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RYBNICKA
T Y G O D N IK  SA M O R Z Ą D O W Y

Nr 45/303 PIĄTEK 8 LISTOPADA 1996 CENA: 40 gr (4000,- zł)

Święto Niepodległości 
11 listopada

obchody w Rybniku
Rynek

- godz. 12.30 - Start do II Rybnickiego Biegu Niepodległości 
o Puchar Prezydenta Miasta

- godz. 15.30 - Intrada Miejskiej Orkiestry Dętej “Rybnik” oraz 
przemarsz do bazyliki św. Antoniego

-godz. 17.15 - Program poetycko-muzyczny pt. “Walka o Polskę” 
z udziałem Mirosława Kantora 
zakończony wielkim pokazem ogni sztucznych

Bazylika
- godz. 16.00 - Msza św. w intencji Ojczyzny, po mszy 

przemarsz na Rynek
Dzień odzyskania niepodległo-

Sesja Rady Miasta

Pionierskie plany zagospodarowania 
teren ó w  g ó rn iczy ch

Sesja, która odbyła się w ostatnią środę została praktycz
nie zdominowana przez tematy związane z gospodarką 
przestrzenną. Nic więc dziwnego, że pełne ręce roboty miał 
wiceprezydent Michał Śmigielski, który w Zarządzie Mia
sta nadzoruje sprawy związane z tą dziedziną.

Na wstępie Przewodnicząca Rady ode
brała przyrzeczenie od nowego radnego - 
Daniela Painty. Zastąpił on w pełnieniu 
tej funkcji Tadeusza Szostaka, który prze
szedł do pracy w Urzędzie Miasta na sta
nowisko naczelnika Wydziału Edukacji.

W swoim wystąpieniu poświęconym 
sprawom miasta i pracy Zarządu, prezy
dent Józef Makosz poinformował rad
nych o trwającej w Urzędzie Miasta kon
troli inspektorów z Regionalnej Izby Obra
chunkowej, aktualnie kontrolowana jest 
dokumentacja miasta, zaś wyniki kontro
li znane będą pod koniec grudnia br. Pre
zydent tradycyjnie przedstawił także stan 
prac na największych miejskich inwesty
cjach; nowa szkoła podstawowa w Bogu- 
szowicach zostanie oddana do użytku w 
przyszłym roku szkolnym i wtedy dopie
ro zapadnie decyzja o podjęciu kolejnej 
dużej inwestycji w oświacie. W ostatnim 
czasie odbyły się dwa spotkania z poten
cjalnymi wykonawcami prac związanych 
z budową oczyszczalni ścieków w Orze- 
powicach; w wyniku ich sugestii termin 
złożenia ofert na budowę przedłużono do 
15 grudnia br. Prezydent poinformował 
także, że rozstrzygnięty został przetarg na 
rozbudowę Urzędu Miasta. Wygrała go 
rybnicka firma ENERGO-INWEST, która 
zaoferowała cenę 6800000 zł. Kontynuo
wana jest wspólna inicjatywa miasta i ryb
nickich parafii mającąna celu ogrodzenie 
całego cmentarza parafialnego i komunal
nego u zbiegu ulic Kotucza i Rudzkiej, 
jego oświetlenie i zatrudnienie stróżów. 
Na zakończenie J. Makosz poinformował

o działającym już od kilku dni rondzie na 
skrzyżowaniu ulic Zebrzydowickiej i Ko
tucza i planach budowy kolejnego ronda 
przy zbiegu ulic Żorskiej i Boguszowic- 
kiej.

Po wystąpieniu prezydenta radni dokonali 
zmian w tegorocznym budżecie miasta.

Na wniosek Zarządu Miasta i Komisji 
Oświaty, Rada Miasta zaakceptowała 
utworzenie nowej szkoły - Podstawowego 
Studium Zawodowego, które będzie dzia
łać w ramach Zespołu Szkół Budowlanych. 
Nowa placówka przeznaczona jest dla mło
dzieży, która nie posiada wykształcenia 
podstawowego, a osiągnięty wiek (17 lat) 
uniemożliwia jej dalsze kształcenie w szko
le podstawowej. Nauka w studium potrwa 
rok, a składać się na nią będą zarówno za
jęcia teoretyczne jak i praktyczne.

Stosunkiem głosów 35 za, przy 3 
wstrzymujących się radni dokonali zmian 
w miejscowym planie ogólnym zagospo
darowania miasta Rybnika. Zmiany te idą 
w kierunku umożliwienia realizacji użyt
kowania terenów pod budownictwo mie
szkalne jak i usługowe na obszarach,

ści 11 listopada w 1918 roku 
ustanowiono świętem w 1937 
roku. Ciągłość jego obchodów 
przerwała wojna, a potem nie 
sprzyjały im polityczne okolicz
ności. Święto przywrócono do
piero w 1988 roku i od tej pory 
ten listopadowy dzień przywodzi 
nam na pamięć wydarzenia, które 
otworzyły naszej Ojczyźnie dro
gę do niepodległości, a także lu
dzi, którzy brali w nich udział.

Dajmy wyraz naszej patriotycz
nej postawie poprzez udekoro
wanie domów narodowymi bar
wami.

Spektakl
"Dziadów"
Z okazji Święta Niepodległości, w 

kościele pod wezw. Królowej Aposto
łów w Rybniku w sobotę 9 listopada 
o godz. 19.00 Teatr Wodzisławskiej 
Ulicy wystawi część I I  i obszerne 
fragmenty części I I I  “Dziadów” Ada
ma Mickiewicza.

c.d. na stronie 5.

c.d. na stronie 3.
w godz. 7.30 - 16.00, 

tel. 226-21 do 24

'Mata Scena Rybnicka \ oferujemy:
I - doradztwo techniczne i

zaprasza na -.

dyskoteki
soboty. godz. 20.00  -  2.00 

u i  Kościuszki 54

| - profesjonalne 
elektronarzędzia 

- techniki zamocowań 
| - ochronę p.poż.
| - chemię budowlaną

Zapraszamy do 
nowo otwartego sklepu 

HILTI
Rybnik, ul. Brzezińska 8a,

Zdj.: Zb. Solarski

Złote Gody
Pięćdziesiąt lat wspólnej życiowej drogi to ...zbieranie do

świadczeń, trwanie w doli i niedoli, w radości i smutku, to 
świadectwo wierności i budujący przykład dla bliskich...
- czytamy w liście gratulacyjnym Prezydenta Miasta wy

stosowanym do obchodzących Złote Gody par małżeńskich.

W miniony czwartek jubilaci: pań
stwo Edward i Alina Gumińscy, Lu
dwik i Helena Kaczmarczykowie, 
Antoni i Wanda Kawkowie, Alojzy i 
Gertruda Klochowie, Karol i Berta 
Kloskowie, Alojzy i Bronisława Ma- 
chulikowie, Kazimierz i Aleksandra 
Frosowie, Paweł i Kryspina Olesio
wie, Alojzy i Agata Pawlasowie, Bru
non i Anna Peplińscy, Alojzy i Mał
gorzata Tkoczowie, Gustaw i Joan
na Zieleźni (na zdjęciu powyżej) zo
stali zaproszeni na tradycyjne spotka
nie w Urzędzie Stanu Cywilnego na 
rybnickim Ratuszu, gdzie wiceprezy-

M ieiteczN Y
Wydrukowany obok kupon może być 

szansą na darmowy bilet miesięczny ko
munikacji miejskiej na terenie Rybnika.
Wystarczy go wyciąć i razem kuponami 
drukowanymi w "GR" z 15 i 22 listopa
da, nakleić na kartkę pocztową i wysłać 
na adres naszej redakcji lub wrzucić do 
“żółtych skrzynek” W TERMINIE DO 
27 LISTOPADA.

Kartki wezmą udział w losowaniu, a nagro
dą będzie DARMOWY BILET MIESIĘCZ
NY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NA TE
RENIE RYBNIKA NA STYCZEŃ 1997 R.

dent Jerzy Kogut wręczył im przyzna
wane przez Prezydenta RP Medale za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

J. Kogut złożył “złotym” parom życze
nia zdrowia, optymizmu i pogody ducha, 
ciesząc się wspólnie z jubilatami ze święta, 
które nie wszystkim jest dane. Podkreślił, 
że spędzone razem pół wieku jest świadec
twem wyznawanych wartości, które prze
kazywane są z pokolenia na pokolenie.

Przy kawie i kołaczu “złote” pary 
oddały się wspomnieniom, a w dobry 
nastrój swoją muzyką wprowadzili je, 
jak zawsze niezawodni, Anna i Jerzy 
Przeliorzowie.

2 t\ DARMO!

Listy z  dopiskiem "Sw. M ikołaj"prosimy prze- 
% Ni słać na nasz adres lub wrzucić do "żółtych

C' skrzynek " (Zamkowa, Kościuszki) do 25 listopada.
C  Na autorów najciekawszych prac czekają wspaniałe nagrody. 
Rozwiązanie w grudniowym numerze gazety.

Sponsorem zabawy je s t  
"Księgarnia 11", ul. Sobieskiego 38.
Kasety wideo dla dzieci i dorosłych.
Ponad 200 tytułów prasy. 11. raz za darmo

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825 1



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 - 50 proc. wylicytowanej 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. Wodzisławska 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 Miasta 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 budynku 
przy ulicy 3 Maja 12 w Rybniku, I piętro, sala narad.

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 Wydziale Lokalowym Urzędu M iasta przy ul. 3 Maja 12. 
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

R azem  i osobno
Po raz kolejny prezydenci miast i 

burmistrzowie gmin Rybnickiego 
Okręgu Przemysłowego spotkali się w 
ubiegłym tygodniu w Kamieniu na tra
dycyjnym już posiedzeniu konwentu.

Zdecydowano się na wspólną promo
cję całego okręgu podczas Wystawy 
Miast w Poznaniu, ale też przy innych 
okazjach przez następne lata. - Jesteśmy 
przedstawicielami ponad 600 tys. mie
szkańców żyjących w gminach, których 
prezydenci i burmistrzowie tworzą kon
went - powiedział Józef Makosz, prezy
dent Rybnika. - Wypromowanie całego 
okręgu przyniesie jakieś korzyści każde
mu miastu i gminie. Uważamy, że jeżeli 
można coś robić wspólnie, tak należy 
właśnie działać.

Już teraz postanowiono powołać spe
cjalny sztab ludzi z poszczególnych miast 
i gmin, którzy będą odpowiedzialni za 
promocję.

Oprócz tego konwent zdecydował, że 
w jednostkowych sytuacjach poszczegól
ne miasta będą rozwiązywać swoje pro
blemy w miarę własnych możliwości.

Na razie sprawa dotyczy przede wszy
stkim reorganizacji wodociągów i ciepło
ciągów. W Rydułtowach np. już teraz 
opracowano plan wydzielenia majątku 
komunalnego z PEC-u, zaś w Knurowie, 
Czerwionce-Leszczynach, Żorach i Ryb
niku na bazie Rejonowego Przedsiębior
stwa Wodociągów i Kanalizacji powsta
ną samodzielne zakłady.

/a/

Hodowcy gołębi dzieciom
Głównym zadaniem Zespołu Ognisk 

W ychow aw czych  je s t  op ieka  nad 
dziećmi zagrożonymi niedostosow a
niem społecznym. W Rybniku istnieje 
kilka świetlic środowiskowych, prowa
dzony jest hotelik do przyjęć w sytua
cjach kryzysowych, zaś w roku ubie
głym stworzono dla wychowanków  
domów dziecka grupę usamodzielnie
nia dla w kraczających w dorosłość 
młodych ludzi.

Jako instytucja budżetowa Zespół 
Ognisk W ychowawczych boryka się z

trudnościami finansowymi, szczególnie 
więc sobie ceni każdą pomoc. Okazali 
ją ostatnio członkowie oddziałów w 
Rybniku, Boguszowicach i Niedo- 
bczycach Polskiego Związku Ho
dowców Gołębi Pocztowych, którzy 
przekazali na rzecz zespołu kwotę 
470 zł.

Dyrektorka Zespołu Ognisk W ycho
wawczych Halina Sacha oraz dzieci i 
młodzież związane z zespołem składa
ją  rybnickim  hodowcom gołębi ser
deczne podziękowanie. Irl

S zk o ln e  K a sy  O szczęd n o śc i
Od połowy września rozpoczęła się 

kolejna edycja konkursu dla szkół 
“Dziś oszczędzam w SKO, jutro w 
PKO”. Do 15 listopada można je
szcze zgłaszać akces w akcji.

W Rybniku i okolicznych gminach 
w SKO oszczędzają 44 szkoły, ale do 
ubiegłorocznej akcji włączyło się tyl
ko 17 szkół.

Podczas podsumowania ubiegłorocz
nego etapu w ojew ódzkiego ju ry , w 
skład którego wchodzili przedstawicie
le kuratorium, nauczyciele i reprezen
tanci banku PKO SA, oceniało przede 
wszystkim powszechność oszczędza
nia, średni wkład przypadający na jed 
nego ucznia, ale również formy groma
dzenia oszczędności np. z prowadze-

nia sklepiku szkolnego czy występów 
zespołów szkolnych.

Ocena prowadzona była w dwóch 
kategoriach szkół, w których w akcji 
uczestniczyło do 500 osób i drugiej 
powyżej 500 osób. Podczas podsumo
wania akcji ubiegłorocznej w etapie 
wojewódzkim II nagrodę w I kategorii 
zdobyła Szkoła Podstawowa nr 29 z 
Rybnika-Golejowa, a III nagrodę w 
tej samej kategorii ex aequo SP z Jan
kowie i SP 8 z Leszczyn.

Zwycięzcy otrzymali nagrody pie
niężne dla całej szkoły, opiekunów  
SKO i pewną kwotę przeznaczoną na 
indywidualne nagrody dla uczniów.

Tegoroczna akcja kończy się 18 
kwietnia 1997 roku. /a/

Drugi Bieg Niepodległości
Organizatorami drugiego już 

Biegu Niepodległości o Puchar 
Prezydenta Miasta Rybnika,
który odbędzie się w poniedzia
łek 11 listopada są: M iejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Kamieniu, Wydział Edukacji UM 
oraz R ybnick i M łodzieżow y 
Klub Sportowy, zaś jego celem 
jest uczczenie Święta Niepodle
głości, a przy okazji popularyza
cja biegania wśród dzieci i mło

dzieży.
Trasa długości 1 km przebie

gać będzie ulicami Korfantego, 
Zamkową, Rynkową przez Plac 
Wolności, ulicą Łony i Sobie
skiego na Rynek.

Start i meta pod Ratuszem na 
Rynku, a pierw sza grupa w y
startuje o godz. 12.30. Zakoń
czenie zawodów planuje się na 
godz. 14.30.

Uwaga
mieszkańcy Rybnika!

Telefony
awaryjne
Działając na podstawie Zarządze

nia Nr 92/96 Prezydenta Miasta Ryb
nika z dnia 2 października 1996 roku 
w sprawie organizacji i zasad współ
działania jednostek samorządowych 
i gospodarczych dla funkcjonowania 
komunikacji i służb komunalnych w 
okresie zimy 1996/1997 roku, poda
jemy do wiadomości mieszkańcom 
miasta Rybnika numery telefonów 
dyżurnych, na które należy dzwonić 
w razie awarii:

- Rejonowe Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji
Rybnik, ul. Górnośląska 19,

tel. 26192, 
23681

- Zakład Energetyki Cieplnej
Rybnik, ul. Winklera 5,

tel. 24645, 
24956

- Rejon Energetyczny
Rybnik, ul. Sławików 3,

tel.21071-4
- Zakład Gazowniczy ROW
Świerklany, ul. Wodzisławska 14, 

tel. 553791
- Rybnicka Spółdzielnia 

Mieszkaniowa
Rybnik, ul. Wyzwolenia 35,

tel. 21014, 
21401

- Miejski Ośrodek Dyspozycyjny 
Prezydenta Miasta Rybnika
Komenda Rejonowa 
Państwowej Straży Pożarnej,

tel. 21000
- całodobowy dyżur 

akcji zimowej
Rybnickie Służby Komunalne 
Rybnik, ul. Jankowicka 41,

tel. 23731
- DODP Katowice
Zarządu Dróg w Rybniku 
ul. Jankowicka 49,

tel. 27478, 
27479

Program zawodów: 
godz. 12.30
- bieg dziewcząt ur. w 1984 r. i młodszych /I pętla/, szkoły podstawowe 
godz. 12.40
- bieg chłopców ur. w 1984 r. i młodszych /I pętla/, szkoły podstawowe 
godz. 12.50
- bieg dziewcząt ur. w 1982-1983 r. /I pętla/, szkoły podstawowe 
godz. 13.00
- bieg chłopców ur. w 1982-83 r. /I pętla/, szkoły podstawowe 
godz. 13.10
- bieg dziewcząt ur. w 1980 r. i młodszych /1 pętla/, szkoły ponadpod
stawowe
godz. 13.20
- bieg chłopców ur. w 1980 r. i młodszych /2 pętle/, szkoły ponad
podstawowe
godz. 13.40
- bieg otwarty /główny/ - uczestnicy ur. w 1979 r. i starsi - dwie pętle
- 2 km.
Kategorie biegu otwartego:
- ur. w latach 1956-1979 K i M
- ur. w 1955 r. i starsi K i M
Prawo startu posiadają wszyscy chętni, którzy dokonają zgłoszenia w wy
znaczonym terminie i przedstawią badania lekarskie dopuszczające do 
startu. Honorowane również będą: zgoda rodziców na start/młodzież szkol
na/, indywidualne oświadczenia o zdolności do startu /osoby pełnoletnie/

7. Zgłoszenia: od czwartku 31.10.1996 r. do 7.11.1996 r. w godz. od 8.00 
do 21.00 na pływalni krytej przy ul. Powstańców 40 w Rybniku.

Osoby zgłaszające się indywidualnie, numery startowe otrzymują na 
miejscu. Należy uiścić kaucję /5,00 zł/, która będzie zwracana w biurze 
zawodów na Rynku po zakończeniu imprezy.
W dniu zawodów zgłoszenia nie będą przyjmowane.

Szatnie w dniu zawodów udostępnia Szkoła Podstawowa nr 9 w Rybni
ku w godz. 12.00-15.00.

Ze względu na ograniczone pole startowe prosi się o szczególną ostroż
ność w czasie startu.

Dla sprawnego przeprowadzenia zawodów organizatorzy proszą także, 
aby w leju za linią mety uczestnicy szybko przesuwali się do przodu i 
przygotowali do oddania numery startowe.

Zbiórka uczestników biegu za linią startu na 10 minut przed planowa
nym jego rozpoczęciem.

U w a g a
w ła ś c ic ie l e  n ie r u c h o m o ś c i !

W związku z koniecznością 
zaktualizowania danych stano
wiących podstawę ustalenia wy
sokości podatku od n ierucho
mości /w ynikającą z now eliza
cji ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych/Wydział Finansowy 
Urzędu M iasta Rybnika wy
stosował do mieszkańców mia
sta - podatników podatku od 
nieruchomości - pismo zaw ie
rające prośbę o złożenie aktu
a lnego  ośw ia d czen ia  o p o 
wierzchni nieruchomości /bę
dących w ich posiadaniu i po
łożonych na terenie miasta Ryb
nika/.

Oświadczenia należy wypeł
nić zgodnie z zaw artą w piśmie 
inform acją i niezw łocznie od
dać w kancelarii UM 
/parter/ lub przesłać do Urzę

du M iasta  R yb n ik a , ul. B. 
Chrobrego 2, 44-200 Rybnik.

W iększość pism doręczona 
zostan ie  przez pracow ników  
UM, a część przesłana pocztą.

W szy stk ie  o so b y , na 
których ciąży obowiązek po
datkowy, a do połowy listopa
da nie otrzymają pisma UM, 
proszone są o osobisty kon
takt z Referatem Podatków  
/adres jak  w yżej, pokój nr 
250, II piętro, tel. 230-11 wew.

Zaprosili nas:
V_______________________________
* Komenda Hufca ZHP im. Józefa 
Pukowca w Rybniku na uroczystość 
odsłonięcia w sobotę 9 listopada o 
godz. 10.00 na monumencie na 
cmentarzu komunalnym tablicy po
święconej harcerkom i harcerzom, 
którzy oddali życie za Ojczyznę

* Dom Kultury w Niedobczycach 
na sobotę 9 listopada na godz. 18.00 
na otwarcie Panoramy “Wejście 
Węgrów” i Biesiadę Węgierską w 
ramach “Dni Węgierskich”

* Galeria przy Zamkowej 8 na 
koncert i wernisaż 15 listopada o 
godz. 18.00

7214, 7216 i 7218/.

Zapraszamy wszystkich członków 
Rybnickiego Komitetu Obywatelskiego “Solidarność” 

na Walne Zebranie w dniu 18.11.1996 r. godz. 17.00 - 1 termin 
/godz. 17.15 - II termin/, które odbędzie się 

w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rybniku ul. Szafranka 
/obok Teatru Ziemi Rybnickiej/.

Zarząd RKO “Solidarność” w Rybniku

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Dewastacje publicznego mienia

Bezm yślność i agresja
U źródeł poruszających raz po raz opinię publiczną 

aktów wandalizmu leżą najczęściej bezmyślność, agre
sja, a niekiedy chęć zysku.

O fiarą wandali pada przede w szyst
kim własność publiczna - przystanki 
komunikacyjne, parkowa infrastruktu
ra, zieleń, miejskie oświetlenie, a więc

to wszystko co ma służyć ogółowi spo
łeczeństw a. N iekiedy są to m iejsca 
kultu, jak  cmentarze, niekiedy obiek
ty kultury, samochody... W iększość 
ludzi na tego typu wydarzenia reaguje 
oburzeniem, wielu z nas przechodzi 
jednak obojętnie będąc nawet bezpo

średnim jego świadkiem...
Ostatnio doszło do dewastacji ponad 

100-letniej kapliczki przy ul. Raci
borskiej, zresztą nie po raz pierwszy.

Opiekujący się nią od 
w ielu lat Urszula i 
Gerard Liszkow ie  
wielokrotnie odnawia
li kapliczkę po kolej
nych chu ligańsk ich  
ek scesach , k tó ry ch  
ofiarą padała. M uro
w ana, o dw uspado 
wym, krytym dachów
ką dachu, o pobiela
nych ścianach kaplicz
ka z figurką MB N ie
pokalanej stanowi nie
zw ykle m alow niczy 
element tej części mia
sta. W iększość ludzi 
szanuje kultowy cha
rakter obiektu, i na
kład pracy jego opie
kunów. Niestety, nie 
wszyscy...

W andale upodobali 
so b ie  ró w n ież  na 
miejsce swojej dzia
łalności nowe pasaże. 
W ielokrotnie już  w y
m ien ian o  k lo sze  
oświetlenia przejścia 
z ulicy Sobieskiego 
na parking przy ul. 

Brudnioka, a przed kilku dniami zni
szczono oświetlenie w pasażu między 
Rynkiem a PI. Wolności. Trzeba było 
nie lada “wyczynowca” by wyrwać ze 
stropowych paneli zamontowane w nie 
lampy. Pozostały tylko wiszące, a więc 
n iebezpieczne, przew ody... Służby

Zniszczone oświetlenie w pasażu łą
czącym Rynek z Placem Wolności

miejskie starają się szkodę naprawić 
jak  najszybciej, by miejsce to znów 
mogło spełniać do końca swoją funk
cję.

W andale  n a raz ili w ięc sw oich  
współobywateli na dyskomfort ciem 
ności w pasażu, a miasto na koszty.

... oraz w przejściu z ulicy Sobieskie
go na parking przy ulicy Brudnioka

Ale przewidywanie konsekwencji nig
dy nie było mocną stroną wandali, bo 
do tego jest potrzebny rozum. Jeśli się 
go ma...

Irl
Zdj.: sol

Kapliczkę przy ulicy Raciborskiej 
dewastowano już wiele razy

Pionierskie plany zagospodarowania 
teren ó w  g ó rn iczy ch

c.d. ze strony 1.
na których dotychczas nie było ono przewi
dziane. O zmiany w tych kierunkach wnio
skowały zarówno osoby prywatne jak i in
stytucje. Wątpliwości radnych wzbudził 
punkt mówiący o pobieraniu przez miasto 
jednorazowej opłaty w przypadkach, gdy 
właściciel zbywał będzie nieruchomość po
łożona na terenach objętych zmianą. Jak 
wyjaśnił M. Śmigielski, opłata ta wiązać się 
będzie ze wzrostem wartości nieruchomo
ści w przypadku gdy np. działka ta zostanie 
przekształcona z rolniczej w budowlaną.

Następnie radni głosowali nad przystąpie
niem wspólnie ze Świerklanami do sporzą
dzenia miejscowego planu zagospodarowa
nia przestrzennego obszaru funkcjonalnego 
terenu górniczego “Chwałowice”, a z Wo
dzisławiem Śląskim terenu górniczego “Nie- 
dobczyce F . Wnioskując o podjęcie wspo
mnianych uchwał M. Śmigielski zauważył, 
że każda kopalnia ma wyznaczony teren gór
niczy, na który posiada koncesję na wydoby
wanie w nim kopaliny. Teren ten swoimi gra
nicami obejmuje najczęściej kilka gmin. W 
momencie kiedy kopalnia prowadzi eksplo
atację gómiczązachodzązmianypodziemią 
i na powierzchni. I  wpływ jaki ta eksploata
cja będzie powodować w tych gminach musi 
być wspólnie ustalony. Dlatego też plany te 
są opracowywane przez ekspertów górni
czych, ale i przez ekspertów w zakresie pla
nowania przestrzennego. Uchwały te sa więc 
niczym innym jak porządkowaniem gospo
darki terenami, których deformacja jest zwied
zana z eksploatacją górniczą. Jest to pionier
skiprojekt jeśli idzie o nasz kraj. Po raz pierw
szy jak gdyby nastąpi koordynacja planów

eksploatacyjnych kopalń wraz z gospodarka^ 
terenami na powierzchni. Ma to doprowa
dzić do wykonaniaprzez kopalnie uprcnvnień 
określonych w koncesji, zapewnienia po
wszechnego bezpieczeństwa związanego z

wydobyciem oraz ochrony środowiska, wtym 
obiektów budowlanych. Zdecydowanąwięk- 
szościągłosów Rada Miasta przyjęła obie po

wyższe uchwały.
Po dokonaniu zmian w składach komi

sji, radni zajęli się rozpatrywaniem wolnych 
głosów i wniosków. Na wstępie, w związ
ku z interpelacją radnego Jerzego Gorczy
cy dotyczącą wejścia w życie “ustawy o 
śmieciach” i działań miasta w tym zakre
sie, głos zabrał wiceprezydent Ryszard 
Kufel. Poinformował on radnych, że wspo
mniana ustawa przegłosowana była dotych
czas w Sejmie. Senat wniósł do niej szereg 

poprawek, w tym tak istotne jak 
sprawa uzyskiwania koncesji na 
wywóz śmieci. Bez tych przepi
sów niemożliwe jest budowanie 
pewnego kompleksowego syste
mu działań w tym zakresie na 
szczeblu lokalnym.

Nie znaczy to jednak, że w 
mieście w tej dziedzinie nic się 
nie dzieje. Od 1983 roku Ryb
nik ma legalne wysypisko śmie
ci w dzielnicy Boguszowice, 
którego od marca ubiegłego 
roku, na mocy decyzji wojewo
dy, jest właścicielem. W tym też 
mniej więcej okresie Zarząd 
Miasta wraz z Komisją Ekolo
giczną Rady Miasta zlecił opra
cowanie analizy składowania 
odpadów w Rybniku. Praca ta 
obejmować będzie badania, do
kumentację geologiczną, jak i 
oddziaływanie wysypiska na 
środowisko, i ukończona ma 
zostać do końca listopada br. 
Wnioski jej będą podstawą kom
pleksowego programu uporząd
kowania wysypiska. Jak zauwa
żył R. Kufel, na dzień dzisiej
szy, nasze wysypisko nie stwa

rza większych zagrożeń, chociażby z uwa
gi na małą ilość odpadów o charakterze bio
logicznie czynnym. Wiceprezydent poin-

Punkty sesji związane z gospodarką przestrzen
ną zreferował wiceprezydent Michał Śmigielski.

Zdj.: sol

P o ra d n ia  w  now ej sied zib ie
Już prawie od miesiąca Poradnia Psychologiczno-Peda

gogiczna funkcjonuje w nowej siedzibie na ul. Kościuszki. 
Wszędzie czysto, jeszcze pachnie farbą, biały kolor daje 
wrażenie sterylnej czystości. W porównaniu ze starą siedzi
bą w SP 1 różnica jest kolosalna.

W nowym miejscu przybyły tylko dwa 
pomieszczenia, ale znacznie zwiększyła się 
powierzchnia. Powstały dwa duże gabine
ty do terapii grupowej, osobne pokoje dla 
każdej z siedmiu pracowni, zorganizowa
no specjalny gabinet do terapii rodzinnej. 
Pracownicy cieszą się też 
z własnego pomieszcze
nia socjalnego i wewnę
trznej centralki, dzięki 
której nie muszą już za 
każdym razem biec do 
telefonu w sekretariacie.
Jest też przestronny ko
rytarz, poczekalnia dla 
rodziców, schludne sani
tariaty, no i dyrektorki 
poradni doczekały się 
wreszcie własnych gabi
netów. - O przeniesienie 
do nowych pomieszczeń 
starałyśmy się kilka lat.
Dwa lata temu kurator 
J. Piłlardy-Kozarzewska 
dała naszej poradni 2 
mld starych złotych na 
nową siedzibę. Od tam
tej poty czekaliśmy. Wre
szcie po ukończeniu re
montu budynku przy ul.
K ościuszki decyzja o 
przeprowadzce zapadła 
w ciągu godziny - wspo
mina Józefa Hanak. Po
mocni przy przepro
wadzce ze starej do no
wej siedziby okazali się 
uczniowie Ryfamy. Gdy 
w przeddzień otwarcia 
poradni po południu 
przywieziono nowe me
ble, tym razem pomogli uczniowie Zespo
łu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych. - 
Działamy> od 1968 roku i czas pokazał, że 

jesteśmy niezbędni zarówno naszemu mia
stu, ja k  i gminom: Gaszowice i Świerkla
ny, które również obsługujemy.

Obecnie w poradni zatrudnione są32 oso
by, które jako pracownicy placówki oświa
towej zajmująsię dziećmi od urodzenia do 
chwili ukończenia szkoły średniej czy za
wodowej. Czasami trafiają tu studenci a 
nawet dorośli, którzy nie podlegają peda
gogom i psychologom z poradni. Oni w 
większości przypadków kierowani są do 
specjalistycznych gabinetów. Dzieci tu tra
fiające kierowane są przez pedagogów

szkolnych, pracowników służby zdrowia, 
sąd, przyprowadzają je rodzice lub zgła- 
szająsię same. Żaden z problemów z który
mi zgłaszają się dzieci nie jest bagatelizo
wany, choć nikt nie ukrywa, że najbardziej 
satysfakcjonujące i przynoszące widoczne

efekty pracy mają logopedzi i psychologo
wie z pracowni poradnictwa zawodowe
go. - Mamy takie powiedzenie, że ile lat 
zaniedbań, tyle lat terapii. Ale zawsze li- 
czy-my na to, że efekt naszej pracy będzie 
widoczny w przyszłości - mówi J. Hanak.
Zasadniczo forma pracy poradni po prze

prowadzce nie zmieniła się. Znacznie po
lepszyły się warunki pracy, na dużą skalę 
ruszyła terapia grupowa dysleksji, do tej 
pory prowadzona tylko indywidualnie, so
cjoterapia i logopedia. Pracownice pora
dni nadal starają się lepiej wyposażyć pla
cówkę w środki dydaktyczne, których nie
stety brakuje.

A.T.

Gimnastyka umysłu metodą Denisona w nowych 
pomieszczeniach placówki. Zdj.: sol

formował także o eksperymencie, który 
prowadzony jest na osiedlu w Boguszowi- 
cach, a polegającym na segregacji odpa
dów. Zakupiono na ten cel specjalne kon
tenery, zaś na wysypisku utworzono dwa 
boksy - jeden na tzw. tłuczkę, a drugi na 
odpady z tworzyw sztucznych. Obydwa 
rodzaje odpadów znalazły nabywców, 
którymi są zakłady z Orzesza i Krakowa, 
które na własny koszt je wywożą w celu 
dalszego przetwarzania Od grudnia podob
ny system segregacj i odpadów ma zostać za
stosowany na ulicy Zebrzydowickiej.

Z kolei do zarzutu J. Gorczycy, że najlep
sza jego zdaniem firma “śmieciowa” jaką 
jest EKO jest przez miasto dyskryminowa
na, ustosunkował się J. Makosz. Zauważył 
on, że działa cały czas w tym kierunku, aby 
działalność tak ważna jak wywóz śmieci 
odbywała się przy otwartej kurtynie. Jego 
zdaniem najlepszy byłby system koncesji 
udzielanych na kilka lat, tak aby firmą która 
ją  uzyska mogła się “dosprzętowić” i pro
wadzić długofalowąpolitykę. Przykłady ta
kie funkcjonują w Niemczech, Francji czy 
Szwecji, gdzie dwóch, trzech gigantów w 
zakresie oczyszczania rozdzieliło wśród 
siebie dzielnice poszczególnych miast. Z 
podobnych, sprawdzonych już rozwiązań 
korzystać będzie w niedalekiej przyszło
ści nasze miasto. Prezydent dodał, że wi
dzi słabości niektórych firm zajmujących

się wywozem śmieci w naszym mieście, 
ale stara się prowadzić politykę równych 
szans, gdyż nie może dochodzić do sytu
acji, że jedna firma zgarnia dla siebie “naj
lepsze kąski” np. duże osiedla mieszka
niowe, gdzie stoją olbrzymie kontenery i 
praca jest stosunkowo łatwa, a inna firma 
musi objeżdżać w tym czasie domy pry
watne i opróżniać małe kubły.

Z kilkoma zapytaniami wystąpił Jerzy 
Frelich. Interesowała go sprawa wyburze
nia w mieście dwóch zabytkowych budyn
ków przy ulicy Miejskiej w związku z roz
budową Urzędu Miasta. M. Śmigielski od
powiedział, że wszelkie wymogi z tym 
związane - chodziło tu między innymi o 
uzyskanie pozytywnej opinii Miejskiego 
Konserwatora Zabytków i Wydziału 
Ochrony Środowiska - zostały przez mia
sto dopełnione. J. Frelich wnioskował tak
że o zwiększenie bezpieczeństwa na skrzy
żowaniu ulic 1 Maja i Śląskiej; ostatnio 
miały tam miejsce dwa groźne wypadki, 
zaś samo ustawienie znaku ograniczające
go prędkość niewiele daje. R. Kufel obie
cał rozeznać sprawę i zastanowić się nad 
ewentualnym wprowadzeniem w tym miej
scu sygnalizacji świetlnej.

Po wyczerpaniu porządku o godz. 18.30 
prowadząca obrady Urszula Szynol za
mknęła sesję.

/j.r J

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



W siną dal
Od poniedziałku w klubie “Energetyka” 

można oglądać pokonkursową wystawę III 
Fotograficznych Mistrzostw Polski ‘96. 
Rybnik jest trzecim miastem, w którym 
pokazano fotografie. Tutaj wystawa trafiła 
za sprawąjednego z laureatów - zdobyw
cy brązowego medalu w kategorii fotogra
fii prasowej Zenona Kellera. Jako laureat 
miał prawo sprowadzić całość prac nagro
dzonych do swojego miasta. Nadesłane na 
konkurs prace oceniane były w czterech ka
tegoriach - ogólnej, studyjnej, prasowej i 
reklamowej. Już w lipcu specjalne jury 
wyłoniło zdobywców medali i wyróżnień. 
Również sponsorzy - Agfa, Foto World i 
Fuji film przyznali swoje nagrody.

Fotografie wykonano przy użyciu rozma
itych technik i chociaż niektóre z nich zo
stały wykonane przez amatorów, robią 
wrażenie zachwycając kompozycją czy 
operowaniem światłem.
- 0 1wykonaniu moich zdjąć zadecydował 
przypadek - komentuje serię nagrodzo
nych prac pt. “Strażak dobry na wszyst
ko” Zenon Keller. - Pojechałem za po
licjei na miejsce wypadku do Szczygło- 
wic, gdzie zderzyły się dwie ciężarówki. 
Choć wymawialiśmy sobie, że przeszka
dzamy sobie nawzajem w pracy, ale i oni

zrobili to co musieli, i 
ja  zrobiłem fotografie. 
Wysłałem je  na konkurs 
za  namowa^ ko leg i i 
okazało się, że są war
te brązowego medalu.

Wiele fotografii za
in trygow ało  naw et 
profesjonalnych foto
grafów, którzy wymie- 
niali między sobą uwa
gi na tem at sposobu 
wykorzystania światła 
czy techniki. Jeżeli jed
nak dyskutowano nad 
plusam i i m inusam i 
niektórych prac, wszy
scy zgodnie i wysoko 
ocenili fotografię Ewy 
Gladys-Pakula i Zbi
gniewa Pakuli z Łodzi 
pt. “ W siną dal ”, wy
korzystaną też na pla
kat reklamowy wysta
wy.

Po zakończeniu ekspozycji w Rybniku 
wystawa przeniesiona zostanie do Katowic, 
skąd zresztą pochodzi kilku nagrodzonych 
fotografów. Ir/

Fotoreporter tygodnika "Nowiny " 
Zenon Keller na tle 
nagrodzonych prac.

Zdj.: sol

Koncert Ptaszyna

Dziwili się wszyscy. Dyrektor Malej Sceny ocierał pot 
z czoła. Obsługa nie wiedziała czy dalej sprzedawać 
bilety. Ludzie gorączkowo biegali w poszukiwaniu wol
nego krzesła. Barman lamentował, że piwo się kończy.

Wszyscy odetchnęli z dy, walczyk J. Niedzieli/, kompozycje li-
ulgą, gdy na scenie po
jawił się równie zasko
czony sprawca tego za
mieszania - Jan Pta
szyn Wróblewski - 
kompozytor, aranżer, 
saksofonista, bandlea
der, pedagog, odkrywca 
talentów, teoretyk, ga
wędziarz i niestrudzony 
popularyzator jazzu - 40 
lat na scenie - to niesa
mowite!

Jego “czwartet” /okre
ślenie J. P. W./ w poło
wie stanowili bardzo 
dobrze znani rybnickiej 
publiczności braciaNie- 
dzielow ie /najlepsza 
chyba sekcja akustyczna 
w Polsce/ oraz perkusi

sta Adam Czerwiński.
W trakcie czwartkowego koncertu ze

spół grał na przemian standardy /Ch. Par
ker, B. Kaper/, ballady /kołysanka Kome-

dera /Dykteryjka, Takie sobie robaczki/. 
Całość przeplatana była błyskotliwym 
komentarzem Jana Ptaszyna Wróblew
skiego.

Muzycy na przemian zadziwiali publicz
ność. A to Jacek znakomitą solówką w 
utworze Takie sobie robaczki, to znów 
Wojtek w standarcie On Green Dolphin 
Street. I wreszcie Adam delikatnymi mio
tełkami w walczyku Jacka Niedzieli. Sam 
Ptaszyn wielokrotnie, stojąc z boku, z nie
dowierzaniem patrzył na wyczyny swo
ich muzyków.

Pan Janek z kolegami przez blisko dwie 
godziny czarował nas opowiastkami i cie
kawostkami, a całość skrzyła błyskotli
wym dowcipem. Było szalenie ciepło i 
miło.

Dla tych, którzy nie mogli dotrzeć na 
ten koncert dobra wiadomość: Jan Ptaszyn 
Wróblewski wystąpi jeszcze raz pod ko
niec tego miesiąca, w trakcie XI Silesian 
Jazz Meeting. Gorąco zapraszam.

Tekst i zdj.: Pawtl Bąk

Saksofonista, pedagog, odkrywca ta
lentów, niestrudzony popularyzator 
jazzu - krótko mówiąc Jan Ptaszyn 
Wróblewski

U C Z N iO m  P ISZĄ

Już od kilku lat w ostatnich dniach 
września w Zespole Szkół Budowla
nych odbywa się pasowanie na ucznia, 
otrzęsiny lub, jak  często się mówi, 
chrzest kociaków. Celem imprezy jest 
integracja młodzieży z now ą szkołą, a 
także “ucywilizowanie oddziaływań” 
starszych uczniów na pierwszoklasi
stów i sprowadzenie wszystkiego do 
zabawy pozbawionej agresji i poniża
nia godności osobistej.

Dla klas pierwszych Technikum Bu
dowlanego otrzęsiny w górskich ple
nerach zorganizowały klasy drugie z 
ich w ychow aw cam i. K lasy zostały 
podzielone na trzy grupy, każda z nich 
wchodziła innym szlakiem na Błatnią 
- z Wapienicy, z Brennej, z Jaworza- 
Nałęża. Podczas w spinaczki “kotki” 
przechodziły kolejne próby, np. śpię-
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Chrzest 
kociaków 

W budowlance
wanie, malowanie tw arzy/czasam i in
nych części ciała/ mazakami lub farba
mi, oraz kosztowanie przygotowanej 
dla nich specjalnej mikstury. Próby 
otrzęsinowe trwały jeszcze na szczycie. 
Trud pierwszoklasistów został nagro

dzony: po zaśpiewaniu piosenki “Wlazł 
kotek na płotek...” i zamiauczeniu /jak 
kot/ oraz namaszczeniu kielnią murar
ską/przez “pieszczotliwe” uderzenie w 
czó łk o / w szyscy  p ie rw szo k lasiśc i 
otrzymali dyplomy budowlańców.

Niektóre “kotki” otrzęsiny znosiły z 
niechęcią, inne z przyjemnością, jedne 
lepiej, drugie gorzej, ale wszystkie bez 
większych obrażeń ciała powróciły do 
domu.

Do tradycji “budow lanki” należy 
chrzest “kociaków” z liceum zawodo
wego organizowany w pobliskim par
ku Hajda. Drugoklasistki przygotowa
ły dla pierw szaków  w cale niem ało 
atrakcji. Po gimnastycznej rozgrzewce 
i “upiększeniu” trzeba było bronić się 
patelnią przed surowymi jajkami w y
celow anym i w “k o ta” , w ylizać ze 
spodka mleko, zjeść z uśmiechem cy
trynę, namalować portret wychowaw
czyni itp. Całość wieńczyło ślubowa
nie i pasowanie igłą na ucznia klas kra
wieckich oraz wręczenie dyplomu.

Biedne “kocięta” wspomagał właści
ciel “Hajdy”, serwując na życzenie na
poje, posiłki i kiełbaski przy ognisku 
w iście swojskiej atmosferze. A za rok 
kolejne otrzęsiny... ZAPRASZAMY!

Uczniowie z ZSB
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Widoczny na zdjęciu 
bardzo zwyczajny bal
kon został ozdobiony 
bardzo prostymi środ
kam i. M ała p ła sk o 
rzeźba wygląda na pro
stej powierzchni wy
jątkow o estetycznie i 
s ty low o . N ie s te ty  
w iększość balkonów, 
szczególnie tych blo
kow ych, osłoniętych 
blachą falistą i plasti
kiem, sprawia w yjąt
kowo przygnębiające 
wrażenie.

K tóra z kam ienic 
przy rybnickim rynku 
jes t balkonem przed
stawionym na fotogra
fii? Odpowiedzi prosi
my szukać na tej samej 
stronie.

Konkurs
chórów

W sobotę 9 listopada w auli II LO 
im. H. Sawickiej odbędzie się kon
kurs chórów o Puchar Prezesa Okrę
gu, zorganizowany przez okręg ryb
nicki Polskiego Związku Chórów i 
Orkiestr.

Festiwal 
krasom ówstwa 

i piosenki turystycznej
Młodzieżowy Dom Kultury oraz 

rybnicki oddział PTTK są organiza
torami I Rybnickiego Festiwalu Pio
senki Turystycznej i Krasomówstwa.

Odbędzie się on w niedzielę 30 li
stopada w siedzibie MDK przy ulicy 
Broniewskiego 23. Jest jeszcze czas by 
wziąć w imprezie czynny udział, ter
min nadsyłania zgłoszeń upływa bo
wiem w poniedziałek 18 listopada.

Szczegółowe informacje pod nume
rem telefonu 240-88 lub w MDK.

W zawodach śpiewaczych udział 
weźmie 9 chórów: Bel Canto z Chu- 
dowa, Bel Canto z Gaszowic, Cecylia 
z Rydułtów, Skowronek z Gierałtowic, 
Schola Cantorum  z Knurowa, Mickie
wicz z Niedobczyc, Słowiczek z Popie
lowa, S era f z Rybnika i chór Bel Can
to z I LO w Rybniku. Początek impre
zy o godz. 16.00.

W szystkich miłośników pieśni orga
nizatorzy serdecznie zapraszają. Ir/

Klub
Nastolatka

“Luzak”
... przy Domu Kultury w Boguszo- 

wicach zaprasza na drugie już spotka
nie cyklu “Czy umiesz sobie radzić w 
trudnych sytuacjach?” z pracownicą 
rybnickiej Poradni Psychologiczno- 
Pedagogicznej Anną Studnik.

Spotkanie odbędzie się w następ
ny piątek, 15 listopada o godz. 16.30.

Kina Koncerty
“Apollo”

8-11 listopada 16.30-“ZŁODZIEJ Z BAG
DADU” /USA, b/o/; 18.00,20.15 - “MIS-
SIONIMPOSSIBLE” /USA, 12/
12-14 listopada, 17.00 - “ZŁODZIEJ Z 
BAGDADU” /USA, b/o/; 19.00 - “MIS- 
SION IMPOSSIBLE” /USA, 12/ 

PREMIEROWE przy TZR 
8 listopada, 17.00, 19.30; 9-10 listopada, 
17.00 - “TWIERDZA” /USA, 16/, cena 6 zł
9- 10 listopada, 19.30, 13-14 listopada, 
17.00,19.30 - “GRUBY I CHUDSZY” 
/USA, 12/, cena 6 zł

DKF “EKRAN” przy TZR
11 listopada, 18.00 - “SZABLA OD KO
MENDANTA” /poi./, “PUŁKOWNIK 
KWIATKOWSKI” /pol7
12 listopada, 18.00 - “POKUSZENIE” 
/poi./, “SZKARŁATNA LITERA” /USA/

“ZEFIR” Boguszowice
10- 14 listopada, 17.00,19.00 - “SZKOŁA 
CZAROWNIC” /USA, 15/

"WRZOS" Niedobczyce
10 listopada, 17.00 - "LĘK PIERWOT
NY" /USA/

Teatr
Teatr Ziemi Rybnickiej 

13 listopada, 9.00, 11.00 - “SZEWCZYK 
DRATEWKA” - spektakl dla dzieci Studia 
Form Teatralnych z Częstochowy, cena 4 zł

Sala Kameralna
Biblioteki Miejskiej, ul. Szafranka 

8 listopada, 18.00 - Recital skrzypcowy

Eryki Dobosiewicz, na fortepianie gra 
Edward Wolanin, słowo Kamila Kieł- 
bińska, org. Biuro Koncertowe RCK, 
cena 6 zł i 4 zł /ulg./

Wystawy
Muzeum - Stary' Ratusz

Wystawy stałe “Rybnik moje miasto” oraz 
“Cechy rzemieślnicze w miastach Górnego 
Śląska’ ’ oraz wystawa fotosów Zb. Solarskie
go pt. “Barwy ziemi” 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
Wystawa JANA KARWOTA pt. “Małe 
formy w obrazach i rysunkach” w godz. 
od 10.00 do 18.00

MBP w Rybniku
Wystawa pn. “Laureaci literackiej Nagro
dy Nobla”

Dyskoteki
Mała Scena Rybnicka

9 listopada zaprasza w godz. od 20.00 
do 2.00,
10 listopada w godz. 17.00-23.00 Wie
czorek dla samotnych /gw/

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Nieczęsto zdarza się, by ucznio
wie jakiejkolwiek szkoły wracali z 
wycieczki... samolotem. Jednak uda
ło się to klasie IIB z II LO. Dzięki 
uprzejmości PLL “LOT” oraz przed- 
siębiorczości pana Eugeniusza 
Wróbla uczniowie tej klasy, której 
wychowawczynią jest pani Maria 
Malinowska, drogę z Warszawy do 
Katowic pokonali samolotem typu 
ATR 72, prowadzonym przez kapi
tana Piotra Roswadowskiego.

Przygoda rozpoczęła się od zwie
dzenia Portu Lotniczego Warsza- 
wa-Okręcie - jednego z nowocze
śniejszych obiektów tego typu w 
Europie. Po zapoznaniu się z histo
rią, budową oraz zasadami funkcjo
nowania lotniska, przyszedł czas na 
odprawę bagażową - przeprowa
dzoną bardzo sprawnie i szybko. 
Później rozpoczęło się oczekiwanie 
na samolot - w atmosferze podnie
cenia i zniecierpliwienia, z częstym 
spoglądaniem na zegarki. Kiedy 
przez głośniki podano wiadomość, 
że samolot już jest, podjechał au-

Od najdawniejszych czasów dla 
upamiętnienia ważnych wydarzeń, 
a także na cześć ludzi i bogów usy
pywano kopce, stawiano kolumny, 
łuki triumfalne, figury i pomniki, 
będące również elementami upięk- 
szającymi. W Rybniku nie ma 
oczywiście tak wielu figur i pomni
ków jak w Rzymie, Wiedniu czy 
Krakowie, ale te które są, mają 
również bogatą i ciekawą historię.

Najstarszą w Rybniku jest figu
ra św. Jana Nepomucena z Anio
łami, stojąca przed kościołem pod 
wezw. Matki Boskiej Bolesnej. W

/1875-1923/ i na Placu Wolności 
/1882-1935/. Należy także wspo
mnieć Pomnik Rosyjskich Jeń-

W latach 1823-1940figura św. Jana Nepomucena stała na środku Rynku, 
frontem w kierunku ulicy Raciborskiej

1728 roku ufundował ją  “pan na 
Rybniku”, hrabia Karol Ferdynand 
Węgierski, zaś wyrzeźbił racibor
ski artysta Jan Melchior Oesterre
ich. W latach 1728-1806 figura ta 
stała przed rybnickim zamkiem, 
natomiast w 1806 roku przeniesio
no ją  na plac przed starym kościo
łem, gdzie stoi do dziś. Ciekawa 
jest też historia dwóch niemiec
kich pomników wojennych, o 
których pisaliśmy już na naszych 
łamach. Stały one przed zamkiem

ców Wojennych z 1919 roku, Po
mnik Powstańców Śląskich z 
1926 roku, czy kilka pomników 
ofiar hitleryzmu i stalinizmu.

Obecnie najbardziej znanym i 
charakterystycznym rybnickim 
pomnikiem jest późnobarokowa fi
gura św. Jana Nepomucena, bę
dąca głównym elementem fontan
ny na Rynku. W latach 1736-1823 
stała ona przed zamkiem w Jastrzę
biu. W 1822 roku w Rybniku wy
budowano nowy Ratusz, zaś w na-

r

Święty Jan z Rynku
Św. Jan Nepomucen Urodził się około 1350 roku w Nepomu- 
ku koło Pragi w Czechach. Studiował na uniwersytetach w Pra
dze i w Padwie, uzyskując tytuł doktora prawa. W 1380 roku 
przyjął święcenia kapłańskie i objął probostwo przy kościele 
św. Galla w Pradze. Następnie awansował na stanowisko wi
kariusza generalnego u boku arcybiskupa praskiego Jana z 
Jensztejnu. Kiedy arcybiskup popadł w konflikt z królem cze
skim Wacławem IV, to ofiarą tego zdarzenia stał się całkowi
cie niewinny Jan Nepomucen. Torturowano go a następnie uto
piono w Wełtawie w marcu 1393 roku. Kult tego świętego poza 
Czechami rozwinął się także na Śląsku. Z czasem uznany zo
stał za orędownika chroniącego od powodzi oraz patrona do
brej sławy i szczerej spowiedzi.

w latach 1823- 
1940. Podczas dru
giej wojny świato
wej hitlerowcy usu
nęli figurę święte 
na skwer za kościół 
Matki Boskiej Bo
lesnej, a w czasach 
PRL nie pozwolono 
by pow róciła na 
swoje dawne miej
sce. Stało więc przy 
“starym ” kościele 
dwóch św. Janów 
N e p o m u c e n ó w .  
N iezadowolony z 
tego ks. Eryk Twar- 
dzik, tamtejszy pro
boszcz w latach

OdlotoWa
Wycieczka

tobus i zawiózł pasażerów pod sa
molot. Po wejściu na pokład i zna
lezieniu swoich miejsc wszyscy w 
napięciu czekali na start. Wreszcie 
samolot wzbił się w powietrze... I 
chociaż lot nie trwał długo, był 
wspaniałym przeżyciem. Spogląda
nie na świat z wysokości 5,5 tys. 
metrów jest bowiem rzecząniezwy- 
kłą. I zapewne w niejednej głowie 
zrodziła się myśl, by swe życie po
święcić lataniu...

Po wylądowaniu, odebraniu ba
gażu i zapoznaniu się z katowickim 
lotniskiem, trzeba już było wracać 
do Rybnika.

Wycieczka do Warszawy na dłu
go zostanie w pamięci jej uczestni
ków. Jedni będą wspominać wyj
ścia do teatru, drudzy - wędrówki 
po Starym Mieście, a jeszcze inni - 
nieprzespane noce. Jednak więk
szość zapamięta przelot ze stolicy 
do Katowic - będący atrakcyjnym 
uwieńczeniem wycieczki.

K. T ekień, II LO

stępnym roku przystą
piono do wyburzenia 
bardzo zniszczonego 
już starego Ratusza 
oraz przylegającej do 
niego kapliczki z 
drewnianą figurką św.
Jana. R ybniczanie 
chcieli mieć jednak 
nadal figurę świętego 
na Rynku. Burmistrz 
Antoni Żelazko był 
wtedy zajęty budową 
kaplicy św. Antonie
go u zbiegu ulic Żor
skiej i Mikołowskiej, 
zaś kasa miasta po 
ukończeniu nowego 
Ratusza świeciła pu
stkami. Władz miasta 
nie było więc stać na 
budowę nowej rynko
wej kaplicy dla drew
nianej figury św.
Jana. Problem  po
mógł rozwiązać hra
bia Strachwitz z Ja
strzębia. Zabrał on 
drewnianą figurę, a w 
zam ian podarow ał 
Rybnikowi kamienną rzeźbę św. 
Jana Nepomucena. Przewieziono 
ją  z Jastrzębia do Rybnika i w 1823 
roku ustawiono na środku Rynku, 
frontem w kierunku ulicy Racibor
skiej. W tym miejscu figura stała

W 1940 roku hitlerowcy usunęli figurę 
z Rynku za “stary” kościół, gdzie stała 
do roku 1993. Tam, około 1975 roku 
ks. prób. Eryk Twardzik “prze chrzcił” 
ją  na “bł. Jana S arkan dra”. 
Zapomniana czekała na lepsze czasy

W czerwcu 1993 roku po renowacji figura świę
tego Jana Nepomucena wróciła na Rynek, nad 
fontannę

1957-1984, “przechrzcił” św. Jana 
z Rynku na bł. Jana Sarkandra. Za 
kościołem figura świętego prze
trwała w zapomnieniu do 1993 
roku. Wtedy na koszt władz mia
sta została odrestaurowana i znów 
jako św. Jan Nepomucen stanęła na 
odnowionym Rynku nad fontanną. 
Stało się to dokładnie po 53 latach 
“wygnania” w czwartek 23 czerw
ca 1993 roku o godzinie 13.09.

M arek Szołtysek

Omnibus 69ó
Laureatem I Międzyszkol

nego Konkursu Omnibus dla 
klas II-IV, zorganizowanego w 
Szkole Podstawowej nr 17 im. 
Anieli Krzywoń został uczeń 
SP 18 Robert Niewadzi.

W konkursie wzięło udział 40 fi
nalistów szkolnych zmagań o tytuł 
najbardziej w szechstronnego 
ucznia. Organizatorki konkursu, 
nauczycielki SP 17 Joanna Rugor 
i Anna Rycombel zadbały o to, by 
jego uczestnicy wykazali się umie
jętnością zastosowania wiedzy z 
kilku przedmiotów - j. polskiego, 
matematyki, muzyki, plastyki i wie
dzy o środowisku - w trudnych sy
tuacjach. Uczniowie bezstresowo 
pokonali przeszkody w postaci py
tań, zagadek, rebusów i łam i
główek.

W czołówce znaleźli się również 
Joanna Pytlik /SP 20/, Dominika 
Torbicka/SP 17/, Agnieszka Ter- 
czak /SP 1/ i Paweł Durokiński
/SP 34/, zaś wszystkie dzieci otrzy
mały pamiątkowe dyplomy i książ
ki. Imprezę zorganizowano z pomo
cą miasta. /r/

Spektakl "Dziadów"
c.d. ze strony 1.

TW U pow sta ł p rzed  10 laty  w 
Technikum  Budowlanym  w W odzi
sławiu, a jego założycielką była pro
w adząca zespół do dziś Dorota No
wak, nauczycielka h is to rii, kiedyś 
zw iązana ze S tudium  K ultu ra lno- 
O światowym w Opolu, gdzie prow a
d z iła  z a ję c ia  z re ż y se rii . Z espó ł 
tw orzą  absolw enci T echnikum  B u
dow lanego , a także s tudenci w y 
ższych uczeln i. W iększość w ystę
pujących to osoby o sporym  ju ż  sta
żu w TW U, w ielu je s t zw iązanych

r ~

z nim od początku. N ajw iększe suk
cesy TW U to udział w K rajow ym  
F e s tiw a lu  T ea tró w  U lic z n y c h  w 
K rośnie /1989 / i w M iędzynarodo
wym Festiw alu  T eatrów  U licznych 
w Jeleniej G órze /1994/.

M ickiew iczow skie “D ziady” są 
wznowieniem  spektaklu sprzed 8 lat, 
a dokonano go z okazji jub ileuszu  
10-lecia.

R ybniczan ie  będą  m ieli okazję 
obejrzeć przedstaw ienie również 17 
listopada o godz. 18.00 w kaplicy 
przy K ościele św. Teresy w Chwało- 
w icach. /r/

Ptok piyrszy
Drzewa liści ju ż  ni mają. 
Już nimi niy powiywają!

Ptok drugi
Niy powiywają tyż fa n y  
I  niyzbyt j e  świyntowany 
Jedynosty listopada!
Czy głupota to? czy zdrada?

Ptok trzeci
Bo ja k  flag i trzepotają,
To sie ptoki wylynkają.
Ale ludzie? Czamu flag i 
Niy mają wiyszać łodwagi?

/fra-szoł-ka/

Abecadło
Rzeczy

Śląskich

UGZNIOU/IE P ISZĄ

' ^ ¡ 5GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825
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Ogłoszenia drobne
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MONTAŻ PANELI 

PODŁOGOWYCH, ŻALUZJI 
PIONOWYCH, CYKLINOWANIE 

Tel. 210-51
k-kk

SPRZEDAM POLE 0,65 HA, 
obok mniejszego zalewu Elektrow

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

k k k

CHAŁUPNICTWO - TKACTWO 
RĘCZNE SERWETEK. 

Zainteresowanym wysyłamy wzory 
i opisy. Możliwość współpracy. 

Znaczki polecone na odpowiedź: 
“CI-KA” skr. 48, 38-500 Sanok 1.

Rzeczoznawca majątkowy, 
biegły sądowy

w zakresie  szkód górniczych  
Inz. Irena Kuczera 

teL  28162 w .362 lub 28-678

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 
*szeroki asortyment trumien 
*kosmetykę, ubranie 

i przechowanie zwłok 
*wynajęcie kaplicy do pogrzebu 
z możliwością odprawienia mszy św. 

*usługi cmentarne 
*zamówienie wieńców, palm, 
wiązanek, kwiatów 

*możliwość załatwienia orkiestry 
*wynajęcie autobusu 

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

Ceny konkurencyjne

6 j*?

Zarząd Miasta informuje
\ ______________________________________________________________________J

Zarząd Miasta Rybnika ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: WYKONANIE BADAŃ 

GEOLOGICZNYCH PODŁOŻA GRUNTOWEGO DLA POTRZEB LOKA
LIZACJI CMENTARZA KOMUNALNEGO 

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

dziale Ochrony Środowiska, Urząd Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, pok. 255.
Oferty w zaklejonej kopercie z oznaczeniem “Badania geologiczne pod cmentarz 

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 Wy
dziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Rybnika: inż. Jadwiga Kutkowska, 
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.

Zarząd Miasta Rybnika ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 

NA WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ SIECI 
WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ 

I NOWEJ NAWIERZCHNI UL. ANNY STEFEK W RYBNIKU 
Termin realizacji: możliwie jak najkrótszy.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Wydziale Gospo
darki Komunalnej Urzędu Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, pokój nr 245.
Koszt specyfikacji: 10,00 zł

Oferty w zaklejonej kopercie opisanej zgodnie z wymaganiami specyfikacji należy 
złożyć do dnia 9 grudnia 1996 r. do godz. 9.00 w Wydziale Gospodarki Komunalnej 
Urzędu Miasta Rybnika.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 grudnia 1996 r. o godz. 11.00 w siedzibie 
Urzędu Miasta Rybnika, ul. B. Chrobrego 2 w sali nr 138.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków zamówienia można uzyskać w Wy
dziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rybnika, ul. B. Chrobrego 2, tel. 
210-11 wew. 7203 w godz. od 8.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku.

Zarząd Miasta Rybnika ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 

W DNIU 15.11.1996 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI 
GEODEZYJNEJ POSZERZENIA ULICY GLIWICKIEJ.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia /cena 10,00 zł/ można odebrać 
w siedzibie zamawiającego, pok. 247 lub za zaliczeniem pocztowym. 
Uprawnieni do kontaktu z oferentami: mgr inż. Władysława Lampart. 
Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną “Poszerzenie ulicy Gliwickiej” należy zło
żyć w siedzibie zamawiającego, pok. nr 247.
Termin składania ofert upływa dnia 14 listopada 1996 r. o godz. 15.00 
Otwarcie ofert dnia 15 listopada 1996 r. o godz. 10.00 w siedzibie zamawia
jącego, sala nr 137.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu Ustawy

----------- ----------------- ---\
Kronika policyjna

v__________________________ )
Uwaga na drodze!

W ubiegłym tygodniu na naszych drogach 
miało miejsce kilka wypadków, w których 
poszkodowanych zostało dziewięć osób. W 
poniedziałek 28 października w godzinach 
popołudniowych na ulicy Wiejskiej polo
nez potrącił 48-letniego mężczyznę, zaś na 
ulicy Podmiejskiej mały fiat potrącił 13-let- 
niego chłopca. Obaj poszkodowani doznali 
ogólnych potłuczeń ciała. Następnego dnia 
na ulicy 1 Maja w Chwałowicach ciężarów
ka potrąciła na pasach 9-letniego chłopca, 
któiy doznał wstrząśnięcia mózgu, złama
nia ręki i nogi i przewieziony został do szpi
tala na ulicę Rudzką. Wyjątkowo “obfita” 
w wypadki była środa 30 października. Na 
ulicy Budowlanych ford potrącił 48-letnie
go mężczyznę,na ulicy Wodzisławskiej łada 
potrąciła 60-letniego pieszego, a mały fiat 
74-letniąkobietę. Zaś na ulicy Reymonta wy
padek spowodował polonez, który nie udzie
lił pierwszeństwa motorowerzyście. Ogól
nych potłuczeń doznał kierujący motorowe
rem 35-letni mężczyzna. Dwa wypadki z tej 
smutnej serii zdarzyły się w sobotę 2 listo
pada na ulicy Zebrzydowskiej i w niedzielę 
na ulicy Wolnej. Mały fiat potrącił 7-letnią 
dziewczynkę, zaś fiat 125 p zajechał drogę 
motocykliście, który doznał złamania pra
wej ręki.

Poszkodowani Niemcy
Powszechnie wiadomo, że w okolicach 

świąt na naszych drogach pojawia się wiele 
samochodówzniemieckąrejestracją Podob
nie było też podczas ostatnich Wszystkich 
Świętych. W tym czasie na terenie naszego 
miasta nieznani sprawcy uszkodzili trzy nie
mieckie auta. W sobotę 26 października 
obok pawilonu na ulicy Lompy porysowa
no lakier i zerwano znak firmowy zaparko-

zamówieniach publicznych.

wanego tam mercedesa, zaś w czwartek 31 
października przy ulicy Dworek dokonano 
zniszczenia zamka centralnego w BMW. 
Natomiast w nocy z 2 na 3 listopada przy 
ulicy Dworcowej wybito szybę i porysowa
no lakier zaparkowanego tam opla ascony.

Skradziony święty
W środę 30 października o godzinie 2.40 

patrol policji zatrzymał po pościgu dwóch 
chłopców w wieku 16 i 17 lat, którzy wła
mali się do jednego z domów przy ulicy 
Wodzisławskiej. Zabrali dwa obrazy z wi
zerunkami świętych, figurkę św. Franciszką 
nakrycia stołowe i inne przedmioty o łącz
nej wartości 5 tysięcy złotych.

Podpalenie
W piątek 1 listopada w mieszkaniu przy 

ulicy Kościelnej pewien mężczyzna podpa
lił ubrania swojej żony. Straty wyniosły oko
ło 300 złotych. Winny został zatrzymany 
przez policję pod zarzutem podpalenia mie
szkania.

Włamania
Pomiędzy 25 a 28 października nieznany 

sprawca włamał się do pomieszczeń maga
zynowych na drugim piętrze Domu Han
dlowego “Hermes” przy ulicy Chrobrego. 
Po wyłamaniu zamka drzwi wejściowych 
złodziej skradł trzy magnetowidy o łącznej 
wartości 2,5 tysiąca złotych. Natomiast w 
nocy z 29 na 30 października nieznani spraw
cy włamali się do przyszpitalnej przychodni 
zdrowia przy ulicy Energetyków. Do środ
ka weszli przez okno, a następnie podziem
nym korytarzem dostali się do pomieszczeń 
dyrekcji, gdzie wyłamali drzwi sejiu. Zło
dzieje przekonali się jednak o tym, że służ
ba zdrowia naprawdę jest biednym sekto
rem gospodarki, gdyż w sejfie znaleźli tyl
ko 63 złote. O wiele większe są straty mate
rialne spowodowane podczas włamania Ich 
wysokość zostanie obliczona dopiero po do
konaniu napraw.

SZOŁ

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

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

TELEFONICZNE SŁUŻBY INFORMACYJNE 
INFORMACJA: PKS 22-242, PKP 23-009, WPK 21-820 
INFORMACJA O NUMERACH TELEFONÓW: 913 
NADAWANIE TELEGRAMÓW: 905 
ZAMAWIANIE ROZMÓW MIĘDZYMIASTOWYCH: 900 
BUDZENIE TELEFONICZNE: 900 
ZEGARYNKA: 926
INFORMACJA I REKLAMACJA MIĘDZYMIASTOWA:909 
ZAMAWIANIE ROZMÓW MIĘDZYNARODOWYCH: 901 
POSTÓJ TAXI: 236-60, 286-60 
RADIO TAXI: 27-000
POSTÓJ TAXI BAGAŻOWYCH: ul. Młyńska, tel. 23-561 
Hasło "KRYZYS" - sobotnio-niedzielne, całodobowe dyżury 
psychologów: 26-876 /izba przyjęć szpitala psychiatrycznego, 
ul. Gliwicka 33/
NOCNY DYŻUR APTEK: od 8 do 14 listopada, Apteka Nova, 
ul. Sobieskiego, Rybnik, tel. 27-882

'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 "

4 zdjęcia paszportowe - tylko 6 zł,-

f CENNIK OGŁOSZEŃ W "GAZECIE RYBNICKIEJ- A

(P^ cm 2 - 1 zł 
0 1 słow o - 0 ,60  zł 

w artykułach 
sponsorowanych

0 1 /4  strony - 150zł 
0 1 /2  strony - 270zł 
0 3 /4  strony • 350zł 
0 1 strona - 5 0 0 z ł do cen  doliczam y VAT

...U NAS 
SZYglćO 
I TANIO

Środowa Giełda Cenowa
Mięso schab wołowe

extra
szynka wp. 
gotowana śląska

Raciborska 11 11,70 12,50 15,80 8,95
Hala Mięsna, 3 Maja 10,80 11,50 15,90 9,80

TARG 9,90 -10,30 11,90-12,70 14,60-14,90 8,20 - 9,70

Owoce/Warzywa pomidory pomarańcze marchewka ziemniaki

Raciborska 15 4,10 3,20 0,70 0,35
Sobieskiego 2 4,50 3,80 1,00 0,35

TARG 3,00-4,50 3,50 - 4,00 0,70-1,00 0,30 - 0,40

Spożywcze masło cukier jajko mąka

Raciborska 15 200g -1,85 2,40 0,32 1,70
Delikatesy, ul. Miejska 200g -1,85 2,50 0,35 1,70

TARG 200q -1,80

o>oC
N

OC
N

C
N 0,28 - 0,35 3 ó

o O

W alu ty 100
dolarów

100
marek

100 koron 
czeskich

100 franków 
francuskich

Hotel Polski 280,00/284,00 184,00/186,00 10,15/10/0 54,20/55,50
Delikatesy, ul. Miejska 280,00/284,00 183,50/186,00 10,15/10/0 54/0/55/0
G allux, Rynek 280,00/284,00 183,00/186,00 10,15/10/0 54,20/55,50

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825
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Szachy Szachy

R y m er  N ied o b czy ce  
w icem istrzem  P olsk i!

Stowarzyszenie “Szachpol” w Łukowie k. Warszawy było 
organizatorem drużynowych i indywidualnych mistrzostw 
Polski w szachach błyskawicznych na rok 1996.

Stoją od lewej: Henryk Piksa, Stanisław Kostyra, Mirosław Grabarczyk, 
Bogdan Grabarczyk, Artur Jakubiec, Henryk Seifert

W konkurencji tej każdy zawodnik 
ma 5 minut na partię, a turnieje roz
gryw ane takim  tem pem  cieszą  się 
dużą popularnością, gdyż są bardzo 
widow iskow e. O graniczony czas do 
nam ysłu pow oduje, że najw iększe 
szanse m ają zaw odnicy o dużym re
fleksie, w ykazujący się b łyskotliw o

ścią w liczeniu w ariantów  i szybkim 
prow adzeniem  kom binacji na sza
chownicy.

Turniej rozgrywany pod patrona
tem M arszałka Senatu RP zgromadził 
na starcie całą krajow ą czołów kę, a 
wśród nich 4 arcym istrzów  i 13 m i
strzów międzynarodowych. W spania

Kiełbasa na patyku 
dla żużlowca

Na kilka dni przed walnym zebra
niem Rybnickiego Klubu M otorowe
go Rybnik redakcje “Tygodnika Żuż
low ego”, “Trybuny Śląskiej” , “N o
win”, a także nasza otrzymały list od 
kibica rybnickiego żużla, związanego 
praw dopodobnie z klubem , o czym 
świadczą słowa “...i są nadal kibice - 
czyli my - elektorat w yborczy”. Jak 
wiadomo, tylko członkowie klubu mo
gli brać czynny udział w wyborze no
wego zarządu. Oto niektóre, szczegól
nie dyskusyjne fragmenty tego listu: 
‘‘Pracuje wciąż rewelacyjny nauczyciel 

ja zdy  na żużlowym torze - Jerzy Gryt. 
Jako nauczyciel i wychowawca Jerzy 
Gryt nie ma w kraju nad Wisłą rów
nych sobie fachow ców  od żużlowego 
rzemiosła. Świadczy o tym nie tylko 
imponująca liczba wychowanków tre
nera Gryta z ostatniego roku. Zanim  
surowo ocenimy nieporadne poczyna
nia na torze, to warto pamiętać, że są 
żużlowcami zaledwie na ćwierć etatu. 
Jeżdżą za z trudem cedzone dziękuję, 
ewentualnie obietnice zapłaty, a zaraz 
potem idą do pracy, do warsztatów i w 
podziemia kopalni. Sponsorzy w Ryb
niku wzięli nogi za pas. Tymczasem  
wisi wciąż nad miastem syndrom Nie- 
myjskiego, który przed  kilkoma laty 
porw ał się z motyką na słońce i dobił 
przesławną sekcję żużlową KS ROW. 
Sponsorom trudno się dziwić, że wy
kazują brak zainteresowania... skoro 
władze miasta postanowiły unicestwić 
resztki sportowych ambicji jego  mie
szkańców. Rybnik ze względu na swo
j e  absolutnie wyjątkowe historyczne 
miejsce w szeregu powinien pójść je 
szcze dalej i przyjąć p o d  skrzydła Ma
gistratu cały zespół żużlowców z tre
nerami i zatrudnić ich na miejskich eta
tach wedle posiadanych kwalifikacji. 
Trudno bowiem oczekiwać wysokiego 
wyczynu od sportowca, któiy idzie na 
trening po  ciężkiej nocce strzałowego

na węglowej ścianie. Nie może być tak, 
że najbardziej utalentowany żużlowiec 
rybnicki ostatnich lat Mariusz Węgrzyk 
kupowany je s t kiełbasą na patyku przez 
inny zamożniejszy klub ”.

Taka jest sytuacja rybnickiego żużla 
oglądana oczami autora listu. Rzeczy
wistość jawi się nieco inaczej i z wie
loma tezami tego listu nie możemy się 
zgodzić. Jerzy Gryt jako żużlowy tre
ner przez kilka ostatnich lat nie odniósł 
ze swoim zespołem najmniejszego suk
cesu. Z roku na rok drużyna jeździ co
raz słabiej. Rola trenera na treningach 
nie sprowadza się do pokazywania na 
palcach ile okrążeń m ają przejechać 
zawodnicy. Według teoretyków trenin
gu sportowego trener pełni tu znacz
nie większą rolę. Trenera nie ocenia się 
za liczbę wychowanków, ale za to co 
prezentują na torze. Nie sztuka wycho
wać 8 średnich żużlowców, sztukąjest 
natomiast mieć w swoim zespole 2-3 
solidnych żużlowcówjeżdżących przez 
cały sezon na równym poziomie. W 
Rybniku takich żużlowców brakuje. Po 
drugie żużlowcy nie podpisywali swo
ich kontraktów z zamkniętymi oczami. 
Nikt nie zmuszał ich do składania pod
pisów na umowach i jazdy na żużlo
wych torach. Każdy z nich miał wolną 
rękę. Niejeden żużlowiec, nawet II ligi, 
pokazał, iż jeżdżąc na żużlu można 
zarobić. Trzeci problem dotyczy spo
nsorów. Żadna z firm nie daje pienię
dzy w ciemno. Zanim taką decyzję 
podejmie, interesuje się wynikami ja 
kie osiąga zespół i bierze pod uwagę 
jeszcze wiele innych spraw. Na te pie
niądze trzeba sobie zasłużyć. Kolejny 
raz została poruszona sprawa Niemyj- 
skiego, dzięki któremu nad rybnickim 
żużlem przez rok świeciło słońce, a 
kibice mogli podziwiać na rybnickim 
torze gwiazdy światowego żużla. Au
tor listu ostro atakuje miasto, które rze
komo wykazuje brak zainteresowania

Szachy
le spisała się drużyna Rym era N ie
dobczyce w ystępująca w składzie: 
M irosław i Bogdan Grabarczyk, 
Artur Jakubiec, Stanisław Kosty
ra, Henryk Seifert oraz kapitan ze
społu Henryk Piksa, która od począt
ku turnieju wraz z Pocztowcem  Po
znań przew odziła  staw ce ryw ali i 
p ew n ie  z m ie rz a ła  po m ed a l m i
strzostw  kraju. Ostatecznie zwycię
żył zespół z Poznania, a srebrne 
medale wywalczył Rymer Niedo
bczyce wyprzedzając zespół wielo
krotnego mistrza Polski Polonia 
Warszawa.

Również w zawodach indyw idual
nych rozgrywanych następnego dnia 
zaw odnicy N iedobczyc pokazali się 
z bardzo dobrej strony. W prawdzie 
zabrakło m iejsca na podium , jednak 
uzyskanie aż trzech lokat w pierwszej 
dziesiątce m istrzostw  Polski w pełni 
zaspokaja am bicje działaczy Klubu. 
N ajbliżej podium był Bogdan Gra
barczyk, które podzielił m iejsca od 
trzeciego do szóstego plasując się na 
piątej pozycji w Polsce. M irosław  
G rabarczyk był siódmy, a A rtur Ja
kubiec w yw alczył dziesią tą  lokatę, 
wyprzedzając faworyzowanego arcy- 
m istrza W łodzim ierza Schmidta.

Pozyskanie kilku w artościow ych 
zaw odników  wzm ocniło zespół Ry
mera, który obecnie uchodzi za zde
cydowanego faw oryta turnieju II ligi 
szach o w e j, a tym  sam ym  ro k u je  
nadzieje na awans do ekstraklasy.

Kazimierz Szydłowski

L ig a
“ szó stek ” 

n a  N o w in a ch
Rada Osiedla Nowiny RSM organi

zuje rozgrywki “szóstek” piłkarskich 
na osiedlu Nowiny w sezonie ’97. W 
związku z tym zapraszamy wszystkie 
za in te resow ane  d rużyny  /roczn ik i 
1977-83/, tylko i wyłącznie z osiedla 
Nowiny, na spotkanie organizacyjne w 
dniu 22 listopada br. /piątek/ do Mło
dzieżowego Domu Kultury przy ul. 
Broniewskiego o godz. 18.00.

Dziecięca
koszykówka

W sali Komendy Rejonowej Policji 
w Rybniku odbył się pierwszy turniej 
w ramach “Dziecięcej rybnickiej Ligi 
NBA”. Wzięło w nim udział 7 zespo
łów reprezentujących rybnickie szkoły 
podstawowe. Rozegrano 15 spotkań, 
zaś ostateczna kolejność ukształtowa
ła się następująco:
miejsce 1. - SP 4 /opiekun B. Marciak/, 
miejsce 2. - SP 2 /opiekun M. Orczyk/, 
miejsce 3. - SP 31 /opiekun M. Micha
lik/, miejsce 4. - SP 9 /opiekun Z. Szara- 
niec/, miejsce 5. - SP 5 /opiekun M. 
Kotyrba/, miejsce 6. - SP 14 /opiekun 
A. Cichocka/, miejsce 7. - SP 11 /opie
kun Cz. Grzonka/.

W yróżniający się zawodnicy otrzy
mali nagrody książkowe.

“czarnym sportem”. A kto wynajmuje 
za darmo stadion, kto podarował RKM 
Rybnik 240 min st. zł? W Rybniku ist
nieje kilka innych klubów, które, w 
odróżnieniu od żużlowców, wykazują 
tendencję zwyżkową w uzyskiwaniu 
wyników sportowych. Natomiast przy
jęcie na miejskie etaty całej rodziny 
żużlowej byłoby cofaniem się o kilka
naście lat wstecz. MaT

Koszykówka
_____________ J

Pierwsza
W ubiegłą sobotę koszykarki KS 

Partners doznały pierwszej porażki 
w obecnym sezonie ligowym, przegry
wając w Starachowicach z miejsco
wą drużyną 51:81, choć po pierwszej 
połowie prowadziły 36:33.

Od pierwszego gwizdka rybniczanki, 
choć nie wykorzystały kilku stuprocen
towych akcji, wytrwale dotrzymywały 
kroku ryw alkom , które zdobyw ały 
punkty głównie z szybkiego ataku. W 
10. minucie spotkania rybniczanki ob
jęły prowadzenie 15:14 i nie oddały go 
już do końca I połowy. W tej części gry 
oba zespoły grały bardzo uważnie w ata
ku i w obronie, w zespole gospodarzy 
całą grą kierowała grająca trenerka Na
tasza Tkaczuk, która szczególnie w II 
połowie dała się we znaki rybnickiej 
drużynie. Do końca I połowy koszykar
ki KS Partners kontrolowały przebieg 
spotkania, dzięki rzutom S. Nieskubi- 
ny, E. Dorofiejewej i G. Fulbiszewskiej 
powiększały przewagę, która w końców
ce wynosiła 9 pkt. Miejscowe jednak w 
ostatniej minucie tej części gry kilka 
punktów nadrobiły i rybniczanki scho
dziły na przerwę już z tylko 3-punkto- 
wym prowadzeniem.

W drugiej połowie obraz gry całko
wicie się zmienił. Rybniczanki sprawia
ły wrażenie bezradnych. W ciągu 20 
minut nie były w stanie przeprowadzić

( --------------- -------------------------------- 'NKoszykówka
_____________J

porażka
jednej składnej akcji, zakończonej cel
nym rzutem, a i w obronie pozwalały 
rywalkom właściwie na wszystko. Go
spodynie wyciągnęły wnioski z I poło
wy, agresywnie kryły Nieskubinę, a w 
ataku, nie mając większych problemów 
z rybnicką obroną, robiły co chciały. W 
ciągu 20 minut rybniczanki zdobyły tyl
ko 15 pkt., z czego 8 w ciągu pierw
szych 5 minut. Rywalki widząc, iż są 
bardzo słabo kryte, decydowały się na 
rzuty za 3 pkt, które w większości oka
zywały się celne /w całym spotkaniu 
gospodynie oddały 7 rzutów celnych za 
3 pkt., w tym 6 w II połowie/.

Po gwizdku kończącym spotkanie tre
ner rybnickich koszykarek K. Mikoła- 
jec powiedział: Można przegrać, ale nie 
w takim stylu.

Zatem byliśmy świadkami pierwszej 
porażki rybniczanek. Teraz należałoby 
wyciągnąć z niej odpowiednie wnioski, 
a nad mankamentami solidnie popraco
wać. Jeszcze nic straconego.

Jutro koszykarki KS Partners ro
zegrają spotkanie na własnej hali. O 
godz. 17.00 rozpocznie się w Boguszo- 
wicach mecz, w którym rywalem ryb
nickiej drużyny będzie Korona Kra
ków', która w ubiegłym sezonie w 
Rybniku spłatała wszystkim małego 
figla, wygrywając z rybnicką druży
ną dwoma punktami. MaT

K o ed u k a c ja  na  lek cjach  W F ?
Już od kilkunastu lat w środowisku 

nauczycielskim trwa dyskusja nad pro
blemem koedukacji na lekcjach wycho
wania fizycznego. Dlaczego w większo
ści polskich szkół chłopcy i dziewczęta 
ćwiczą oddzielenie? W USA np. uzna
no, że jest to nieuzasadnione, a koedu
kacyjne wychowanie fizyczne ma wiele 
walorów wychowawczych. Od wielu 
więc lat w amerykańskich szkołach na 
lekcjach WF panuje koedukacja. W Pol
sce rozdział wg pici jest prawdopodob
nie wynikiem stereotypowego myślenia, 
wieloletnich przyzwyczajeń oraz niechęci 
do zmian. Należałoby się zastanowić nad 
argumentami “za” i “przeciw” koeduka
cji na lekcjach WF. Zdaniem autora tego 
artykułu - studenta AWF - dziewczęta i 
chłopcy od najmłodszych lat razem spę
dzają wolny czas na zabawie czy nauce. 
Rozdzielenie dziewcząt i chłopców w 
okresie ich dojrzewania i dorastania, bo

może to budzić zainteresowanie płcią 
przeciwną, jest sytuacją sztuczną i dzia
łającą przeciwko ich potrzebom rozwo
jowym. Jednym z celów WF jest przy
gotowanie młodych ludzi do aktywności 
fizycznej m.in. w rodzinie, która jest gru
pą różnopłciową. Zatem dlaczego nie 
można by także i w szkole w grupach róż- 
nopłciowych wytwarzać nawyku aktyw
ności ruchowej w dalszych latach życia? 
Zajęcia koedukacyjne mogą też sprzyjać 
zwiększeniu motywacji ruchu, kształto
waniu wrażliwości na odmienność i po
trzeby drugiej płci. Wspólne zajęcia ru
chowe sprzyjają poznawaniu i rozumie
niu odrębności sylwetki, proporcji ciała, 
sprawności fizycznej, zachowań i reak
cji emocjonalnych w różnych sytuacjach 
u chłopców i dziewcząt.

Mogą więc być pomocne w wielu in
nych dziedzinach życia, gdzie koeduka
cja jest normą. M aT

Pierwsza z osób, które rozpoznają się na zdjęciu wykonanym w IV LO w 
Rybniku-Chwałowicach podczas “chrztu klas pierwszych... ” i zgłoszą się w 
naszej redakcji, otrzyma publikowaną w gazecie fotografię oraz pięć smakowi
tych kołoczyków! Zapraszamy do zabawy!
Sponsorem naszej zabawy jest piekarnia Franciszka Studnika z Rybnika 
przy ulicy Kościelnej nr 3.
W ubiegłym tygodniu nagroda została odebrana przez rodzinę Szkorla z Żor.

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

---------------------------------------------------------------GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Zdjęcie MJJIglDllOR

z albumu czytelników
Z apraszam y  naszych  

C zytelników  do w spólne
go og lądan ia  zdjęć . W y
starczy przyjść do redak
cji z ciekaw ym  zdjęciem , 
k tó re  po o p u b lik o w an iu  
zw rócim y . /M ożna też 
w rzuc ić  je  do naszych  
"żó łtych  sk rzy n ek " /.Raz 
w m iesiącu autora naj
sym patyczniejszego lub 
najbardziej "odjazdo
wego" zdjęcia firma 
"EKSPRES FUJI", 
Rybnik, ul. Reja 2, na
grodzi bezpłatnym  wy
wołaniem i wykonaniem  
odbitek z rolki filmu.

Każda okazja 
do kontemplacji 

jest dobra 
Zdj.: I.K.
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towarowy 
wartości 25 zł 

ufundowany przez 
Klub

Międzynarodowej 
Prasy i Książki 

EMPiK

POZIOMO:
A 1 - Polska piosenkarka greckiego pochodzenia A7 - Pasza dla konia B 5 - 
Szczyt masztu lub listy przebojów Cl - Zbieranie malin nie wyszło jej na 
zdrowie C7 - Niewzruszona podstawa D5 - Inaczej stępka E l -  Imię żeńskie 
E7 - Fizyk japoński, wynalazca diody tunelowej, laureat nagrody Nobla G1 
- Grupa osób, sitwa G7 - Droga w terenie miejskim H5 - Pierwiastek che
miczny o symbolu Tl II - Wg mitologi greckiej córka Tantala 17 -... z Rotter
damu, filozof holenderski J 5 - Jedna z faz Księżyca KI - Gromada stawono
gów, np. motyle K7 - W starożytnej Grecji centralny plac miasta 
PIONOWO:
1A - Polska nazwa włókna poliestrowego IG - Państwo afrykańskie ze sto
licą Brazzaville 2E - Ptak, samiec czerwono upierzony na piersi 3A - Tar
cza z koźlej skóry, atrybut Zeusa i Ateny 3G - Imię żeńskie, nosiła je m. in. 
“... księżniczka Burgunda” 4E - Wyrażenie zgody 5A - Grecka wyspa, po
wrót na nią opisany w “Odyseji” 5G - Stolica Grecji 7A - Miasto, siedziba 
Festiwalu Piosenki Polskiej 7G - Duży, gwałtowny deszcz 8E - Bogactwo 
Wieliczki i Bochni 9A - Imię żeńskie, znane m. in. z piosenki “Córka ryba
ka” 9G - Stan w pin. -zach. USA 10E - Mały koń, często występuje w cyrku 
11 A - Gromada kręgowców, młode odżywiają się mlekiem matki 11G -Siły 
zbrojne państwa
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło które powstanie wg. szyfru: A8, D6, A3, 
D7, E7; H5, K7, G 2,15, J5, E4, G7; J l, J l l ,  J3, C 3,15; 110; 14, KIO, G5, D li,  
F10; HI, K4, J7, C5, K8, A5.

Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki nr 42 z hasłem 
“WIELU WIE DUŻO, NIKT WSZYSTKIEGO” 

otrzymuje JAN GILNER, ul. Kochanowskiego 16, 44-200 Rybnik.
Nagroda do odebrania w redakcji przez miesiąc 

od daty ogłoszenia nazwiska zwycięzcy.

Pod znakami zodiaku
BARAN - 21.03. - 20.04. - W Twoim otoczeniu pojaw i się nowa, ekscytująca 
osoba, która wiele zmieni w Twoim życiu. Nie poddawaj się je j  urokowi bezkry
tycznie, bo możesz zostać wykorzystany w sprawie nie do końca jasnej. Kiedy się 
ockniesz - może być za późno.
BYK - 21.04. - 20.05. - Twój logiczny wywód zrobi duże wrażenie na ludziach, 
od których zależy następny etap Twojej zawodowej karieiy. Jeżeli tylko zdołasz 
wprowadzić w czyn swoje słowa, możesz liczyć na ich poparcie i pomoc. 
BLIŹNIĘTA - 21.05. - 20.06. - Małe pieniądze, za to dużo przyjaciół i życzliwo
ści. Planowany zakup trzeba będzie odłożyć, czas spędzony na interesujących 
rozmowach, snuciu wspomnień, a nawet planów polepszy Ci samopoczucie, co w 
Twoim przypadku je s t bardzo cenne...
RAK - 21.06. - 20.07. - Przed Tobą ostateczna batalia w sprawie, która zaprząta 
Twoją głowę od dłuższego czasu. Trzeba jednak oczyścić przedpole, to je s t wy
szukać sojuszników, którzy w  razie czego stana^ po  Twojej stronie. Im będziesz 
miał ich więcej - tym lepiej...
LEW - 21.07. - 23.08. - Chwilowe pogorszenie samopoczucia nie wpłynie na 
realizację Twoich planów, ale może j e  opóźnić. Eądź cierpliwy, bo lekka zwłoka 
nie pogorszy efektu, odwrotnie - może go polepszyć.
PANNA - 24.08. - 22.09. - Odczujesz przyjazne zainteresowanie kręgów, nasta
wionych dotąd do Twojej działalności zdecydowanie krytycznie. Zrozumiała w 
tej sytuacji nieufność zostanie odebrana ze zrozumieniem, a nawiązanie przyja
znych kontaktów będzie kwestią czasu.
WAGA - 23.09. - 23.10. - Wielogodzinna trudna rozmowa zakończy się sukce
sem, k tó iy może zmienić sporo w Twoim uporządkowanym życiu. Znajdziesz się 
w centrum zainteresowania, co nieco Cię zdeprymuje, ale i mile połechce. Wy
ciągnij z tej chwili ja k  najwięcej korzyści.
SKORPION - 24.10. - 22.11. - Pomysł, choć bardzo śmiały, powinien chwycić, 
jeże li tylko przedstawisz go odpowiedniej osobie, w odpowiednim czasie i miej
scu. Nie śpiesz się więc, ale obserwuj otoczenie i... miej swoje p ięć minut! 
STRZELEC - 23.11. - 21.12. - Sprawy jakby  staną w miejscu, co dla Ciebie 
okaże się szczęśliwe. Uporasz się z zaległościami, a nawet wygospodarujesz tro
chę czasu na kilkudniowy wyjazd. Będzie to pełny relaks, choć kilka razy bę
dziesz musiał pom yśleć o firm ie...
KOZIOROŻEC - 22.12. - 20.01. - Przydałoby się trochę elastyczności w myśle
niu o wiadomej sprawie. Jesteś tak pewny swoich racji, że podrzucane Ci inne 
sposoby je j  załatwienia traktujesz nieomal ja k  sabotaż. Taka postawa może spra
wić, że dotąd życzliwe osoby odwrócą się od Ciebie.
WODNIK - 21.01. - 19.02. - Dobre perspektywy dla działalności intelektualnej, 
kreatywnej. Teraz planuj, pisz, buduj - ale na papierze. Wszelkie działania f i 
zyczne skazane są natomiast na niepowodzenia - uważaj na palce i kręgosłup, po  
prostu zbieraj siły...
RYBY - 20.02. - 20.03. - Eądź gotów na zakończenie pewnego etapu rozciągnię
tego w czasie przedsięwzięcia. Na efekty trzeba będzie jeszcze poczekać, ale ju ż  
teraz zobaczysz zarysy, z których można się domyślić całości. Wciąż jeszcze je s t
czas na zmiany...

Na misia
Mając jeszcze w pamięci męczącą 

ubiegłoroczną zimę, łudzimy się, że 
tegoroczna będzie krótsza, sucha i cie
pła i wierzymy starym góralom, kiedy 
taką zapowiadają. O innej nie chcemy 
słyszeć. Gdyby jednak coś nie wyszło... 
mamy misia. Miś jest bowiem dobry 
na wszystko, a na zimną zimę przede 
wszystkim. Modne misie są w większo
ści kolorowe, ale i w kolorach “misio- 
wych” czyli białe, czarne i brązowe. 
Bardziej gładkie, bardziej kudłate, ale 
im bardziej kudłate tym cieplejsze. 
Misiowe rzeczy są krótsze i dłuższe, z 
misia są kurtki, płaszcze, śmieszne pe
lerynki, a także etole, bluzy z kaptu
rem , i w iele innych pom ysłow ych 
wdzianek. Ważne, że z misia. A więc 
na misia!

Wróżka

Fatałachy 
z naszej szafy

Wiśniowe kulki
Przepis na 30 sztuk

200 g podłużnych biszkoptów 
300 g czekolady 
1 żółtko 
100 g masła 
100 g cukru pudru 
30 wiśni kandyzowanych 
koniak lub rum

Biszkopty pokruszyć, polać nie
wielką ilością alkoholu i zaczekać 
aż namokną. 100 g czekolady 
roztopić w rondelku. Żółtko razem 
z posiekanym na kawałki tłu
szczem ubić aż będzie puszyste. 
Dosypać cukier, dodać biszkop
ty, wlać czekoladę. Wszystko do
brze wymieszać, podzielić na 30 
kawałków, w każdy zawinąć w i
śnię. Rozpuścić resztę czekolady 
i polać nią wiśniowe kulki.
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Erich Maria Rema
rque - "Czarny obe
lisk", W arszawa 
1996, Czytelnik

Miejsce i czas akcji 
powieści to Niemcy - 
rok 1923, okres szale
jącej inflacji. Bohate
rami są młodzi ludzie, 
którzy uczestniczyli w wojnie, zetknęli się 
z przejawami ludzkiej brutalności i okru
cieństwa, ze śmierciąi zabijaniem. Teraz 
chociaż wojna się skończyła, muszą wal
czyć dalej - o życie, o chleb, o godność...

Donald Barthel- 
me - "Raj", W ar
szawa 1996, W ar
szawskie W ydaw
nictwo L iterackie 
“M uza S.A.” 

Simon, architekt z 
Filadelfii, opuszcza 

żonę i przenosi się do Nowego Jorku, 
gdzie opiekuje się trzema przygodnie 
poznanymi kobietami, które podobnie 
jak on znalazły się na zakręcie życio
wym. Dziewczyny, z wdzięczności, za 
punkt honoru stawiają sobie ziszcze
nie fantazji erotycznych amerykańskie 
go mężczyzny w średnim wieku...

¿¿-‘‘»¿Gttiiafr-Sjtartips 
NT4.0

V.

M ultimedia 
Oktober 1996 

Podobnie jak  w 
poprzednich num e
rach, magazyn pełen 
pom ocnych  rad  i 
propozycji wykorzy
stania skomplikowa
nego sprzętu multi
medialnego, z którego w Polsce też 
chętnie korzystają hobbiści.

mm mm

Machina - Nr 8, Li
stopad 1996 

Od niedawna wy 
chodzący magazyn 
popkulturalny . Na 
ponad stu stronach 
znalazły się recenzje 
nowych płyt, książek 
i filmów, wywiady z 

aktorami i muzykami, sylwetki akto
rów, reżyserów i piosenkarzy.

Natalia Kukulska 
- "Światło"

Pełna ballad, spo
kojna solowa płyta 
N atalii. W iększość 
utworów wzbogaco
na licznymi chórka
mi, ale całość dla lepszego efektu słu
chać małymi porcjami.

mm mm#
S heryl C row - 
"Sheryl Crow" 

Bardzo dobra pły
ta, pełna złożonych, 
dopracowanych mu
zycznie kompozycji. 
K ilkanaście u tw o

rów dobrego rocka, bynajmniej nie 
spokojnego i typowo kobiecego.
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