiedzialność ponosi Fundacja. 
Każdy z członków 15-osobowej grupy 
uczniów klas maturalnych lub przedma
turalnych otrzymuje 5 akcji, wartości 20 
zł, przy czym 4 z nich musi sprzedać czte
rem różnym osobom. W ten sposób two
rzy się kapitał akcyjny przedsiębiorstwa.

Rybnicka minifirma, o dźwięcznej na
zwie TWIST, stworzona przez piętnastu 
pełnych zapału uczniów ZSE-U, startu

Szkolny mlnibiznes
W ub. poniedziałek 15-osobowa załoga przedsiębior

stwa produkcyjno-usługowego TWIST uruchomiła pro
ce s wytwórczy identyfikatorów dla uczniów klas pierw
szych Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Ryb
niku. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że 
ową załogę tworzy... sami uczniowie tejże szkoły.

przedmiotów ekonomicznych.
- Nie chcemy, aby działalność ograni
czyła się do naszych znajomych, chce
my, by zainteresowało się nią jak naj
szersze grono ludzi - mówi Magda. Aby 
poinformować mieszkańców Rybnika o 
swojej działalności, Dział Marketingu 
firmy TWIST planuje akcję promocyj
ną, m.in. poprzez rozwieszanie plakatów 
czy ogłoszeń, np. na klatkach schodo
wych. Nawiązywaniu kontaktów służy 
też sprzedaż akcji udziałowych - W ten 
sposób uczymy się jak znaleźć łudzi, jak  
ich przekonać do zakupu akcji, zaintere
sować nasza  ̂działalnością, zareklamo
wać się - twierdzi Tomasz Węgrzyn, 
dyrektor finansowy i inicjator założenia 
minifirmy.

Na swoją działalność TWIST przezna
cza teoretycznie 2 godziny tygodniowo, 
praktycznie jednak praca zajmuje im 
wszystkie przerwy, a także wiele czasu 
po lekcjach. Wypracowany przez firmę 
zysk przeznaczony będzie częściowo dla 
Fundacji /40 procent/, częściowo zaś wy
płacony jako dywidenda dla akcjonariu
szy. Resztą będą mogli się podzielić sami

młodzi przedsiębiorcy. W całej akcji nie 
chodzi jednak o pieniądze, a o to, by mło
dzież jak najlepiej wykorzystała wiedzę 
teoretyczną, jak ą  poznała w szkole, 
próbując swoich sił w praktyce. Cała 
praktyczna strona działalności zawarta 
jest w “Vademécum Młodego Przedsię
biorcy”, przedstawiającego podstawowe 
zasady funkcjonowania firmy oraz pre
zentującego wzory dokumentów ko
niecznych do prawidłowego prowadze
nia przedsiębiorstwa.

Zespół naszych młodych przedsiębior
ców weźmie udział w organizowanych 
konkursach - regionalnych i ogólnopol
skich, mających wyłonić najlepszych, 
którzy reprezentować będą Polskę na co
rocznym europejskim konkursie, organi
zowanym w jednej z europejskich stolic.

Ciekawostkąjest, że uczestnikiem mi- 
niprzedsiębiorstwa można być tylko raz, 
przez okres jednego roku szkolnego, bo 
tak długo może istnieć rozwiązywana po 
9 miesiącach firma. Od września może 
ruszyć nowa spółka - jednak z całkowi
cie zmienionym składem osobowym. 
“Starzy” miniprzedsiębiorcy mogą w niej 
pełnić jedynie rolę doradców albo ... po 
prostu założyć własną, prawdziwą fir
mę... W tym ostatnim przypadku wypa
da jedynie życzyć powodzenia.

L ucyna Tyl

Młodzi przedsiębiorcy z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych. Zdj.: sol

je  z funduszem założycielskim w wyso
kości 1500 zł, stawiając jednocześnie i 
na produkcję, i na usługi: - Zaczynamy 
naszą działalność od produkcji identyfi
katorów dla szkoły - mówi prezes TWI- 
STU, uczennica III b LE, Magdalena 
Zawada. - Oprócz tego chcemy świad
czyć usługi dla ludności: myć okna, pil
nować dzieci, organizować zabawy ta
neczne dla uczniów szkół podstawowych, 
robić okolicznościowe stroiki. W trakcie 
działalności zobaczymy co będzie “scho
dziło ” i na jaki konkretnie towar mamy 
się nastawiać.

Młodzi przedsiębiorcy wybrali spośród 
siebie zarząd i czterech dyrektorów dzia
łów /administracyjnego, finansowego,

technicznego oraz marketingu i handlu/. 
Każdy członek firmy pracuje w jednym 
z działów. W grudniu skład zarządu ule
gnie zmianie, tak, by każdy minibizne- 
smen zapoznał się z zakresem obowiąz
ków na wszystkich stanowiskach.

TWIST, będąc częścią Fundacji, pod
lega koordynatorowi z Gliwic, organizu
jącemu działalność minispółki na tere
nie Śląska. Prócz tego, jak każda ze szkol
nych firm, korzysta z pomocy doradcy, 
którym najczęściej jest osoba związana 
ze światem biznesu. W przypadku TWI- 
STU jest to pracownica PKO BP, patro
nującego przedsięwzięciu. Na terenie 
szkoły opiekę nad przyszłymi biznesme
nam i sp raw u ją  dw ie nauczycie lk i

c.d. ze strony 1.
sprzedawcy w Hilti-Center jest profesjo
nalny rzeczoznawcza teclmiczny.

Klientom, którzy skuszą się na jeden z 
3,5 tysiąca artykułów, firma gwarantuje 
pełną satysfakcję z ich użytkowania.

Hilti to przede wszystkim elektronarzę
dzia i rozmaite techniki zamocowań. 
Sprzęt choć nie tani, jest bezpieczny i 
łatwy w użyciu, używajągo przede wszy
stkim zawodowcy - zakłady przemysło
we i firmy budowlane. Na terenie ROW- 
u Hilti ma wielu zadowolonych klientów.

N iew ątpliw ym  plusem firm y jest 
fakt, że wyroby sprzedawane są nie 
poprzez sieć dealerów, ale we w ła

snych sklepach, posiadają także korzy
stny okres gwarancji /niektóre nawet 
5 lat/.

Hilti posiada certyfikat światowej jako
ści ISO 9002, a na tegorocznych Targach 
Poznańskich firma wyróżniona została 
złotym medalem za system ochrony prze
ciwpożarowej, który został wykonany i z 
powodzeniem działa m.in. w elektrowni 
“Rybnik”.

Rybnicki sklep Hilti-Center z zało
żenia ma obsługiwać teren ROW wraz 
z Knurowem, Łaziskami i Mikołowem.

Jakość Hilti ma sw oją cenę. Stano
wi ona jednak więcej niż je j wartość.

/a/

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825 & 2  3



Skrzynecka ma głos!
Piękna kobieta dysponująca, o 

czym pewnie nie wszyscy wiedzieli, 
pięknym głosem... Katarzyna Skrzy
necka, aktorka Teatru Po
wszechnego w Warszawie uję
ła rybnicką publiczność wraż
liwością, wielką kulturą, dy
stansem do własnej kariery i 
humorem.

Na jej recital złożyły się przede 
wszystkim utwory pisane specjalnie 
dla niej przez Włodzimierza Korcza, 
ale również piosenka z “Metra”, w 
którym występowała, przedwojen
ny przebój Ordonówny Miłość ci 
wszystko wybaczy we własnej, ory
ginalnej interpretacji, humorystycz
ne piosenki z przebierankami, gdzie 
pokazała swoje aktorskie umiejętno
ści, a także evergreeny, jak choćby 
“Yesterday” Beatlesów. Przedstawi
ła również swój najnowszy “prze
bój”, jak z przekąsem nazwała swój 
udział w telewizyjnej reklamie pew
nego środka czyszczącego, a potem 
zaśpiewała wersję oryginalną rekla
mowej piosenki - sławną arię Car
men z opery Bizeta. I okazało się, 
że Skrzynecka i tu radzi sobie zu
pełnie dobrze.

Artystka przyznała się również, że 
jej przygoda z piosenką zaczęła się od 
festiwalu piosenki francuskiej, który 
wygrała. W nagrodę pojechała na stypen
dium do Paryża. Miłość do Piaf, Aznavoura 
czy Brella i Brassensa, i w ogóle do piosenki 
francuskiej pozostała jej do dziś, co udowo
dniła wykonując współczesną piosenkę z 
pogranicza jazzu, populamąw Paryżu.

Publiczność rybnicka, która od dawna Kata-

rzynę Skrzynecką lubiła, polubiła japo tym re
citalu pewnie jeszcze bardziej; inni dowiedzieli 
się, że jest ona tak wszechstronną artystką

Na zakończenie, a jeszcze przed bisem, 
Katarzyna Skrzynecka podziękowała pra
cownikom teatru, w tym akustykom i 
oświetleniowcom, za współpracę, co wy
stępującym w naszym teatrze przyjezdnym 
artystom zdarza się bardzo rzadko...

Irl

Katarzyna Skrzynecka zaskoczyła wszech
stronnością swego talentu. Zdj.: sol

Śpiewająco przez studia...
Przepięknym wykonaniem Gaudę 

Mater Poloniae rozpoczął swój występ 
w kościele pod wezw. Królowej Apo
stołów oo. misjonarzy Akademicki 
Chór Politechniki Śląskiej w Gliwicach 
pod dyrekcją Czesława Freunda.

Koncert został zorganizowany w dniu i 
z okazji 18. rocznicy pontyfikatu Jana 
Pawła II oraz rozpoczynającego się roku

sacri Józefa Świdra. W absolutnej ciszy 
można było wysłyszeć wyśpiewaną do 
końca każdą nutę, a zgranie poszczegól
nych głosów było idealne.

Dyrygent Czesław Freund rybnicza- 
nom kojarzy się przede wszystkim z dzia
łalnością w Państwowej Szkole Muzycz
nej II stopnia w naszym mieście i prowa
dzeniem tu znanego z wielu sukcesów

Akademicki Chór Politechniki Śląskiej pod dyrekcją Czesława Freunda 
dostarczył rybnickim melomanom wielu muzycznych wrażeń. Zdj.: sol

akademickiego, a dedykowano go pra
cownikom i studentom Centrum Kształ
cenia Inżynierskiego Politechniki Śląskiej 
w Rybniku.

Wspaniała akustyka kościoła wydobyła 
cały kunszt ponad 50-osobowego chóru 
oraz wyłonionego z niego Zespołu Ka
meralnego 6x6. Oba zespoły przedstawiły 
bardzo ambitny i trudny repertuar kame
ralny i chóralny: od anonimowych XV- 
wiecznych pieśni do współczesnych kom
pozycji Jacka Glenca, pięknej pieśni ma
ryjnej Henryka M ikołaja Góreckiego 
Zdrowaś bądź Maryja i tryptyku - 3 canti

chóru Cantemus. Ten doświadczony pe
dagog od 1994 roku prowadzi uczelniany 
chór mieszany Akademii Muzycznej w 
Katowicach, a od lutego tego roku rów
nież chór Politechniki Śląskiej, który go
ściliśmy w Rybniku.

W wydrukowanym programie koncer
tu zawarto również apel do studentów 
uczelni, w tym rybnickiego Centrum 
Kształcenia Inżynierskiego, o wstępowa
nie do chóru. I Ty śpiewająco możesz 
przejść przez studia - zapewniają organi
zatorzy życia muzycznego uczelni. Pro
pozycja nie do odrzucenia... Irl

Dom Kultury w Rybniku-Niedobczycach organizuje kurs
języka niemieckiego dla początkujących

w terminie od 1.11.96 do 30.06.97
Odpłatność wynosi: 120 zł, płatne w dwóch ratach

Nie gaś nigdy 
światła 
nadziei

... pod takim  hasłem  odbył się na 
początku  październ ika  w Łęcznej 
k /L ublina IV Ogólnopolski Festi
wal Piosenki, Poezji, Teatru i Ma
larstwa.

Festiw al m iał na celu w yszuk iw a
nie talen tów  w śród osób n iepe łno 
spraw nych, um ożliw ien ie  im pro fe
sjonalnego  w ystępu , a także in te 
grację ze społeczeństw em . Na fes ti
w alo w ej scen ie  w y s tą p iło  ponad  
400 n iepełnospraw nych  artystów  z 
ca łego  k ra ju : P ło ck a , W arszaw y , 
K rosna, K ielc , B ia łegostoku , K ra
kow a...

N asze m iasto rep rezen tow ali w y
chow ankow ie Specjalnego O środka 
Szkolno-W ychow aw czego  p rzygo
tow ani p rzez Wandę Ryszkę, Ewę 
Jaszczuk, Stefanię Piszczek, Ta
d eu sza  Jan ow icza  i T ad eu sza  
Trybusia.

Skład ju ry  był w yjątkow y. Z asie 
d li w nim  p ro fe s jo n a l iś c i ,  m .in . 
daw ni członkow ie popularnego  ze 
społu P artita  - L udm iła  Z am ojska i 
M arek  N ie d z ie lk o , a tak że  ak to r 
łódzkiego  T eatru  M uzycznego Ja 
cek T rznadel. O bradom  ju ry  p rze
w odniczy ła  prezes Z arządu G łów 
nego Polsk iego  S tow arzyszen ia  na 
R zecz Osób z U pośledzeniem  U m y
słow ym  K rystyna M rugalska.

Jury wysoko oceniło występy  
w y ch o w a n k ó w  S p e c ja ln e g o  
O środka S zk o ln o -W y ch o w a w 
czego w Rybniku przyznając im 
pierwsze m iejsca w kategoriach: 
m u zy czn o -w o k a ln ej oraz te a 
tralnej.

Wieczór
pieśni

romantycznej
Muzeum w Rybniku, a także Biuro 

Koncertowe RCK zapraszają na Wie
czór pieśni romantycznej, który odbę
dzie się w środę 30 października o 
godz. 18.00 w' starym Ratuszu.
W programie utwory Schuberta, Schu

manna, Czajkowskiego, Karłowicza i 
Galla, a wystąpią Adam Zaak /śpiew/ 
oraz Marek Ciepierski /fortepian/.

Prasa francuska? 
Voilà!

Do 30 października w rybnickim 
ośrodku Alliance Française w Miej
skiej Bibliotece Publicznej czynna 
będzie wystawa prasy francuskiej 
wydawnictwa UniPresse.

Czasopisma te można nie tylko obej
rzeć, ale również z 30-procentową zniż
ką zaprenumerować.

W bogatej ofercie są czasopisma ko
biece - Elle, Marie Claire, Vogue i in., 
filmowe - Première, Telerama, Cahiers 
du Cinéma, czasopisma o sztuce - m.in. 
Art et Décoration, L 'Objet d ’Art, kuli
narne - Cuisine Actuelle, Cuisine Go
urmande, Guide Cuisine. Są również 
pisma z innych dziedzin - geograficz
ne, o tematyce górskiej, sportowe, dla 
wielbicieli samochodów i muzyki.

Można z nich dowiedzieć się wiele o 
kulturze Francji i jej życiu codziennym, 
ale przede wszystkim szlifować język...

Irl
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Widoczna na zdjęciu stylowa, wykonana z miedzi i mosiądzu, lampa widnieje 
na jednej z rynkowych kamienic. Niektórzy twierdzą, że nie pasuje ona stylem 
do kamienicy, na której się znajduje; a jakie zdanie mają na ten temat nasi Czy
telnicy? Wcześniej jednak trzeba odgadnąć, którą kamienicę lampa zdobi.

się na

Pierwsza z osób, które rozpoznają się na zdjęciu wykonanym w ubiegłym 
tygodniu kolo poczty na ulicy Korfantego i zgłoszą się w naszej redakcji, otrzy
ma publikowaną w gazecie fotografię oraz pięć smakowitych kołoczyków! Za
praszamy do zabawy!
Sponsorem naszej zabawy jest piekarnia Franciszka Studnika z Rybnika 
przy ulicy Kościelnej nr 3.
W ubiegłym tygodniu nagroda została odebrana przez Irenę Dudę 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

Kina
V______________ ___ _____________ ź

“APOLLO”
25 października, 17.00 - “ŻYLETA” 
/USA/; 19.00, 21.00 - “DZIECIAKI”
/USA/
26 -31 października, 18.00, 20.00 - 
“DZIECIAKI” /USA/

PREMIEROWE przy TZR 
25 - 26 października, 17.00, 19.15 - 
“NAM IĘTNOŚCI” /USA/
30 - 31 października, 17.00, 19.15 - 
“SZTORM” /USA /

DKF “EKRAN” przy TZR
28 października, 18.00 - “CABIRIA” 
/wł./ oraz “NIETOLERANCJA” /USA/
29 października, 18.00 - “ R Y K 
SZARZ” /franc.-wietn./ oraz “TWIER
DZA” /USA/

“ZEFIR” Boguszowice 
25 - 31 października, 17.00, 19.00 - 
“WIĘŹNIOWIE NIEBA” /USA/

Koncerty
Teatr Ziemi Rybnickiej 

27 października, 18.00 - Koncert ze
sp o łu  B U D K A  S U F L E R A , cena  
20,00 zł

Mała Scena Rybnicka 
31 października, 19.00 - KONCERT 
JA N A  PT A SZ Y N A  W R Ó B L EW -
SKIEGO, cena: 6 zł i 4 zł

Wystawy
Muzeum - Stary Ratusz

W ystawy stałe”Rybnik moje miasto” 
oraz “Cechy rzemieślnicze w miastach 
Górnego Śląska” oraz wystawa fotosów 
Zb. Solarskiego pt. “Barwy ziem i” 
czynne /z wyjątkiem poniedziałków/ od 
10.00 do 14.00, w środy od 10.00 do 
18.00, wstęp 2 zł /ulg. 1 zł/

Galeria TZR
W ystawa projektów z lat 1990-96 Pra
cowni A rchitektury i Grafiki “TOP- 
PROJECT”

MBP w Rybniku
Wystawa pn. “Laureaci literackiej N a
grody Nobla”

Dyskoteki
Mała Scena Rybnicka

26 października, godz. 20.00 - 2.00, 
cena 4 zł

Wieczorek dla samotnych
27 października, godz. 17.00 - 23.00

/gw/

GAZETA RYBÏÏICKA, TEL. 28825



Protestanci w Rybniku
W połowie XVI wieku w wielu krajach Europy, m.in. Niemczech, 

Czechach, Holandii, Szwajcarii dynamicznie rozwijała się prote
stantyzm. Najwięcej wyznawców miało wyznanie ewangelicko- 
augsburskie, od swego założyciela Marcina Lutra zwane również 
kościołem luterańskim. Trudno powiedzieć, kiedy w Rybniku po
jawili się pierwsi protestanci. Niektóre opracowania wspominają 
pastora Kissowiusza, który miał uciec z Rybnika podczas wojny 
trzydziestoletniej w 1629 roku. Jednak w kronikach wzmianki o 
pierwszych rybnickich protestantach spotykamy dopiero pod ko
niec XVIII wieku. Ich przyjazd do naszego miasta był związany z 
założeniem hotelu dla inwalidów wojennych pruskiej armii.

Nawa główna ewangelickiego kościoła przy ulicy Miejskiej pochodzi z 1853 
roku, zaś neoromańską wieżę dobudowano w 1875 roku

Abecadło
Rzeczy

Śląskich
V_________________ _______ J

W 1788 roku król Prus Fryderyk 
W ilhelm /1 786-1797/ wykupił Rybnik 
z rąk hrabiego Antoniego Węgierskiego. 
Można przypuszczać, iż miasto było mu 
potrzebne w związku z planami osadze
nia tutaj weteranów swojej armii. Pier
wotnie w lutym 1788 roku król praski 
planował wybudowanie hotelu dla inwa
lidów w Kluczborku. Jednak inspektor 
budowlany Pohlmann z Opola zasuge
rował, że będzie taniej i prościej przebu
dować na ten cel rybnicki zamek. Propo
zycję przyjęto i minister śląski hrabia 
Hoym wyznaczył do realizacji tego pla
nu inspektora budowlanego Franciszka 
Ilgnera. Prace rozpoczęły się jeszcze w 
1788 roku. Budowniczy Ilgner otrzymał 
również zadanie wybudować protestanc
kiego kościoła, gdyż większość mających 
przybyć do Rybnika inwalidów była wy
znania ewangelicko-augsburskiego. Zo
stał on przebudowany z przyzamkowej 
sieciami, czyli szopy służącej do susze
nia rybackich sieci. Do czasu ukończe
nia tej budowli nabożeństwa odbywały 
się w zamku. Ustanowiono też wtedy w 
Rybniku urząd ewangelickiego pastora. 
“Dzieje miasta Rybnika...” z 1861 roku 
tak komentująto wydarzenie: Przez usta
nowienie zaś ewangelickiego pastora 
będc[ nareszcie i ewangelicy mieli tę ko
rzyść, że będc[ mieli swe własne nabo
żeństwa. Słowo “nareszcie” dowodzi 
wyraźnie, że już wiele lat wcześniej część 
rybniczan była wyznania ewangelicko- 
augsburskiego. Natomiast pierwszy ko
ściół i pierwszy rybnicki pastor związani 
są z omawianymi wyżej wydarzeniami. 
O bliskich związkach “hotelu dla inwa
lidów” z rybnickim kościołem prote
stanckim świadczy także nazwa tego ko
ścioła. Zachował się rysunek pieczęci, 
gdzie czytamy po niemiecku “Inwaliden- 
kirche” czyli “K ościół Inw alidów ” .

Pierwsze ewangelickie nabożeństwo 
odbyło się w nowym kościele w niedzie
lę 1 listopada 1791 roku. Jego data nie

była przypadkowa, odprawiono je w nie
dzielę po 31 października, kiedy to w 
1517 roku przez wystąpienie Marcina 
Lutra “narodził się” protestantyzm.

Rybniccy protestanci nie mieli jednak 
szczęścia, bo ich nowy kościół spłonął

w 1796 roku. W tym samym roku został 
on odbudowany przez architekta Franci
szka Ilgnera, spłonął ponownie w 1853 

roku. Wtedy zbudowano 
nową świątynię, stojącą do 
dzisiaj przy ulicy M iej
skiej. Najpierw w 1853 
roku powstała prostokątna 
nawa, a w 1875 roku od 
strony północnej dobudo
wano neoromańską wieżę. 
Całość była murowana i 
otynkowana. Wyposaże
nie kościoła pochodzi z 
połowy XIX wieku. Skła
dają  się na nie piękny 
ołtarz ambonowy, wspar
te na filarach empory, kla- 
sycystyczne ławki, a w 
ołtarzu głównym kopia 
obrazu Bernarda Plockhor- 
sta Chrystus i syn marno
trawny.

Rybnicka parafia ewan
gelicka przestała istnieć 
wraz z hotelem dla inwali
dów w 1848 roku, a ryb
niccy ewangelicy zostali 

wówczas przyłączeni do parafii żorskiej. 
Ponownie rybnicka parafia utworzona 
została pod koniec 1870 roku i istnieje 
do dnia dzisiejszego. Nasi ewangelicy 
mieli też swojąwyznaniowąszkołę pod
stawową. Otwarto ją  w 100-lecie istnie

nia parafii w 1791 roku, zapisało się do 
niej dokładnie 34 uczniów. Jednak w 
1922 roku została zamknięta z braku od
powiedniej liczby chętnych. Jej ostatnim 
rektorem był nauczyciel Michalik. Na
tomiast budynek dawnej szkoły ewange
lickiej przekazano sprowadzonym w 
1922 roku do Rybnika siostrom urszu
lankom. Stoi on do dnia dzisiejszego na 
terenie klasztoru u zbiegu ulic Miejskiej 
i Klasztornej. W ostatnich latach jest tam 
przeprowadzany remont.

Trudno dokładnie określić ilu protestan
tów mieszkało w Rybniku. Na przełomie 
XVIII i XIX wieku nie mogło ich być 
więcej niż 40. Pierwsze dokładne dane 
przynosi spis z 1815 roku - 48 ewangeli
ków, 1825 rok - 51 i w 1835 roku - też 51 
ewangelików. Jeszcze dokładniejsze dane 
mamy z 1845 roku. Było wtedy w Rybni
ku 140 protestantów, z czego 31 to pen
sjonariusze hotelu dla inwalidów, zaś 109 
to rybniccy mieszczanie. W następnych 
latach liczba rybnickich ewangelików cią
gle rosła, co było związane m.in. z napły
wem do naszego miasta protestanckiej 
ludności niemieckiej. Infonmije nas o tym 
spis ludności z 1910 roku. W grapie 11656

rybniczan było 1132 ewangelików/ok. 10 
proc./, z których 1104 uważało się za 
Niemców, zaś tylko 28 za Polaków. Po
twierdzał się więc wtedy w Rybniku ste
reotyp postrzegania ewangelika jako 
Niemca. Po 1922 roku, kiedy Rybnik włą
czono do Polski, część ludności niemiec
kiej opuściła miasto. Miało to wpływ na 
liczbę rybnickich ewangelików, których 
spis ludności w 1931 roku zanotował nie
wiele ponad dwa procent/czyli około 500 
osób/. Współcześnie w samym Rybniku 
jest stu ewangelików, a cala rybnicka pa
rafia ewangelicka, której pastorem od 
1989 roku jest ks. proboszcz Zbigniew 
Kowalczyk liczy 420 wiernych. W nie
dzielę 3 listopada 1991 roku rybniccy 
ewangelicy obchodzili 200-lecie swej pa
rafii. Na tę okoliczność odremontowano 
kościół, co przy tak mało licznej grupie 
parafian było niemałym wysiłkiem. W re
moncie tym pomógł także jeden z rybnic
kich księży katolickich, ofiarując w du
chu ekumenizmu pewną sumę pieniędzy. 
Ewangelicy nieraz przekazywali na po
trzeby całego miasta dary otrzymywane 
w ostatnich latach od swych współwy
znawców z Zachodu.

M arek Szołtysek

Na dawnej pieczęci parafialnej umieszczony jest wi
zerunek Chrystusa Dobrego Pasterza i napis: “In 
validen Kirchen-Siegel zu Rybnick * Lucent fero  
1791 ” /Kościół Inwalidów w Rybniku * Nieść świa
tło 1791/

Poświęcenie kościoła 
w Rybnickiej Kuźni
W dzień patronki Śląska i fundatorki wielu kościo

łów - św. Jadwigi oraz w 18. rocznicę pontyfikatu 
papieża Polaka Jana Pawła 11-16 października - ar
cybiskup naszej diecezji Damian Zimoń poświęcił 
w Rybnickiej Kuźni nową świątynię pod wezwaniem 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.

Konsekrację kościoła poprzedziły pa
rafialne misje prowadzone przez księży 
misjonarzy: o. Henryka Kałużę oraz o. 
Rufina Halszkę, którzy “krzepiącym sło
wem” przygotowali duchowo parafian 
do tej ważnej uroczystości.

Na placu kościelnym zgromadziły się 
tłumy mieszkańców oraz zaproszeni go
ście: delegacje okolicznych parafii, księ
ża, przedstawiciele elektrowni “Rybnik”

W tym roku Sejmik Samo
rządowy Województwa Kato
wickiego ufundował po raz 
pierwszy nagrody dla wybitnie 
uzdolnionej młodzieży w dzie
dzinie nauki, kultury fizycznej 
i kultury artystycznej.

Wśród 15 uczniów szkół śre
dnich i studentów, którzy w tym 
tygodniu odbierali nagrodę pie
niężną /2 tysiące złotych każ
da/ zna laz ło  się czterech 
uczniów I Liceum O gó lno
kształcącego im. Powstańców 
Śląskich z Rybnika.

W dziedzinie nauki wyróż
nieni zostali:
-Aleksander Szojer, m.in. fina-

oraz przedstawiciele samorządowych 
władz naszego miasta. Arcybiskup Da
mian Zimoń “otworzył” symbolicznie 
drzwi kościoła. Następnie odprawiona 
została koncelebrowana msza św. W 
homilii, nawiązując do słów Chrystusa: 
“Ty jesteś opoką, na tej opoce zbuduję 
kościół mój...”, arcybiskup Zimoń pod
kreślił, jak ważnąrolę we współczesnym 
świecie i w życiu człowieka pełni kościół

lista Olimpiady Literatury i Języ
ka Polskiego oraz Olimpiady 
Języka Francuskiego,
- Nikodem Kuźnik, m.in. I miej
sce w IV Konkursie Chemicz
nym Politechniki Śląskiej, finali
sta Olimpiady Chemicznej,
- Adam Reich, m.in. finalista 
Olimpiady Biologicznej, Che
micznej,
-Łukasz Kulesa, m.in. finalista 
O lim p ia d y  W iedzy o P ra 
wach C z łow ieka , f in a lis ta  
O limpiady Wiedzy o Polsce i

i jego chrześcijańskie wartości, stanowią
ce arkę człowieczeństwa.

Nie zabrakło też serdecznych słów 
podziękowania wszystkim ofiarodaw
com i budowniczym przy wznoszeniu 
kościoła, szczególnie tutejszym księ
żom proboszczom: byłemu, ks. Fran
ciszkowi Kubinowi, i ks. Eugeniuszo
wi Fajkisowi.

Mieszkańcom tutejszej wspólnoty para
fialnej na długo pozostaną w sercu i pa
mięci przeżycia tego jesiennego, ciepłe
go wieczora. Odtąd głos dzwonu rozle
gający się z kościelnej wieży, jak kiedyś 
echo kuźniczego młota, odmierzał będzie 
rytm życia tej dawnej kuźniczej osady.

Wszystkim, którzy wspomagali dzie
ło budowy kościoła oraz uświetnili uro
czystość jego konsekracji, w imieniu 
całej wspólnoty parafialnej w Rybnic
kiej Kuźni serdeczne Bóg zapłać skła
da proboszcz parafii WNMP Eugeniusz 
Fajkis.

Świecie W spółczesnym.
Poproszony o refleksję na te

mat nagród dyrektor I LO Zbi
gniew Tomala powiedział: Je
stem zadowolony z każdego 
sukcesu uczniów. Wszyscy wy
mienieni to bardzo zdolni młodzi 
ludzie i z pewnością czeka ich 
jeszcze wiele wyróżnień i na
gród. I choć bez wątpienia dzię
ki nim zyskuje również szkoła, to 
przede wszystkim jest to duże 
osiągnięcie dla nich samych.

lal

Najlepsi
snajperzy

W niedzielę 20 października 
Kurkowe Bractwo Strzeleckie w 
Rybniku zorganizowało rekrea
cyjne zawody strzeleckie o tytuł 
Snajpera 1996.
Zawody rozegrane zostały na strzelni

cy sportowej i myśliwskiej na Paraszow- 
cu, a na zawodników oprócz samych 
zmagań czekała ciepła strawa i napoje. 
Chętni mogli też zaopatrzyć się w akce
soria myśliwskie - noże, stołki, a nawet 
miecze samurajskie, proce czy stare pi
stolety.

Choć startowało niewielu strzelców, 
zdobycie pucharów nie było łatwe. Pre
tendenci do tytułu Snajpera ’96 strzelali 
najpierw m.in. z pistoletu i karabinka 
sportowego, a następnie na strzelnicy 
myśliwskiej do obiektów nieruchomych 
i sylwetki biegnącego dzika.

O zwycięstwie zadecydowało dopiero 
strzelanie z automatycznej broni bojowej, 
a wśród startujących wojskowych, poli
cjantów i myśliwych najlepszy okazał się 
członek Bractwa Kurkowego z Bytomia 
- Janusz Słowiński. Drugie i trzecie 
miejsce zdobyli Mirosław Krzysztopik 
i Piotr Kurzyński, obaj z Komendy 
Rejonowej Policji w Rybniku.

Dodatkową atrakcją zawodów było to, 
że chętni mogli spróbować swoich moż
liwości strzelając z prezentowanych przez 
oficerów wojskowych z Gliwic dwóch 
karabinów kalibru 7,62 mm: ukm PK/ 
PKS i kb SWD. Pomimo bardzo dokład
nych objaśnień, jakich udzielili wojsko
wi przed strzelaniem, niektórzy strzelcy 
byli zaskoczeni możliwościami broni i 
wynikiem własnej próby. lal

' Godały ptoki '  

Zrynkowyj latarni

A >  ^
/  -Ą W  -

I

Ptok piyrszy
Czy te gołymbie pocztowe 
Mają ptosie móżdżki zdrowe? 

Ptok drugi
Tam i nazod sztyjc lotają.
Na co takie hobby mają?
Cisną w lufcie jak  maszyna: 
Sto dwadzieścia na godzina!
A trefią  ̂ i z Barcelony 
Do gołymbnika, do żony!

Ptok trzeci
Lepsze lotanie 
Niż gupie godanie!

/fra-szoł-ka/
V__________________________ )

K.K.

Przyszli naukowcy

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



O głoszenia drobne 
v___________________ J

SIATKĘ OGRODZENIOWĄ 
OCYNKOWANĄ, PLASTIKOWANĄ, 

TWARDĄ, CIEMNOZIELONĄ, 
średnicy 3,2 mm, 

mrozoodporną - 35 stop. C, 
trwałą, do 30 lat i inne 
oferuje tanio Zakład, 

tel. /032/115-2897, /036/ 252-93.
'k 'k 'k

MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH, ŻALUZJI 

PIONOWYCH, CYKLINOWANIE 
Teł. 210-51

•k'k’k

SPRZEDAM FAVORITKĘ 
Teł. 27606

•k'k'k

SPRZEDAM FIATA 125 P. - 1500 
1988 r. Teł. 28-718 po 17.00

•k'k'k

SPRZEDAM POLE 0,65 HA, 
obok mniejszego zalewu elektrowni 

“Rybnik” w Orzepowicach. 
Rybnik, ul. Buhla 45a

•k'k'k

PRACUJ WE WŁASNYM DOMU! 
WYRÓB KOKARD 

DEKORACYJNYCH. 
Zarobki 6-8 min miesięcznie. 

Chętni przesyłają znaczki za 3,00 zł 
na odpowiedź: “ELBE DEK”
Box 287, 35-959 Rzeszów 2.

•k'k'k

SPRZEDAM
ŁADNĄ SUKNIĘ ŚLUBNĄ 

Tel. grzeczn. 391-747 
od 7.00 do 15.00

O S M O B E K
S Z K O L E N I O W Y

E U R E K A c
44-200 Rybnik ul. Kościuszki 23 

biuro czynne - pon.,śr. i czw. (15.00-17.00) 
tel. 28-578 (od 15.00 do 21.00)

organizuje
K U R S Y

- prowadzenia książki przychodów i 
rozchodów wspomaganej komputerem

- pedagogiczny dla instruktorów 
praktycznej nauki zawodu

- komputerowe
- przygotowawcze do szkół średnich 

i na wyższe uczelnie
- okresowe szkolenia bhp

Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku
Dział Usług Pogrzebowych

ul. Rudzka 70 b
/Cmentarz Komunalny -tel. 28-991/

oferuje następujące usługi:
* wynajęcie karawanu 
"“całodobowy przewóz zwłok 
*szcroki asortyment trumien 
"“kosmetykę, ubranie 

i przechowanie zwłok 
"“wynajęcie kaplicy do pogrzebu 

z możliwością odprawienia mszy św. 
"“usługi cmentarne 
"“zamówienie wieńców, palm, 
wiązanek, kwiatów 

"“możliwość załatwienia orkiestry 
^wynajęcie autobusu 

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

Ceny konkurencyjne

Zarząd Miasta informuje
Zarząd Miasta Rybnika ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 
W DNIU 30.10.1996 ROKU OPRACOWANIE 

DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ OBUSTRONNEGO 
POSZERZENIA ULICY ŻORSKIEJ 

Specyfikację istotnych warunków  zam ów ienia /cena 10,00 zł/ m ożna ode
brać w siedzibie zam aw iającego, pokój 247 lub za zaliczeniem  pocztowym. 
U praw nieni do kontaktu z oferentam i: mgr inż. Władysława Lampart. 
Zamkniętą kopertą z ofertą oznaczoną “Obustronne poszerzenie ulicy Żor
skiej” należy złożyć w siedzibie zamawiającego, pokój 247.

Termin składania ofert upływa dnia 29 października 1996 roku o 
godz. 15.00.

O tw arcie ofert dnia 30 października 1996 roku o godz. 10.00 w siedzibie 
zamawiającego, sala nr 137.

Postępow anie będzie prow adzone z zastosow aniem  preferencji krajowych. 
W przetargu m ogą wziąć udział oferenci, którzy:
1. nie podlegają w ykluczeniu U staw y o zam ów ieniach publicznych.

Zarząd Miasta Rybnika ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 
NA WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA STAŁĄ 

SYGNALIZACJĘ ŚWIETLNĄ NA SKRZYŻOWANIU 
ULIC MIKOŁOWSKA - WIELOPOLSKA.

Termin realizacji - możliwie jak najkrótszy.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia /cena 20 zł/ można odebrać w 

siedzibie zamawiającego, pok. 247 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawnieni do kontaktu z oferentami: mgr inż. W. Lampart.
Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną

“Oferta na wykonanie dokumentacji technicznej na stałą sygnalizację świe
tlną na skrzyżowaniu ulic Mikołowska - Wielopolska” należy złożyć w siedzi
bie zamawiającego, pokój nr 247.
Termin składania ofert upływa dnia 7 listopada 1996 r. o godz. 15.00. 
Otwarcie ofert dnia 8 listopada 1996 r. o godz. 9.00 w siedzibie zamawiają
cego, sala nr 137.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1. Nie podlegają wykluczeniu Ustawy o zamówieniach publicznych

Zarząd Miasta Rybnika ogłasza 
PUBLICZNY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY 
NA SPRZEDAŻ GRUNTU WRAZ Z ZABUDOWANIAMI 

TJ.: HALĄ MAGAZYNOWĄ I PRZYBUDÓWKĄ ZLOKALIZOWANYMI 
W RYBNIKU PRZE UL. BRZEZIŃSKIEJ 

Działka, oznaczona w operacie ewidencji gruntów numerem 4648/189, karta 
mapy 3 obręb Rybnik zapisana w księdze wieczystej KW 113.202 w Sądzie Re
jonowym w Rybniku, posiada łączną powierzchnię 4938 m kw., w tym powierzch
nia zabudowy - 910 m kw.
Przedmiotowa działka znajduje się w strefie produkcyjno-usługowej
Cena wywoławcza: 232.000,00 zł 
Wysokość wadium: 2.300,00 zl

Przetarg odbędzie się w dniu 6 listopada 1996 r. o godz. 11.00 w sali nr 137 
I piętro budynku Urzędu Miasta Rybnika, ul. B. Chrobrego 2.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić wadium na konto Urzędu 
Miasta PBK Warszawa I Oddział Rybnik Nr 372602-2017-3600-2-73 lub 
bezpośrednio w kasie /parter budynku przy ul. B. Chrobrego 2 - pok. nr 22/ 
najpóźniej do godz. 10.00 w dniu przetargu.

Dodatkowo należy wpłacić w kasie Urzędu /pok. nr 22/ koszty organizacyjne 
przetargu w wysokości 20,00 zł.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na po
czet ceny nabycia, a w razie uchylenia się od zawarcia umowy w terminie 1 m ie
siąca od daty przetargu - nie podlega zwrotowi.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Grun
tami Urzędu Miasta Rybnika ul. Miejska 7 pok. 120 - tel. /036/22364

Zarząd M iasta Rybnika zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez 
podania przyczyn.

Zarząd Miasta Rybnika ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: WYKONANIE BADAŃ 

GEOLOGICZNYCH PODŁOŻA GRUNTOWEGO DLA POTRZEB 
LOKALIZACJI CMENTARZA KOMUNALNEGO 

W RYBNIKU-ORZEPOWICACH
Specyfikację-istotnych warunków zamówienia /cena 5,00 zł/ można uzyskać w 

Wydziale Ochrony Środowiska, Urząd Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, 
pok. 255.

Oferty w zaklejonej kopercie z oznaczeniem “Badania geologiczne pod cmen
tarz komunalny w Rybniku” należy składać w terminie do 12‘listopada 1996 r. 
do godz. 15.00 w Wydziale Ochrony Środowiska.

Przetarg odbędzie się w dniu 13 listopada 1996 r. o godz. 12.00 w siedzibie 
Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2, pok. 137.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków zamówienia można uzyskać w 
Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Rybnika: inż. Jadwiga Rut
kowska, mgr inż. Ludmiła Wiśniewska, tel. 230-11 w. 7224 lub 7222.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1. spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
2. spełniają wymogi określone w art. 22 Ustawy o Zamówieniach.

BEZPŁATNE PORADY PRAWNIKA 
w "Gazecie Rybnickiej"

W piątki w ’.00 w siedzibie naszej redakcji 
oficyna), tel. 28-825Z

ijący bezpłatnie porad

W razie p o t rze b y
TELEFONY ALARMOWE 

POG. RATUNKOWE: 999, 23-666 
STRAŻ POŻARNA: 998, f ł ^ T I l  
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: 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 25 do 31 października, apteka, 
ul. Dąbrówki 19, Rybnik, tel. 27-563

^EKSPRESS 
Rybnik, Reja 2

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

"Dziś fotografujesz - dziś masz zdjęcia "

l 4  zdjęcia paszportowe - tylko 6 z ł,- J
Zakład Optyczny - Maciej Ośliźlok

O feruient in : 44-200 Rybnik, Ul. Rac,borska 4c
- oprawy krajowe i z importu (obok apt6kj św; Antoniego)
• super lekkie szkła plastikowe Pon.-Pt - 9.00-17.00;

- szkła progresywne . korzystne ceny Sob ' 9 00 13 00
- naprawy

Dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz emerytów
zniżka 10%

ty lko  do końca  listopada!
UWAGA!

Środowa Giełda Cenowa
Mięso schab wołowe

extra
szynka wp. 
gotowana śląska

R acib orska  11 11,70 12,50 15,80 8,95
Hala Mięsna, 3 Maja 10,80 11,50 15,90 9,80
T A R G 9 ,9 0 -1 0 ,3 0 11,90-12,70 14,60-14,90 8,20 - 9,70

Owoce/Warzywa pom idory pom arańcze m arch ew ka ziemniaki

R acib orska 1 5 3,00 3,20 0,70 0,35
K o rfan teg o  4 3,20 3,50 0,70 0,30
T A R G 3,00 - 4,00 3 ,5 0 -4 ,0 0 0 ,7 0 -1 ,0 0 0,30 - 0,40

Spożywcze masło cukier jajko m ąka

R acib orska  1 5 200g -1 ,8 5 2,40 0,32 1,70
Delikates/, ul. Miejska 200g -1 ,8 5 2,50 0,35 1,70
T A R G 200q -1 ,8 0 2,20 - 2,50 0,28 - 0,35 CD O

W a lu ty 1 0 0
d o laró w

1 0 0
m arek

1 0 0  koron 
czeskich

10 0  frankó w  
francuskich

H otel Polski 281,00/283,00 183,00/184,00 10,10/10,35 54,30/55,30
Delikatesy, ul. Miejska 280,00/283,50 182,00/184,80 10,15/10,35 54,00/55,00
G a llu x , Rynek 280,00/283,50 182,00/184,80 10,10/10,35 54,30/55,30

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Żeglarstwo Żeglarstwo Żeglarstwo

Regaty z olimpijczykami
W ubiegły weekend regatami o Puchar Rybnika za

kończył się tegoroczny sezon żeglarski.
Od piątku do niedzieli Ośrodek Sportów 

Wodnych i Rekreacji elektrowni “Rybnik” 
tętnił życiem. 207 zawodników z Polski, 
Czech i Słowacji rywalizowało ze sobą w 
ośmiu klasach. W trzech stawka była szcze
gólnie wysoka, bo do pokonania było troje 
olimpijczyków z Atlanty: Weronika Glin- 
kiewicz M  Europa/, Mirosław Małek 
/kl. Raceboard/i Mateusz Kusznierewicz 
/kl. Finn/. W sumie rozegranych zostało 7 
wyścigów i w wielu klasach o zwycięstwie 
zadecydował dopiero ostatni rejs. Pomimo 
zaciętej walki i szczerych chęci pokonania 
olimpijczyków, okazali się oni jeszcze raz 
najlepszymi żeglarzami.

czątkującymi i bardziej doświadczonymi 
żeglarzami na wodzie rywalizowali tego
roczni olimpijczycy.

W sobotni wieczór na specjalnie zorga
nizowanym spotkaniu dzielili się doświad
czeniami i wrażeniami przywiezionymi ze 
Stanów Zjednoczonych. Młodzi żeglarze 
choć z szacunkiem, to jednak bez specjal
nego uwielbienia odnosili się do olimpij
skich gwiazd, traktując je  raczej jako star
szych, bardziej doświadczonych kolegów. 
Mateusz, Weronika i Mirek natomiast wo
bec nikogo nie starali się udowodnić swo
jej wyższości. Cały czas pokazywali, że są 
jeszcze jednymi zawodnikami startujący-

Weronika 61., a ja  56. Nawiązując do jego 
wypowiedzi Andrzej Piasecki - trener M. 
Małka zwracając się do wszystkich żegla
rzy dodał: - Na pewno chcecie być niegdyś 
olimpijczykami, marzycie o tym, prawda? 
To naprawdę jest bardzo ważne. Oni też o 
tym marzyli i osiągnęli to. Jeżeli więc sąna 
sali osoby, które zajęły 56. czy nawet dal
sze miejsce na regatach, to z nich najpraw
dopodobniej wyrosną zwycięzcy. Najważ
niejsze są marzenia.

Podczas ostatnich w tym roku regat zwy
cięzcami poszczególnych klas zostali: 
Klasa Finn - Mateusz Kusznierewicz - YKP 
Warszawa, Dominik Życki - Spójnia War
szawa, Dariusz Migacz - RKS Energetyk 
Klasa Laser Radial - Maciej Patejuk - 
Baza Mrągowo, Adam Zimny - RKS Ener
getyk, Maciej Żuczkowski - KS Maraton 
Klasa Optymist - Maciej Siedlaczek - 
RKS Energetyk, Lukas Fikacek - TJYP 
Frydek Mistek, Paweł Piszczyk - RKS 
Energetyk
Klasa Cadet - Jagoda Lewandowska/ 
Agata Piecha - RKS Energetyk, Adam 
Buczkowski/Tomasz Bianca - Zatoka Puck, 
Szczepan Wroński/Bartosz Milewski - 
SWOS Warszawa
Klasa Europa - Weronika Glinkiewicz - 
JKW Poznań, Piotr Sołtan - SWOS War
szawa, Monika Bronicka - Baza Mrągowo 
Klasa Ok’Dinghy - Jakub Jurkiewicz - 
SWOS Warszawa, Mariusz Piecha - RKS

Wieczorne spotkanie podczas regat - od lewej: kom. RKS Energetyk 
Jan Gustyn, Andrzej Piasecki - trener M. Małka, Mateusz. Kuszniere
wicz, Weronika Glinkiewicz, Mirosław Małek, Kajetan Glinkiewicz - 
ojciec i trener Weroniki

C/!?eT '>
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Okazję do zaprezentowania swoich umie
jętności mieli oprócz swoich podopiecz
nych, również trenerzy i opiekunowie. Ści
gali się oni w tradycyjnie już organizowa
nych regatach o Puchar Old Misia. W tym 
roku najlepszy okazał się Kajetan Glin
kiewicz - ojciec i trener Weroniki.

Tegoroczny Puchar Rybnika rozgrywa
ny na zalewie elektrowni miał szczególny 
charakter. Z kilku- i kilkunastoletnimi po-

mi w regatach, czując się nawet zawsty
dzeni posadzeniem za stołem razem z in
struktorami. - Uważałem siebie za człowie
ka, któiy od najmłodszych lat czegoś pra
gnął i któremu się udało - powiedział Ma
teusz Kusznierewicz. - Przeglądałem nie
dawno archiwalne wycinki z różnych re
gat. Okazało się, że już w 1987 roku spo
tkaliśmy się w trójkę podczas Srebrnego 
Żagla Optymista. Mirek zajął 11. miejsce,

Energetyk, Nikodem Gołębiowski - Turów 
Zgorzelec
Klasa Raceboard - Mirosław Małek - 
RKS Energetyk,Ryszard Mościcki - RKS 
Energetyk, Marek Bodziony - NOZŻ 
Nowy Sącz
Klasa Laser - Paweł Łazarski - Baza 
Mrągowo, Martin Pospisil - YC Brno, 
Rafał Nockowski - YKP Warszawa

T ekst i zdj.: /a/

Koszykówka Koszykówka

Z meczu na mecz coraz lepiej
Koszykarki KS Partners w wyjazdowym spo

tkaniu pokonały pierwszoligowca AZS Van-Pur 
Rzeszów 72:47 /35:28/.

Spotkanie rozegrane w ramach 3. kolejki 
rozgrywek II ligi stało na dobrym pozio
mie, a nielicznym rzeszowskim kibicom 
dostarczyło wielu sportowych emocji.

Od pierwszego gwizdka to rybniczan- 
ki nadawały ton grze i po pięciu minu
tach prowadziły już 11:4. Jednak od 10. 
minuty, kiedy rybniczanki prowadziły 
22:14, zaczęły popełniać wiele szkolnych 
błędów /błąd kroków, niecelne rzuty spod 
kosza/, co natychmiast wykorzystały aka- 
demiczki i powoli odrabiały straty. Pierw
sza połowa zakończyła się wynikiem 
30:23 dla zespołu Partners. W drugiej 
połowie rybniczanki systematycznie po
większały przewagę punktową, a nielicz
ni kibice Rzeszowa brawami nagradzali 
wspaniałe akcje duetuNieskubina - Fuł- 
biszewska, oraz szybkie kontry wypro
wadzane przez rybnicki zespół. Punkty 
dla KS Partners zdobyły: A. Kuszka - 
16, S. Nieskubina - 14, E. Dorofiejewa 
i G. Fulbiszewska po 13, N. Skrago - 6, 
A. Tomaszewska i A. Grelak po 4, M. 
Rejment - 2. W zespole gospodarzy 
najwięcej punktów zdobyła I. Kie- 
szkowska -16.

Po zakończeniu spotkania trenerzy

obu zespołów powiedzieli: M. Marci- 
niec/Rzeszów/ - Rybniczanki przewyż
szały moje podopieczne pod każdym 
względem. Obecnie budujemy zespół 
od podstaw. Nie mamy większych pla
nów na ten sezon i porażka z Rybni
kiem nie jest wielką sensacją.
K. Mikołajec /Rybnik/ - Z meczu na \ 
mecz mój zespół gra coraz lepiej i z j 
tego jestem bardzo zadowolony. Za- j 
grały bardzo dobrze w obronie, kilka- | 
naście razy przechwyciły piłkę akade- j 
miczek. Trochę słabiej wypadł atak, j 
szczególnie w końcówce Ipołowy, prze- j 
rażają mnie te szkolne błędy i niecelne \ 
rzuty spod samego kosza, i trzeba bę- \ 
dzie na tym trochę więcej popracować. 
Teraz mamy dwa tygodnie, aby przy- i 
gotować się do jednego z ważniejszych \ 
pojedynków wyjazdowych w tej fazie \ 
rozgrywek, myślę o spotkaniu w Sta- i 
rachowicach.

Zatem jutro przerwa w rozgrywkach | 
ligowych, a już 2 listopada w Stara- | 
chowicach odbędzie się mecz na i 
szczycie: SKT Starachowice - KS ; 
Partners.

MaT |

 ̂ Koszykówka j
Pierwsza
porażka

koszykarzy
Koszykarze MKKS-u Rybnik wy

stępujący w trzeciej lidze doznali 
pierwszej w tym sezonie porażki, 
przegrywając w Gliwicach z Carbo 
80:85 /41:49/.

W zespole rybnickim zabrakło Grzyb- j 
ka, Kaczmarka i Szymury, i dzięki temu ii 
koszykarze z Gliwic, zajmujący miejsce \ 
w środku ligowej tabeli, odnieśli w tym \ 
pojedynku zwycięstwo. Od pierwszych j 
minut spotkanie było wyrównane i ża- ij 
den z zespołów nie umiał wypracować \ 
sobie bezpiecznej przewagi punktowej. \ 
Na minutę przed gwizdkiem kończącym j 
mecz koszykarze Carbo prowadzili za- \ 
ledwie jednym punktem, ale ich dwie i 
akcje skończyły się celnymi rzutami i \ 
tym samym został ustalony końcowy I 
wynik spotkania.

Punkty dla MKKS-u Rybnik zdobyli: j 
A. Pierchała - 28, M. Sroka - 25, M. | 
Bober -16, R. Wróbel - 7, T. Sosna i j 
A. Kisiel po 2.

Jutro o godz. 18.00 na hali sporto- ii 
wej MOSiR-u w Rybniku rozpocznie J 
się kolejny pojedynek ligowy koszy- j 
karzy MKKS-u Rybnik, a ich rywa- \ 
lem będzie AZS Katowice. MaT j

(--- Judo ]  i Judo
V____

Artur Kejza Mistrzem Polski
Na rozegranych w Krakowie Mistrzostwach Polski se

niorów w judo najlepszy judoka KS Polonia Rybnik Artur 
Kejza wywalczył tytuł Mistrza Polski w kat. do 86 kg.

W całym turnieju Artur stoczył 4 wal
ki, pokonując judokę najpierw z Kato
w ic, po tem  dość 
szybko uporał się z 
zaw o d n ik iem  z 
Gdańska. W poje
dynku , k tó reg o  
staw ką był awans 
do ścisłego finału 
jego  ryw alem  był 
m is trz  P o lsk i z 
ubiegłego roku Pa-. 
weł Korycki z W ło
cław ka. W alkę tę 
A. K ejza  w y g ra ł 
przed czasem i tym 
samym stanął przed 
sz a n są  z d o b y c ia  
z ło teg o  m edalu .
Ż eby  go zdobyć  
m u s ia ł pokonać  
o lim p ijczy k a  z 
A tlanty - M arka Pisulę. A rtur jako 
pierwszy wykonał akcję zaliczoną na 3 
punkty i do końca kontrolował już prze
bieg walki i tym samym zdobył pierw
szy w swojej sportowej karierze złoty 
medal M istrzostw  Polski seniorów. 
Zdobycie tego tytułu dla judoki Polo

nii Rybnik ma podwójne znaczenie. Po 
pierwsze zdobył on złoty medal, a po 

d ru g ie  u dow odn ił 
w szy stk im  d z ia ła 
czom  P o lsk iego  
Związku Judo i same
mu M arkowi Pisuli, 
iż to on jest najlepszy, 
a wysłanie przez PZJ 
Pisuli do Atlanty było 
pow ażnym  błędem . 
Przypomnijmy, iż de
cyzją PZJ to właśnie 
Marek Pisula, spisu
jący się znacznie go
rzej od A. Kejzy na 
turniejach kwalifika
cyjnych wystartował 
w Atlancie.

Artur Kejza w swo
jej karierze sportowej 
był trzykrotnym mi

strzem Polski zarówno w kategorii ju 
niorów młodszych, jak i juniorów. W 
Mistrzostwach Polski seniorów wywal
czył już brąz i srebro, a złoto zdobyte w 
Krakowie wspaniale pasuje do medalo
wej kolekcji judoki Polonii Rybnik.

MaT

Najlepsi uczniowie-sportowcy
Z udziałem kurator Janiny Pillardy-Kozarzewskiej odby

ło się w poniedziałek w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usłu- 
gowych w Rybniku uroczyste podsumowanie minionego
sportowego roku szkolnego i

Oceniając i analizując ubiegłorocz
ne osiągnięcia szkół całego wojewódz
twa ogłoszono oficjalną klasyfikację i 
zwycięzców, którzy otrzymali pucha
ry ufundowane przez kuratora.

K lasyfikacja prow adzona była w 
czterech kategoriach. W pierwszej - 
szkół podstawowych w miastach - 
zwyciężyła SP nr 2 z Olkusza. W dru
giej - szkół ponadpodstawowych, ka
tegorii juniorek - 1 miejsce zdobyłoLO  
nr 2 z Żor. W trzeciej - szkół ponad
podstawowych, kategorii juniorów  - 1 
i III miejsce wywalczyły szkoły z Ryb
nika - najlepsi okazali się uczniowie z 
Zespołu Szkół Technicznych, a na III 
miejscu znaleźli się sportowcy z Ze
społu Szkół Mechaniczno-Elektrycz
nych. Ostatnią kategorią były szkoły

otwarcie nowego 1996/97.
gminne i tu zwycięstwo przypadło w 
udziale szkole z Gaszowic.

Przedstawiając wyniki końcowe pod
kreślono szczególne osiągnięcia szkół 
rejonu ROW-u, które okazały się w 
wielu dyscyplinach bezkonkurencyjne 
i ostatecznie znalazły się na wysokich 
miejscach we wszystkich kategoriach.

Rybnickie władze samorządowe na 
uroczystości reprezentowali: przewo
dnicząca Rady Miasta Urszula Szynol, 
cz łonk in i Z arządu  M iasta  M aria 
Kufa-Skorupa i naczelnik Wydziału 
Edukacji UM Tadeusz Szostok.

Części oficjalnej towarzyszyła olim
piada i gimnazjada sportowa dla szkół 
rybnickich, w ramach których rozegra
no m.in. mecze piłki siatkowej, wyścigi 
rolkarzy i zawody pływackie. /a/

Koszykówka ] Koszykówka
r

Koszykarska Liga Śląska
Można śmiało stwierdzić, że naj

prężniej rozwijającą się dyscypliną 
sportową w Rybniku jest koszyków
ka. Drużyna kobieca występuje w II 
lidze, mężczyźni w III i jest kilka 
młodszych zespołów, które walczą o 
punkty w ligach okręgowych łub ma- 
kroregionałnych.

Zaliczają się do nich juniorki i kadet- 
ki RMKS-u Rybnik, które w obecnym 
sezonie w ystępują w Śląskiej Lidze 
Koszykówki. Obecnie w sekcji koszy
kówki dziewcząt RMKS-u Rybnik tre
nuje 14 kadetek i 4 juniorki. Tworzą one 
jedną grupę treningową, której trenerem 
od niedawna jest dobrze znany rybnic
kim kibicom koszykówki Mirosław 
Orczyk. Zarówno przed zespołem ka

detek jak i juniorek nikt nie stawia wy
górowanych celów. Przede wszystkim 
młode koszykarki muszą wiele się nau
czyć i “otrzaskać się z koszykarskim 
parkietem”. Dopiero potem będzie moż
na coś więcej planować.

Dotąd kadetki rozegrały dwa, a junior
ki trzy spotkania. Z espół jun io rek  
RMKS-u Rybnik w pierwszym spotka
niu pokonał MOS Chrzanów 89:79. W 
drugim spotkaniu rybniczanki przegrały 
w Sosnowcu z miejscowąPogonią48:61.

Natomiast kadetki dwa rozegrane spo
tkania rozstrzygnęły na swoją korzyść. 
Najpierw pokonały LKS Cieszyniankę 
97:57, a potem na własnym parkiecie 
wygrały z MOSM Bytom 88:72.

MaT

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Zdjęcie

Zapraszam y naszych 
C zytelników  do w spól
nego og ląd an ia  zdjęć . 
W y sta rczy  p rzy jść  do 
red ak c ji z c iekaw ym  
zd jęc iem , k tó re  po 
opublikow aniu zw róci
my. /M ożna też  w rzu 
cić je  do naszych "żół
tych skrzynek"/.Raz w 
m iesiącu autora naj
sy m p atyczn iejszego  
lub najbardziej "od
jazdowego" zdjęcia  
firm a "EKSPRES  
FUJI", R ybnik, ul. 
Reja 2, nagrodzi bez
płatnym wywołaniem  
i wykonaniem odbitek 
z rolki filmu.

Owieczka 
w kociej skórze... 

Zdj.: I. W.

Klub Międzynarodowej 
Prasy i Książki 

Rybnik, ul. Sobieskiego 18

Wśród autorów prawidłowych rozwiązań krzyżówki 
z tego numeru rozlosujemy bon towarowy 

wartości 25 zł ufundowany przez Klub 
Międzynarodowej Prasy i Książki EMPiK

1 2 3 4 5 6  7  8  9  K) 11 12 13 
A 
B  

C 
D 
E 
F 
G 
H  
I
J 
K

POZIOMO : A2 - Potoczna nazwa materiału budowlanego A8 - Mieszkaniec te
renów górskich B6 - Skrót nazwy jednostki administracji wojskowej, zajmującej 
się poborem rekrutów C l - Przepowiednia C8 - Nazwa wydawnictwa zajmujące
go się budownictwem, architekturą, sztuką D6 - W aluta Koreańskiej Republiki 
Ludowo-Demokratycznej E l - Stos, np. słomy E8 - Wykonuje się je przy pomo
cy wiertarki G1 - Bloczki linowe, służą do podnoszenia ciężarów G8 - Podłoże 
życia danej biocenozy H6 - Skrót nazwy państwa ze stolicą w Pretorii II - Bakte
ria lub wirus 18 - Nie ma ich kamizelka J6 - Imię żeńskie, zdrobniale K I - Staro- 
skandynawski poeta K8 - Korsarz
PIONOWO: 1E - Służy do połowu ryb 2A - Z gwintem, do drewna lub metalu 
2G - Miasto z katedrą Notre Damę 4A - Ognista katastrofa 4G - Prymitywne 
narzędzie do mielenia ziarna 5E - Mimowolny, przymusowy skurcz mięśni 6A - 
Rzeka w Słowacji, prawy dopływ Wagu 6G - M iasto w azjatyckiej części Rosji 
8A - Odchody ptaków, nawóz 8G - Drewniany, prowizoryczny budynek 9E - 
Potoczna nazwa trójchloroetylenu 10A - Lotniczy, płócienny wiatrowskaz 10G - 
Prawo sprzedawcy do odkupienia towaru od nabywcy w określonym terminie 
12A - Najlepszy w peletonie 12G - Wyciąg wodny z roślin leczniczych 13E - 
Grupa wysp w Karolinach (Powiernicze W yspy Pacyfiku)
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, jakie powstanie po uporządkowaniu 
liter wg szyfru: D6, G9, E3, A12, J10; C l, F5, D12; K6, B8, G 4,15; A5, F5, G l, 
G il; A2, E l, J7, 0 3 ,  K2, G il, CIO, J6, H2, A8, E li.

Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki nr 40 z hasłem 
“SNY TO NOCNE ZJAWY MINIONYCH DNI” 

otrzymuje STANISŁAW CZOP, ul. Kadłubka 35/26, 44-270 Rybnik.
Nagroda do odebrania w redakcji przez miesiąc 

od daty ogłoszenia nazwiska zwycięzcy.

Sp. z o.o.

BARAN - 21.03. - 20.04. - Nie oczekuj niczego dobrego vt- sferze uczuć - drobne kłam
stwa, wspominanie starych grzeszków, małe intrygi - wszystko to zdecydowanie pogorszy 
nastrój ir domu. Rekompensatą będą nowe, intrygujące zadania w pracy, a ich realizacja 
pozwoli Ci zapomnieć o nieprzyjemnościach.
BYK - 21.04. - 20.05. - Ktoś w bardzo trudnej sytuacji poprosi Cię o wystąpienie w jego 
imieniu w ważnej sprawie urzędowej. Mimo wątpliwości zgódź się, a Twoje starania, 
uwieńczone zresztą sukcesem, zostaną wynagrodzone.
BLIŹNIĘTA - 21.05. - 20.06. - Znajdziesz się w sytuacji, kiedy zagrożone zostaną Twoje 
interesy. Najgorsze, że dowiesz się o tym w najmniej odpowiednim momencie, co może 
wyprowadzić Cię z równowagi na dłuższy czas. Finał będzie jednak optymistyczny... 
RAK - 21.06. - 20.07. - Trzeba będzie stoczyć niezłą batalię w obronie swoich poglądów 
i zasad. Byłoby łatwiej pójść na kompromis, ale to grozi kacem moralnym, zaś Ty tego 
typu dolegliwości znosisz niezbyt dobrze. Trzeba więc będzie wybrać...
LEW - 21.07. - 23.08. - Utrzymuj w szczególnym porządku wszystkie dokumenty finanso
we - rachunki, faktury, a nawet paragony zakupionych rzeczy. Będą Ci potrzebne przy 
okazji zawierania niezwykle intratnej transakcji.
PANNA - 24.08. - 22.09. - Najwięcej przyjemności znajdziesz przy okazji obcowania z 
zupełnie obcymi osobami - usłyszysz wiele słów aprobaty i zachęty do dalszej pracy. Nie 
odsuwaj się jednak od najbliższych - oni też Cię doceniają, ale trudniej przychodzi im 
tego okazywanie.
WAGA - 23.09. - 23.10. -Po kosztujących Cię sporo sił witalnych sukcesach, nastąpi 
wokół Ciebie wymarzona cisza. Będziesz pławił się w błogim nieróbstwie i odcinał kupo
ny od sławy. Możesz sobie na to pozwolić, ale też do czasu...
SKORPION - 24.10. - 22.11. - Na nic zdają się spektakularne działania. Do celu doj
dziesz tylko małymi posunięciami, bardzo przemyślanymi i precyzyjnymi. Lepiej nie od
krywać kart za szybko.
STRZELEC - 23.11. - 21.12. - Wpadłbyś w czarną rozpacz, gdyby nie optymistycznie 
nastawieni wspólnicy. To oni siłą swych argumentów przekonają Cię, że nie wolno się 
poddawać i trzeba walczyć do końca i - w Twoim przypadku - wygrać.
KOZIOROŻEC - 22.12. - 20.01. - Dają Ci się we znaki humory życiowego partnera - 
będzie milczący, a jeżeli już coś powie, to będzie to raczej nieprzyjemne. Kiedy jednak w 
dyplomatyczny sposób wyciągniesz od niego więcej szczegółów, zrozumiesz w czym rzecz 
i nie odmówisz wsparcia.
WODNIK - 21.01. - 19.02. - Dobry czas na aktywniejszy kontakt z dziećmi - swoimi, ale 
również tymi w najbliższym sąsiedztwie. Możesz wiele im dać, ale i wiele się nauczyć. Aż 
Cię zaskoczą dojrzałe sądy dotyczące m.in. tolerancji...
RYBY - 20.02. - 20.03. - Czy to przez pomyłkę czy też z powodu dość naiwnej intiygi 
dojdzie do konfliktu interesów z partnerami. Rzecz się w końcu wyjaśni i atmosfera oczy
ści, ale wszystkie strony poniosą straty finansowe. Ty również...

Palcem 
w  bucie...

Fatałachy 
z naszej szafy

Po kilku sezonach na krótkie, ale 
ciężkie zim ow e obuw ie traperskie, 
powrót do bardzo kobiecych wysokich 
botków, które tak polubiłyśmy przed 
laty. Najbardziej modne kozaczki /co 
m łodsze dziew czyny już  pewnie tej 
nazwy nie pamiętają/, w odróżnieniu 
od tych sprzed lat, lubią mieć zapięcie 
z p rzodu , choć o czyw iśc ie  są  też 
w ciągane i z zam eczkiem  z boku. 
B yw ają na p łask ich  obcasach , ale 
ró w n ież  na szp ilk ach , często  z 
lakierowanej skóry. O ile botki płaskie, 
na grubszej podeszwie sprawdzą się w 
czasie naszej mokrej śnieżnej i śliskiej 
zimy, szpilki m ogą okazać się mniej 
p rzy d a tn e . W cale  w ięc  n ie  będę 
zd z iw io n a , że p o zo s ta liśm y  p rzy  
k ró tk ich , w y g o d n y ch  bu tach  na 
“ tr a k to rz e ” lub “ s ło n in ie ” . 
Przynajmniej na codzienne okazje...

W różka

r

Rybnickie puzzle

Dziś ostatnie dwa z ośmiu frag
mentów. Należy złożyć je w całość, na
kleić na kartkę i przysłać do redakcji lub wrzucić do którejś z naszych 
żółtych skrzynek.

Wśród autorów prawidłowych rozwiązań, na które czekamy do 10 li
stopada, rozlosujemy dwie nagrody pieniężne wartości 20 zł każda.

Sp. z o.o.
Klub Międzynarodowej Prasy i Książki 

Rybnik, ul. Sobieskiego 18

W illiam W harton - 
W  księżycową jasną 
noc, P oznań 1995,
WYDAWNICTWO ZYSK  

I S-KA

Bohaterowie po
wieści zdążyli już po
znać gorzki smak 
wojny. Z ich począt

kowo dwunastoosobowej drużyny po 
ostatniej bitwie została tylko połowa. 
Okrutne doświadczenia, wzmocnione 
przez pogardę dla ograniczonej inteligen
cji dowódców, jednoczą ich w nienawiść 
do wojny.

mm mm mm mm

V erena - H eft 10,
O ktober 96

Magazyn adresowa
ny do pań, które czer
pią radość z robótek 
ręcznych. W numerze 
wiele ciekawych pro
pozycji sw etrów  i 
pięknych zestawów z kamizelkami.

Agnieszka M aciąg - 
M arakesz 5.30 

Płyta nagrana przez 
znaną polską model
kę nie odbiega znacz
nie od wydawanych 
obecnie “kobiecych” albumów. Więk
szość utworów jest stonowanych i spO' 
kojnych, a płytę otwiera piękna jesienna 
bossanova “Zatrzymaj czas

mm mm mm mm
The best of woman

W illiam W harton - 
Tato, Poznań 1995,
W ydawnictwo Zysk 
i S-KA

“Tato”, podobnie 
jak większość książek 
Whartona, jest powie
ścią autobiograficzną.
Autor w sposób nie
zwykle przenikliwy, ale zarazem bardzo 
zwięzły, opisuje relacje ojciec-syn, go
towość do zgody na odejście oraz śmierć.

TO WOMAN

Kompilacja najlep
szych piosenek śpie
w ających  pań. 
Podwójny album za

wierający ponad 150 minut muzyki! Na 
dwóch płytach znalazły się pojedyncze 
utwory m.in. k.d.lang, Sinead O’Connor, 
Martiki, Beverly Craven.

Hair N ow - N ovem-
ber/D ecember

Czasopismo, które 
wiele radości przynie
sie zawodowym fiy- 
zjerom, ale też pa
niom i panom, którzy 
akurat pragną zmienić 
swojąfiyzurę. Liczne 

propozycje pięknych fiyzur spodobają się 
każdemu, gdyż brak w nich szokującej 
ekstrawagancji.
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