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Diamentowe Gody w szpitalu
Niecodzienna i wzruszająca uroczystość miała miejsce w 

minioną sobotę w Szpitalu Miejskim Nr 2 przy ulicy Po
wstańców SI. 60. rocznicę ślubu obchodzili tam państwo 
Agnieszka i Teodor Kołkowie z Niedobczyc.

Swoje wspólne życie dostojni jubila
ci przeżyli jak wiele typowo śląskich 
rodzin. Pochodzący z Kokoszyc pan 
Teodor zajmował się krawiectwem, pani 
Agnieszka, z pochodzenia popielowian- 
ka, przed urodzeniem dzieci pracowała 
w hucie ‘"Silesia”, później zajęła się 
domem i rodziną. Dzieci państwa Koł
ków - syn Tadeusz i córka Henryka za
łożyli już własne rodziny, obdarzając 
rodziców siedmiorgiem wnucząt i sze
ściorgiem prawnucząt.

Pan Tadeusz najcieplej wspomina 
wspólnie spędzane wigilie i święta - kie
dy cała rodzina zbierała się przy stole. 
Pani Agnieszka przez wszystkie te lata

zawsze była tą, która łagodziła wszel
kie spory i stawała w obronie dzieci, gdy 
te coś przeskrobały.

Na pytanie o tajemnicę długiego po
życia małżeńskiego, Agnieszka spoglą
da czule na męża i odpowiada szczerze: 
“ja  go kocham”... Ciepły uśmiech Te
odora świadczy, że ze wzajemnością.

W imieniu władz samorządowych 
miasta wiązankę kwiatów i gratulacje 
złożył dostojnym jubilatom wiceprezy
dent Michał Śmigielski. Nasza redak
cja dołącza się do tych powinszowali 
życząc zdrowia i jeszcze wielu pięk
nych, wspólnych rocznic.

L ucyna T yl

Na uroczystość, która odbyła się w ryb
nickim Urzędzie Miasta w czwartek w 
ub. tygodniu, przybyli: konsul general
ny Francji w Krakowie Ives Barelli, 
wiceprzewodniczący Fundacji France- 
Pologne Jean -Claude Roussier, a tak
że przedstawiciele zaprzyjaźnionych z 
Rybnikiem miast: francuskiego Maza- 
met oraz niemieckiego Dorsten. Obecni 
byli również przedstawiciele władz wo
jewódzkich, hierarchii kościelnej kato
lickiej i protestanckiej, Sejmiku Samo
rządowego, wyższych uczelni, władz sa
morządowych okolicznych miast i gmin, 
a także osoby reprezentujące jednostki 
miejskie, rybnickie przedsiębiorstwa i 
służby oraz najbliższa rodzina prezyden
ta.

Witając gości J. Makosz wyraził ra
dość z faktu, iż tak licznie odpowiedzieli 
oni na jego zaproszenie i podziękował 
za ...ten piękny gest sympatii i przyja
źni.

Przed wręczeniem odznaczenia amba
sador D. Contenay przypomniał datują
ce się od czasów studiów romanistycz- 
nych związki J. Makosza z Francją-jej 
kulturą a później z gospodarką. W cza
sach stanu wojennego to kontakt na fa
lach eteru z francuskim radiem RFI przy
nosił inną niż istniejącą wtedy w naszym 
kraju wizję świata. Gdy tylko stało się to 
możliwe, wykorzystując nawiązane pry
watne kontakty i przyjaźnie, prezydent 
Makosz rozpoczął realizację tej wizji w 
naszym mieście. Podpatrywał i wprowa
dzał w życie francuskie rozwiązania ko
munikacyjne, zainicjował współpracę z 
programem AGIR oraz FundacjąFrance- 
Pologne, nawiązał kontakty między ryb
nickim ośrodkiem Politechniki Śl. a wy- 
ższąuczelniąw Metzu, co owocuje do dziś 
wymianą praktyk i otwarciem się rybnic-

Tajemnicą długiego pożycia małżeńskiego jest miłość 
- uważają państwo Kołkowie. Zdj.: sol
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Kupon biletu miesięcznego 
znajduje się na str. 6.

M a in  S c e n a  R y b n ic k a

Mikołaj lepiejAby mógł przygotować terazsię juz

Listy z dopiskiem "Św. Mikołaj"prosimy prze- 
* słać na nasz adres lub wrzucić do "żółtych

C skrzynek " (Zamkowa, Kościuszki) do 25 listopada.
Na autorów najciekawszych prac czekają wspaniałe nagrody. 

Rozwiązanie w grudniowym numerze gazety.

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

Teatr Ziem i Rybnickiej

XI Silesian Jazz Meeting ’96
trzy rewelacyjne koncerty, międzynarodowe gwiazdy

* 28 listopada, * 29 listopada, * 30 listopada 
Wszystkie koncerty - godz. 18.00 

Jam sessions - 29, 30 listopada godz. 22.00 w Art-Cafe 
Szczegóły na stronie 4.

Moment dekoracji prezydenta Józefa Makosza Odznaką Kawalera Naro
dowego Orderu Zasługi przez ambasadora Francji Daniela Contenay

Francuskie odznaczenie 
dla prezydenta Makosza

rowmez
Cóż to za piękny kraj, który wyróżnia ludzi chylą

cych czoła przed  pięknem, elegancją i zdrowym roz
sądkiem - powiedział w swoim wystąpieniu prezy
dent Józef M akosz po udekorowaniu go przez 
ambasadora Francji w Polsce Daniela Contenay 
Odznaką Kawalera Narodowego Orderu Zasługi.

kiej placówki na świat. Kontakty z Fran
cją okazały się także niezwykle poży
teczne dla rybnickich służb komunal
nych oraz miejskiej zieleni. Ambasador 
Contenay zapowiedział intensyfikowa
ne zaangażowanie Francuzów w rozwią
zanie problemów rybnickiej gospodar
ki wodno-ściekowej.

Świat francuskich wartości du
chowych reprezentuje, założony z ini-

cjatywy J.Makosza, rybnicki ośrodek 
A lliance Française, prom ujący z 
wielkim powodzeniem kulturę i ję 
zyk francuski. Krąg ludzi, którzy 
dzięki niemu zetknęli się z Francją, 
jej językiem , kulturą i nauką moż
na już liczyć w setki osób.

Przyznanie przez prezydenta Jacque- 
sa Chiraca odznaczenia J. Makoszowi 

c.d. na stronie 3.
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Nie zapomnij!!!

Zbliżają się

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

■ f c  w jeden dzień pożyczysz pieniądze 
Mk nawet do 1.700 zł /17 min starych zł/
& bez zbędnych formalności
Jk 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 Warsza
I  Oddział w Rybniku, ul. Bolesława Chrobrego 8, tel.

j

1OAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



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 
należy złożyć do dnia 12.12.1996 r. do godz. 15.00 w Wydziale Dróg Urzę
du Miasta Rybnika.
Przetarg odbędzie się w dniu 13.12.1996 r. o godz. 11.30 w siedzibie Urzę
du 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 wew. 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 nu
merami 2410/21, 1099/21, karta mapy 1 obręb Smolna zapisane w księdze wie
czystej KW T-XII-421 Smolna o powierzchni 474 m kw., a przeznaczone w 
planie zagospodarowania miasta pod zabudowę związaną z usługami śród
miejskimi nieuciążliwymi. Nieruchomość położona jest w centrum miasta u 
zbiegu ulic Raciborskiej, Zebrzydowickiej i Św. Józefa, zabudowana budyn
kiem wolnostojącym piętrowym podpiwniczonym wyposażonym w instalację 
elektryczną, wodną i gazową na piętrze. Stopień zużycia technicznego budyn
ku wynosi 60 procent. W podwórzu znajduje się budynek gospodarczy prze
znaczony do rozbiórki.
Cena wywoławcza 62.550,00 zł.
Wysokość wadium 7.000,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 5 grudnia 1996 r. o godzinie 10.00 w sali nr 
137,1 piętro budynku Urzędu Miasta Rybnika, ul. B. Chrobrego 2.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić wadium na konto Urzę
du 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 prze
targu w wysokości 50,00 zł.

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

Zarząd Miasta Rybnika zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez 
podania 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, karta mapy 3 
obręb Rybnik zapisaną w księdze wieczystej KW 113.202 w Sądzie Rejonowym w Rybniku, o 
łącznej powierzchni 4938 m kw. przeznaczoną planem zagospodarowania miasta na dzia
łalność produkcyjno-usługową.

Nieruchomość położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie tworzącego się centrum usługo
wo-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 konto Urzędu Miasta PBK 
Warszawa I Oddział Rybnik Nr 372602-2017-3600-2-73 lub bezpośrednio w kasie /parter 
budynku przy ul. B. Chrobrego 2 - pok. nr 22/ najpóźniej do godz. 10.30 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 naby
cia, a w razie uchylenia się od zawarcia umowy w terminie 1 miesiąca od daty przetargu - nic 
podlega zwrotowi.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta 
Rybnika ul. Miejska 7 pok. 120 - tel. /036/22364.

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

Rybnickie Służby Komunalne 
informują, że 

giełda samochodowa
przy ul. Gliwickiej w Rybniku
zostaje przeniesiona 

z dniem 1.12.1996 r. 
na targowisko miejskie, 
wjazd od ul. Młyńskiej.

Zaprosili nas:
* Zarząd Klubu Sportowego “Pro
myk” na V Wojewódzką Olimpia
dę Specjalną w Pływaniu.
* Zarząd Oddziału Lokalnego 
Polskiego Czerwonego Krzyża w 
Rybniku na akademię z okazji Dni 
Honorowego Dawcy Krwi, która 
odbędzie się w siedzibie rybnic
kiego PCK w piątek 22 listopada 
o godz. 15.30.

Zdj. : sol

Koła w potrzasku
Rozpoczęła się wspólna akcja poli

cji, służb miejskich oraz służb wyzna
czonych przez wojewodę mająca na 
celu rygorystyczne egzekwowanie 
przestrzegania przepisów dotyczących 
zatrzymywania i postoju pojazdów.

W ramach tej akcji, oprócz normalne
go karania mandatem, będą stosowane 
urządzenia do blokowania kół pojazdów 
oraz stosowane będzie wywożenie poja
zdów. Zgodnie z przepisami, blokowa
nie kół może nastąpić wtedy, kiedy po
jazd stoi w miejscu gdzie jest to zabro
nione, ale narusza tylko ogólne przepisy 
porządkowe, nie stwarzając zagrożenia 
bezpieczeństwa i utrudnienia w ruchu. 
Natomiast na koszt właściciela będą 
wywożone pojazdy z tych miejsc, gdzie 
pozostawiony pojazd utrudnia ruch 
lub zagraża bezpieczeństwu ruchu 
drogowego. Część tych miejsc, które 
ewentualnie byłyby trudne do zinterpre
towania przez kierującego, została odpo
wiednio oznakowana znakami z tablicz
kami uzupełniającymi. Znaki takie i ta
bliczki nie pojawią się w tych miejscach, 
gdzie z mocy ustawy “Prawo o mchu dro-

W potrzasku...

gowym” zatrzymywa
nie i postój są zabro
nione, np. obręb skrzy
żowania, przejście dla 
pieszych.

Konsekwencje wy
wiezienia pojazdu dla 
kierującego popełniają
cego wykroczenie są 
następujące: zapłata 
normalnego mandatu 
jak za wykroczenie /od 
50 do 500 zł/, pokrycie 
kosztów wywiezienia 
pojazdu, pokrycie ko
sztów parkingu strze
żonego, na który ten 
pojazd zostanie wy
wieziony. Zgodnie z
przepisami wywozi się 
na najbliższy parking 
strzeżony. W Rybniku 
parking taki znajduje się 
w “Transgórze” przy 
ul. Jankowickiej 9, jeżeli zaś będzie on 
pełny, to najbliższe są w Żorach i Wo
dzisławiu Śl.

Projekt budżetu miasta Rybnika 
na 1997 rok

Zgodnie z art. 61 ust. 1 i 3 ustawy o samorządzie terytorialnym 
Zarząd Miasta informuje, że przedłożył Radzie Miasta oraz Regio
nalnej Izbie Obrachunkowej projekt budżetu na 1997 rok wraz z 
niezbędnymi objaśnieniami oraz informacjąo stanie mienia komu
nalnego.

W projekcie budżetu na 1997 rok zaplanowano dochody w wy
sokości 150.133.200 zł, na które składają się:
A. DOCHODY WŁASNE /1-6/ 50.030.000

1. Podatki lokalne 26.515.000
a/ podatek od nieruchomości 19.540.000
b/ podatek od środków transportowych 5.100.000
cl wpływy z karty podatkowej od rzemiosła 1.150.000
d/ pozostałe 725.000

2. Opłaty lokalne 4.400.000
%.! opłata skarbowa 3.400.000
b/ opłata eksploatacyjna 1.000.000

3. Pozostałe opłaty 1.420.000
cl opłata targowa 1.400.000
d/ opłata administracyjna 20.000

4. Dochody jednostek budżetowych 7.985.000
a/ wieczyste użytkowanie i dzierżawa terenów 400.000
b/ komunikacja miejska 7.200.000
c/ pozostałe 385.000

5. Wpływy ze sprzedaży mienia 9.600.000
6. Inne dochody 110.000

B. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH
DOCHOD BUDŻETU PAŃSTWA 62.182.479

a/ podatek dochodowy od osób fizycznych 59.482.479
w tym:
- udział podstawowy 34.162.479
- udział z ustawy “o dużych miastach” 25.320.000
b/ podatek dochodowy od osób prawnych 2.700.000

C. SUBWENCJA OGÓLNA 27.963.291
a/ subwencja oświatowa 26.759.803

b/ pozostała kwota subwencji 1.203.488
D. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE 9.941.500
E. DOTACJE Z TYTUŁU ULG I ZWOLNIEŃ 15.930

W projekcie budżetu na 1997 rok zaplanowano wydatki 
w wysokości 158.633.200 zł

Wydatki obejmują:
- budownictwo /utrzymanie Ośrodka Dokumentacji

Geodezyjno-Kartograficznej/
- rolnictwo /konserwacja urządzeń melioracyjnych,

popieranie produkcji zwierzęcej/
- leśnictwo /wspieranie gospodarki leśnej/
- gospodarka komunalna /Rybnickie Służby

Komunalne, Zarząd Zieleni Miejskiej, utrzymanie 
i oświetlenie dróg, komunikacja miejska, inwestycje 
drogowe, wodociągowe, gazowe/ 35.610.200

- gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne
usługi komunalne /remonty mieszkań komunalnych, 
opracowania urbanistyczne, gospodarka gruntami, 
ochotnicze straże pożarne/ 7.106.000

- oświata i wychowanie /przedszkola, szkoły
podstawowe, średnie, ośrodki pracy pozaszkolnej, 
Młodzieżowy Dom Kultury/ 61.152.400

- szkolnictwo wyższe /dofinansowanie Politechniki
Śląskiej/ 50.000

- kultura i sztuka /Rybnickie Centrum kultury, 4 domy
kultury, Mała Scena Rybnicka, Muzeum, Biblioteka,
Alliance Française, "Gazeta Rybnicka", kluby/ 5.600.000

- ochrona zdrowia /szpital w Orzepowicach,
przychodnie, Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny, 
dopłaty do żłobków/ 20.527.500

- opinia społeczna /Miejski Dom Pomocy Społecznej,
Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Ognisk 
Wychowawczych, Środowiskowy Dzienny Dom 
Pomocy Społecznej, dofinansowanie ochronek/ 8.740.000

- kultura fizyczna i sport /Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji, baseny, stadion ul. Gliwicka, Bushido, 
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu/ 3.758.500

182.500

260.000
9.500

- różna działalność /Obrona Cywilna, Rybnicka
Strefa Ekonomiczna, wspieranie różnych inicjatyw 
i organizacj i/ 491.000

- administracja państwowa i samorządowa /Rada
Miasta i Komisje, Rady Dzielnic, Zarząd Miasta, 
administracja samorządowa, składki na Sejmik 
Samorządowy i związki miast/ 12.538.600

- wymiar sprawiedliwości i prokuratura /wydatki
inwestycyjne w budynku sądu/ 200.000

- bezpieczeństwo publiczne /Państwowa Straż
Pożarna, Policja/ 207.000

- finanse /obsługa kredytu bankowego/ 1.000.000
- różne rozliczenia /rezerwa ogólna/ 1.200.000

W powyższych wydatkach zaplanowano nakłady na
inwestycje w wysokości 21.360.000 zł.
W tym m.in.:
- budowa szpitala w Orzepowicach /wkład miasta1 3.300.000
- budowa SP na Os. Boguszowice Północ 3.500.000
- rozbudowa budynku Urzędu Miasta 3.000.000
- modernizacja i rozbudowa oczyszczalni

w Orzepowicach 1.000.000
- magistrala cieplna Elektrownia-Nowiny 300.000
- gazociąg Niedobczyce 400.000
- kryty basen w Boguszowicach 500.000

W projekcie nie zaplanowano dotacji z budżetu państwa 
na realizację inwestycji oświatowych i budowę szpitala, gdyż 
ich w ysokości nie zostały jeszcze określone.

Tak ustalony poziom dochodów i wydatków zakłada n ie
dobór budżetowy w wysokości 8,5 min zł, który zostanie 
pokryty kredytem bankowym.

Projekt budżetu - skorygowany o dane, które wynikać będą 
z ustawy budżetowej, a także ze zmian niektórych ustaw - 
będzie przedm iotem  prac komisji Rady M iasta w I kwartale 
1997 roku, a następnie poddany pod decyzje Rady.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Wyróżnienie również dla miasta
c.d. ze strony 1.
jest ukoronowaniem jego działań, za
równo tych w sferze kultury jak i go
spodarki, uhonorowaniem człowieka, 
ale i miasta zwróconego ku Francji. 
Wręczający odznaczenie ambasador D. 
Contenay wyraził z tego powodu dumę 
i radość, mając nadzieję, że równie du
mni są rybniczanie.

Dziękując za ten zaszczyt, prezydent 
Makosz podkreślił, że traktuje go jak 
wyróżnienie dla całej ekipy pomagają
cej mu zmieniać oblicze tego miasta, a 
także wyróżnienie dla mieszkańców, 
którzy wszystko co się w mieście dzieje 
poddają demokratycznym osądom. Jest 
wielkim szczęściem przebywać wśród 
ludzi, którzy... pojmują życie jako za
angażowanie w rozsądny, zbiorowy wy
siłek, nie akceptują fałszu i obłudy, lu
dzi, którzy wiedzą, co w życiu jest waż
ne i mają ustaloną hierarchią wartości. 
Ze życie to dzielenie się, a nie zamknię
cie w sobie, to otwarcie na świat i po
trzeby innych - powiedział J.Makosz. Z 
wielkim wzruszeniem prezydent wspo
mniał matkę, a także ojca, który zmobi
lizował go w odpowiednim momencie 
do nauki języka francuskiego. Jego zna
jomość stała u podstaw zainteresowań 
Francją. Podziękował też najbliższej ro
dzinie - żonie i córkom - za zrozumienie 
jego tak bardzo nierodzinnych pasji. 
Wyraził wdzięczość także wszystkim 
osobom, które przyczyniły się do zor

ganizowania tej uroczystości, prosił na
tomiast o wyrozumiałość tych wszyst
kich, których te francuskie fascynacje 
drażnią.

Po toaście, którym uczczono akt de

koracji, pierwszy gratulacje J. Makoszo
wi złożył wiceprzewodniczący Sejmiku 
Samorządowego, Emanuel Romań- 
czyk, podkreślając, że fakt tak szybkiej 
transformacji gmin zawdzięczać należy 
wspaniałym ludziom w samorządach, 
którzy idee otwarcia na świat realizują.

Wiceburmistrz zaprzyjaźnionego z 
Rybnikiem niemieckiego miasta Do
rsten Friedhelm Frageman z przyjaźnią 
i dumą pogratulował wyróżnienia, pod
kreślając wagę pogłębiania bezpośre
dnich kontaktów w dobie integracji eu
ropejskiej. Rektor Wyższego Semina
rium Duchownego w Katowicach ks.

Jacek Wojciech przeczytał list gratula
cyjny, nadesłany przez Metropolitę 
Katowickiego abpa Damiana Zimonia, 
w którym podziękował on za zaprosze
nie i życzył wytrwałości w pracy samo
rządowej rozumianej jako służba. W 
imieniu całej Rady Miasta gratulacje

W uroczystości, która odbyła się w udekorowanej francuskimi i polskimi 
barwami sali posiedzeń Urzędu Miasta wzięło udział ponad sto osób.

Zdj.: sol

dzałiśmy w listopadzie nowe drze
wa i krzewy - powiedział Andrzej 
Kozera, dyrektor Zarządu Zieleni 
Miejskiej. - Oprócz tego ju ż  teraz 
przygotowujemy skarpę przed  Tea
trem Ziemi Rybnickiej na sezon z i
mowy. Górka ta je s t  bowiem  co 
roku wykorzystywana przez dzieci 
do jeżdżen ia  na sankach. W ostat
nich latach zdarzało się, że pozba
wieni wyobraźni amatorzy sanecz
karstwa wyjeżdżali wprost pod  koła 
samochodów. Dlatego ju ż  teraz sta
wiamy na skarpie specjalne barier
ki uniemożliwiające jazdę.

Chociaż zakazy i utrudnienia po
ja w ia ją  się co roku, nie brakuje 
w andali system atycznie n iszczą
cych barierki. Pomimo niebezpie
czeństwa dzieciom nie je s t łatwo 
zrezygnować z górki, choć w parku 
im. Św. Jana Sarkandra znalazłyby 
o wiele lepsze, a przede wszystkim 
bezpieczniejsze warunki.

P racow n icy  Z arządu  Z ie len i 
Miejskiej są ju ż  również gotowi do 
odśnieżania i utrzymywania w do
brym stanie tras pieszych w parkach, 
czy na teatralnych schodach podczas 
opadów lub gołoledzi. - Teraz tylko 
czekamy na śnieg - dodał A. Kozera.

/a/

Pirtomttry na PI, Wolności

Od wczoraj czyn
ne są na płatnym 
parkingu na Placu 
W olności urzą
dzenia do pobie
rania opłat za par
kowanie. Są to 
parkometry poje
dyncze stanow i
skowe i parkometr 
biletowy. Pół godzi
ny parkowania ko
sztuje 50gr, godzi
na 1 zł, każda na
stępna godzina 
również złotówkę.

W następnym 
numerze dok ła 
dniej o tym jak z 
nich korzystać.

brygadier Jan Sroka, komendant Re
jonowy PSP w Rybniku mł. kpt. Er
win Jaworudzki, komendant Straży 
Pożarnej Jednostki Wojskowej w Gli
wicach st. sierż. Mirosław Mentel oraz 
prezes Zarządu Miejskiego ZOSP RP 
w Rybniku Kazimierz Gruszczyk.

Obserwatorzy wysoko ocenili umie
jętności ćwiczących, którzy szybko i 
sprawnie wykonali zadanie.

Podobnych wyników życzymy w cza
sie prawdziwej akcji, kiedy ogień bę
dzie prawdziwym, a nie wyimaginowa
nym wrogiem.

Ixl

“Zwierzyniec” 
apeluje o pomoc

Jeszcze przed zimą sympatycy i 
członkowie Stowarzyszenia Przy
jaciół Zw ierząt “Zwierzyniec” chcą 
dokładnie wysprzątać teren prze
znaczony pod budowę schroniska 
dla zwierząt i przygotować się do 
budowy.

Prace porządkowe były prowadzone 
w soboty, ale teraz pozostała trudniej
sza część projektu do zrealizowania - 
zebranie pieniędzy na inwestycję. Po
mimo licznych próśb “Zwierzyńcowi” 
nie udało się na razie uzyskać pomocy 
finansowej miasta, które jednocześnie 
opłaca przyjm owanie wyłapanych 
zwierząt przez Towarzystwo Opieki 
nad Zwierzętami w Katowicach. Sto
warzyszenie szuka pomocy osób 
prywatnych i firm. Prosi o wspomo
żenie materiałami budowlanymi, 
siatką do ogrodzenia terenu, drew
nem, ale też fachową pomocą przy 
budowie.

Dzięki działalności “Zwierzyńca” i 
propagowanej przez działaczy kulturze, 
wiele dzieci nauczyło się postępować 
z własnym zwierzątkiem, wielu rodzi
ców pochopnie nie decyduje się już na 
kupno psa czy kota.

Bezdomne zwierzęta znalazły w wie
lu przypadkach schronienie, a koty bie
gające po piwnicach mają swoje lego
wiska i systematycznie jedzą. Co praw
da administratorzy domów niechętnie 
odnoszą się do tej działalności, często 
śląc pisma o szkodliwości, z żądaniem 
usunięcia zwierząt. Niejednokrotnie 
jednak ich argumenty odbiegają od rze
czywistości, a starania o usunięcie 
zwierząt są podyktowane zwykłą chę
cią pozbycia się kłopotów. /a/

Pracownicy Zarządu Zieleni Miejskiej przygotowują 
skwery i zieleńce do zimy.

Pracownicy Zarządu Zieleni Miej
skiej już od kilku tygodni przygoto
wują kwiaty, drzewa i krzewy rosną
ce w parkach i na zieleńcach, aby 
w dobrym stanie przeżyły tegorocz
ną zimę. W szystkie pędy róż zosta
ły skrócone, nasady korzeni sąkop- 
czykowane i tak przygotowane ro
śliny okrywane gałęziam i św ier
ków. Chociaż w większości przy
padków wszystkie liście opadające 
z drzew są starannie sprzątane, w

wyjątkowych sytua
cjach p rzy d a ją  się 
one na sk w erach . 
W łaśnie bow iem  z 
liści robione są kop
czyk i o k ry w a ją ce  
korzenie roślin  z i
mozielonych, takich 
jak  rododendrony.

Na całą zimę znik
nęły z kwietników i 
mis kw iaty  le tn ie . 
Trzy gatunki: dalia, 
kanna i begonia bul
w iasta  p rzechow y
wane są po wykopa
niu  w k łączach  w 
chłodnym  m iejscu  
aż do maja. W tedy 
d o p ie ro  w ra c a ją  
znów  na m ie jsk ie  
kwietniki. Pozostałe 
1 7 gatunków roślin 
odtw arzane je s t co 
roku z w ysiew ów . 
Już w s ty c zn iu  w 
m ie jsk ich  s z k la r 
n iach  zaczy n a  się 
p ro d u k cja  k o lo ro 
wych kwiatów, które 

Zdj.: sol latem ukwiecą m ia
sto . K w itn ące  j e 

szcze teraz na kwietnikach w ielo
letnie chryzantemy rabatowe wkrót
ce zostaną wysadzone i przechowa
ne jako rośliny mateczne. Stworzo
ne z nich sadzonki wrócą na zieleń
ce dopiero we wrześniu przyszłego 
roku. Na kwietnikach przezim ują 
natomiast bratki i stokrotki, by za
raz na w iosnę upiększyć skwery 
swoimi kwiatami.

-Jesień  je s t również idealna^ pora^ 
do sadzenia. W wiele miejsc dosa-

Ćwiczenia jednostek OSP

Pali się...!
Pali się budynek cegielni w Wielopolu przy ul. Strą- 
kowskiej. Są w nim odcięci ludzie, wieje silny wiatr, 
zagrożone są pobliskie domy jednorodzinne i drewnia
ny kościół.

Pożar gasi ponad 90 strażaków sku
pionych w jednostkach Ochotniczych 
Straży Pożarnych w Rybniku, dyspo
nują oni 14 samochodami pożarniczy
mi. Nigdy jeszcze OSP nie zmobilizo
wały tak wielkiej ilości sprzętu pożar
niczego i ludzi. Najważniejsze zadanie 
- nie dopuścić do przerzucenia się 
ognia na domy i ścianą wodną odgro
dzić od ognia drewniany kościółek. 
Akcja gaśnicza jest prowadzona jedno
cześnie z ratowaniem ludzi w budyn
kach, budową trzech linii zasilających

samochody pożarnicze oraz trzech sta
nowisk wodnych dla motopomp na rze
ce Rudzie. Na szczęście... Na szczęście, 
tym razem, były to tylko ćwiczenia jed
nostek OSP, których celem było szyb
kie osiągnięcie gotowości bojowej i 
współdziałanie ich ze sobą.

Komendantem ćwiczeń był st. kpt. 
Jerzy Beszta Borowski, a obserwowa
li je wiceprezydent Józef Cyran, zastęp
ca dyrektora Krajowego Centrum Ko
ordynacji Ratow nictw a Komendy 
Głównej Państwowej Straży Pożarnej

złożyła jej przewodnicząca Urszula 
Szynol, podkreślając, że świat zmienia
ją  jednostki, a radni są dumni z wyróż
nienia, gdyż część splendoru spływa 
również na radę. Następnie gratulacje 
złożył rektor Politechniki Śląskiej prof. 
Bolesław Pochopień, dziękując jedno
cześnie za warunki jakie miasto stworzyło 
Centrum Kształcenia Inżynierskiego w 
Rybniku i za opiekę jaką je otacza. W 
imieniu Konwentu Prezydentów i Bur
mistrzów gratulacje złożył prezydent 
Żor Zygmunt Łukaszczyk, przytacza
jąc sąd, że człowiekowi do życia po
trzebny jest chleb, woda i... odrobina 
uznania, która jest motywacją do dal
szej pracy. Następnie z gratulacjami 
pośpieszyli pozostali goście.

W krótkiej rozmowie z przedstawicie
lem redakcji ambasador D. Contenay 
powiedział, że starania o przyznanie 
odznaczenia prezydentowi Rybnika roz
począł już poprzedni ambasador Alain 
Bry. Jeżeli jednak tak by się nie stało, on 
sam czyniłby takie starania. Narodowy 
Order Zasługi, którego Odznakę Kawa
lera otrzymał prezydent Makosz, jest, 
obok Legii Honorowej, najważniejszym 
francuskim odznaczeniem. Poza granica
mi Francji otrzymało go około 300 osób. 
Jego wartość wzrasta, jeżeli otrzymuje się 
go nie ze względów formalnych, proto
kolarnych, z racji pełnionej funkcji, ale 
za autentyczne zasługi, jak to miało miej
sce w przypadku prezydenta Makosza - 
podkreślił ambasador D.Contenay.

W. R óżańska

Zarząd Zieleni Miejskiej zaczął przygotowania do zimy.
Wszędzie widać już ogołocone z pięknie kwitnących tego 

lata kwiatów skwerki i kwietniki, nie znaczy to jednak, 
że powyrywane rośliny nie wrócą znów w to samo miej
sce następnej wiosny.

QAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



X I S ile s ia n  Ja zz  M e e tin g  '9 6

Koniec przyszłego tygodnia upłynie 
w Rybniku pod znakiem jazzu. Już po 
raz jedenasty wielbiciele tego gatunku 
muzycznego wezmą udział w Silesian 
Jazz Meeting, który tradycyjnie odbę
dzie się w Teatrze Ziemi Rybnickiej. 
Po raz pierwszy impreza będzie miała 
międzynarodowy charakter.

W tym roku organizatorzy: Ryb
nickie Centrum Kultury, firma Po
wer Bros, agencja Art-Fart oraz Al
liance Française zapraszają na pięć 
koncertów w ciągu trzech dni. W 
czwartek 28 listopada wystąpią fran
cuski kwartet saksofonowy Sax 4 oraz 
Tomasz Stańko zasilony dwom a 
Szwedami i Brytyjczykiem: Bobo 
Stansonem /fortepian, instr. klawi-

szowe/, Andersem Jorminem /kon
trabas/ i Tony O xleyem /perkusja/.

W piątek 29 listopada zagra zespół 
Zbigniew a Lewandowskiego “The Co
lours of Soul”, zaśpiewa Ewa Uryga.

W sobotę 30 listopada - kwintet 
Krzysztofa Popka “Letters & Leaves” 
z gościem specjalnym Janem Ptaszy- 
nem Wróblewskim. Tego samego dnia 
Piotr Wojtasik z zespołem i jego go
ście z USA: Ben Raiły /perkusja/, Bil
ly Harper/saksofon tenorowy/, Buster 
Williams /gitara basowa/.

Początek wszystkich koncertów - 
godz. 18.00.

W piątek i sobotę 29 i 30 listopada 
o godz. 22.00 jam sessions w Art- 
Cafe!

Miejska Biblioteka Publiczna przeżywa nawał stu
dentów. Wielu z nich właśnie tutaj chciałoby zna
leźć poszukiwaną pozycję potrzebną na zajęciach. I 
okazuje się, że często trafiają pod właściwy adres.

Od wielu lat, choć skromne fundu
sze biblioteki nie na wiele pozwala
ją, dyrekcja stara się wzbogacać księ
gozbiór naukowy. Choć jedna trze
cia korzystających z placówki to 
uczniowie szkół śre
dnich, na półki do 
wypożyczalni i czy
te ln i tra f ia ją  też 
k siążk i, z k tórych  
bardzo często korzy
stają studenci. N aj
częściej są to n a j
nowsze wydania prac 
z dziedziny ekono
mii, bankowości, czy 
prawa. O nie studen
ci najczęściej pytają.
Okazuje się też, że 
nawet przechowywa
ne w magazynach sta
re podręczniki wyda
ne w latach 60. wypo
życzane są coraz czę
ściej. W zrastająca z 
roku na rok liczba 
studentów korzysta
jących  z M iejskiej 
Biblioteki Publicznej 
zadziwia i jednocze
śnie cieszy pracowni
ków placówki.

Jednak, pomimo 
najszczerszych chęci, nie stanie się 
ona profesjonalną biblioteką nauko
wą, gdyż musi zaspokoić potrzeby 
wielu grup czytelników. Przy małych 
nakładach finansowych kierownictwo 
biblioteki bardzo często staje przed 
trudnym wyborem - czy kupić 20 eg
zemplarzy lektury szkolnej, której 
młodzież bardzo potrzebuje, czy kil
ka powieści - światowych nowości, a 
może bajek dla dzieci? Często oka
zuje się, że właściwie przydałoby się 
kilka nowych romansów, kryminałów

czy poradników, które mają swoją 
rzeszę wielbicieli, a studenci często 
pytają o wydany już podręcznik do 
ekonomii za przeszło 30 zł. Dylema
ty są więc spore, a chciałoby się za

dowolić wszystkich. Dzięki kompro
misom udaje się chociaż w części 
zaspokoić potrzeby czytelników, a 
rosnąca liczba studentów korzystają
ca stale z czytelni świadczy dobitnie, 
że zadowolonych jest coraz więcej. 
Szkoda tylko, że nadal wiele osób na 
tyle mocno przywiązuje się do poży
czonej lektury, że nie reaguje na żad
ne upomnienia z prośbami o zwrot 
książki, pozbawiając innych czytel
ników możliwości korzystania z uni
katowego często dzieła.

/a/

Lekcja psychologii 
dla... nauczycieli

W poniedziałek 25 listopada o psycholog Andrzej Winkler bę- 
godz. 14.00 w Domu Kultury w dzie mówił o problemie trudnych 
Boguszowicach odbędzie się dzieci i sposobach, w jaki moż- 
spotkanie dla nauczycieli Szko- na im pomóc, 
ły Podstawowej nr 17, w którym Irl

Listy 
z Bośni

W połowie tego roku w “GR” 
przedstawiony został regulamin 
konkursu poetyckiego Debiut ’96, 
ogłoszonego przez Oficynę Wy
dawniczą “MAK” ze Szczecina.

R ozstrzygnięcie konkursu  
nastąpiło w ostatnich dniach 
październ ika. I I I  nagrodę i 
“Brązową Fregatę Szczecina” 
zdobył rybniczanin, obecnie 
student I I  roku historii US - 
Andrzej Korsarz.

W konkursie wzięło udział ponad 
180 autorów, nadsyłając około 1900 
wierszy. Jury oceniając prace podkre
śliło wysoki i artystycznie wyrównany 
poziom konkursu.

Andrzej Korsarz pisze wiersze od 
czasów szkolnych. Zdopingowany 
przez swoją nauczycielkę języka pol
skiego - Teresę Wawrzyczek przez kil
ka lat pracował nad słowem i formą, 
uczestnicząc w licznych ogólnopol
skich konkursach literackich. Bardzo 
często jego wiersze były nagradzane i 
publikowane w okolicznościowych to
mikach.
- Na konkurs do Szczecina moje wier
sze wysiała pani Wawrzyczek. Nic mi 
nie powiedziała, aż do teraz, kiedy oka
zało się, że coś jednak wygrałem. Nie 
chciała mnie wcześniej rozczarować, 
jeżeli nie udałoby mi się nic zdobyć i 
dlatego chowała to w tajemnicy. By
łem bardzo zdziwiony, ale o nagrodzie 
powiedziała mi od razu - powiedział 
Andrzej Korsarz.

Nagrodzone wiersze to zbiór 10 
utworów pt. “Listy z Bośni". Powstały 
przed dwoma laty i zostały dedykowa
ne nauczycielce. Znajdą się one wraz z 
innymi nagrodzonymi wierszami in
nych autorów w przygotowywanej już 
przez Oficynę Wydawniczą “MAK” 
publikacji pt. “Przed horyzontem - 
Antologia poezji ’96". /a/

Mikołajkowy
Turniej

Szachowy
W sobotę 7 grudnia 1996 r. o 

godz. 17.00 w Młodzieżowym  
Domu Kultury odbędzie się Miko
łajkowy Rodzinny Turniej Sza
chowy parami dla wszystkich.

Termin nadsyłania zgłoszeń do 
30 listopada 1996 r. Szczegółowe 
informacje pod nr telefonu 240-88 
lub w Młodzieżowym Domu Kul
tury w Rybniku przy ul. Broniew
skiego 23.

Koncert u 
Sw. Barbary

W najbliższą niedzielę 24 listo
pada o godz. 16.00 w kościele św. 
Barbary w Boguszowicach odbę
dzie się koncert muzyki wokalno- 
organowej w wykonaniu Marii 
Zientek /sopran/ i Elżbiety Wło
sek /organy/.

W programie różne wersje Ave 
Maria oraz inne utwory, już w 
przedświątecznym nastroju.

Irl
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Ta sztukateria zdobi elewację jednej z kamienic przy rybnickim Rynku. Umie
szczona jest w tympanonie u szczytu budowli. Która to kamienica? Prawidłowej 
odpowiedzi prosimy szukać na tej samej stronie.

M eg tc w ia lttf  
Konkurs Gawędziarzy

Warunkiem zachowania własnej kul
tury, jej ciągłości i rozwoju jest prze
kaz dziedzictwa tradycji, do której za
licza się także mowa ojczysta i jej pie
lęgnowanie. Mając na uwadze te war
tości Rybnickie Centrum Kultury orga
nizuje XI Regionalny Konkurs Ga
wędziarzy, do udziału w którym za
prasza wszystkich zainteresowanych, 
mających ukończoną szkołę podstawo
wą, bez względu na miejsce zamieszka
nia oraz status zawodowy.

Konkurs odbędzie się w poniedzia
łek, 2 grudnia 1996 r. o godz. 12.00 
w sali kameralnej Teatru Ziemi Ryb
nickiej /ul. Saint Vallier 1 ,1 piętro/.

Warunki uczestnictwa w konkursie
- Zgłoszenie udziału - listownie, na 
karcie zgłoszenia, pod adres: Rybnic
kie Centrum Kultury, ul. Saint Val
lier 1,44-200 Rybnik lub tel. 22-132, 
23-235.
Termin zgłoszeń upływa z dniem 25 
listopada 1996 r.
- Przygotowanie konkursowego reper
tuaru składającego się z jednej lub kil
ku gawęd, których łączny czas wyko-

nywania nie przekroczy 8 minut,
- Teksty mogą być ubarwiane własny
mi pomysłami wykonawcy/przyśpiew
ki, wstawki muzyczne, pokazy tanecz
ne lub zręcznościowe itp/ - jednak bez 
względu na liczbę osób towarzyszących 
gawędziarzowi, jury oceniać będzie 
tylko występ indywidualny osoby zgło
szonej do konkursu, innych wykonaw
ców traktując jako tło wspomagające 
czy ubarwiające popis
- Gawęda może być wykonywana w 
języku literackim, ale szczególnie mile 
widziane będą opowieści w gwarze, i 
to nie tylko śląskiej. Tematem gawęd 
mogą być zwykłe, codzienne wydarze
nia, własne przeżycia, bądź historyjki 
czy “godki” publikowane w książkach 
lub czasopismach.

Jury oceniać będzie wykonawców 
biorąc pod uwagę następujące kryteria: 
dobór repertuaru, wartość tekstów, 
autentyzm i czystość przekazu, formę 
wypowiedzi /kompozycja całości/, 
ogólny wyraz artystyczny.

Zwycięzcy otrzymają nagrody i pa
miątkowe dyplomy.

Kina Koncerty )
“APOLLO”

22-24 listopada, 15.45 - PANNA 
NIKT /poi./, 17.30 - DZIEŃ NIEPOD
LEGŁOŚCI /USA/, 20.00 - REAKCJA 
ŁAŃCUCHOWA /USA/
25-28 listopada, 17.00 - PANNA 
NIKT /poi./, 19.00 - DZIEŃ NIEPOD
LEGŁOŚCI /USA/

PREMIEROWE przy TZR

Teatr Ziemi Rybnickiej 
23 listopada, 19.00 - ROBERT JA
NOWSKI Z ZESPOŁEM, cena 8 zł 
28-30 listopada, 18.00 - XI SILESIAN 
JAZZ MEETING, cena biletu za 1 
dzień 10 zł, cena karnetu 25 zł

Wystawy
22 listopada, 16.00, 17.45; 23 listo
pada, 14.00; 24 listopada, 16.00, 
17.45 - DZW ONNIK Z NOTRE 
DAME /USA/, cena 6 zł 
22, 24 listopada, 19.30; 27 listopada, 
17.00, 19.30 - NIGDY NIE.ROZMA- 
WIAJ Z NIEZNAJOMYM /USA/, 
cena 6 zł

DKF “EKRAN” przy TZR
25 listopada, 18.00 - KWIAT MEGO 
SEKRETU /hiszp./, MIASTO ZAGI
NIONYCH DZIECI /franc./
26 listopada, 18.00 - MICROCO
SMOS /franc./, SPY HARD /USA/

“ZEFIR” Boguszowice 
24 28 listopada, 17.00, 19.00 - 
DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI /USA/ 

“WRZOS” - Niedobczyce 
24 listopada, 17.00 - WAMPIR W 
BROOKLYNIE /USA/, cena 5 zł 
TEATR

Klub Energetyka
22 listopada, 10.00 - PALUSZEK w 
wykonaniu Teatru “BANIALUKA” z 
Bielska-Białej

Muzeum - Stary Ratusz
Wystawy stałe “Rybnik moje miasto” 
oraz “Cechy rzemieślnicze w miastach 
Górnego Śląska” oraz wystawa fotosów 
Zb. Solarskiego 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 na
grody Nobla”

Klub Energetyka 
Malarstwo RENATY BONCZAR

" Dyskoteki '
Mała Scena Rybnicka

23 listopada zaprasza w godz. od
20.00 do 2.00,
24 listopada w godz. 17.00-23.00 
Wieczorek dla samotnych /gw/

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825
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Śląskich
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Raciborski książę Leszek z dynastii 
Piastów znany był z proczeskich sym
patii. W lutym 1327 roku złożył on hołd 
lenny królowi czeskiemu Janowi Lu
ksemburskiemu, co spowodowało przej
ście księstwa raciborskiego, a w tym 
również Rybnika, pod wpływy czeskie. 
Leszek zmarł jednak bezpotomnie, a 
król Czech dla odciągnięcia księstwa 
raciborskiego od dynastii Piastów, chcąc 
tym samym poluźnić jego więzy z Pol
ską, przekazał spadek po Leszku Miko
łajowi II Opawskiemu z czeskiej dyna
stii Przemyślidów. Mikołaj II Opolski 
rządził księstwem raciborskim w latach 
1363-1365, zaś po nim na książęcy tron 
wstępowali: Jan I /1365-1382/ i Jan II 
Żelazny /13 82-1424/. Następnie władzę 
przejęła wdowa po Janie II Żelaznym - 
Helena. Rządziła ona w latach 1424- 
1437 w imieniu małoletnich synów - 
Mikołaja i Wacława. Pod koniec rządów 
matki-regentki, faktyczną władzę pełnił 
jej starszy syn Mikołaj V, zwany też Mi
kołajem II Rybnickim. Był on wrogo 
nastawiony do husytyzmu, ruchu reli- 
gijno-społecznego, który podzielił Cze
chy, w tym również podległy im Śląsk, 
na dwa zwalczające się obozy. Około 
1430 roku wojska husyckie, na których 
czele stał książę opolski Bolesław Hu- 
syta, plądrowały Śląsk. Do jego prze
ciwników należał książę Mikołaj Ryb
nicki. To właśnie on doprowadził do 
pobicia wojsk husyckich w zwycięskich 
bitwach stoczonych w 1433 roku pod 
Kluczborkiem i pod Rybnikiem.

Tak rybnicką bitwę opisuje ks. Emil 
Drobny /"Ziemia Rybnicka”, 1939/: Na 
czele śląskiego rycerstwa /antyhusyckie- 
go/  stanął Mikołaj, książę na Rybniku i 
Raciborzu. Miał wtedy zaledwie 23 lata 
/.../Dnia 13 maja 1433 roku, w środę po 
niedzieli Cantate, przyszło na Górze 
Rudzkiej pod Rybnikiem do walnej roz- 
prawy między tybniczanami, a husyta- 
mi. Po zaciętej walce, przy której, jak  
podanie niesie, nie dawano pardonu, a 
nawet ranni zębami przeciwnika szarpa-

Kapliczka i obraz 
świętego Urbana

li, uszedł Bolesław z biedą z pola walki, 
ratując się ucieczkąprzezgęste lasy ryb
nickie ku granicy morawskiej, gdyż i żo- 
rzanie, odpędziwszy husytów od murów 
miejskich, pośpieszyli z pomocą rybni- 
czanom. Z  bitwą pod Rybnikiem rozpo
czął się zmierzch potęgi husyckiej.

Ze względu na liczne w ówczesnym

połowie XV wieku postawiono kamien
ną kolumnę. Tak opisuje ją  Franciszek 
Idzikowski /Dzieje Miasta Rybnika..., 
1861/: Bitwę tę ma przypomnieć według 
podania kolumna, wzniesiona między 
Rybnikiem, a młynem rudzkim przy trak
cie prowadzącym do Gliwic. Jest to 
okrągła, z małych kamyków i cegiełek,

Rekonstrukcję obrazu św. Urbana wykonał artysta plastyk 
Krzysztof Dublewski. Prace poprzedził przestudiowaniem 
oryginału i podobnej ikonografii. Zastosował identyczne jak  
na oryginale farby i blachę cynkową.

Na zdjęciu obok fragment zniszczonego obrazu św. Urba
na z kaplicy przy ulicy Gliwickiej. Na blasze o wymiarach 
68 na 150 cm widoczne ślady po kulach i cięciu bagnetem. 
Od października br. znajduje się w rybnickim Muzeum

Rybniku stawy i mokradła, bitwa mo
gła być stoczona jedynie na suchym 
wzgórzu. Takim właśnie miejscem była 
tzw. “Góra Rudzka”, czyli wzgórze, na 
którym mieści się dzisiaj szpital psychia
tryczny przy ulicy Gliwickiej.

Podrybnicka bitwa z husytami w 1433 
roku była jednym z większych wydarzeń 
w historii naszego miasta. Dlatego wła
śnie na jej pamiątkę, w miejscu gdzie 
została stoczona, prawdopodobnie w

na pozór bardzo 
spiesznie murowa
na kolumna z wize
runkiem św. Urba
na i cienkim, żela
znym krzyżem na wierzchołku.

Umieszczenie na kolumnie podobizny 
św. Urbana mogło nastąpić przynaj
mniej z dwóch powodów. Według Li
ber Pontificalis /Księga pontyfikatów/, 
wspomnienie świętego Urbana papieża

przypada na 19 maja. A zatem w ryb
nickim kościele po bitwie 13 maja dzięk
czynienie za zwycięstwo nad husytami 
mogło być odprawiane właśnie w związ
ku ze wspomnieniem św. Urbana. Dru
gim powodem umieszczenia na kolu
mnie obrazu św. Urbana, jest olbrzymia 
popularność tego świętego na Śląsku. 
Jego kult związany był z błogosławień
stwem pól, a obrząd ten umieszczony 
był nawet w rytuale wrocławskim /księ
ga liturgiczna/. Wielki kult tego święte
go osłabł dopiero na początku XVIII 
wieku, kiedy wyparty został przez kult 
św. Jana Nepomucena /patrz w Rybni
ku pomniki na Rynku i przed starym ko
ściołem/.

Kolumna z obrazem św. Urbana prze
trwała do czasów budowy rybnickiego 
Szpitala na Nerwowo i Psychicznie 
Chorych. Pierwsze budynki powstały w 
latach 1883-1885, zaś rozbudowa szpi
tala miała miejsce w latach 1909-1910. 
Podczas budowy w granicach obiektu 
znalazła się kolumna św. Urbana. Dla
tego na przełomie XIX i XX wieku po
stanowiono ją  przenieść poza szpitalne 
mury. Stan kolumny był jednak bardzo 
zły, z pozostałych zatem po budowie 
szpitala cegieł wybudowano nową ka- 

plicę i zamówiono 
nowy obraz św. Urba
na. Budowla ta stanęła 
na ulicy Gliwickiej, 
niedaleko skrzyżowa
nia z dzisiejszą ulicą 
Wyzwolenia. Przetrwa
ła tam zawieruchy 
trzech Powstań Ślą
skich, przemarsz wojsk 
w 1939 i 1945 roku.
Miasto zdecydowało o 
przystąpieniu do rato
wania będącej w złym 
stanie kapliczki. - Z 
pracami chcemy zdą
żyć jeszcze w tym roku, 
chyba, że zaskoczą nas 
wielkie mrozy jak  ze
szłej zimy - mówi Ale

ksandra Besuch z Wydziału Urbanisty
ki i Architektury UM. - Kapliczka jest 
już zinwentaryzowana i obfotografowa
na. Planujemy wybudować jâ  na nowo 
z takiego samego materiału, z cegły klin
kierowej. Jednak postawimyjc[ nieco da
lej od drogi. Natomiast rekonstrukcję

Kapliczka przy ulicy Gliwickiej po
wstała pomiędzy 1883 a 1910 rokiem. 
W tym roku ma zostać zrekonstruo
wana nieco dalej od drogi

stalowej kraty i namalowanie nowego 
obrazu iw. Urbana zleciliśmy Krzyszto
fow i Dublewskiemu, artyście plastyko
wi, pracownikowi rybnickiego Muzeum, 
zajmującemu się również konserwacją 
i rekonstrukcją zabytków.

Jak dowiedzieliśmy się w Muzeum, 
prace już rozpoczęto. - Po zabytkowy 
obraz i kratę pojechałem na początku 
października br. Z wyjęciem ich z ka
pliczki nie było kłopotów - powiedział 
nam Krzysztof Dublewski. - Najpierw 
zabezpieczyłem stary, bardzo zniszczo
ny obraz św. Urbana. Blacha cynkowa, 
na której został namalowany ma liczne 
ślady po kulach i odłamkach bomb z 
czasów ostatniej wojny. Jest tam też 
duże cięcie bagnetu. To prawdopodob
nie "dzieło" sowieckiego żołnierza. Zre
konstruowany obraz pozostanie w Mu
zeum. Następnie zająłem się wykona
niem kopii obrazu św. Urbana, która 
zostanie umieszczona w nowej kaplicy. 
Pracę namalowałem na blasze cynko
wej farbami olejnymi. Trwało to około 
dwóch tygodni. Na koniec zostawiłem 
sobie rekonstrukcję stalowej kraty... a 
potem planujemy w naszym Muzeum 
“wystawę jednego obrazu ”, ale o tym 

ju ż porozmawiamy przy innej okazji...
T ekst i zdj.: 

Marek Szołtysek

Towarzystwo Odpowiedzialnego Rodzicielstwa /TOR/  doczekało 
się swego pierwszego małego jubileuszu. W dniu 21 października 
upłynęło 15 lat od jego zarejestrowania. Wtedy była to jedyna w 
PRL zarejestrowana ogólnopolska organizacja prorodzinna, która 
podjęła walkę o prawną ochronę dzieci poczętych i kształtowanie 
oraz upowszechnianie postaw odpowiedzialnego rodzicielstwa.

Po zniesieniu stanu wojennego, kie
dy wszechobecna cenzura blokowała 
wszelkie informacje mogące zanegować 
realizowaną wtedy politykę antyrodzin- 
ną, a działające pod patronatem PZPR 
Towarzystwo Rozwoju Rodziny aktyw
nie rozwijało swoją działalność w kie
runku szerokiego upowszechnienia an
tykoncepcji i nieograniczonego dostę
pu do tzw. aborcji, Towarzystwo Od
powiedzialnego Rodzicielstwa robiło 
wszystko, by ten państwowy monopol 
na destrukcję małżeństwa i rodziny prze
łamać. W niedługim czasie przestraszo
ne władze najpierw zawiesiły, a potem 
rozwiązały nasze towarzystwo. Decyzje 
te podjęli ludzie wrogo nastawieni do 
ojczyzny i narodu polskiego, o czym 
świadczy taka oto wypowiedź ówcze
snego zastępcy dyrektora Wydziału 
Spraw Społeczno-Administracyjnych 
Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie: 
Obecnie jest za dużo o 6 do 8 milionów 
Polaków. Stanowi to zasadniczą przy
czynę naszych trudności... a źródłem 
ubóstwa rodzin i społeczeństwa jest 
posiadanie dzieci. Dawniej ludzie mu
sieli mieć dzieci, żeby zapewnić sobie 
alimentację na starość, natomiast obe
cnie nie trzeba mieć dzieci, ponieważ

państwowe renty zapewniają nam utrzy
manie na starość... Niedopuszczalny jest 
fakt wzrostu ludności Polski w okresie 
powojennym o 10 milionów, czyli o 50 
procent”.

W 1989 roku prezes rozwiązanego 
TOR-u dr Zbigniew Szymański dopro
wadził do ponownej jego rejestracji, a 
liczne interwencje u Ministra Spraw 
Wewnętrznych zakończyły się unieważ
nieniem wcześniejszych decyzji o za
wieszeniu i rozwiązaniu. Dzisiaj TOR 
należy do największych organizacji pro
rodzinnych w Polsce, działając w dzie
więciu oddziałach terenowych /Bielsko- 
Biała, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice- 
Rybnik, Lublin, Łódź, Tarnobrzeg, 
Szczecin i Zielona Góra - Świebodzin/ 
na rzecz promocji odpowiedzialnego ro
dzicielstwa poprzez kształtowanie po
staw respektujących ekologię prokreacji 
na gruncie praktycznej znajomości natu
ralnych sposobów planowania rodziny. 
Głównymi celami działalności TOR-u 
jest dzisiaj umacnianie małżeństwa i ro
dziny poprzez upowszechnianie odpo
wiedzialnych zachowań w całym obsza
rze ludzkiej seksualności, nauczanie me
tod naturalnego planowania rodziny oraz 
budzenie szacunku dla życia każdej istoty

ludzkiej od momentu poczęcia aż do na
turalnej śmierci. Życzeniem obecnego 
prezesa TOR-u Kazimierza Trojana jest 
jak najszybsze zakorzenienie działalno
ści poszczególnych oddziałów tereno
wych w prorodzinnych zadaniach swo
ich gmin. Od 1992 roku, czyli od 4 lat 
siedziba Zarządu Głównego Towarzy
stwa Odpowiedzialnego Rodzicielstwa 
mieści się w Rybniku.

Z okazji XV-lecia Zarząd Główny 
TOR-u oraz oddział terenowy wspólny 
dla Katowic i Rybnika zorganizowały 16 
listopada 1996 roku sesję popularno-na
ukową nt. “Odpowiedzialne Rodziciel
stwo jako zadanie wychowawcze u 
progu XXI wieku”. Różne koncepcje 
widzenia tego zadania przedstawili w 
prelekcjach: prof. dr hab. n. med. Wło
dzimierz Fijałkowski z Łodzi, dr n. 
med. Helena Gulanowska z Lublina i 
Andrzej Winkler z Rybnika. Władze sa
morządowe Rybnika reprezentowali wi
ceprezydent Jerzy Kogut, przewodni
cząca RM Urszula Szynol, a także ra
dni: przewodniczący Komisji Zdrowia 
Bolesław Piecha oraz przewodniczący 
Komisji Pomocy Społecznej Marian 
Szydło. Na sesji obecni byli również 
przedstawiciele rybnickiego duchowień
stwa ks. prałat Alojzy Klon oraz ks. Te
odor Suchoń.

Uczestnikami sesji byli przede wszy
stkim nauczyciele, wychowawcy i rodzi
ce, którym sprawy wychowania leżą na 
sercu i którzy ciągle poszukują nowych i 
skutecznych form zapobiegania i prze
ciwdziałania negatywnym skutkom de
prawacji młodzieży przez lansowaną w 
mediach tzw. nowoczesność, europej
skość i edukację seksualną.

Ptok piyrszy
We Francyji mają swego 
Kokota galijskiego,
No i beztoż uważają,
Jak sie w świecie ptoki maja.

Ptok drugi
Kapli sie tyż, że w Rybniku 
Ptoków miyszko sie bez liku,
Że o ptokach myślom wszyndzie, 
A głównie w miejskim urzyndzie, 
łże  dlo ptoków specjalnie 
Dali na Rynek latarnie!

Ptok trzeci
Za to łod Jacąuesa Chiraca 
Dostoi Makosz ta łoznaka?

/fra-szoł-ka/

Prelegenci w swych wystąpieniach 
przedstawili różne postawy odpowiedzial
nego rodzicielstwa. Są one kształtowane 
między innymi przez zrozumienie i zaak
ceptowanie kreatywnej /twórczej/ mocy 
płodności w budowaniu trwałej i wyłącz
nej wspólnoty małżeńskiej, pogłębianie 
wrażliwości na ekologię prokreacji oraz 
autentyczne przykłady rodziców i nauczy
cieli nie spaczonych przez antykoncep
cję. Mówiono o wychowaniu w odpowie
dzialności za słowo, upowszechnianiu 
wiedzy o destrukcji procesu wychowaw
czego przez obecność przemocy słownej

i fizycznej w rodzinie oraz o prawdomów
ności, która jest kluczem do wychowania 
w duchu odpowiedzialnego rodzicielstwa.

Cennym ubogaceniem wygłoszonych 
prelekcji były liczne głosy słuchaczy 
potwierdzające żywe zainteresowanie 
tematyką podjętą przez organizatorów i 
ukazujące rozległość problemów, z 
którymi trzeba się zmierzyć by pozostać 
wiernym ideom i wartościom precyzyj
nie określonym w encyklikach Huma- 
nae Vitae i Evangelium Vitae.

Kazimierz T rojan

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Ogłoszenia drobne
MONTAŻ PANELI 

PODŁOGOWYCH, ŻALUZJI 
PIONOWYCH, CYKLINOWANIE 

Tel. 210-51
***

SPRZEDAM 
HUNDAI PONY GLS 

Rok 1992,1500 cm sześć. 
Dodatki Cena: 18.800 zł 
Rydułtowy, tel. 577-058

SIATKĘ OGRODZENIOWĄ 
ocynkowaną, płastikowaną, 

twardą, ciemnozieloną, 
średnicy 3,2 mm, mrozoodporną 

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

Zakład tel. /032/115-2897,
/036/ 252-93.

icieie
ZGUBIŁEM

LEGITYMACJĘ STUDENCKĄ 
Arkadiusz Liszka

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

Rzeczoznawca majątkowy, 
biegły sądowy

w zakresie szkód górniczych 
inż. Irena Kuczera 

tel. 28162 w.362 lub 28-678

BEZPŁATNE PORADY 
PRAWNIKA

w "Gazecie Rybnickiej"

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

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

dyżuruje prawnik, udzielający 
bezpłatnie porad

Zarząd Zieleni Miejskiej 
w Rybniku 

D ział
Usług Pogrzebow ych  

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 odprawieni 
mszy św.

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

*możliwość załatwienia orkiestry 
*wynajęcie autobusu 

Możliwość załatwienia formalności 
pogrzebowych również w Zakładzie 
Anatomopatologii w Orzepowicach 

przy ul. Energetyków 46.

Ceny konkurencyjne

Zarząd Miasta informuje
Zarząd Miasta Rybnika

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

OFERTOWY, PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:
1/ OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA MODER
NIZACJĘ KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA OLEJOWO-GAZOWĄ WRAZ 
Z MODERNIZACJĄ SIECI CIEPLNEJ DLA PAŃSTWOWEGO SZPI
TALA DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W RYBNIKU.

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

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

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

nia można uzyskać w Wydziale Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miasta 
Rybnika, 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. ANDER
SA.

Oferty należy złożyć do dnia 16.12.1996 r. do godz. 14.00 w Wydziale 
Inwestycji 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 wpła
cone w kasie Urzędu lub na konto: PBK W-wa 1/ O Rybnik Nr 372602- 
2017-3620-3-68 w formie pieniężnej, obligacjach państwowych, poręczeniach 
instytucji 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 zamówie

nia można uzyskać w Wydziale Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miasta 
Rybnika, ul. Hallera lOa, tel. 23011 w. 7706 lub 23989 w godz. 8.00-14.00 
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 zl.
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.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku-Kamieniu 
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ 
KAWIARNI W BUDYNKU OŚRODKA REHABILITACYJNEGO 

“BUSHIDO” W RYBNIKU PRZY UL. FLORIAŃSKIEJ 1.
Pomieszczenie o pow. 86 m kw. przeznaczone jest do prowadzenia sprzedaży 

art. spożywczych i małej gastronomii. Stawka wywoławcza 250,00 zł + VAT.
Do udziału w przetargu upoważnia wpłata wadium w kwocie 500,00 zł i opłaty 

przetargowej w wysokości 10,00 zł. Wpłaty należy dokonać w dniu przetargu do 
godz. 9.30. Osobie przegrywającej wadium zostaje zwrócone, a osobie wygry
wającej zaliczone w poczet czynszu.

Przetarg odbędzie się dnia 3 grudnia 1996 r. o godz. 10.00 w Hotelu “Olimpia” 
w Kamieniu, przy ul. Hotelowej 12. Bliższe informacje można uzyskać pod nr 
tel. 250-53, 210-97.

MIESIĘCZNY 
ZA DAMO!

Wydrukowany obok kupon może 
być szansą na darmowy bilet mie
sięczny komunikacji miejskiej 
na terenie Rybnika. Wystarczy 
go wyciąć i razem kuponami dru
kowanymi w "GR" z 8 i 15 listo
pada, nakleić na kartkę pocztową 
i wysłać na adres naszej redakcji 
lub wrzucić do “żółtych skrzynek” 
W TERM INIE DO 27 L I
STOPADA.

Kartki wezmą udział w losowaniu, a 
nagrodą będzie DARMOWY BILET 
MIESIĘCZNY KOMUNIKACJI 
MIEJSKIEJ NA TERENIE RYB
NIKA NA STYCZEŃ 1997 R.

Wcoa

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

imię i nazwisko

~  1 

k

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 22 do 28 listopada, Apteka 
Św. Antoniego, ul. Raciborska 4, Rybnik, tel. 23-537

^EKSPRESS 
Rybnik, Reja 2

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

"Dziś fotografujesz - dziś masz zdjęcia "

4  zdjęcia paszportowe - tylko 6 z ł,-

CENNIK OGŁOSZEŃ

O l cm 2 - 1 zi 
0 1 słow o - 0 ,60  zł 

w artykułach 
sponsorowanych

0 1 /4  strony - 150zł 
0 1 /2  stro n y -2 7 0 z ł 
0 3 /4  strony - 350zł 
O l strona - 5 0 0 z ł

W "GAZECIE RYB!i '.i - .■ ■ t im i  far.

...U NAS 
S2YSKO 
I JANIO

do cen  doliczam y VAT

« a «

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 10,70-10,80 11,90-12,70 15,60-15,90 8,80 - 9,70

Owoce/W arzywa pomidory pomarańcze marchewka ziemniaki

Raciborska 15 4,20 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 -1,80 2,40 0,32 1,70
Delikatesy, ul. Miejska 200g -1,85 2,50 0,35 1,70

TARG 200q -1,85 2,40 - 2,50 0,28 - 0,35 1,70-1,80

W alu ty 100
dolarów

100
marek

100 koron 
czeskich

100 franków 
francuskich

Hotel Polski 278,50/282,50 184,00/187,00 10,20/10/45 55,00/56,00
Delikatesy, ul. Miejska 278,50/282,50 185,00/187,00 10,20/1045 55,00/56,00
G a llux, Rynek 278,50/282,50 184,00/187,00 10,20/1045 55,00/56,00

6 5 %
GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825
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Szybkie
W dniach 10-11 listopada w salach 
Filharmonii Opolskiej rozegrano 
VIII Mistrzostwa Polski w szachach 
szybkich.

Jest to gra skrócona i każdy z part
nerów ma tylko 30 minut na rozegra
nie jednej partii, dzięki czemu ta dys
cyplina sportu zyskuje na atrakcyjno
ści i zapobiega zbyt długo trwającym 
pojedynkom. W opolskim turnieju 
wystartowało 158 mężczyzn i tylko 22 
kobiety. Po dwóch dniach zmagań ty
tuł mistrzowski wśród kobiet w sza
chach szybkich wywalczyła rybniczan- 
ka, arcymistrzyni Monika Bobrowska, 
która w pokonanym polu zostawiła 
m.in. Agnieszkę Brustman i Joannę 
Dworakowską. W turnieju tym bardzo 
dobry występ zanotowała druga rybni- 
czanka Elżbieta Janiszyn, reprezen
tantka RMKS Rybnik. 13-letnia Ela

f  NSpeedrower
V__________________________ )

Speedrower, definiowany często jako 
żużel na rowerach, pojawił się w Rybni
ku dwa lata temu i ciągle się rozwija.

W tym roku rozegrano Drużynowe 
Mistrzostwa Rybnika, w których zwycię
żyli zawodnicy SKN Nowiny, wyłonio
no także indywidualnego mistrza Ryb
nika - został nim K. Śmieja. Rozegrano 
też kilka pojedynków towarzyskich, w 
których rywalami Rekinów Rybnik były 
drużyny zaliczane do krajowej czołów
ki. Natomiast dwa tygodnie temu w jed
nej z dzielnic Mikołowa rozegrano I 
Mistrzostwa Śląska w tej dyscyplinie. W 
zawodach zwyciężył rybniczanin Ma
riusz Orzeł, który w bezpośredniej wal
ce pokonał wicemistrza Europy Domi
nika Rycharskiego z Częstochowy. Dru
żynowo imprezę wygrały Lwy Często
chowa przed Rekinami Rybnik. W rywa
lizacji na jednym kole zwyciężył także 
rybniczanin M. Folek. Kilka dni później 
rybniccy speed rowerzyści na własnym to- 
rze przy ul. Wawelskiej pokonali Śląsk 
Świętochłowice 50:38, a najlepszy ryb
nicki zawodnik - K. Śmieja otrzymał od 
firmy Motor-Max upominek.

Rybnickie Towarzystwo Speedrowera 
jest jednostką zarejestrowaną w Sądzie 
Wojewódzkim w Katowicach, rozwija się 
dzięki staraniom Zbigniewa Jenka - pre
zesa RTS oraz Adama Świerczyńskiego

(  ~  ------ A
Kronika policyjna 

v__________________________ )
Alkohol, papierosy...

W nocy z 17 na 18 listopada niezna
ny sprawca włamał się do baru “Pod 
Wierzbami” przy ulicy Rudzkiej. Po 
wycięciu krat złodziej skradł alkohol, 
słodycze i papierosy o wartości 2,3 ty
siąca złotych. Tej samej nocy okradzio
no również kiosk spożywczy “Wiola” 
przy ulicy Mikołowskiej i klub “Me
dium” przy ulicy Żorskiej. Skradziono 
tam identyczne produkty o wartości 2,8 
tysiąca złotych.

Pies trafił do baru 
W poniedziałek 18 listopada ośmio

letni mieszkaniec ulicy Frontowej wy
szedł jak zwykle o godz. 8.00 do szko
ły. Kiedy nie powrócił do godz. 17.00, 
rodzina powiadomiła policję o zaginię
ciu syna. Rozpoczęto poszukiwania, w 
których wykorzystano psa tropiącego 
z przewodnikiem , który odnalazł 
chłopca w barze “U Wacka” przy ul. 
Reymonta. Pies zasłużył na nagrodę, a 
chłopiec na...?!

Rozboje
We wtorek 12 listopada o godz. 

20.50 w okolicy parku Wieniawskiego 
dwaj nieznani sprawcy napadli na prze-

Szachy

szachy
wygrywając z arcymistrzynią Krysty
ną Dąbrowską pozbawiła ją  medalu.

W ostatnich dniach Monika Bo
browska pozyskała w końcu solidne
go sponsora jakim jest przedsiębior
stwo AP Żory, które sponsorować 
będzie wszystkie turnieje indywidu
alne rybnickiej szachistki. Dzięki 
temu Monika będzie mogła pozwolić 
sobie na grę w turniejach z udziałem 
światowej czołówki, co zapewni dal
szy rozwój poziomu gry i awans na 
światowej liście rankingowej.

Natomiast wśród mężczyzn dobrze 
wypadła dwójka rybnickich szachi
stów. Jedenastoletni Bartłomiej He- 
berla w jednym z pojedynków poko
nał Mistrza Międzynarodowego Fran
ciszka Dąbrowskiego, a Zenon Lam- 
ża zremisował z arcymistrzem Włodzi
mierzem Szmidtem. MaT

/  \
Pływanie

V_____________________________ )

W Radlinie odbyły się zawody pły
wackie we wszechstronności stylo
wej. Każdy z pływaków biorących 
udział w tych zawodach musiał wziąć 
udział w 5 konkurencjach: 100 m sty
lem motylkowym, 100 m st. grzbieto
wym, 100 m st. klasycznym, 100 m 
kraulem i 400 m st. zmiennym.

Sprawdzili pływacką 
wszechstronność

W zawodach tych, wśród ponad set
ki zawodników, wzięła udział czwór
ka pływaków Energetyka Rybnik. Naj
lepiej wypadli: Artur Bugdoł - 3. miej
sce na dystansach: 100 m stylem 
grzbietowym i kraulem oraz 400 m 
zmiennym oraz Maciej Stefaniak - 
zwycięzca 100 m stylem grzbietowym, 
trzeci na 100 m klasycznym i czwarty 
na 400 zmiennym.

MaT

Pom óżm y rybnickiem u  
speedrowerowi

- trenera, a zarazem zawodnika. Obecnie 
w Rybniku speedrowerem poważnie zaj
muje się kilkudziesięciu młodych chłop
ców, którzy dotąd nie zawsze wiedzieli 
jak zorganizować sobie wolny czas. W 
przyszłym roku rybniczanie chcieliby 
wystartować w ogólnopolskiej lidze 
speedrowera, planowana jest także 
budowa toin z prawdziwego zdarzenia, 
który, być może, jeszcze w tym roku po

wstanie przy ul. Wawelskiej. Taki obiekt 
z pewnościąprzyciągnąłby do tej dyscy
pliny więcej chłopców. Na realizację tych 
planów rybnicki speedrower potrzebuje
ok. 10 tys. zł. Z pewnością nie jest to duża 
suma, a może ona uszczęśliwić wielu 
młodych. Uważamy, iż warto w nich za
inwestować, a na wyniki nie trzeba bę
dzie długo czekać.

MaT

Na pierwszym miejscu w Mistrzostwach Śląska - M. Or zet. Zdj.: A. Sarna

Koszykówka Koszykówka

Kolejne zw ycięstw a  
koszykarek RMKS

Kolejne zwycięstwa w Lidze Śląskiej 
odniosły zarówno kadetki jak i ju
niorki RMKS Rybnik, których tre
nerem jest M. Orczyk.

Kadetki pokonały najpierw Rafako 
Racibórz 65:50, a następnie na wła
snym parkiecie wygrały z Pogonią So
snowiec 104:78. W spotkaniu tym 
punkty dla RMKS Rybnik zdobyły: M. 
Gandor - 17, J. Niedobecka - 17, A. 
Dziedzic i A. Bednarek po 15, M. 
Łata - 6, M. Mulas - 4, A. Wielkus i 
M. Malinowska po 2, A. Cytryniak - 
1. Po tym spotkaniu zespół kadetek 
przoduje w tabeli nie mając na swoim 
koncie ani jednej porażki.

Natomiast juniorki najpierw zwycię
żyły w Chrzanowie 66:62, natomiast

tydzień później we własnej hali poko
nały także Pogoń Sosnowiec 95:83, 
prowadząc po pierwszej połowie 49:46. 
Punkty dla RMKS zdobyły: M. Gan
dor - 27, J. Niedobecka - 23, A. Dą
bek - 20, A. Bednarek - 9, J. Kuśmie- 
rek - 8, M. Zięba - 4, A. Dziedzic i A. 
Grelak po 2. Po tych dwóch zwycię
stwach zespół juniorek umocnił się na 
drugim miejscu w Lidze Śląskiej. Na 
czele tabeli znajduje się rewelacyjnie 
grająca drużyna z Bytomia. Zarówno 
kadetki jak i juniorki walczą o dwa 
pierwsze miejsca, które premiowane są 
awansem do finałów makroregional- 
nych, z których dwa najlepsze zespoły 
awansują do finałów ogólnopolskich. 
Trzymamy kciuki. MaT

Porażka koszykarzy
W sobotę koszykarze MKKS Ryb

nik w kolejnym spotkaniu rozegra
nym na własnej hali przegrali po 
bardzo pasjonującej walce z AZS 
Opole 83:87, choć po I połowie pro
wadzili 46:45.

Jak przystało na zespoły należące do 
czołówki III ligi, był to pasjonujący, a 
przede wszystkim bardzo wyrównany 
pojedynek. Od pierwszego gwizdka 
żadnemu z zespołów nie udało się uzy
skać zdecydowanej przewagi punkto
wej, ale końcówka pierwszej połowy 
była dość dramatyczna. Na 2 sekundy 
przed jej końcem koszykarze Opola 
prowadzili 45:43, jednak jeden celny 
rzut na 1 pkt J. Murasa i celna dobitka 
A. Pierchały sprawiły, iż to właśnie

r ..................................... — n

Judo
_________________________ J

rybniczanie wygrali pierwszą połowę. 
W drugiej połowie rybniczanie spuścili 
trochę z tonu, co natychmiast wykorzy
stali akademicy z Opola, którzy do 13. 
minuty prowadzili. Potem gra znów się 
wyrównała, rybniccy koszykarze dogo
nili gości i wyszli na prowadzenie 
67:62. Potem ponownie koszykarze 
AZS-u przejęli inicjatywę i na 10 se
kund przed gwizdkiem kończącym spo
tkanie prowadzili 85:83, wykorzystali 
jeszcze dwa rzuty wolne i odnieśli tym 
samym zwycięstwo w tym spotkaniu.

Punkty dla MKKS Rybnik zdobyli: 
A. Pierchała - 40, M. Bober - 14, T. 
Grzybek - 13, J. Szymura - 7, J. 
Muras - 5, R. Wróbel.

MaT
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Turniej niepodległościowy w judo
W poniedziałek 11 listopada w rocz

nicę odzyskania przez Polskę niepod
ległości w Gliwicach odbył się turniej 
judo dzieci i młodzików, w którym 
wystąpiło kilkudziesięciu zawodników 
z dziewięciu klubów. W zawodach 
tych bardzo dobrze wypadli młodzi 
judocy KS Polonia Rybnik, którzy w 
końcowej klasyfikacji uplasowali się 
na następujących miejscach. Wśród 
dzieci /ur. w 1983 i młodsi/ w kat. do 
32 kg pierwsze miejsce zająłD. Czech, 
w kat. do 40 kg drugi był J. Korus, w

kat. do 48 kg zwyciężył S. Niewęgłow
ski, a w kat. do 52 kg, drugi byłŁ. Sro- 
kol. Natomiast wśród młodzików /ur. 
1981 -82/ w kat. do 48 kg pierwszy był 
J. Kubera, a tuż za nim w końcowej 
klasyfikacji uplasował się M. Jonder- 
ko. W kat. do 55 kg zwyciężył B. Pion
tek, drugi był R. Wawak, a w kat. do 
60 kg drugie miejsce zajął A. Reniarz.

Warto dodać, iż S. Niewęgłowski i 
B. Piontek wszystkie swoje walki za
kończyli przed czasem.
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chodzącego mężczyznę. Napastnicy 
skopali ofiarę, zabierając jej kurtkę 
dżinsow ą, 550 zł i inne drobne 
przedmioty. Powiadomiona o zajściu 
policja podjęła energiczną akcję, pene
trując okoliczny teren. Pośród zatrzy
manych podejrzanych osób poszkodo
wany rozpoznał sprawców napadu, a 
łupy odzyskano. Napastnicy mieli 16 i 
18 lat... Podobne zdarzenie miało miej
sce w sobotę 16 listopada w przejściu 
pomiędzy ul. Powstańców i Na Górze. 
Czterej nieznani sprawcy skopali tam 
41-letniego mężczyznę, kradnąc mu 
800 zł. Napastników nie schwytano.

Towarzyski człowiek 
W czwartek 7 listopada mieszka

niec ul. Widok zgłosił policji, że 
ubiegłej nocy od godz. 20.00 do 6.00 
gościł w swoim mieszkaniu dwie pa
nie. Osoby te - jak podejrzewa męż
czyzna - wykradły z jego mieszkania 
700 zł, które schowane były w barku 
w meblościance.

Zgwałcenie
Matka dwóch dziewczyn w wieku 15 

i 16 lat zgłosiła policji, że jej mąż, a 
ojczym jej córek, dopuścił się na swo
ich pasierbicach gwałtu. Dziewczyny 
zostały doprowadzone do stanu bez
bronności, gdy napastnik nastraszył je

przy użyciu noża kuchennego. Do zda
rzenia doszło w poniedziałek, 11 listo
pada w godzinach wieczornych w 
Chwałowicach.

Urzędnik pod presją
W poniedziałek 18 listopada przy ul. 

Armii Ludowej pewien mężczyzna za
mknął w swoim mieszkaniu pracowni
ka Urzędu Skarbowego w Rybniku, 
zmuszając go do zaprzestania czynno
ści służbowych, a mianowicie dokony
wania zajęcia mienia ruchomego. Po
zbawienie wolności pracownika pań
stwowego na służbie, który wykonuje 
czynność nakazaną prawem jest prze
stępstwem.

Pijani wandale
Mieszkaniec Rybnika zgłosił na po

licji, że w poniedziałek 18 listopada 
około godz. 21.30 parkował swoim 
samochodem na ul. Strzelców Bytom
skich. W tym czasie dwaj nieletni roz
bili w jego samochodzie tylną lampę o 
wartości 300 zł. Sprawcy wprawdzie 
próbowali zbiec, ale jeden z nich zo
stał przez poszkodowanego schwytany 
i dostarczony na policję. Chuligan ten 
zachowywał się agresywnie względem 
policji i właściciela samochodu. Miał 
16 lat, a w jego krwi wykryto aż 2,67 
promila alkoholu. szoł

Pierwsza z osób, które rozpoznają się na zdjęciu wykonanym w ubiegłym tygo
dniu na Rynku i zgłoszą się w naszej redakcji, otrzyma publikowaną w gazecie 
fotografię oraz pięć smakowitych kołoczyków! Zapraszamy do zabawy! 
Sponsorem naszej zabawy jest piekarnia Franciszka Studnika z Rybnika 
przy ulicy Kościelnej nr 3.

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.szol

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Zdjęcie
z albumu czytelników

Zapraszamy naszych Czytelników do wspólnego oglądania zdjęć. Wystar
czy przyjść do redakcji z ciekawym zdjęciem , które po opublikowaniu 
zwrócimy. /Można też wrzucić je do naszych "żółtych skrzynek"/.Raz w 
miesiącu autora najsympatyczniejszego lub najbardziej "odjazdowego" 
zdjęcia firma "EKSPRES FUJI", Rybnik, ul. Reja 2, nagrodzi bezpłat
nym wywołaniem i wykonaniem odbitek z rolki filmu.

Dziecko by się uśmiało!
Zdj.: Anetta Gawrysiak

W naszym konkursie zwyciężyło zdjęcie podpisane J.K. 
z nr. 40/298 z 4 października, 

pt. "Nie ma, nie ma wody na pustyni...".
Kupon na bezpłatne wywołanie i wykonanie odbitek 

z rolki filmu do odebrania w redakcji.

Wśród autorów 
prawidłowych 

rozwiązań krzyżówki 
z tego numeru 

rozlosujemy bon 
towarowy 

wartości 25 zł 
ufundowany przez 
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1 2 3 4 5  8 7 8 9 D 11 U  13

POZIOMO: A3 - Nieślubna żona Cl - Zawartość, pojemność C9 - Biskupia 
infuła D5 - Państwo we wschodniej Europie i północnej Azji FI - Wojskowa 
jednostka pływająca F9 - Rekrutacja, zaciąg M l - Po nim wymagany jest 
odzew M9 - Dominujący nośnik informacji w T V 15 - Do wykonywania kopii 
maszynopisu KI - Rodzaj gitary z okrągłym pudlem K9 - Dawny gwóźdź 
M3 - Wyraz oznaczający liczbę lub porządek przedmiotów 
PIONOWO: 1C - Jedna z cyfr, wynaleziona przez Hindusów 1H - Patriar
cha biblijny, uosobienie poddania się woli bożej 3A - Dawne narzędzie żni
wiarza 3F - Nazwisko słynnych angielskich badaczy polarnych 3K - Naj
większa rzeka Afryki 5C - Pas płótna żaglowego 5H - Widokowy otwór 
ścienny 7A - Modernizacja, ulepszenie 9C - Pisarz niemiecki, nagroda Nobla 
9H - Skrócona forma staropolskiego zwrotu “wasza miłość” 11A - Niski glos 
kobiecy 11E - Harcerski, koncentracyjny lub pracy 11J - Największy gatu
nek z rodziny psów 13C - Grecki bożek miłości 13H - Atak szału, żądzy mor
dowania
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie po uporządkowaniu 
liter wg szyfru: B7, E li ,  KI, F3, B3; C li, J13; J5, A9, M7; H9, II, D l, B7, C l, 
D3; M3, K12, M5, H ll;  M5, C l, E5, K3.

Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki nr 44 z hasłem “WIELE TALENTU 
GINIE Z BRAKU ODWAGI” otrzymuje NATALIA PONĘTA, 

ul. Mglista 16/5, 44-207 Rybnik.
Nagroda do odebrania w redakcji przez miesiąc 

od daty ogłoszenia nazwiska zwycięzcy.

BARAN - 21.03. - 20.04. - Ten tydzień nie będzie sprzyjał rozwiązywaniu jakich- 
kolwiek problemów. Staraj się o niczym ważnym nie decydować. Twoje emocje 
mogą wziąć górę nad chłodem rozsądku i intelektu.
BYK - 21.04. - 20.05. - Nowe kontakty mogą zasadniczo wpłynąć na zmianę Two
ich życiowych planów. Intensywność przeżyć spowoduje jednak osłabienie zainte
resowania codziennymi obowiązkami, co może się niekorzystnie odbić na nowych 
zadaniach.
BLIŹNIĘTA 21.05. - 20.06. - Zakończysz bez problemów wymagające tego spra
wy, ale bądź gotowy na wszelkie niespodzianki. Lepiej ograniczyć liczbę kontak
tów do tych z najbliższymi osobami, które pomogą^ przezwyciężyć trudności.
RAK - 21.06. - 20.07. - Najbliższy tydzień zadecyduje o charakterze stosunków z 
najbliższą sercu osobą. Nie powinieneś żałować energii na odnowienie dawnych i 
nawiązywanie nowych znajomości, bo to one okażą się pomocne w rozwiązaniu tej 
romantycznej historii...
L E W - 21.07. - 23.08. - Będziesz musiał wziąć na swoje barki duże ciężary związa
ne z pracą. Poprowadzisz kilka spraw jednocześnie, a najgorsze, że nie przyniesie 
to większych korzyści finansowych. Jeżeli wystarczy Ci satysfakcja, możesz na nią 
liczyć...
PANNA - 24.08. - 22.09. - Znajdziesz się w centrum uwagi swego otoczenia, co 
wprowadzi trochę chaosu, ale nie wpłynie na Twoją pracę ani życie osobiste. Jeże
li wykorzystasz sytuację, z tego zamętu może się zrodzić coś bardzo pożytecznego. 
WAGA - 23.09. - 23.10. - Nie zabraknie Ci romantycznych pomysłów, a Twój 
optymizm stworzy warunki dla jasnych sytuacji uczuciowych. I  to pomoże Ci prze
trwać dość trudny okres w pracy...
SKORPION - 24.10. - 22.11. - Poczujesz się bardzo zmęczony i wyczerpany, a tu 
trzeba będzie pomyśleć o zapewnieniu sobie nowych źródeł finansowania. Okazja 
nadarzy się dość szybko, ale warto przyjrzeć się bliżej przyszłym współpracowni
kom.
STRZELEC - 23.11. - 21.12. - Pojawią się nowi partnerzy i znajomi, którzy okażą 
się bardzo pomocni w realizacji Twoich zamierzeń. Niezwykle ożywią się kontakty 
biznesowo-towarzyskie. Niestety, realizacja przedsięwzięć związanych z finansami 
napotka nieoczekiwane przeszkody.
KOZIOROŻEC - 22.12. - 20.01. - Stracisz wiele czasu i energii przekonując prze
łożonych do swojego pomysłu. Efekty będąjednak warte nieprzespanych nocy, co 
przyznają nawet osoby projektowi początkowo niechętne.
WODNIK - 21.01. -19.02. - Zdaje się, że nie służy Ci ustabilizowana sytuacja, ani 
w pracy ani w domu. Będziesz więc miał okazję, by zawalczyć o swoje w obu tych 
miejscach. Na której dziedzinie bardziej się skupisz, tam wygrasz...
R YB Y  - 20.02. - 20.03. - Dwa ważne terminy zbiegną^ Ci się w jednym czasie i 
trzeba będzie nie lada ekwilibrystyki by je  pogodzić. Jedno odbędzie się kosztem 
drugiego, na szczęście uda Ci się intuicyjnie wybrać sprawę większej wagi.

Galaretka z herbaty 
z melisq

3 łyżki suchej herbaty assam 
3 /4  I wody
torebka ekspresowej melisy 
500 g cukru 
opakowanie żelfixu 2+ /
7 /2  szklanki ciemnego rumu 

Herbatę wsypać do dobrze 
wyparzonego naczynia, zalać 
3 /4  I wrzątku. Pozostawić na 
ciepłej blasze i parzyć przez co 
najmniej 10 minut. Torebkę me
lisy wrzucić do szklanki, zalać 
do połowy wrzątkiem, parzyć 
przez 10 minut. Zaparzoną her
batę przelać przez sitko, dodać 
napar z melisy, cukier i żelfix. 
Zagotować zgodnie z dyspozy
cją na opakowaniu. Dodać rum, 
przelać do słoja i natychmiast 
zamknąć. Schłodzić w ciemnym 
miejscu.

Deser kokosowy w paski

Krem kokosowy:
7 00 g wiórków kokosowych
4 czubate łyżki cukru 
40 ml mleka
2 łyżeczki żelatyny 
Galaretka z kiwi:
300 g dojrzałych owoców kiwi 
4 czubate łyżki cukru 
2 łyżeczki żelatyny

Obie porcje żelatyny zalać nie
wielką ilością zimnej wody, na
moczyć. Przygotować krem koko
sowy: mleko wlać do rondelka, 
dodać cukier, wiórki kokosowe, 
zagotować. Rondelek przykryć, 
zostawić na 30 minut. Mleko 
przecedzić przez gazę. Mleko z 
kokosem ponownie postawić na 
ogniu, dodać jedną porcję odci
śniętej żelatyny. Rozprowadzić 
dokładnie, wystudzić.

Kiwi obrać, zmiksować. W  
d ru g im  ronde lku  p o d g rza ć  
dwie łyżeczki wody z cukrem. 
Dodać drugą porcję odciśnię
tej żelatyny. Dokładnie wym ie
szać i dodać do syropu. Żela
tynę z syropem wlać do kiwi, 
w ym ieszać. W ysokie  szk la 
neczki napełn iać stopniowo. 
Przełożyć warstwę kremu koko
sowego. Gdy zastygnie, wlać 
trochę galaretki z kiwi. Powta
rzać jeszcze dwa razy. Całość 
zamrozić. Deser podawać ude
korowany kawałkami owoców 
kiwi.

/ a /
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Playboy - Opowiada-

M elchior W ańko
wicz - “B itwa o 
M onte C assino” , 
W arszawa 1994, 
W ydawnictwo Po
lonia

Seria Dzieła Emi
gracyjne Melchiora 
Wańkowicza obejmu
je 8 tytułów książek 

tego autora opublikowanych poza krajem 
w latach 1939-1955. Z dorobku tego czy
telnik krajowy znał dotąd jedynie frag
menty. Kolejne tomy serii przygotowywa
no do druku na podstawie publikacji wy
danych za granicą.

mm mm mm

T raveler N oyem- 
ber/D ecember 1996 

Dwumiesięcznik 
wydawany przez re
dakcję znanego czaso
pisma National Geo
graphic. Tym razem 
autorzy tekstów rekla- 
mująm.in. zalety urlo
pu na Dominice, piękno Lyonu i orygi
nalność Triassic Park

NI A, ZEBRANE PRZEZ
A lice K. T urner, 
Poznań 1996, D om
WYDAWNICZY R e BIS

W ciągu przeszło 
czterdziestu lat Play
boy opublikował set
ki opowiadań napisa
nych przez czołowych pisarzy drugiej 
połowy XX wieku. Niniejsza antologia 
stanowi wybór najlepszych z nich, po jed
nym opowiadaniu z każdego roku. Nie
mal wszyscy przedstawieni autorzy to 
znakomitości literackie.

No M ercy - My Pro-

Noyember 1996
Czasopismo zawiera

jące wiele ciekawych
propozycji aranżacji 
wnętrz. Oprócz pomy
słów zagospodarowa
nia sypialni czy kuchni 
znalazły się też przy

kłady dekoracji świątecznej do wykorzysta
nia w pokojach, ale i na zewnątrz domu.

T he very best of 
Roy Orbison

Kompilacyjna płyta 
zawierająca wszystkie 
największe przeboje 
piosenkarza. Miłośni
ków R. Orbisona z 
pewnością ucieszy fakt, że niektóre pio
senki zostały przearanżowane i wzboga
cone chórkami innych sław, takich jak np. 
k.d. lang.

MISE

Płyta adresowana do 
młodego pokolenia chęt
nie bawiącego się przy 
muzyce. Dopracowane 
aranżacje tria dodają 

atrakcyjności albumowi. Świetny materiał na 
zabawę andrzejkową. ^
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