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Intradą Miejskiej Orkiestry Dętej “Rybnik” rozpoczęły 
się tegoroczne obchody Święta Niepodległości w naszym 
mieście. Zgromadzeni na Rynku mieszkańcy, poczty sztan
darowe, delegacje władz miasta i zaproszeni goście prze
maszerowali wraz z orkiestrą do bazyliki, gdzie odbyła się 
uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny.

Obchody
Święta Niepodległości

Na czele pochodu szfy poczty sztandarowe organizacji kombatanckich. Zdj.: sol

Koncelebrujący mszę św. wspólnie z pię
cioma innymi księżmi z dekanatu rybnic
kiego ksiądz prałat Alojzy Klon, przypo
mniał tragiczne losy czterech pokoleń cze
kających na wyzwolenie się narodu polskie
go z niewoli. Doczekało się tego dopiero 
piąte pokolenie. Po 123 latach Polska 
zmartwychwstała jako wolna i niepodle
gła. Za to dziękują dzisiaj Bogu Polacy, 
również społeczeństwo Rybnika chce wy
razić swoją wdzięczność - powiedział ks. 
prałat. Mszę uświetnił występ chóru z Bo
guszowie, a zakończyło ją  uroczyste od
śpiewanie przez zgromadzonych wiernych 
Roty, Te Deum i hymnu Boże coś Polskę.

Historię walk narodowo-wyzwoleń
czych Polaków od czasów zaborów do 
powstania III Rzeczypospolitej przybli
żyło nam widowisko słowno-muzyczne 
“Walka o Polskę”, które w godzinach 
wieczornych przedstawiono na Rynku. 
Prowadzący jeMiroslaw Kantor próbo-

Francuskie odznaczenie 
dla prezydenta 

Makosza
Wczoraj późnym popołu

dniem odbyła się w Urzę
dzie Miasta uroczystość 
dekoracji prezydenta Ryb
nika Józefa M akosza  
przyznaną mu przez prezy
denta Republiki Francu
skiej Jacąuesa Chiraca 
Odznaką Kawalera Naro
dowego Orderu Zasługi. 
Wręczenia dokonał amba
sador Francji w Polsce 
Daniel Contenay.

Szersza relacja z  uroczystości w na
stępnym numerze ‘‘GazetyRybnickiej".

wał stworzyć nastrój patriotycznej ma
nifestacji, wciągając widzów do czynne
go uczestnictwa w widowisku. Usłysze
liśmy wiązankę pieśni, które towarzyszy
ły zmaganiom Polaków o niepodległość: 
od Roty i Marsz Polonia począwszy, po
przez pieśni regionalne O mój rozmary
nie, My - IB tygada, wzruszające Czer
wone Maki aż po Biały Krzyż, Balladę o 
Janku Wiśniewskim i Żeby Polska była 
Polską. Poezję patriotyczną recytowały
uczennice II LO. c.d. na stronie 3.

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

Listy z  dopiskiem "Sw. M ikołaj" prosim y prze
słać na nasz adres lub wrzucić do "żółtych 

skrzynek " (Zamkowa, Kościuszki) do 25 listopada.
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.
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f i  bilet miesięcznego oraz 
sko grudniowego iaurea- 
znajduje się na str. 6

Teatr Ziem i Rybnickiej

l e s i a n  J a z z  i Y l e e t i r "  1

trzy rewelacyjne koncerty, międzynarodowe gwiazdy
28 listopada - Sax 4 /Francja/,

Międzynarodowy Kwartet Tomasza Stańki
29 listopada - Zespół Zbigniewa Lewandowskiego “The Colours of Soul’
30 listopada - Kwintet Krzysztofa Popka “Letters & Leaves”

- gość specjalny Jan Ptaszyn Wróblewski 
Piotr Wojtasik & Special Guests

Wszystkie koncerty - godz. 18.00 
Jam sessions - 29, 30 listopada godz. 22.00 w Art-Cafe

Zwycięzcy II Biegu Niepodległości o Puchar Prezydenta Miasta Rybnika: 
od lewej Tomasz Brachman, Ewa Fliegert, Tadeusz Siegmund

Szczegóły str. 3.

“Gazeta Rybnicka” 
miesięcznikiem

Czas już najwyższy poin
form ow ać C zyteln ików  o 
zmianach jakie w najbliż
szym czasie szykują się w na
szym piśmie.

“G azeta R ybnicka” jako tygodnik 
wyjdzie jeszcze tylko 22 i 29 listopa
da. W połowie grudnia ukaże się już 
jako b e z p ł a t n y  miesięcznik.
Format pisma będzie wprawdzie mniej
szy, zwiększy się za to jego objętość i 
nakład, wzbogacone też zostanie kolo
row ą okładką.

Pismo do domów przynosić będą 
W asze dziec i, poniew aż kolportaż 
odbywał się będzie poprzez rybnickie 
szkoły. “Gazeta Rybnicka” będzie rów
nież dostępna w naszej redakcji, Urzę
dzie Miasta, Miejskiej Bibliotece Pu
blicznej i jej filiach w dzielnicach oraz 
innych placówkach miejskich.

W pierwszym świąteczno-noworocz- 
nym numerze miesięcznika, który uka
że się w połowie grudnia, przedstawi
my racje, którymi się kierowaliśm y 
decydując się na zmiany.

Irl

T ea tr Z iem i R ybn ick ie j

Robert Janowski
znany z musicali “Kompot” i “Metro” 

muzyk, aktor, poeta
koncert w sobotę 23 listopadaf godz. 19.00
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Nie zapomnij!!!

Zbliżają się święta... 

KREDYT ŚWIĄTECZNY
/od 15 listopada ’96 do 20 grudnia ’96/

w jeden dzień pożyczysz pieniądze 
^  nawet do 1.700 zł /17 min starych zł/
^  bez zbędnych formalności 

na bardzo korzystny procent - od 24 proc.
/realnie od 8 proc./

^  do spłaty przez 9 miesięcy
Przyjdź lub zadzwoń! Pytaj 
o Wydział Obsługi Ludności

Powszechny Bank Kredytowy SA w Warszawie 
i  Oddział w Rybniku, ul. Bolesława Chrobrego 8, teł. 27-042

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Zarząd Miasta informuje j
Zarząd Miasta Rybnika ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAMÓWIENIE PUBLICZNA NA 
DOKUMENTACJĘ PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI I WYKONANIE 

KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY JASKÓŁCZEJ.
Termin realizacji: 3 miesiące.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Wydziale Dróg 
Urzędu Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, pokój nr 247.
Koszt specyfikacji: 10,00 zł.
Oferty w zaklejonej kopercie opisanej zgodnie z wymaganiami specyfikacji nale
ży złożyć do dnia 12.12.1996 r. do godz. 15.00 w Wydziale Dróg Urzędu Mia
sta Rybnika.
Przetarg odbędzie się w dniu 13.12.1996 r. o godz. 11.30 w siedzibie Urzędu 
Miasta Rybnika, ul. B. Chrobrego 2 w sali nr 137.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków zamówienia można uzyskać w Wy
dziale Dróg Urzędu Miasta w Rybniku, ul. B. Chrobrego 2, tel. 230-11 wew. 
7205 w godz. od 8.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku.

Zarząd Miasta Rybnika ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA 

DOKUMENTACJĘ PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI I WYKONANIA 
KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SANITARNEJ 

W ULICY POD WAŁEM.
Termin realizacji: 3 miesiące.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Wydziale Dróg 
Urzędu Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, pokój nr 247.
Koszt specyfikacji: 10,00 zł.
Oferty w zaklejonej kopercie opisanej zgodnie z wymaganiami specyfikacji należy złożyć 
do dnia 12.12.1996 r. do godz. 15.00 w Wydziale Dróg Urzędu Miasta Rybnika. 
Przetarg odbędzie się w dniu 13.12.1996 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu 
Miasta Rybnika, ul. B. Chrobrego 2 w sali nr 137.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków zamówienia można uzyskać w 
Wydziale Dróg Urzędu Miasta w Rybniku, ul. B. Chrobrego 2, tel. 230-11 
wewn. 7205 w godz. od 8.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku.

Zarząd Miasta Rybnika ogłasza 
PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA 

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ 
W RYBNIKU PRZY ULICY RACIBORSKIEJ 38

stanowiącej zabudowane działki oznaczone w operacie ewidencji gruntów numerami 
2410/21, 1099/21, karta mapy 1 obręb Smolna zapisane w księdze wieczystej KW T- 
XII-421 Smolna o powierzchni 474 m kw., a przeznaczone w planie zagospodaro
wania miasta pod zabudowę związaną z usługami śródmiejskimi nieuciążliwymi. 
Nieruchomość położona jest w centrum miasta u zbiegu ulic Raciborskiej, Zebrzydo
w skiej i Św. Józefa, zabudowana budynkiem wolnostojącym piętrowym podpiwni
czonym wyposażonym w instalację elektryczną, wodną i gazową na piętrze. Stopień 
zużycia technicznego budynku wynosi 60 procent. W podwórzu znajduje się budynek 
gospodarczy przeznaczony do rozbiórki.
Cena wywoławcza 62.550,00 zł.
Wysokość wadium 7.000,00 zl.
Przetarg odbędzie się w dniu 5 grudnia 1996 r. o godzinie 10.00 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. 9.30 w dniu przetargu.
Dodatkowo należy wpłacić w kasie UM /pok. nr 22/ koszty organizacyjne przetargu 
w wysokości 50,00 zł.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet 
ceny nabycia, a w razie uchylenia się od zawarcia umowy w terminie 1 miesiąca od 
daty przetargu - nie podlega zwrotowi.
Wizja wyżej opisanej nieruchomości nastąpi w dniu 2 grudnia 1996 r. w godzi
nach od 11.00 do 12.00.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzę
du Miasta Rybnika ul. Miejska 7 pok. 120 - tel. /036/22364.

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

Zarząd Miasta Rybnika ogłasza 
PUBLICZNY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY 

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W 
RYBNIKU PRZY ULICY BRZEZIŃSKIEJ

stanowiącej działkę oznaczoną w operacie ewidencji gruntów numerem 4648/189, kar
ta mapy 3 obręb Rybnik zapisanąw księdze wieczystej KW 113.202 w Sądzie Rejono
wym w Rybniku, o łącznej powierzchni 4938 m kw. przeznaczoną planem zagospo
darowania miasta na działalność produkcyjno-usługową.

Nieruchomość położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie tworzącego się centrum 
usługowo-handlowego, zabudowana halą magazynową parterową wolnostojącą o 
kubaturze 3771 m sześć, oraz murowaną przybudówką do hali o kubaturze 84,5 m 
sześć. Łączna powierzchnia zabudowy - 910 m kw.
Cena wywoławcza 232.000,00 zł.
Wysokość wadium 23.000,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 5 grudnia 1996 r. o godzinie 11.00 w sali nr 137 I 
piętro budynku Urzędu Miasta Rybnika ul. B. Chrobrego 2.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić wadium na kontoUrzędu 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. 
10.30 w dniu przetargu.

Dodatkowo należy wpłacić w kasie UM /pok. nr 22/ koszty organizacyjne przetar
gu w wysokości 50,00 zl.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet 
ceny nabycia, a w razie uchylenia się od zawarcia umowy w terminie 1 miesiąca od 
daty przetargu - nie podlega zwrotowi.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzę
du Miasta Rybnika ul. Miejska 7 pok. 120 - tel. /036/22364.

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

Spotkanie z Leszkiem Balcerowiczem

Jestem pod wrażeniem
Tak wyraził się o naszym mieście goszczący w czwartek w ub. 

tygodniu w Rybniku były minister finansów, obecnie wykła
dowca w Wyższej Szkole Handlowej, a przede wszystkim lider 
Unii Wolności prof. Leszek Balcerowicz.

Spotkanie w bibliotece Zdj.: sol
W Zespole Szkół Ekonomiczno-Usłu- 
gowych spotkał się on z młodzieżą i 
podzielił się z nią swoimi przemyśle
niami na temat polityki fiskalnej w go
spodarce.

Omówił program i sposoby wzrostu 
oraz rozwoju gospodarczego Polski z 
perspektywy swojej partii, przedstawił 
też osobiste refleksje dotyczące obecnej 
sytuacji w kraju. Za podstawowy po
stulat uznał odpolitycznienie gospodar
ki, które powinno przejawiać się po
przez: refonnę oświaty, która polega
łaby na edukacji młodych ludzi i wy
k sz ta łcen iu  w n ich  k o n ieczn o śc i 
podwyższania kwalifikacji. Polska po
trzebuje przecież ludzi mądrych i przy
szłościowo myślących.Podkreślił też 
wagę reform y ubezpieczeń społecz
nych, rozszerzenia kom petencji sa-

morządów terytorialnych, obniżenie i 
uproszczenie podatków.Profesor Balce
rowicz opowiada się za trzystopniowym 
progiem opodatkowania, gdyż uważa, że 
wysokie podatki ograniczają wolność 
człowieka oraz zabierająmożliwość roz
porządzania swym kapitałem.

Po przedstawieniu własnych przemy
śleń gość poprosił młodzież o pytania. 
Dotyczyły one zarówno spraw o cha
rakterze politycznym, jak i ekonomicz
nym. Spotkanie z prof. Balcerowiczem 
dało m łodzieży m ożliw ość innego 
spojrzenia na politykę i świat finansów. 
Poruszane zagadnienia stały się dla nas 
krótkim ABC działalności gospodarki 
narodowej.

Wykład profesora był krótki, a mło
dzież chętna do dalszej dyskusji, dla
tego też profesor Balcerowicz zaprosił

wszystkich nieusatysfakcjonowanych 
do kontynuowania rozmów w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej.

A. B łaszczyk,U. A nblid 
S.M ichalska 

U czennice kl. IIIa LE,

Po krótkim spacerze po mieście w to
warzystwie prezydenta Józefa Makosza, 
Leszek Balcerowicz spotkał się z mie
szkańcami Rybnika w miejskiej biblio
tece. Na wstępie w bardzo jasnym, przej
rzystym krótkim wykładzie wyłożył pro
gram Unii Wolności, zwracając szczegól
ną uwagę na konieczność realizacji re
form. Podkreślił rolę samorządu teryto
rialnego, dając pozytywne przykłady 
przekształceń w gminach - Jestem pod  
wrażeniem tego, co zobaczyłem w Ryb
niku - powiedział, dodając, że jest za 
zwiększeniem funduszy dla gmin, bo one 
lepiej gospodarują pieniędzmi niż pań
stwo. Rozumie on doskonale słuszne 
aspiracje samorządów oraz ich proble
my w sytuacji, kiedy otrzymują one wię
cej zadań niż pieniędzy. Omówił także 
najbardziej bolesne problemy naszej go
spodarczej i społecznej rzeczywistości - 
sytuację oświaty oraz służby zdrowia.

W dyskusji znalazły się obok pytań 
dotyczących programu, zarzuty o “let
niość” Unii Wolności, nieprecyzyjność 
jej programu, brak pomysłu na sposób 
jego dotarcia do ludzi.

Prof. Balcerowicz odniósł się krytycz
nie do polityki SLD, który hamuje refor
mę systemu oświaty i prywatyzuje, wy
korzystując sprzymierzone ZNP i OPZZ.

Wiele uwag profesor miał również do 
polityki PSL, która ma na względzie 
wyłącznie swoje partyjne korzyści. Unia 
Wolności przeciwstawia się również 
próbom zawłaszczenia państwa przez 
SDRP, która decyzje kadrowe podejmu
je  wg klucza partyjnego.

Wizyta prof. Balcerowicza przybliży
ła rybniczanom program Unii Wolności, 
który jest szczególnie przyjazny reformie 
samorządowej. /r/

lnvestcity '96

Wspólna wystawa
Już po raz drugi miasta i gminy Rybnickiego Okręgu Przemysło
wego zaprezentują się wspólnie podczas V Wystawy Gospodar
czej Miasta Polskich Investcity ’96 w Poznaniu.

Co roku podczas kolejnych targów 
planowane jest promowanie określonej 
branży. Dwa lata temu zabiegano o sta
cje benzynowe, w ubiegłym  roku o 
dwie firmy handlowe, supermarkety. 
Targi ułatwiły później m.in. sprowadze
nie takich firm jak Aral, Shell czy Real 
na teren ROP-u. Wystawa przynosi ko
rzyści obu stronom. Miasta są zadowo
lone, że swoimi ofertami mogą zainte
resować dużą liczbę różnorodnych in
westorów, m ogą również poznać swo
ją  konkurencję i sposoby działania in
nych miast. Inwestorzy natomiast mają 
niepowtarzalną okazję, aby w jednym 
miejscu uzyskać kompleksową infor
mację od kompetentnej osoby z Urzę
du Miasta.

Tegoroczna wystawa trwająca od 19 
do 22 listopada nastaw iona będzie 
przede wszystkim na zainteresowanie 
obligacjami gminnymi oraz inwestycja
mi związanymi z ochroną środowiska 
w ramach Rybnickiego Okręgu Prze
mysłowego. Wspólnie prezentować się 
będzie Jastrzębie Zdrój, Knurów, Czer- 
wionka-Leszczyny, Racibórz, Wodzi
sław, Żory i Rybnik. Przedstawiciele 
Kuźni Raciborskiej, Pszowa, Rydułtów 
i Sośnicowic zapowiedzieli swoje ucze
stnictwo jako obserwatorów.

Stoisko ROP-u zostało przygotowa
ne przez firmę Retex, której projekt 
został wybrany z wielu innych nade
słanych na ogłoszony konkurs. Do Po
znania przygotowano specjalne pod
świetlane diapozytywy, foldery i pre
zentację komputerową, która po tar
gach dostępna będzie w Internecie.

Sprostowanie
W ostatnim numerze w tekście “Szkolne 

Kasy Oszczędności” błędnic została podana 
nazwa banku organizującego konkurs “Dziś 
oszczędzam w SKO, jutro w PKO”. Chodziło 
oczywiście o PKO BP. Czytelników i bank 
przepraszamy.

Folder promocyjny przygotowany
specjalnie na targi

Patronat medialny nad stoiskiem ROP- 
u objęło Radio 90 i Trybuna Śląska, która 
swój listopadowy dodatek “Rynek i Bi
znes” opracowała z myślą o promocji 
miast na wystawie. Również anglojęzycz

ne wydawnictwo Welcome to Upper Si
lesia adresowane do obcokrajowców wy
dało specjalną w kładkę o miastach 
naszego regionu, która znajdzie się na 
poznańskim stoisku.
- We wszystkich publikacjach podkreśla
my przygraniczne położenie regionu, pla
nowane przebiegi autostrad A -l i A-4, 
600-tysięczny rynek nabywców, wolne te
reny, obiekty przeznaczone do sprzedaży 
czy najmu - powiedział Jacek Reclik, 
rzecznik prasowy UM w Rybniku.

Oprócz wspólnej prezentacji Rybnik 
bierze udział w organizowanym w cza
sie targów konkursie na najlepszą ofer
tę inwestycyjną, przedstawiając ofertę 
na kompleksowe oczyszczanie miasta
- od funkcjonowania sieci kanalizacyj
nej do oczyszczalni ścieków.

Wystawie towarzyszą również licz
ne seminaria i konferencje, a równole
gle odbywają się Międzynarodowe Tar
gi Ekologiczne /Poleko/ i Urządzeń 
Komunalnych /Komex/ i Smali Bizne
su /Kooperacja/. Investcity organizuje 
Związek Miast Polskich. /a/

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. 2 8 8 2 5



Fina ł Konku rsu 
W iedzy o A K

W ub. tygodniu wielkim finałem 
zakończył się ogłoszony w czerwcu 
Krajowej dla uczniów rybnickich

Inicjatorami konkursu z ramienia KZ 
NSZZ "Solidarność" Pracow ników  
Oświaty i W ychowania był historyk, a 
jednocześnie rybnicki radny Jerzy Fre- 
lich oraz autor w ydanej niedaw no

Urodziłam się w rodzinie o tra 
dycjach rdzennie polskich, prze
kazywanych z pokolenia na po
kolenie. Oboje rodzice byli czyn
nymi uczestnikami Powstań Ślą
skich, a późn ie j rów n ież AK- 
owcami. W ychowywana w  tym 
duchu już od wczesnej młodości, 
w  szkole podstawowej wstąpiłam 
do ZHP. Pierwsze ślubowanie, 
pierwsze zadania.

książki “Rybnicki Inspektorat Armii 
Krajowej” Mieczysław Brzost. Nad 
organizacją całości czuwały miejskie 
władze oświatowe oraz Muzeum.

Do półfinału konkursu, który odbył 
się w ZSE-U, weszło 31 zwycięzców 
etapu szkolnego, zaś z nich wyłoniono 
10 finalistów.

w Teatrze Ziemi Rybnickiej 
br. Konkurs Wiedzy o Armii 
szkół ponadpodstawowych.

Dostałam się do "bauera" we 
wsi Würben, gdzieś koło W rocła
w ia. Trzydziestokilkuhektarowe 
gospodarstwo potrzebowało rąk 
do pracy. Od trzeciej rano do 
północy harówka na polu i w obej
ściu / . . .  / .  Było nas tam dwie Po
lki i dwóch Polaków/.../, towarzy
szami naszymi byli jeńcy, głód i 
świszczący bat. Tam usłyszałam 
pierwszy raz słowa podziemief i  
partyzantka...

W finale w TZR, prowadzonym przez 
Wojciecha Niedziałkowskiego, przy
jęto formułę turnieju “Jeden z dziesię
ciu”. Pytania oparte o bibliografię zło
żoną z czterech pozycji książkowych: 
M. Brzosta Rybnicki Inspektorat Armii 
Krajowej, J. Niekrasza Z dziejów A r
mii Krajowej na Śląsku , Z. Waltera- 
Janke W Armii Krajowej na Śląsku oraz 
I. Libury Z dziejów domowych pow ia
tu, opracowała nauczycielka historii w 
Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługo-

Po bliższym zapoznaniu się z 
organizacją wiosną 1 942 r. zo
staję zaprzysiężona i przyjmuję 
pseudonim "M łynorka". Praca 
moja polegała na pomocy w kan
celarii sztabowej, powielaniu ulo
tek i ich rozprowadzaniu wyszu
kiwaniu kwater, przeprowadza
niu chłopców przez niebezpiecz
ne tereny, rozprowadzaniu kar
tek żywnościowych produkowa
nych w  kwaterze w  Jastrzębiu i 
różnych innych zleconych przez 
organizację czynności. Miałam 
nawet szczęście zdobyć kilka 
razy broń....

wych Urszula Warczok. Największą 
w iedzą w ykazał się uczeń Zespołu 
Szkół Technicznych Grzegorz Głód, 
który w nagrodę otrzymał rower gór
ski, miejsce drugie i walkmana wywal
czyła Katarzyna Mojżesz z Zespołu 
Szkół Budowlanych, zaś nagrodę trze
cią, radiokalkulator, 
zdobył Daniel Py
szny również z ZST.
O p iekunem  obu 
uczniów  je s t histo
ryk ZST Waldemar 
Wolny, zaś Kasię do 
konkursu przygoto
wywała Maj a Sper- 
ka. W szyscy finali

ści otrzymali piękne wydawnictwo al
bumowe “Polska” .

Fundatorami nagród byli: Przedsię
biorstwo Prefabrykacji Górniczej 
“Prefrow ”, PUPH “Topaz”, KZ 
NSZZ “Solidarność” kop. “Jankowi- 
ce” i NSZZ Pracowników’ Oświaty i 
Wychowania “Solidarność”. Nagro
dę w postaci aparatu fotograficznego 
dla najmłodszego uczestnika konkur
su ufundował Mieczysław Brzost.

By finaliści mogli złapać oddech, 
między kolejnymi seriami pytań wystą
piły: zespół dzwonków chrom atycz
nych Metalika, zespół taneczny “Do
mino” oraz trio gitarowe.

Drugą część imprezy wypełniło w i
dowisko o tematyce związanej z kon
kursem, którego wykonawcam i byli 
harcerze z IV LO, uczniowie SP1 oraz 
chóry “A ndantino” z SP9 oraz “Bel 
Canto” z I LO. Fragm enty biografii 
członków AK naszego regionu przepla
tały się z poezją i pieśniami tamtych dni.

Obecni na sali ucze
stnicy zdarzeń sprzed 
ponad pół w ieku, 
m.in. Hiłdegarda  
Myśliwcowa i Win
centy Krypczyk ze 
wzruszeniem obser
w ow ali zarów no 
konkurs jak i część 
artystyczną przygo-

Członkiem Polskiej Organizacji 
Powstańczej, późniejszego Związ
ku Walki Zbrojnej - Armii Krajo
wej zostałem w grudniu 1939. W  
myśl rozkazu zorganizowałem taj
ną drużynę składającą się z 7 żoł
nierzy. Po rozbiciu Armii Krajowej 
w Rybniku Inspektorat Rybnicki AK 
mianował Antoniego Stajera ps. 
"Lew", "Feliks" dowódcą I kompa
nii rybnickiej X-555. W  kompanii 
tej miałem funkcję łącznika. Po 
wkroczeniu wojsk radzieckich i ich 
agresywności wobec członków AK, 
inspektor rybnickiego okręgu naka
zał członkom AK nie ujawniać się. 
Jako nie ujawniony członek AK zo
stałem w  dniu 2 lutego 194ó r. are
sztowany przez Urząd Bezpieczeń
stwa Publicznego w Rybniku / . . . / .

towaną przez młodzież. M. Myśliwco
wa, przew. koła Światowego Związku 
Żołnierzy AK podziękowała organiza
torom i uczestnikom konkursu, wręcza
jąc im drobne upominki. Możemy mieć 
nadzieję, że dzięki podobnym przedsię
wzięciom pamięć o zbrojnej działalno
ści Polaków, również na terenie Śląska, 
nie popadnie w zapomnienie. /r/
W ramkach: fragmenty biografii oku
pacyjnej Hildegardy Myśliwiec i Win
centego Krypczyka

Mieliśmy również kontakty z 
grupą partyzancką "Wędrowiec" 
w  Brennej, gdzie kilkakrotnie by
łam rowerem ze specjalną misją. 
Działalność moja rozszerzała się 
na terenach Rybnik, Wodzisław, 
Jastrzębie, Żory, Brenna, M iko
łów, a nawet Zaolzie.

r

Obchody Święta Niepodległości
Biegacze uczcili 

odzyskanie 
niepodległości

We wczesnych godzinach 
popołudniowych, w ponie
działek 11 listopada na ryb
nickim Rynku zorganizowa
no II Bieg Niepodległości o 
Puchar Prezydenta Miasta 
Rybnika. W zięło w nim 
udział 700 zawodników i za
wodniczek.

Organizatorem tej biegowej 
imprezy był MOSiR w Kamie
niu, Wydział Edukacj i UM oraz 
RMKS Rybnik, a jej celem było 
uczczenie Święta Niepodległo
ści, oraz popularyzacja biegania 
wśród dzieci, młodzieży i doro
słych. Trasa liczyła 1 km /jedna 
pętla/ i przebiegała ulicami: Kor
fantego, Zamkową Rynkową 
przez Plac Wolności, ulicąŁony 
i Sobieskiego na Rynek. Zawo
dników organizatorzy podzielili 
na dziewięć kategorii wieko
wych, w których walczono o pa
miątkowe dyplomy oraz puchary, które naj
lepszym wręczał prezydent Józef Makosz. 
Główne nagrody - dwa rowery górskie, trafi
ły w ręceTomasza Brachmana i Tadeusza 
Siegmund. W biegu głównym kobiet 
zwyciężyła Ewa Fłiegert. Dla wszystkich 
uczestników biegu, reprezentujących Rybnik, 
Jastrzębie, Wodzisław, Racibórz, Chorzów i 
Kraków przygotowano wojskowągrochów- 
kę i pamiątkowe plakietki.
A oto wyniki poszczególnych kategorii wie

kowych:
-dziewczętaur. 1994 i młodsze: l.E.Gmitnuk 
/SP 10 Jastizębie/, 2. A. Doluk /SP 13 Jastrzę- 
bic/, 3. M. Bukowska /SP 14 Jastrzębie/;
- chłopcy ur. 1984 i młodsi: 1. D. Kołodziej

Walka trwała do ostatnich metrów... Zdj.: sol

/Diament Jastrzębie/, 2. A. Dajka /SP 14 Ja
strzębie/, 3. W. Mika /SP 25 Radziejów/;
- dziewczęta ur. 1982-83:1. A. Rybaczek 
/Diament Jastrzębie/, 2. B. Waręda /SP 
12 Jastrzębie/, 3. K. Biernacka /SP 13 
Jastrzębie/;
- chłopcy ur. 1982-83: 1. M. Skrzyszow- 
ski /SP 16 Jastrzębie/, 2. P. Wiącek /Dia
ment Jastrzębie/, 3. Paweł Zając /SP 8
Rybnik/;
-dziewczętaur. 1980imłodsze:l.A. Miszczak 
/ZST Rybnik/, 2. B. Bech /ZST Rybnik/, 3. M. 
Mikołajczyk /LO Chorzów/;
- chłopcy ur. 1980 i młodsi: 1. T. Brachman 
/ZST Rybnik/, 2. G. Szulik /III LO Jastrzę
bie/, 3. K. Diebel /ZSB Rybnik/.
Bieg główny:
- ur. 1956-79, kobiety: 1. E. Fłiegert /Ryb
nik/, 2. M. Tyniec /MOSiR Jastrzębie/, 3. 
K  Zielińska /Diament Jastrzębie/;
- mężczyźni: 1. T. Siegmund /Jastrzębie/, 2. 
M. Pytlik /RMKS Rybnik/, 3. M. Kozok / 
AZS Kraków/;
- ur. 1955 i starsi, mężczyźni: 1. K. Kałus, 2. 
J. Ziółkowski, 3. R  Sitek.

Poza tą klasyfikacją prowadzono jeszcze 
ranking rybnickich szkół podstawowych, w 
którym zwyciężyła SP Nr 8, drugie miejsce 
zajęła SP 22, a trzecie SP 18.

Końcowe wyniki II Biegu Niepod
ległości są do wglądu na krytej pły
walni MOSiR-u przy ul. Powstań
ców 40. MaT

c.d. ze strony 1.
Zgromadzone na Rynku tłum y rea

gowały na program bardzo żyw ioło
wo wtórując wykonawcom zarówno 
śpiew em , ja k  i oklaskam i. T rzeba 
przyznać, że prow adzący um iejętnie 
do tego zachęcał, zw łaszcza, gdy od
śpiew aną w spólnie z publicznością 
piosenkę Bo wszyscy Polacy - to je d 
na rodzina, dopasował tekstowo do 
rybnickiego festynu.

U roczystość zakończono pokazem 
sztucznych ogni, jakiego miasto je 
szcze dotąd nie oglądało. Przy dźw ię
kach narodow ego hymnu niebo roz
b łysło  ty siącem  różnokolorow ych  
“gwiazd”, układających się w niespo
tykane wzory. Jednocześnie z balko
nu Ratusza “spłynęła” kaskada zło
cistych ogni, iskrząca się przez cały 
czas trwania pokazu.

Bohaterskim harcerkom 
i harcerzom...

Harcerkom i harcerzom Ziemi Rybnic
kiej, którzy oddali życie za Polską, także 
całym życiem pełniąc służbą Bogu, Ojczy
źnie i Bliźnim, zapisali sią złotymi literami 
na kartach historii i we wdzięcznej pamię
ci rodaków żałobne chylimy sztandary - 
głosi napis na pamiątkowej tablicy odsło
niętej w sobotę na cmentarzu komunalnym.

Uroczystego odsłonięcia dokonali harce- 
rze-seniorzy: były komendant Szarych Sze
regów - Juliusz Malik, były żołnierz Ar
mii Krajowej - Wincenty Krypczyk oraz 
wiceprezydent Jerzy Kogut.

Uroczystość zgromadziła przedstawicie
li kilku pokoleń związanych z rybnickim 
Hufcem ZHP: od najmłodszych zuchów, 
poprzez harcerzy, kadrę instruktorską aż po 
członków kręgu seniora. Pamiątkowa ta
blica poświęcona jest wszystkim nieżyją
cym już harcerzom którzy polegli, wypeł
niając obietnice służby Ojczyźnie, złożone 
w przysiędze harcerskiej. Przed monumen
tem na cmentarzu pełnione będą odtąd war
ty przy okazji świąt kościelnych i państwo
wych, składane będą kwiaty i zapalane zni
cze, wszystko po to, by młode pokolenie 
zaświadczyło w ten sposób, iż polegli bo
haterowie mają stałe miejsce w ich pamię
ci.
- To miejsce od dnia dzisiejszego będzie 
naszym kręgiem wspomnień, tu powinni
śmy się spotykać, tu powinniśmy wspomi

Dziady w kościele

W sobotni w ieczór, w dolnej kapli
cy kościoła oo. misjonarzy, aktorzy 
Teatru Wodzisławskiej Ulicy w y
stawili inscenizację “D ziadów” A da
ma M ickiewicza. Spektakl zagrano w 
scenerii jakby stworzonej dla rom an
tycznego dramatu: podziem ną kapli
cę o św ie tla ł jed y n ie  b lask  św iec, 
podobnie zresztą jak  prow adzące do 
niej schody. N iesam ow ity  nastró j 
spotęgow ały efekty dźwiękowe i gra 
św iateł, a także bardzo sugestywne 
aktorstwo.

N iew iele z obecnych na spektaklu 
osób m iało wcześniej okazję zoba
czyć “D ziady” na żyw o, nic w ięc 
dziwnego, że całość zrobiła na nich 
piorunujące wrażenie. Aktorzy przed
stawili zm agania z duchami i upiora
mi znanymi z II części dramatu, a tak
że kilka scen z części III, m.in. sym 
boliczne obrazy W ielkiej Im prowiza
cji i W idzenia K siędza Piotra oraz re
alistyczny Bal u Senatora.

Na zakończenie gorące podzięko
w ania zespołow i, reżyserce Dorocie 
Nowak i organizatorom złożył ksiądz 
proboszcz Rufin Halszka, zaś pu 
b liczn o ść  w y raz iła  sw ój zachw y t 
hucznym i braw am i. Spektakl zosta
nie powtórzony w niedzielę 17 li
stopada o godzinie 18.00 w koście
le pod wezw. św. Teresy w Chwa- 
łowicach.

L ucyna T yl

nać tych, którzy odeszli na wieczną\ wartę, 
którzy tworzyli koizenie tego związku, ro
zumieli, co to jest służba Bogu, Ojczyźnie i 
Bliźniemu - powiedziała komendantka ryb
nickiego Hufca ZHP, harcmistrz Teresa 
Knura.

W monument wmurowano 
kolejną tablicę... Zdj.:sol

Rybnicki Hufiec ZHP dziękuje wszyst
kim, którzy wspomogli inicjatywę wmu
rowania tablicy: Urzędowi Miasta, Zakła
dowi Dostaw Nośników Energetycznych, 
przedsiębiorstwAu “Panat”, spółce Van 
Leer Silesia oraz Przeds. Wielobranżowe
mu “Promex”.

Odsłonięcie tablicy zbiegło się z rozpo
częciem dwudniowego Rajdu Szlakiem 
Bohaterskich Harcerzy Rybnickich, zor
ganizowanego z okazji Święta Niepod
ległości. Trasa pieszego rajdu prowadziła 
z Rybnika przez Chwałowice do Gotarto- 
wic, z postojami przy pomnikach poświę
conych poległym bohaterom. Maszeru
jący druhowie musieli wykazać się zna
jomością dziejów bohaterskich rodzin: 
Kożdoniów, Buchalików, Tkoczów, Pu- 
kowców i innych, którzy tworzyli zwią
zek na Ziemi Rybnickiej. Rajd miał for
mę konkursu, po jego zakończeniu oce
nie zostały poddane kroniki, sporządzo
ne przez poszczególne grupy patrolowe 
w formie plakatów. W kategorii młod- 
szoharcerskiej zwyciężyła 34 Drużyna 
Harcerska WATRA, w starszoharcer- 
skiej 28 DH “Wikingowie”.
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Eden /d la / wyobraźni
Na początku listopada w hallu Klubu 

Energetyka otwarto wystawę obrazów 
Renaty Bonczar. I choć niewielu /poza 
artystką, organizatorami i dziennikarza
mi/ w wernisażu wzięło udział, chciał
bym zachęcić do jej zwiedzenia.

25 płócien w kwadratowych ramach to 
prawdziwy Eden /dla/ wyobraźni. Zna
komicie skomponowane, posiadające - 
każdy inną - dominantę, obrazy wprowa
dzają widza w magiczny świat wyobra
źni artystki.

Renata Bonczar wychodząc od podglą
dania przyrody /ziemi, traw, bylin, owa
dów/ tworzy baśniowe, mityczne wizje 
rodem z “Przemian” Owidiusza. Tyle

tylko, że brak tutaj ludzi, formy zwierzę
ce przepoczwarzają się w roślinne lub na 
odwrót. Oto gotowe pole dla działania 
wyobraźni odbiorcy...

Z pożal się Boże ludzkiego istnienia 
ukazują się z rzadka jakieś szańce, mury. 
Dopiero w najnowszych płótnach są to 
budowle naszkicowane podczas podróży 
po tureckiej Kapadocji. Ale wszystkie one 
trwają w konflikcie z naturą lub przybie
rają zagadkowe, lecz groźne kształty. 
Wizyjność, fantasmagorię płócien pod
kreśla i dopełnia przebogata gama zga
szonych ugrów, brązów, zieleni, czerwie
ni, niekiedy wybuchająca mocnym ak
centem czystej barwy. Artystka ekspery

mentuje z kolorem srebra i złota, zaska
kuje tu i tam obrazem utrzymanym w 
różnych tonacjach bieli czy fioletu - bor
do - zieleni. A wszystko to w pracochłon
nej technice laserunku - wielokrotnego 
nakładania kolejnych warstw farby.

Renata Bonczar wyszła z pracowni 
Jerzego Dudy Gracza. W latach 1981- 
1996 m iała 26 wystaw indyw idual
nych. Ostatnio, na 50 Salon des Arti- 
stes du Hurepoix Paris, zdobyła kolej
ny medal i nagrodę. Wystawiała m.in. w 
Anglii, Kanadzie, Niemczech, Jugosła
wii, Bułgarii, Holandii, Szwajcarii, a te
raz - w Rybniku. Wystawę można zwie
dzać codziennie do 30 listopada w hal
lu Klubu Energetyka /ul. Podmiejska, 
kolo elektrowni/. Gorąco zachęcam!

G rzegorz W alczak

W ub. piątek rybniccy melomani mieli okazję wysłu
chania koncertu skrzypcowego w wirtuozerskim wy
konaniu Eryki Dobosiewicz, wyróżnionej w tegorocz
nym konkursie im. Henryka Wieniawskiego.

Program jak i przedstaw iła młoda 
artystka był bardzo trudny i ambitny. 
Szczególnie uwagę zwróciło świetne 
w ykonanie 17-minutowej P artity  W . 
Lutosławskiego, która ani na chwilę 
słuchaczy nie znużyła. Artystka ope
ru je  p ięk n y m  d ź w ię k ie m , g ra  z 
ogromnym zaangażowaniem i tem pe
ram entem , posiada doskonałe poczu
cie  ry tm u , stąd  w ie lk a  sp o isto ść  
utworów.

Eryka Dobosiewicz pochodzi z bar
dzo umuzykalnionej rodziny z Łazisk 
Rybnickich. M atka Olga była uczen
n icą PSM w Rybniku, podobnie jak

su im. Henryka Szerynga 
w M ek sy k u . W dow ód  
uznania otrzym ała od am
basadora M eksyku nagro
dę - cenne skrzypce po
chodzące z 1768 roku zbu
dowane przez w enecjani- 
na J. B. Costa. Ixl

Eryka Dobosiewicz zo
stała wyróżniona w tego
rocznym konkursie im. 
Henryka Wieniawskiego

Jerzy Klocek, dziś koncertm istrz 57/7- 
fo n ia  Varsovia czy  A rkadiusz Tesar- 
czyk, osiadły obecnie w USA koncer
tujący w iolonczelista. Eryka gra od 
12. roku życia, po 2 latach nauki w 
PSM w W odzisław iu ukończyła śre
dnią szkołę m uzyczną w W arszawie, 
a następnie sto łeczną A kadem ię M u
zyczną. Po studiach objęła stanow i
sko koncertm istrza Sinfonii Varsovii. 
Jednym z je j najw iększych sukcesów 
było w ygranie w 1992 roku konkur-

Erotyczny świat Jana
Niejednokrotnie już mieliśmy okazję podziwiać sztukę rybnic
kiego malarza Jana Karwota. I tym razem na wystawie w hallu 
Teatru Ziemi Rybnickiej ukazuje się nam jako wnikliwy obser
wator życia, cierpienia i samotności człowieka.

Dom Kultury 
w Boguszowicach

... zaprasza 21 listopada o godz. 
17.00 na wieczór poezji laureatki Lite
rackiej Nagrody Nobla Wisławy Szym
borskiej, który przygotowali uczniowie 
kl. VIIIe Szkoły Podstawowej nr 18.

W jutrzejszą sobotę 16 listopada na 
scenie domu kultury o godz. 17.00 
wystąpią zespoły rockowe: Wyławian- 
ki, The Old G randfathers, Lotharon 
oraz Edipolon.

M o je  T atry
Pod takim tytułem w Miejskiej Bi

bliotece Publicznej odbędzie się dźwię
kowa projekcja przezroczy tatrzańskich 
Krystiana Szczęsnego do m uzyki 
Wojciecha Kilara i Henryka Górec
kiego.

Organizatorzy zapraszają w piątek 
22 listopada na godz. 18.00 do sali 
widowiskowej MBP.
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Małe fo rm y  w obrazkach i rysun
kach udow adniają jak  wysoki i doj
rzały poziom prezentuje artysta. Pre
cyzyjna i finezyjna kreska jednym  po
ciągnięciem  wyraża tak w iele. F ilo 
zofia tem atu nieraz zaw stydza albo 
gniewa. W m ałych obrazkach uw i
docznia się rom antyczna dusza arty
sty, ale i pokora wobec odbiorcy.

N ajpełniej ukazu ją  to w szystko 
“E ro tyk i” i cykl rysunków  “Dusze

zw ierząt zm arłych”. Świat Jana K ar
wota, nawet pejzaż, ten z pogranicza 
abstrakcji, w całości je s t przepojony 
erotyzmem.
Erotyzm - jak  to w ykazał D enis de 
Rougem ent - pozosta je  w najściślej
szym zw iązku z  m itam i duszy. To du
sze lgną nieprzeparcie ku sobie. Ro
m an tycy  w iedzą , d laczego  m iłość  
spada ja k  cios od  pierw szego w ejrze
nia. Tu nie ma przypadków  - w świe-

Na wernisażu - autor wystawy Jan Karwot w towarzystwie /od prawej/ 
dyrektorki Muzeum Genowefy Grabowskiej, dyrektorki TZR Aleksandry 

Zejer oraz Marii Budny Malczewskiej Zdj.: sol

Germanista poszukiwany
Kultury poszukuje lektora języka niemieckiego, 

cje w siedzibie MDK, osiedle Nowiny - ul. Broniew-
tełefonu 240-1

cie, w którym może się kłębić chaos 
przypadków. ... ’’istoty b liźn ie”, dążą  
do połaszen ia  się, do stw orzenia do
skonałej je d n i i pe łn i bytu

M aria B udny M alczewska

Oto fragment portalu nad oknami jednej z rybnickich kamienic. Który z rybnic
kich domów ma tak właśnie ozdobioną elewację? Odpowiedzi prosimy szukać na 
tej samej stronie.

Puchar dla Bel Canto
Doroczny Konkurs o Puchar Pre

zesa Okręgu Rybnickiego Polskiego 
Związku Chórów i Orkiestr ma na 
celu podsum owanie całorocznej 
działalności artystycznej chórów  
naszego regionu. W finale tegorocz
nej edycji konkursu wzięło udział 9 
należących do okręgu zespołów chóral
nych: Bel Canto z Chudowa - dyr. Sta
nisława Zawadzka, Bel Canto z Gaszo
wic - dyr. Izabela Wierzgoń, Bel Can
to z I LO w Rybniku - dyr. Lidia Mar- 
szolik, Cecylia z Rydułtów - dyr. K a
tarzyna Grzeszczak, Mickiewicz z Nie- 
dobczyc - dyr. Barbara Kondrot, Scho- 
la Cantorum z Knurowa - dyr. Jerzy 
Pogocki, Sera f z Rybnika - dyr. Kry
styna Lubos, Skowronek 7. Gierałtowic 
- dyr. Jerzy Pogocki, Słowiczek z Po
pielowa - dyr. Barbara Kondrot.

Wszystkie chóry zaprezentowały się 
w bogatym i różnorodnym repertuarze, 
najwyżej zaś oceniono całoroczną dzia

łalność chóru Bel Canto z Chudowa. 
Zyskał on najwięcej punktów za licz
ne występy i organizowane imprezy, 
nie bez znaczenia jest zapewne również 
fakt, że śpiewaczki z Chudowa wystę
pują w pięknych, regionalnych stro
jach. Drugą lokatę i puchar otrzymał 
chór M ickiewicz z N iedobczyc, zaś 
miejsce trzecie chór “Słow iczek” z 
Popielowa. Pozostałym zespołom wrę
czono upominki ufundow ane przez 
Henryka Harazima oraz dyplomy uzna
nia, zaś podziękowania za 50-Ietniąjuż 
działalność w społecznym ruchu mu
zycznym złożono prezesowi okręgu 
Reinholdowi Trontowi.

W imprezie wzięli udział m.in. w i
ceprezydent Jerzy  Kogut oraz przed
stawiciele władz samorządowych gmin, 
w których chóry działają.

Organizatorzy dziękują dyrekcji II 
LO za umożliwienie przeprowadzenia 
konkursu w szkolnej auli. Ixl

Kina Koncerty
“Apollo”

15-17 listopada 16.00, 18.00; 18-21 
listopada, 17.00 - “REAKCJA ŁAŃ
CUCHOWA” /USA/
15-17 listopada, 20.00; 18-21 listopa
da, 19.00 - “RYKSZARZ” /franc./ 

PREMIEROWE przy TZR 
15-17, 20-21 listopada, 16.00, 17.45; 
18-19 listopada, 16.00 - “DZWONNIK 
Z NOTRE DAME” /USA/, cena 6 zł 

DKF “EKRAN” przy TZR
18 listopada, 18.00 - “CARRIN G 
TON” /USA/, “ROZWAŻNA I RO
MANTYCZNA” /USA/
19 listopada, 18.00 - “RYSZARD III” 
/ang./, “OTELLO” /ang./

“Zefir” Boguszowice 
17-21 listopada, 17.00, 19.00 - 
“CENA NADZIEI” /USA/

Teatr j
V______________ _________________ J

Teatr Ziemi Rybnickiej 
18 listopada, 8.15, 10.00, 11.30 - 
“RZECZ O D UCHU  PO EZJI R O 
M ANTYCZNEJ” w wykon, aktorów 
scen krakowskich, cena 4,50 zł 

Klub Energetyka
18 listopada, 18.00 - ZAD USZK I 
POETYCKIE: wiersze Rafała Wo
jaczka recytuje Maciej Szczawiński

•uiaiąuAy z o§3)UFj 
-JOX Xaijn nSaiqz n 5is oSaafezazs 
-aiui „oSaiajsioj npjoH,, ifaBAi 
-aja juaiuoBJj BLWBjspazjd aiaófpz

Klub Energetyka
19 listopada, 18.00 - QUINTETTE 
CONTREVENT: B. Cote - flet, V. 
Martinet - obój, P. Bufacchi - klarnet, 
A. Moussafia - fagot, G. Tremlet - wal- 
tomia, w programie z muzyką Purcel- 
la, Reicha, Mozarta, Haydna, Dvorza- 
ka, Villi-Lobosa, Joplina i innych

Wystawy
Muzeum - Stary Ratusz

Wystawy stałe “Rybnik moje miasto” 
oraz “Cechy rzemieślnicze w miastach 
Górnego Śląska” oraz wystawa fotosów 
Zb. Solarskiego pt. “Barw y 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
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 na
grody Nobla”
Klub Energetyka 
Malarstwo RENATY BONCZAR

Dyskoteki
Mała Scena Rybnicka

16 listopada zaprasza w godz. od 
20.00 do 2.00,
17 listopada w godz. 17.00-23.00 - 
Wieczorek dla samotnych

/gw/

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Abecadło
Rzeczy

Śląskich
k___________ ____________ )
Kaplica św. Zbawiciela

W pierwszych latach XIII wieku, ale 
nie później niż w 1211 roku w Rybniku 
osiadł zakon sióstr norbertanek. Na miej
scu dzisiejszego sądu wybudowały one 
klasztor wraz z kaplicą, w której odpra
wiały wyznaczone regułą modły. Kapli
ca ta była pod wezwaniem św. Zbawi
ciela i zgodnie ze średniowiecznym zwy
czajem ludzie świeccy nie mieli do niej 
wstępu. Norbertanki jednak już w 1228 
roku przeprowadziły się do Czamową- 
sów pod Opolem.
Kaplica św. Jana Chrzciciela

Około 1650 roku ówczesny “pan na 
Rybniku” Ferdynand Leopold Oppers
dorf ufundował przy ulicy Rudzkiej mały 
szpitalik dla kobiet. Najprawdopodobniej 
w tym samym czasie obok wybudowano 
przyszpitalną kaplicę pod wezwaniem 
św. Jana Chrzciciela. Stała ona w miej
scu, gdzie dzisiaj na ul. Św. Jana umie
szczona jest figura św. Jana Nepomuce
na z Aniołami. Szerokość tej skromnej 
drewnianej kaplicy wynosiła 4,5 metra, 
zaś długość - 15 metrów. Na dachu była 
mała dzwonnica. Kaplicę otaczał ogro
dzony płotem cmentarz gdzie grzebano 
zmarłych w szpitalu ubogich i samobój
ców. Kaplicę rozebrano w 1796 roku. 
Niektórzy historycy przypuszczają, że ka
plica ta może mieć starszy, nawet XIII- 
wieczny rodowód, ale nie znamy żadnych 
potwierdzających to źródeł.
Kaplica św. Katarzyny

Była to prywatna kaplica mieszkają
cego w zamku “pana na Rybniku” hra

N ajstarszy
rybnicki kościół

Historycy wciąż spierają się na temat liczby istniejących w daw
nym Rybniku kościołów. Spróbujmy uporządkować to zagadnie
nie, wprowadzając terminy “kaplica” i “kościół parafialny”.

biego Jana Bernarda Prażmy. Wybudo
wał ją  około 1660 roku pod wezwaniem 
św. Katarzyny ze Sieny. Ta mała drew
niana budowla miała powierzchnię 3,5 
na 3,5 metra, a w środku mieściły się tyl
ko dwie ławki dla pana dziedzica i jego 
rodziny. Na dachu kapliczka miała mały 
dzwonek i była ogrodzona płotem. Ro
zebrano ją  w 1809 roku.

W dawnym Rybniku istn iały  j e 
szcze dwie inne kaplice: św. Jana 
Nepomucena na Rynku w latach 
1758-1823 i św. Antoniego u zbiegu 
ulic Żorskiej i M ikołowskiej w latach 
1823-1907.
Kościół parafialny

Najstarszym znanym nam rybnickim 
kościołem był kościół parafialny pod 
wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny na Górce Kościelnej zwa
nej też Górą Cerekwicką /u zbiegu ulic 
Gliwickiej i Cegielnianej/. Dokument 
pochodzący z 1223 roku stwierdza, że 
poświęcił go biskup wrocławski Żyro- 
slaw II, pełniący swój urząd w latach 
1170-1198. Kościół musiał więc powstać 
najpóźniej w 1198 roku. Jego fundato
rem był książę opolsko-raciborski Mie
szko I Plątonogi. Musiał więc Rybnik być 
znaczną i rozwiniętą osadą, skoro pod 
patronatem książęcym wzniesiono tu 
świątynię. Być może przed fundacjąPlą- 
tonogiego Rybnik posiadał jeszcze star
szą świątynię. Ten problem mogą rozwią

zać jedynie wykopaliska archeologiczne 
na Górce Kościelnej.

Drewniany kościół z końca XII wieku 
jednak rozebrano, stawiając w tym sa
mym miejscu około 1450 roku świąty
nię murowaną. Składała się ona z kamien- 
no-ceglanego prezbiterium i nawy głów
nej długości 20 i szerokości 8 metrów. 
K ościół posiadał również drewnianą 
dzwonnicę. Kościół otaczał ogrodzony 
płotem cmentarz, zaś zasłużonych dla 
miasta obywateli grzebano pod prezbi
terium lub pod dzwonnicą. Pod koniec 
XVIII wieku w związku z budową no
wego rybnickiego kościoła Matki Boskiej 
Bolesnej, stary kościół na górce plano
wano rozebrać. Sprzeciwił się temu ka
tegorycznie hrabia Antoni Węgierski, 
którego przodkowie pochowani byli w 
prezbiterium tego kościoła. Problem roz
wiązano polubownie. W 1797 roku z 
kościoła na górce rozebrano jedynie wie
żę i nawę główną. Pozostawiono zaś pre
zbiterium, z którego uczyniono kaplicę 
cmentarną. W tym kształcie przetrwała 
ona do dziś. Zatem to uporowi hrabiego 
Węgierskiego Rybnik zawdzięcza swój 
najcenniejszy zabytek, który jest jedno
cześnie najstarszym wzmiankowanym w 
kronikach kościołem parafialnym na 
Górnym Śląsku. Dzisiaj kościółek ten 
spełnia funkcję kaplicy akademickiej.

M arek Szołtysek

W tle pozostałe po kościele “na górce” prezbiterium - dzisiaj pełniące 
funkcję kaplicy akademickiej. Chłopiec z lewej trzyma makietę istniejącej 
części kościoła, zaś chłopiec z prawej - wyburzoną w 1797 roku nawę głów
ną i dzwonnicę. Papierową makietę wykonano na podstawie XVIIl-wiecz- 
nego miedziorytu.

Cmentarz 
będzie ogrodzony

UCZNIOWIE PISZĄ

Młodzieży chowanie
- Takie będą rzeczypospolite, ja k ie  

ich m łodzieży chowanie. W iedzą o 
tym doskonale profesorow ie /mam 
nadzieję, że nie tylko/ z naszego - III 
LO, popularnie zwanego “U rszulan
kam i” . D latego też wraz z solidnym 
przekazyw aniem  wiedzy idzie u nas 
w parze “chow anie” patriotyczne i 
obyw atelskie . “Bóg i O jczyzna to 
nasz cel” - to słowa z naszego hym
nu szkolnego.

Ostatnie dni to okres wzmożonej 
edukacji obyw atelskiej. P rzyczyną 
było nie tylko Święto N iepodległo
ści, które uczciliśmy już w piątek uro
czystym apelem, ale również niedaw

no zakończone w ybory sam orządu 
szkolnego, które miały formę zm inia
turyzow anej e lekc ji p rezydenta  w 
naszym  kraju.

U nas jednak odbyły się aż trzy 
tury, poprzedzone kilkudniow ą kam 
panią wyborczą, aczkolwiek atm osfe
ra panująca w śród nas całkow icie  
odbiegała od tej, jak ą  wyczuwało się 
rok temu w całym kraju. H asła i p ro
pozycje odnaleźć m ożna było do 
słownie w szędzie, naw et na lustrach, 
co było sprytnym posunięciem  tak 
tycznym  w żeńskiej szkole...

Czwartek, piątek i w torek /7, 8 i 12 
listopada/ były dniami wyborów. W 
m iejscu najbardziej uczęszczanym , 
znanym wszystkim /koło salki jad a l
nej/ rozsiadła się komisja w yborcza 
złożona z czterech osób. W eryfika
cja głosujących i samo głosow anie 
przebiegały sprawnie i szybko. Na-

Pierwszy rybnicki cmentarz mieścił 
się na górce wokół dzisiejszej kaplicy 
akademickiej przy ulicy Gliwickiej. Na 
początku naszego stulecia rybnicki pro
boszcz ks. Franciszek Brudniok zde
cydował o budowie nowego miejsca 
wiecznego spoczynku dla rybniczan. 
N ow y cm entarz z lokalizow ano na 
wzgórzu w okolicach dzisiejszych ulic 
Kotucza i Rudzkiej, a oddano go do 
użytku w 1920 roku. Od tego czasu 
zgodnie z niezmiennymi prawidłami 
natury, w miejscu tym z roku na rok 
przybyw ało  grobów , zw łaszcza  w 
ostatnich trzydziestu latach, kiedy to 
liczba zmarłych stawała się proporcjo
nalna do coraz bardziej ludnego Ryb
nika.

W ostatnich kilku latach na cmenta
rzach w naszym kraju miały miejsce 
bulwersujące profanacje grobów przez 
g rupy  m ło doc ianych  chu liganów . 
Podobny incydent zdarzył się na po

leżało oczyw iście okazać dowód toż
samości i przynależności do w spól
noty szkolnej - legitym ację szkolną. 
Później w ystarczył krzyżyk przy od
powiednim  nazw isku i karteczka w ę
drowała do urny. A potem? - zosta
wało tylko napięcie: jakie będą w y
niki, kto przeszedł do drugiej, trze
ciej tu ry , k to  zo s ta ł zw y c ięzcą  i 
podejm ie na nowo obowiązki p rze
wodniczącej. Frekw encja była dosyć 
wysoka - ponad 80 procent.

Dla mnie były to ostatnie wybory sa
morządu szkolnego w tej szkole. Za rok 
czekają mnie już te “prawdziwe”, par
lamentarne. Praktyczna nauka demokra
cji na własnym podwórku wiele mi dała. 
Z pewnościąwezmę w nich udział, czuję 
się odpowiedzialna zarówno za moją 
szkołę, jak i za całąPolskę. I nie zapom
nę dowodu tożsamości...

J ustyna K ocjan

czątku bieżącego roku również w Ryb
niku. Zniszczono wtedy około 130 gro
bów. Sprawców wprawdzie schwyta
no, ale groźba powtórzenia się tego 
typu ekscesów wciąż istnieje. Dlatego 
podjęto myśl o lepszym zabezpiecze
niu cmentarza. Jest to inicjatywa mia
sta, a właści wie osobiście problem ten

podjął prezydent Jó ze f Makosz - mówi 
ks. Franciszek Radwański, proboszcz 
kościoła Matki Boskiej Bolesnej, która 
to parafia, obok Zarządu Zieleni M iej
skiej jest gospodarzem cmentarza. - W 
ostatnim czasie, we Wszystkich Świę
tych w dziewięciu kościołach w cen
trum Rybnika parafianie składali ofia
rę przeznaczona^ właśnie na budowę 
ogrodzenia cmentarza. P ieniądze te 
sukcesywnie spływają teraz na konto 
władz miasta, które zajęły się tą budo

wą[ i pokryją^ większą część kosztów. Z 
ramienia Urzędu Miasta budowę ogro
dzenia nadzoruje W ydział Ochrony 
Środowiska. Na drodze przetargu wy
konawcą ogrodzenia została firma z 
Bielska-Białej, która do końca paź
dziernika br. wykonała już około dwu
stu metrów bieżących ogrodzenia i bra

mę wejściową od strony ulicy Kotucza. 
Zakończenie grodzenia całego rozle
głego terenu cmentarza przewiduje się 
na lipiec 1997 roku. Ogrodzenie to nie 
będzie jednak jedyną formą zabezpie
czenia tego miejsca przed profanacją 
i złodziejstwem. Po jego ogrodzeniu 
planuje się również oświetlenie całe
go terenu oraz być może zatrudnienia 
stróża z psami.

T ekst i zdj. Szol

---------------------------- ^ ¿ 5

Miejmy nadzieję, ze nowe ogrodzenie powstrzyma wandali

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Ogłoszenia drobnej
MONTAŻ PANELI 

PODŁOGOWYCH, ŻALUZJI 
PIONOWYCH, CYKLINOWANIE 

Tel. 210-51
'krkrk

SPRZEDAM POLE 0,65 HA, 
obok mniejszego zalewu Elektrow

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

* "k
SPRZEDAM

SIEDMIOMIESIĘCZNEGO 
WYŻŁA WEIMARSKIEGO 

telefon grzecznościowy  
nr 23568

WYCENA NIERUCHOMOŚCI
Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK 

tel. 27-616

BIURO RACHUNKOW E
RENATA MURAS 

44-200 Rybnik, ul. Sobieskiego 1 
tel. 229-36

PRYWATNY
GABINET PEDIATRYCZNY 

Ewa Musielska 
Lekarz chorób dziecięcych
Adres gabinetu: Przyjmuje:
44-200 Rybnik wtorki 15.30-16.30 
ul.Dąbrówki llb  piątki 17.00-18.00

Wizyty domowe: 
tel. 70-36/ 22-712

" b e z p ł a t n e  p o r a d y "
PRAWNIKA

w "Gazecie Rybnickiej"

W piątki w godz- 15.00-17.00 
w siedzibie naszej redakcji 

/Rynek 12a (oficyna), 
te l 28-825Z

dyżuruje prawnik, udzielający 
bezpłatnie porad

S ______________________________ ______________________ ________*

Bilet miesięczny 
na grudzień 

na już właściciela
Szczęśliwą posiadaczką darmo

wego biletu komunikacji miejskiej 
na grudzień 1996 została Jadwi
ga  Chromik, ul. Mglista 19/14, 
44-207 Rybnik. Aby odebrać na
grodę należy zgłosić się z numerem 
“GR” nr 46/304 z 15 listopada i 
dowodem tożsamości w kasie bu-

I dynku Urzędu Miasta przy ul. 
Hallera 10.

Zarząd Miasta informuje
Zarząd Miasta Rybnika

Wydział Inwestycji i Budow nictwa Urzędu Miasta w Rybniku, 
ul. Chrobrego 2 ogłasza

OFERTOWY, PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:
1/ OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA MODERNI
ZACJĘ KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA OLEJOWO-GAZOWĄ WRAZ Z 
MODERNIZACJĄ SIECI CIEPLNEJ DLA PAŃSTWOWEGO SZPITA
LA DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W RYBNIKU.

Oferty należy złożyć do dnia 9.12.1996 r. do godz. 14.00 w Wydziale Inwe
stycji i Budownictwa, ul. Hallera lOa.
Przetarg odbędzie się dnia 10.12.1996 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Mia
sta Rybnika, ul. Chrobrego 2, sala nr 137.

Do udziału w przetargu upoważnia wadium w wys. 5000,OOzł wpłacone w ka
sie Urzędu lub na konto: PBK W-wa I/O Rybnik Nr 372602-2017-3620-3-68 
w formie pieniężnej, obligacjach państwowych, poręczeniach instytucji kre
dytowych do dnia 9.12.1996 r. do godz. 12.00 oraz zakup specyfikacji w 
cenie 20,00 zł.

Każdy oferent może być obecny przy otwieraniu kopert.
Szczegółowe informacje oraz specyfikacje istotnych warunków zamówienia 

można uzyskać w Wydziale Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miasta Rybni
ka, ul. Hallera lOa tel. 23011 w. 7704 lub 23989 w godz. od 8.00-14.00 od 
poniedziałku do piątku.
2/ REMONT I ADAPTACJĘ BUDYNKU PORADNI OGÓLNEJ NA ŚRO
DOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB CHORYCH PSY
CHICZNIE W RYBNIKU, DZIELNICA NIEDOBCZYCE, UL. ANDERSA.

Oferty należy złożyć do dnia 16.12.1996 r. do godz. 14.00 w Wydziale Inwe
stycji i Budownictwa, ul. Hallera lOa.
Przetarg odbędzie się dnia 17.12.1996 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta 
Rybnik, ul. Chrobrego 2, sala nr 137.

Do udziału w przetargu upoważnia wadium w wysokości 13.000,00 zł wpłaco
ne w kasie Urzędu lub na konto: PBK W-wa 1/ O Rybnik Nr 372602-2017- 
3620-3-68 w formie pieniężnej, obligacjach państwowych, poręczeniach instytu
cji kredytowych do dnia 16.12.1996 r. do godz. 12.00 oraz zakup specyfikacji 
w cenie 35,00 zł.

Każdy oferent może być obecny przy otwieraniu kopert.
Szczegółowe informacje oraz specyfikacje istotnych warunków zamówienia 

można uzyskać w Wydziale Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miasta Rybni
ka, ul. Hallera lOa, tel. 23011 w. 7706 lub 23989 w godz. 8.00-14.00 od ponie
działku do piątku.

Informuję Szanownych Pacjentów oraz Kolegów Lekarzy, 
że od września br. prowadzę Prywatną Praktykę Chirurgiczną 

w gabinecie na ul. Klasztornej 3  w Raciborzu.
W gabinecie oprócz diagnostyki chorób tętnic iżyłstosuję leczenie ozonem.
Istnieje również możliwość operacyjnego i nieoperacyjnego leczenia ży

laków kończyn dolnych oraz żylaków, przetok i bolesnych szczelin odbytu.
W gabinecie można operować dorosłych i dzieci z powodu przepukliny, 

niezstąpienia jąd ra  i wodniaka jądra, naczyniaków, bliznowców, guzków 
skóry i tkanki podskórnej oraz temu podobnych chorób w systemie “jed
nego dnia” bez konieczności pobytu w szpitalu.

Nad bezpieczeństwem zabiegów wykonywanych w znieczuleniu ogólnym 
czuwa wykwalifikowany anestezjolog i pielęgniarka anestezjologiczna.

Gabinet czynny je s t codziennie od godz. 15.00. Informacji telefonicz
nej można zasięgnąć pod numerem /0 -3 6 / 19-OS-SS.

dr n. med. Stanisław Pionka 
specjalista chirurg

O K A Z J A !
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 

w organizacji 44-200 Rybnik ul. Energetyków 46

oferuje
do sprzedaży po bardzo niskich cenach materiały:
-inst. wod.-kan. - rury, kolanka, zawory, trójniki, redukcje itp. 

ocynkowane i żeliwne,
- inst. elektrycznej - kable, puszki, gniazda, itp.,
- stal kształtową,
- silos 20 t,
- farby suche,

^  - zawiasy okienne i drzwiowe oraz inne art. remontowo-budowlane. ^

Informacje: tel. 270-26 wew. 257 w godz. od 7.00 do 14.00.
V__________ ________________________________________________ ...___ ___________/

HIBdeOZSY
W ydrukowany 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.

PARMO!
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TE L E FO N Y  A LA R M O W E
PO G . R A T U N K O W E : 999, 23-666  
STR A Ż PO ŻA R N A : 998, 22-277  
PO LICJA : 997, 21-091
STR A Ż M IEJSK A : 27-254 w godz. 6.00-22.00  
PO G . W E T E R Y N A R Y JN E : 22-461  
POG. G A ZO W E: 23-419, po godz. 15.00 - 55-37-91  
PO G . E N E R G E T Y C Z N E : 210-71
PO G . W O D N O -K A N A L IZ A C Y JN E : 236-81, 261-92, 266-47  
POG. K O M U N IK A C JI M IE JSK IE J - D Y SPO Z Y T O R : 21-820  
PO G . C IE PŁ O W N IC Z E : 249-56, 246-45  
PO M O C D R O G O W A : 27-569
W O D N E O C H O T N IC Z E  PO G O TO W IE R A T U N K O W E : 26-599  
PO G O TO W IE R A TU N K O W E K O L EJO W E : 22-638  
PO G O T O W IE  R A T O W N IC T W A  G Ó R N IC ZE G O : 55-12-89  
PO G O T O W IE  ZIM O W E : 21-233  
M IEJSK I O ŚR O D E K  D Y SPO Z Y C Y JN Y : 21-000

T E L E FO N IC Z N E  SŁU ŻBY  IN FO R M A C Y JN E  
IN FO R M A C JA : PK S 22-242, PK P 23-009, W PK  21-820  
IN FO R M A C JA  O N U M E R A C H  TE LE FO N Ó W : 913 
N A D A W A N IE  TE L E G R A M Ó W : 905 
Z A M A W IA N IE  R O Z M Ó W  M IĘ D Z Y M IA ST O W Y C H : 900 
BU D Z E N IE  T E L E FO N IC Z N E : 900 
Z E G A R Y N K A : 926
IN FO R M A C JA  I R E K L A M A C JA  M IĘ D Z Y M IA ST O W A :909  
Z A M A W IA N IE  R O Z M Ó W  M IĘ D Z Y N A R O D O W Y C H : 901 
PO ST Ó J TAXI: 236-60, 286-60  
R A D IO  TAXI: 27-000
PO ST Ó J TA X I B A G A Ż O W Y C H : ul. M łyńska, tel. 23-561  
H asło "K RY ZYS" - sob otn io-n iedzie lne, całodobow e dyżury  
p sychologów : 26-876 /izba przyjęć szp ita la  p sych iatrycznego, 
ul. G liw icka 33/
N O C N Y  D Y Ż U R  A PTEK : od 15 do 21 listopada, Apteka Zdrowia, 
ul. K ościuszki 64, Rybnik, tel. 26-626

/ E K S P R E S S  
R y b n ik , R e ja  2

W yw oływ an ie  negatyw ów  w  procesie  C-41 i w ykonyw anie 
odbitek  w  ośm iu  form atach. T erm iny  od 1 do 24 godzin.

"Dziś fotografujesz - dziś masz zdjęcia "

4  zdjęcia paszportowe - tylko 6 zł,

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  stron y« 350zł 
0 1 strona - 5 0 0 z ł do cen  doliczam y VAT

...U NAS
szvmo
I TANIO

f  CENNIK OGŁOSZEŃ W GAZECIE RYBNICKIEJ" N

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 10,00 -10,4C11,90-12,70 14,60-14,90 8,70 - 9,70

Owoce/W arzywa pomidory pomarańcze marchewka ziemniaki

Raciborska 15 4,10 3,40 0,70 0,35
Sobieskiego 2 4,50 3,80 1,00 0,35
TARG 4,00-4,70 3,50-4,00 0,70-1,00 0,35 - 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 -1,85 2,30 - 2,50 0,28 - 0,35 3 ÓO O

W alu ty 100
dolarów

100
marek

100 koron 
czeskich

100 franków 
francuskich

Hotel Polski 279,00/282,00 185,00/180/50 10,20/10/0 54,20/55,50
Delikatesy, ul. Miejska 278,50/282,50 184,00/186,50 10,20/10/5 54,20/55,50
Gal lux, Rynek 278,00/282,50 184,00/186,50 10,15/10/0 54,50/55,70

6 * * ?
GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Żużel Żużel Żużel Koszykówka Koszykówka

S peedw ay  Fan-C lub 
m a już 5 la t

Rybnicki Speedway Fan-Club założo
no w 1991 roku, kiedy to rybnickim żuż
lem rządził Roman Niemyjski. Pierw
szym przejawem istnienia Fan-Clubu 
było zorganizowane spotkanie rybnic
kich kibiców z mistrzem świata - J. O. 
Pedersenem. Od tamtego momentu mi
nęło 5 lat, w ciągu których klub kibica 
prężnie się rozwijał. Pomimo chudych lat 
rybnickiego żużla, rybniccy kibice dalej 
kibicują, dalej organizują spotkania, a 
także od czasu do czasu w miarę możli
wości pomagają RKM-owi.

Z okazji 5-lecia istnienia Speedway 
Fan-Clubu zorganizowano spotkanie, na 
które zaproszeni zostali przedstawiciele 
firm wspomagających działalność Fan- 
Clubu, jego członkowie oraz młodzi ryb
niccy żużlowcy. W trakcie uroczystości 
prezes S. Drąszczyk przedstawił doko
nania Fan-Clubu oraz wskazał na jego 
główne zadania. Potem sponsorom wrę
czono drobne upominki, a Wiesław Ja
strzębowski - współpracownik “Tygodni
ka Żużlowego” i fotoreporter klubu ki
bica otrzymał pamiątkowy puchar. Na 
ręce prezesa Fan-Clubu, prezes RKM 
Rybnik A. Buchta przesłał list gratula- 
cyjny, w którym zapewnił, iż rybnicki żu
żel będzie dalej funkcjonował. Następ
nie odbyła się aukcja pamiątek sporto
wych, z których największą wartość osią
gnął plastron J. O. Pedersena sprzedany 
za 55 zł. Cały dochód z aukcji wynoszą
cy 330 zł zostanie przeznaczony na dzia

łalność Speedway Fan- 
Clubu. Na spotkanie to 
został zaproszony H. 
Grzonka - pracownik 
Polskiego Radia w Ka
tow icach , a przede 
wszystkim autor Małej 
Encyklopedii Speedwa- 
ya, którą można było 
nabyć u samego autora 
z odpowiednią dedyka
cją i autografem.

W trakcie imprezy

Na uroczystość przybył red. Henryk Grzonka 
Zdj.: Andrzej Surma

zorganizowano różne 
konkursy, których ucze
stnikami byli zarówno 
młodzi żużlowcy, jak i 
pozostali zaproszeni go
ście. W części mniej ofi
cjalnej wystąpił kabare
ciarz “Jorguś”, były tak
że “tańce, hulanki, swa
wole”.

Za naszym pośre
dnictw em  R ybnicki 
Speedw ay Fan-C lub 
pragnie podziękować 
Wszystkim, którzy po
mogli bądź to finansowo bądź też w inny 
sposób w zorganizowaniu tego jubile
uszu. Słowa podziękowania kierujemy do 
kierownictwa kawiarni Magnolia, firm 
Motor-Max A. Szpila, Promex M. 
Dudka, Auto-szyby Zibi Glas, hurtow
ni Jowita, Szyk G. Szymika, RKM-u

Rybnik i Stefana Ryszki.
Z okazji 5-lecia istnienia wszystkim 

członkom Rybnickiego Speedway Fan- 
Clubu życzymy niezapomnianych wra
żeń sportowych i doczekania się lepszych 
wyników rybnickich żużlowców.

MaT

Modelarze zakończyli sezonNiezwykle prężną grupę tworzą 
modelarze skupieni wokół Aeroklu
bu ROW Rybnik. W kończącym się 
sezonie rybniccy modelarze brali 
udział w wielu zawodach, często uzy
skując najlepsze wyniki.

W październiku w Nowym Targu 
zostały rozegrane kolejne zawody w 
puchar ROW  m odelu sterow anych

magnesem /klasa F 1E/. Drugie miejsce 
zdobył F. Kańczok, trzecie J. Woj
tek - obaj Aeroklub ROW. W śród ju 
niorów drugie miejsce zajął M. Wy- 
piór. Niestety, puchar pozostał w N o
wym Targu. Jednocześnie rozegrano 
piąte już zawody o Puchar Beskidów, 
gdzie rybniczanie pokazali się z lep
szej strony.

Gospodarzem kolejnych zawodów - 
“barbórkowych”, które rozegrano w 
Syryni k/ W odzisławia byli rybnicza
nie. W czołówce uplasowali się wśród 
seniorów - A. Rduch i J. Morgała i F. 
Kańczok, wśród juniorów - M. Rduch, 
M. W ypiór i P. Morgała.

Najlepszym zawodnikom wręczono 
również Puchary Śląska ufundowane 
przez J. Morgałę.

Tym samym zakończono sezon mo
delami klasy F1E i rozpoczęto przy
gotowania do następnego. Ir/Zawodnicy biorący udział w zawodach klasy F1E w Nowym Targu

Pierwsza "setka" koszykarek
W ubiegłą sobotę koszykarki KS 

Partners pokonały na własnej hali 
Koronę Kraków' 102:50, prowadząc 
po pierw szej połowie 47:24.

Bez wątpienia był to najlepszy mecz 
rybnickich koszykarek w obecnym sezo
nie. Po porażce trener zespołu K. Miko- 
łajec wyciągnął zapewne z porażki w 
Starachowicach szkoleniowe wnioski i na 
efekty nie trzeba było długo czekać. Od 
pierwszego gwizdka rybniczanki zdecy
dowanie przewyższały swoje rywalki i 
systematycznie powiększały przewagę 
nad koszykarkami krakowskiej Korony. 
Jedynie między 10. a 15. minutą pierw
szej połowy grały nieco słabiej i w ciągu 
5 minut zdobyły zaledwie 6 pkt. Rybnic
kim kibicom podobały się szybkie kontr
ataki oraz celne rzuty za 3 punkty w wy
konaniu S. Nieskubiny /3 razy/, E. Do- 
rofiejewej i D. Sęk. Poza tym dobre spo
tkanie jak zwykle rozegrały G. Fulbi- 
szewska i A. Kuszka, spore brawa od 
kibiców zebrała także M. Rejment i G. 
Troszka. Rybniczanki mogły wygrać to

spotkanie jeszcze większą liczbąpunktów, 
jednak kilka niewykorzystanych akcji i, 
niestety, dużo niepotrzebnych fauli, dzię
ki którym przyjezdne zdobyły z rzutów 
wolnych 20 pkt. Rybnicka publiczność 
głośnym dopingiem dała o sobie znać na 
30 sekund przed końcem spotkania, kie
dy to A. Kuszka zdobywając 2 punkty 
przekroczyła barierę 100 punktów.

Oprócz koszykarek gromkie brawa od 
kibiców zebrał zespół taneczny Majoretki 
z DK w Żorach, który swoimi występa
mi dodał uroku koszykarskiemu pojedyn
kowi, w którym punkty dla KS Partners 
zdobyły: S. Nieskubina - 30, A. Kuszka 
-18, E. Dorofiejewa -17, G. Fulbiszew- 
ska - 13, N. Skrago - 9, M. Rejment, 
A.Tomaszewska i G. Troszka po 4, D. 
Sęk - 3. W zespole gości najwięcej 
punktów zdobyła A. Jasek 16.

Następne spotkanie na własnej hali 
rybniczanki rozegrają dopiero 7 gru
dnia, natomiast 23 listopada rozegra
ją mecz w Stalowej Woli.

MaT

Iskra nadal bez porażki
Koszykarze MKKS-u Rybnik do

znali drugiej w tym sezonie porażki, 
przegrywając w Częstochowie z miej
scową Iskrą 91:106 /42:53/. Rybnicza
nie przystąpili do spotkania z liderem li
gowej tabeli bez kontuzjowanego T. So
sny, który dzień wcześniej na treningu 
uległ kontuzji stawu skokowego. Od 
pierwszego gwizdka koszykarze Iskry 
uzyskali prowadzenie, systematycznie 
powiększali przewagę nad rybnickimi

koszykarzami, którzy dzielnie walczyli o 
każdy punkt. Punkty dla MKKS-u Ryb
nik zdobyli: Grzybek - 20, Pierchała - 
15, Szymura - 13, Wróbel -12, Kacz
marek - 11, Muras - 7, Zielonka - 2.

Jutro koszykarze MKKS-u Rybnik 
rozegrają spotkanie na własnej hali. 
O godz. 18.00 na MOSiR rozpocznie 
się spotkanie pomiędzy MKKS-em 
Rybnik a AZS-em Opole. MaT

Wojewódzki
W ubiegłą niedzielę w sali OZR 

RZWM Silesia w Rybniku rozegra
no Wojewódzki Turniej Skata Spo
rtowego.

W zawodach tych, które miały cha
rakter tow arzyski w ystartow ało  12 
czteroosobowych zespołów, które wal
czyły o punkty wliczane do punktacji 
drużynowej i indywidualnej. Organiza
torem  całego turnieju było TKKF 
Rybnik-Piaski, które już od kilku lat 
organizuje tego typu turnieje.

W klasyfikacji drużynowej zwycię
żył zespół TKKF Rybnik-Piaski -

turniej skata
7286 pkt, drugie miejsce przypadło 
drużynie TKKF Trakcyjnik Rybnik 
- 6520 pkt, a trzecie TKKF Karo 
Rybnik - 6202 pkt. Natomiast w kla
syfikacji indywidualnej zwyciężył Sła
womir Zawadzki z TKKF Rybnik- 
Piaski - 2191 pkt, drugi był Zdzisław 
Suszek z TKKF Trakcyjnik Rybnik - 
1949 pkt, a trzecie miejsce wywalczył 
Maciej Skwarczyński, także z TKKF 
Trakcyjnik Rybnik - 1909 pkt. Najle
psi otrzymali okolicznościowe dyplo
my i drobne upominki.

MaT

/ Kronika policyjna '
______________ :_____________ J

Pobicie niepełnosprawnego!
W niedzielę 10 listopada o godzinie 

17.20 na ulicy Komuny Paryskiej w Ryb
niku doszło do bulwersującego rozboju. 
Pięciu nie znanych jeszcze młodocianych 
chuliganów napadło i obezwładniło 17- 
letniego mieszkańca Łazisk Górnych. 
Poszkodowany był osobą niepełnospraw
ną. Napastnicy w okrutny sposób wyko
rzystali jego kalectwo, zabierając mu 
kurtkę, kamizelkę, portfel i zegarek. 
Oprócz strat moralnych, straty material
ne wyniosły około 200 złotych.

W łamanie przy ulicy Sosnow ej 
W poniedziałek 11 listopada pomiędzy 

godziną 3.00 a 5.00 na ulicy Sosnowej 
nieznani sprawcy włamali się do pomie
szczeń Okręgowej Spółdzielni Mleczar
skiej i firmy DIM. Złodzieje dostali się 
do środka przez niedomknięte okno w 
wentylatorowni i skradli cztery kompu
tery z oprogramowaniem, dwie drukar
ki, gotówkę i trzy bloczki czeków gotów

kowych. Łączna suma strat wyniosła 8,8 
tysiąca złotych.

R abunek w barze

W poniedziałek 11 listopada okradzio
no bar “Uniwersalny” przy ulicy Żorskiej. 
Nieznany sprawca wykorzystał chwilę, 
gdy barman udał się na zaplecze w celu 
przygotowania klientowi hamburgera. 
Złodziej wyłamał w tym czasie szufladę, 
skąd skradł utarg w wysokości około 200 
złotych.

C hcieli okraść targ

We wtorek 12 listopada o godzinie 1.00 
policjanci po bezpośrednim pościgu ujęli 
dwóch młodocianych sprawców, którzy 
usiłowali okraść jeden z kiosków spo
żywczych na targowisku przy ul. Hal
lera. O próbie kradzieży zawiadomił 
policję dozorca targowiska.

W ybite szyby

W niedzielę 10 listopada około godziny 
1.00 nieznani sprawcy przy pomocy kost
ki brukowej wybili szybę w siedzibie pew
nej firmy przy ulicy Żorskiej. Straty wy
niosły 250 złotych. W tym samym czasie 
zniszczono też siedzibę sklepu “Gabar” 
przy ulicy Kupieckiej. Tam jednak dodat

kowo zniszczono ladę chłodniczą, a stra
ty sięgnęły aż dwóch tysięcy złotych.

Zaginięcie w lesie 
W środę 6 listopada o godzinie 15.00 

86-letnia mieszkanka dzielnicy Zwono- 
wice wyszła z domu do lasu w poszuki
waniu chrustu na opał. Kiedy kobieta po 
kilku godzinach nie powróciła do domu, 
rodzina o godzinie 18.50 zawiadomiła 
policję o zaginięciu. Do wyjątkowo 
sprawnej akcji policja zmobilizowała 17 
funkcjonariuszy i psa tropiącego z prze
wodnikiem. Poszukiwaną odnaleziono 
tego samego dnia o godzinie 21.30 w 
odległości około 4 kilometrów od domu. 
Zagubiła się w lesie i klucząc po niezna
nym sobie terenie wpadła w mokradła. 
Przemarzniętą kobietę odwieziono do 
domu i wezwano pogotowie ratunkowe.

50 KUR
W nocy z 6 na 7 listopada do kurnika 

przy ulicy Strzeleckiej włamali się nie
znani sprawcy. Złodzieje dostali się do 
środka wybijając otwór w ścianie kurni
ka. Wykradli 50 kur niosek o wartości 
850 złotych.

SzOŁ

Pierwsza z osób, które rozpoznają się na zdjęciu wykonanym w ubiegłym 
tygodniu pod rynkową fontanną i zgłoszą się w naszej redakcji, otrzyma publi
kowaną w gazecie fotografię oraz pięć smakowitych 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 Beatę Owczorz z Rybnika.

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

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Zdjęcie 
z albumu czytelników

FUJI CO LOR Pod znakami zodiaku

Z ap raszam y  n aszy ch  
C zytelników  do w spólne
go og lądan ia  zd jęć . W y
starczy przyjść do red ak 
cji z ciekaw ym  zdjęciem , 
k tó re  po o p u b lik o w an iu  
zw róc im y . /M ożna  też  
w rzu c ić  je  do n aszy ch  
"żó łtych  sk rzy n ek " /.Raz 
w m iesiącu autora naj
sym patyczniejszego lub 
najbardziej "odjazdo
wego" zdjęcia firm a  
"EKSPRES FUJI", 
Rybnik, ul. Reja 2, na
grodzi bezpłatnym  w y
wołaniem i wykonaniem  
odbitek z rolki filmu.

Gospodyni i gospo
darz we własnej 

zagrodzie! 
Zdj.: S.T.

Sp. Z 0.0.

Klub Międzynarodowej 
Prasy i Książki 

Rybnik, ul. Sobieskiego 18
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Wśród autorów 
prawidłowych 

rozwiązań 
krzyżówki 

z tego numeru 
rozlosujemy bon 

towarowy 
wartości 25 zł 

ufundowany przez 
Klub

Międzynarodowej 
Prasy i Książki 

EMPiK

Poziomo: A6 - Ozdoba nosorożca, BI - Państwo na Półwyspie Apeniń
skim, B8 - Poemat Homera, C6 - Angielskie "cześć", D l - Dzieło Dosto
jewskiego, D8 - Do łamania, E6 - Porządek, FI - Dawne określenie stroj- 
nisia, F8 - Poeta grecki z Sardes, HI - Źródło światła, H8 - Podstawowy 
skład stali, 16 - Mariański lub filipiński, J l-  Element łańcucha, J8 - Na 
szczycie Pałacu Kultury, K6 - Kamienny lub ceglany, LI - Miasto słyn
nych kochanków, L10 -Mieszkaniec Grecji, M6 - Przeciwieństwo pierw
szego planu.
Pionow o: 1F - Przedstawicielka drobiu, 2A - Podobno działa jak narko
tyk, 2H - Stadium larwalne niektórych tasiemców, 3F - Średniowieczna 
francuska forma poetycko-muzyczna, 4A - Dzielnica Warszawy, 4H - Za
kończenie dzieła literackiego, 5F - Po dniu, 6A - Średniowieczny śpie
wak, 6H - Odczuwalny węchem, 8A - Miejsce pracy maklera, 8H - Słynny 
przedwojenny pilot, 9F - Marka jeansów, 10A - Pogardliwie o dziennika
rzu prasowym, 10H - Najczęściej spożywany gatunek kalamarnicy, 11F - 
Miejscowość we wschodniej Kubie, 12A - Kolejne wydanie, 12H - Z niego 
powstaje samogon, 13F - ...klasycyzm.
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie po uporządkowaniu 
liter wg. szyfru : D5,C12, B9, F10, G5; H8, B6, B4, J8, L2; A10, D4, HI, 
J5, K2, G l, J 1 2 ,110, F5, G13; B8, F5, L5, C12, K6; LI, E7, A6, M6, G9; 
E12, C8, CIO, M6; 14, M2, H12, H4, H8, B6, D12, J4, C2.

Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki nr 43 z hasłem “Stary but i stary przyja
ciel są najmilsi” otrzymuje Ryszard Stachowski, ul. Konarskiego 162, 44- 
270 Rybnik 10.
Nagroda do odebrania w redakcji przez miesiąc od daty ogłoszenia nazwiska 
zwycięzcy.

B A R A N  - 21.03. -20.04. - Przed Tobą możliwość awansu, ale też konieczność spłaty 
długów i wywiązanie się z zaciągniętych wcześniej, niekoniecznie finansowych, zo
bowiązań. Zaniedbania w tej dziedzinie mogą się odbić niekorzystnie na Twoim ży
ciu towarzyskim.
B YK - 21.04. -20.05. - Jeżeli będziesz traktował wszystkie dziedziny życia ja k  interes 
i nie zahamujesz pragnienia władzy - wspólne przedsięwzięcia zostaną zachwiane 
przez nieporozumienie i kłótnie. Napięcia złagodzi obecność kobiet.
BLIŹN IĘTA 21.05. - 20.06. - Z  powodu przebudowy struktury zarządzania Twojej 
firm y - akcent położony zostanie na sprawy zawodowe i finansowe. Gnębiące Cię 
rozterki duchowe trzeba będzie odłożyć na dalszy plan, choć to nie znaczy, że proble
my te znikną...
R AK  - 21.06. - 20.07. - Będzie okazja do wykazania się zdolnościami organizacyjny
mi w ważnej akcji humanitarnej. Sukces osiągniesz pod  warunkiem, że przyłączenie 
się do tej działalności będzie oparte na miłosierdziu, a nie będziepróba^ zaspokojenia- 
wyobrażeń o własnej szlachetności.
L E  W  - 21.07. - 23.08. - Możesz zmaterializować swoje twórcze idee pod  warunkiem 
powstrzymania zbytniego entuzjazmu i cierpliwej obserwacji wydarzeń. Wszystko 
powinno “dziać się samo ”, z ja k  najmniejszą ingerencją z  zewnątrz.
PANNA  - 24.08. - 22.09. - Wszystko co zostało oparte na kombinacjach i pozorach - 
runie. Owocować zaś zacznie to co zostało wypracowane i ma solidne podstawy. 
Efekty Twojej pracy spotkają się z  podziwem i szacunkiem, co jednak nie powinno 
wprawić Cię w samozadowolenie.
WAGA - 23.09. - 23.10. - Cały nadmiar energii, który ujawni się w tym tygodniu 

powinieneś przeznaczyć na rozsądne planowanie i obserwację. Nie inwestuj i nie 
szukaj pieniędzy za wszelką cenę i nie dopuść do przepracowania. Twoje ciało wy
maga więcej uwagi, a dusza wyciszenia.
SK O RPIO N  - 24.10. - 22.11. - Układ oparty na fałszywych przesłankach może zna
leźć się w  niebezpieczeństwie, a pęd  ku zmianie podda w wątpliwość dotychczasowy 
związek. Zrób jednak wszystko, by nie skrzywdzić drugiej osoby.
STR ZE LE C  - 23.11. - 21.12. - Zaangażujesz się w działalność grupowa i praca ta 
przyniesie Ci niespodziewanie wiele satysfakcji. O dbyjesz nowe aspekty przyjaźni z 
osobami płci przeciwnej, co wyjaśni Ci wiele trapiących Cię ostatnio wątpliwości. 
KOZIOROŻEC - 22.12. - 20.01. - Dobry okres na ustabilizowanie sytuacji domowej. 
Nauczysz się pracować we dwójkę i wspomagać wzajemnym doświadczeniem, zauwa
żysz też, że więcej Was łączy niż dzieli, co potwierdzi stałość związku.
WODNIK  - 21.01. - 19.02. - Wciągną Cię nowe relacje międzyludzkie, trzeba się 
będzie zastanowić nad podjęciem każdej decyzji. Gdy pojawi się wybór - zdaj się na 
własna^ intuicję. Nie żałuj jednak tego, co bezpowrotnie musi odejść...
R Y B Y  - 20.02. - 20.03. - Zapanuj nad emocjami i psychicznym rozwichrzeniem, co 
pomoże Ci skupić się na najważniejszym. To nie brak czasu, ale solidnego planu 
może bvć Twoim wrogiem, zaś kalendarz największym sprzymierzeńcem.
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Stary nowy  
kombinezon

Mimo robotniczego rodowodu jest bardzo 
kobiecy, bo jak  żadna inna część garderoby 
potrafi pokazać wszystkie walory, ale nie
stety i ułomności sylwetki. Kombinezon - bo 
o nim mowa, nie jes t w kobiecej modzie 
nowością. Wracał prawie w każdym dziesię
cioleciu - w latach 60. jako reminiscencja 
ubiorów pierwszych kosmonautów, w 70. 
jako przykład mody uniseks.

Kombinezon jest użyteczny przy wielu 
okazjach - może być strojem na co dzień, 
wizytowym, ale i na wielkie okazje. Decy
duje wtedy tkanina i rozwiązanie drobiazgów 
- dekoltu, szerokości nogawek, rękawa, za
pięcia, poza tym zasada jest znana.

Nośmy dopóki modny! W różka

Oryginalny omlet

3 jajka
1 duża cebula
2 pomidory
1 średni ogórek 
1 papryka 
sos sojowy 
sól, pieprz
3 plasterki sera żółtego 
1 seler

Cebulę i ogórek pokroić w  plasterki, pa
prykę i seler w  paski, a pomidory w ćwiart
ki. Wszystko podsmażyć na oliwie, potem 
patelnię przykryć i jarzyny dobrze poddu- 
sić z solq, pieprzem i łyżeczką sosu sojowe
go. Gdy będą miękkie, zalać rozbitymi jaj-

Nasza kuchnia
kami, a na wierzch położyć ser żółty. Jeszcze 
na chwilę przykryć, aby ser się stopił.

Kotlety sojowe
2 szklanki soi
1 jajko 
bułka tarta
2 łyżki mąki 
sól, pieprz

Soję na całą noc namoczyć, potem goto
wać w  tej samej wodzie do miękkości. Wy- 
studzoną zemleć w  maszynce do mięsa. Do
dać jajko, mąkę, sól i pieprz. Z gotowej masy 
formować kotleciki, obtaczać w bułce tartej i 
smażyć na dobrze rozgrzanym oleju.

Rozwiązanie październikowych puzzli
Nagrody za prawidłowe ułożenie październikowych rybnickich puzzli 

otrzymują: K arina i Łukasz Szczepkowscy, ul. Św. Józefa 31c/36, 44- 
217 oraz Zofia Chłapek, ul. W awelska 13/28, 44-217 Rybnik.

Sp. z o.o
Klub Międzynarodowej Prasy i Książki 

Rybnik, ul. Sobieskiego 18

dr E dith F iore - “R e
inkarnacja, KIM BY
ŁEŚ, ZANIM SIĘ URODZI
ŁEŚ” , W arszaw a 
1996, Wydawnictwo 
“al fine”
Książka jest efektem 

zainteresowań autorki, 
projekcjijej osobowo
ści i doświadczenia.
Opowiada w niej o własnym życiu, ale też 
pomaga czytelnikom odkryć źródła proble
mów, z którymi borykają się w obecnym 
życiu, poprzez hipnozę i cofnięcie się do 
poprzednich wcieleń.

A nthony  R obbins - 
“ O budź  w so b ie  
olbrzyma”, Warsza
wa 1996, Wydawnic
two Studio EMKA 

Na kartach swej 
pracy autor wykłada 
klarownie i przekonu
jąco jak wykrzesać z 
siebie wystarczająco 

dużo siły, mieć wpływ na swój stan umy
słowy, emocjonalny, fizyczny i material
ny. Krok po kroku wprowadza nas w taj
niki samodoskonalenia, pozwalające do
trzeć do wyznaczonego celu, dziś maja
czącego gdzieś za mgłą.

V ogue - N ovem ber  
1996

Anglojęzyczny ma
gazyn kobiecy. W nu
merze listopadowym 
znalazło  się w iele 
propozycji strojów  
najsłynniejszych pro
jektantów mody, ale 
też reklamy wspaniałej biżuterii i perfum 
i skatalogowane od A do Z najlepsze po
mysły stworzenia swojego image’u.

A u to h ifi - N r 6 
O ktober/N ovember 

Kolejny numer po
pularnego niemieckie
go dwumiesięcznika 
pełny jest propozycji 
niezwykle atrakcyjne
go sprzętu hifi monto
wanego w samocho

dach. Redaktorzy opisali również przepro
wadzony przez siebie test 10 tunerów CD.

P avarotti and F riends

FOR WAR CHILD
Kolejna płyta nagra

na przez słynnego teno
ra wraz z liczną grupą 
muzyków rockowych.
Tym razem aby pomóc dzieciom-ofiarom 
wojen, u boku Pavarottiego zagrali m.in. Erie 
Clapton, Elton John, Sheryl Crow, Liza Min
nelli czy The Kelly Family.

R od Steward - “ If we

FALL IN LOVE TONIGHT”
N agrana w tym 

roku płyta zyskała so
bie sporą popu lar
ność, ale w dużym 

stopniu przyczynił się do tego ostatni 
utwór - piosenka “All for love” nagrana 
razem z Bryanem Adamsem i Stingiem.
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