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Zmiany w planie 
zagospodarowania przestrzennego

J. Cyran poinformował radnych o zmianach w miejscowym planie zagospo
darowania przestrzennego. Zdj.:sol

Sesja, która odbyła się w ostatnią 
środę miała bardzo urozmaicony 
program. Część podjętych uchwał 
miała charakter porządkujący, ale 
były też i takie, które z różnych 
względów wzbudzały zainteresowa
nie. Zaliczyć do nich można: usta
lenie nowych stawek diet dla rad
nych, zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta Rybnika czy ustalenie regu
laminu dworców i przystanków  
autobusowej kom unikacji m iej
skiej. Radni postanowili także uho
norować długoletniego burmistrza 
Rybnika Władysława Webera i w 
75 rocznicę mianowania Go na to 
stanowisko, ogłosili bieżący rok - 
Rokiem Pam ięci tego wybitnego  
rybniczanina.

Na wstępie sesji tradycyjnie już głos 
zabrał J. Makosz, który zapoznał rad
nych ze sprawami miasta i pracą Zarzą
du. Głównymi zagadnieniami porusza
nymi w wystąpieniu prezydenta były: 
postępujące prace remontowe w szko
łach podstawowych i średnich oraz

Jednym z najważniejszych działań 
proekologicznych w naszym regionie 
jest zmniejszenie tzw. niskiej emisji 
pyłów i innych zanieczyszczeń atmo
sfery powstających w procesie spala
nia. W dużej mierze “winowajcami” 
są tu piece centralnego ogrzewania 
budynków mieszkalnych opalanych 
najczęściej miałem węglowym.

Wystawa, jaką będzie można oglądać 
w hallu Teatru Ziemi Rybnickiej od 23 
lutego, organizowana jest z inicjatywy 
Zarządu Miasta. Ma ona na celu prze
konanie użytkowników konwencjonal
nych sposobów opalania domów, że ist
nieją lepsze, bardziej ekonomiczne, 
mniej pracochłonne, a przede wszystkim 
ekologiczne urządzenia. Pokaże je 14 
wystawców z Rybnika i okolic, a także 
z woj. opolskiego. Można się będzie 
zapoznać z możliwościami techniczny
mi pieców, wprawdzie węglowych, ale 
o bardzo wysokiej sprawności docho
dzącej do 90 proc., ale także pieców i 
instalacji grzewczych elektrycznych, 
gazowych, olejowych oraz pieców na 
drewno. Na wystawie pokazane zosta
nie również ekologiczne paliwo - drzew
ne i węglowe brykiety.

Tradycyjne śląskie paliwo jakim jest 
muł węglowy sprawia, że palący w pie
cu spędzają w piwnicach sporo godzin

ośrodkach zdrowia, sprawa wykupu te
renów pod ciepłociąg, który będzie biegł 
z Elektrowni “Rybnik”. J. Makosz za
powiedział także iż na finiszu są stara
nia o sprowadzenie do naszego miasta 
polskiej rodziny z Kazachstanu.

c.d. na stronie 3

wynosząc nieskończoną liczbę wiader 
popiołu. Często trafia on zresztą na dzi
kie wysypisko... Eksploatacja pieców 
nowej generacji jest znacznie mniej pra
cochłonna, często są one sterowane au
tomatycznie, a dzięki dużej sprawności 
i np. dopalaniu spalin - bardziej przyja
zne środowisku i ludziom.

Ekspozycję alternatywnych źródeł 
ciepła będzie można oglądać w pią
tek 23 lutego w godz. od 13.00 do 
17.00; w sobotę 24 lutego - od 10.00 
do 17.00; w niedzielę 25 lutego - od 
10.00 do 16.00.

Warto wstąpić, zobaczyć 
i  z a s t o s o w a ć  w swoim 
domu czy też instytucji.

/r/

Niedzielne
referenda uwłaszczeniowe

Jestem za!
Rozmowa z prezydentem 

Rybnika Józefem Makoszem

- Czy w nadchodzącą niedzielę weźmie 
pan udział w uwłaszczeniowych refe
rendach ?
- Oczywiście, nie wyobrażam sobie, że 
można postąpić inaczej. Jeżeli ktoś za
daje mi pytanie czy chcę być właścicie
lem jakiejś cząstki państwowego mająt
ku, wypracowanego przez ponad 40 lat 
przez naszych rodziców, a potem przez 
nas samych, odpowiedź może być tylko 
jedna - oczywiście, że chcę! Przez te 40 
lat słyszeliśmy, że w kraju nie ma ludzi 
bogatych, choć państwo jest zasobne. 
Dziś możemy sami część tego majątku 
otrzymać, czy to w postaci ziemi, akcji 
czy mieszkania.
- Decyzja o uwłaszczeniu społeczeństwa 
to dopiero początek...
- Zgadzam się, ale to jest krok najważ
niejszy. Jak wielki będzie majątek przy
padający na mnie dzięki uwłaszczeniu, 
jak go podzielić i czy to się opłaci - jest

c.d. na stronie 3

Wystawa alternatywnych źródeł ciepła

Rok Pamięci 
Władysława Webera
W bieżącym roku przypada 75 

rocznica wybuchu Trzeciego Po
wstania Śląskiego. Rozpoczęte 3 
maja 1921 roku, zaowocowało po
wrotem do Polski powiatu rybnic
kiego. Władza powstańcza, tworząc 
zręby polskiej administracji miano
wała Władysława Webera tym
czasowym burmistrzem Rybnika.

Wybieramy - już mocą demokratycz
nych procedur w niepodległej Polsce - 
na kolejne kadencje. Władysław Weber 
sprawował urząd burmistrza do wybu
chu II wojny światowej, zapisując się w 
pamięci rybniczan jako wzorowy gospo
darz i oddany swej służbie ojciec mia
sta. Z jego nazwiskiem związane są do
konania tego okresu: rozbudowa mia
sta i jego infrastruktury, sukcesy w ogól
nopolskiej rywalizacji o czyste i ukwiecone

ukwiecone miasto, rozwój oświaty i życia go
spodarczego. Powróciwszy z wojennej 
tułaczki sprawował urząd burmistrza do 
roku 1950 - kiedy to z inicjatywy ów
czesnych władz politycznych zmuszo
ny został do przejścia na emeryturę.

Odrodzony samorząd terytorialny, 
szukając naturalnego odniesienia do 
obywatelskich wartości i budowanej na 
nich tradycji gospodarności i samorząd
ności, uważa za swoją powinność utrwa
lenie u pamięci obecnych i przyszłych 
pokoleń mieszkańców naszego miasta 
osoby i dokonań burmistrza Webera.

Kierując się tymi motywa
mi, Rada Miasta Rybnika po
stanowiła ustanowić rok 1996 
rokiem pamięci Władysława 
Webera.

Rada Miasta zwraca się do mieszkańców, stowa
rzyszeń, instytucji oświatowych i kulturalnych o 
podjęcie in icjatyw upamiętniających osobę bur
mistrza W ładysława W ebera i jego dokonań dla 
dobra naszego miasta.

B ilet m iesięczny na m arzec m a ju ż  właściciela
Darmowy bilet miesięczny komunikacji miejskiej na terenie Rybnika 

na marzec wylosowała:
Zofia Kopiec, ul.Chabrowa 26 B/18, 44-210 Rybnik

Aby odebrać nagrodę należy zgłosić się z numerem ”GR" 7/265 z 16 lutego 
i dowodem tożsamości w kasie budynku Urzędu Miasta przy ul. Hallera 10a

Miesięczny
ZA DARMO!

Wydrukowany obok kupon może 
być szansą na darmowy bilet m ie
sięczny komunikacji miejskiej na 
terenie Rybnika. Wystarczy go wy
ciąć i razem z kuponami drukowany
mi w lutowych numerach "GR" na
kleić na kartkę pocztową i wysłać na 
adres naszej redakcji lub wrzucić do 
“żółtych skrzynek” w term inie do 
10 marca.

Kartki wezmą udział w losowaniu,

a nagrodą będzie DARMOWY BI
LET M IESIĘCZNY KOM UNI
KACJI M IEJSKIEJ NA TERE
NIE RYBNIKA NA KW IECIEŃ  
1996 R.

1

GAZETA
RYBNICKA

Nr indeksu 
359-823

Z o b a cz  i zastosu j

To tu, to tam
a  d z i ś  1 6  l u t e g o ,  

o  g o d z .  1 6 . 0 0

Grzegorz 
Turnau

w  T e a t r z e  Z i e m i  R y b n i c k i e j

Mała Scena Rybnicka 
ul. Kościuszki 54

we wtorek, 20 lutego 
zaprasza na

Dyskotekę
Śledziową

Cena biletu 4 zł
od 19.00 do 24.00

imię i nazwisko



Zarząd Miasta informuje
Na sesji 14 lutego w sprawie dostosowania 

Statutu Miasta do zmian wynikających z ustawy z 
dnia 29 września 1995 r. o zmianie ustawy o 

samorządzie terytorialnym /Dz.U. 124 poz. 601/

Rada Miasta postanowiła:

I. W Statucie Miasta dokonać następujących zmian:
1/ Uzupełnić treść paragrafu 10A o punkty:

5. Komisja jest władna do podejmowania decyzji w spraw
ach należących do jej kompetencji, jeżeli w posiedzeniu bie

rze udział co najmniej 4 członków.
6. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
7. W wypadku równej ilości głosów “za” i “przeciw” decyduje 
głos przewodniczącego.
8 Prawo zwołania posiedzenia Komisji przysługuje jej przewo
dniczącemu.
9. Na wniosek Rady Miasta, Przewodniczącego Rady, Zarządu 
Miasta lub 3 członków Komisji, jej przewodniczący jest zobo
wiązany zwołać posiedzenie Komisji w terminie 7 dni od złoże
nia wniosku.

2/ W paragrafie 16 dodaje się punkty:
3. Rady Dzielnic dysponują własnym rachunkiem bankowym i 
prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu miasta.
4. W budżecie miasta wyodrębnia się kwoty do dyspozycji Rad 
Dzielnic. Szczegółowe zasady przydziału środków i gospodarki 
finansowej określa Statut Dzielnic.

3/ Ustala się nową treść paragrafu 22.
Paragraf 22. Dochodami miasta są:

1. Podatki, opłaty i inne wpływy określone w odrębnych
ustawach jako dochody gminy.

2. Dochody z majątku gminy.
3. Subwencja ogólna z budżetu państwa.
4. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych oraz na 

dofinansowanie zadań własnych.
5. Wpływy z samoopodatkowania mieszkańców.
6. Spadki, zapisy i darowizny.
7. Inne dochody.

4/ W paragrafie 23 skreśla się punkt 1 a punkty 2 i 3 zmie
niają numeracją odpowiednio na 1 i 2.

5/ Ustala się aktualną treść załącznika do Statutu Miasta 
stanowiącego wykaz jednostek organizacyjnych miasta.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem 18 lutego 1996 r. po uprze
dnim jej ogłoszeniu w “Gazecie Rybnickiej”.

Wykaz jednostek organizacyjnych miasta zostanie wydru
kowany w następnym numerze "GR"

Na tej samej sesji
w sprawie uzupełniania statutu rad dzielnic

Rada Miasta Rybnika postanowiła:
1. W Statucie Dzielnic M iasta przyjętym uchw ałą Nr 121X1 
90 z 7 listopada 1990 r. /zmienionym uchw ałą Nr 348/X LII/ 
94 z dnia 2 lutego 1994 r. oraz uchw ałą Nr 68/VI/94 z dnia 
28 grudnia 1994 r ./ dokonać następujących zmian:

a/ dotychczasowe punkty 14 i 15 wykreśla się 
b/ punkt 16 otrzym uje Nr 14 

punkt 17 otrzym uje Nr 15 
c/ punkt 16 otrzym uje brzmienie:

“ 16. Rada M iasta w oparciu o rzeczow o-finansow e plany 
Rad Dzielnic wykazuje w budżecie, w odrębnym załączniku 
dotacje dla poszczególnych Dzielnic w układzie działowym 
/ewentualnie również w podziale na rozdziały/ 

d/ punkt 17 otrzym uje brzmienie:
“ 17. Dotacje ustalane są proporcjonalnie do liczby m ieszkań
ców w działach “opieka społeczna” i “adm inistracja” .
Środki z tych działów  nie m ogą być wydatkowane na inne 

cele . Kwoty nie wydatkowane w danym roku przechodzą na 
te same cele na rok następny” 

e/ punkt 18 otrzym uje brzm ienie:
“ 18. Dotacje pozostałe m ają charakter dotacji warunkowych 
uruchamianych na wniosek Rady Dzielnicy na konkretny cel. 
Podlegają one rozliczeniu a kwoty nie wykorzystane zw roto
wi na rachunek budżetu m iasta” .

f/ punkt 19 otrzym uje brzm ienie:
“ 19. W realizacji pozostałej części budżetu nie wydzielonej 
dla dzielnic, Rady Dzielnic uczestn iczą wspólnie z Zarzą
dem M iasta, konsultując i opiniując poszczególne przedsię
wzięcia - z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu M ia
sta” .

g/ dotychczasowy punkt 18 otrzym uje Nr 20 z tym, że wy
raz “kw artalnie” zastępuje się wyrazem “półrocznie” 
h/ dotychczasowy punkt 19 otrzym uje Nr 21.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 18 lutego po uprze
dnim jej ogłoszeniu w “Gazecie Rybnickiej”

P odatki bez dodatkow ych opłat
Wpłaty mieszkańców miasta Rybnika z tytułu podatków lokalnych 

/od nieruchomości, rolny, od środków transportowych i od posiada
nia psów/ przyjmowane są - bez pobierania dodatkowych opłat - 
we wszystkich placówkach pocztowych w Rybniku oraz w Od
dziale PKO BP przy ul. J. i F. Białych w Rybniku 
APELUJEMY O KORZYSTANIE Z TEGO UDOGODNIENIA 

W dzielnicach, w których nie ma poczty, podatki przyjmują inka
senci w swoim miejscu zamieszkania tj. w Rybnickiej Kuźni przy 
ul. Św. Maksymiliana 33 /także od mieszkańców Orzepowic/ oraz 
w Zebrzydowicach przy ul. Kasztanowej 17, zaś kasa Wydziału 
Finansowego w budynku Urzędu Miasta przy ul. B. Chrobrego 
2 czynna jest w godzinach urzędowania.
Przypominamy terminy płatności
- podatek od nieruchomości i podatek rolny: 15 marca, 15 maja, 15 
września i 15 listopada
- podatek od środków transportowych: -  15 lutego i 15 września
- podatek od posiadania psów: 30 kwietni, a od nowych psów do 
15 dni po wejściu w posiadanie psa.

Przypominamy, że podatek od środków 
transportowych wynosi rocznie:

1/ od motorowerów 9 zł,
2/ od motocykli z silnikiem o pojemności skokowej: 
a/ do 50 cm sześc. włącznie 18 zł,
b/ powyżej 50 cm sześc. do 350 cm sześc. włącznie 30 zł
cl powyżej 350 cm sześc.. 150 zł
4/ od samochodów osobowych z silnikiem o pojemności skokowej: 
a/ do 900 cm sześc. włącznie 48 zł,
b/ powyżej 900 cm sześc. do 1300 cm sześc. włącznie 90 zł, 
c/ powyżej 1300 cm sześc. do 1500 cm sześc. włącznie 114 zł,
d/ powyżej 1500 cm sześc. do 1600 cm sześc. włącznie 180 zł,
e/ powyżej 1600 cm sześc. do 1800 cm sześc. włącznie 282 zł,
f/ powyżej 1800 cm sześc. do 2000 cm sześc. włącznie 474 zł,
g/ powyżej 2000 cm sześc. do 2500 cm sześc. włącznie, z wyjątkiem 
samochodów marki “Warszawa” 732 zł,
h/ od samochodów marki “Warszawa” 114 zł,
i/ powyżej 2500 cm sześc.. 990 zł,
4/ od samochodów osobowych: 
a/ z silnikiem nie charakteryzującym się pojemnością 
skokową 228 zł,
b/ z napędem elektrycznym 48 zł,
5/ od autobusów oraz samochodów ciężarowych przystosowanych 
do przewozu osób o liczbie miejsc do siedzenia, łącznie z miejscem 
kierowcy:
a/ do 15 miejsc 180 zł,
b/ powyżej 15 do 30 miejsc 330 zł,
c/ powyżej 30 miejsc 726 zł,
6/ od samochodów ciężarowo-osobowych o dopuszczalnej masie cał
kowitej :
a/ do 2 t włącznie 114 zł,
b /  powyżej 2 t 180 zł,
7/ od samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych o ładowno
ści samochodu lub zacisku na siodło ciągnika:

a/ do 0,5 t włącznie 114 zł
b/ powyżej 0,5 t do 1 t włącznie 180 zł,
c/ powyżej 1 t do 2 t włącznie 210 zł,
d/ powyżej 2 t do 4 t włącznie 264 zł,
e/ powyżej 4 t do 6 t włącznie 360 zł,
f/ powyżej 6 t do 8 t włącznie 426 zł,
g/ powyżej 8 t do 10 t włącznie 630 zł,
h/ powyżej 10 t 828 zł,
8/ od samochodów specjalnych 180 zł,
9/ od ciągników balastowych 828 zł,
10/ od ciągników rolniczych z silnikiem o pojemności skokowej: 
a/ do 4000 cm sześc. włącznie 30 zł,
b/ powyżej 4000 cm sześc. 72 zł,
11/ od przyczep i naczep:
a/ kempingowych 30 zł,
b/ o ładowności do 0,5 t włącznie 24 zł,
c/ o ładowności powyżej 0,5 t do 1 t włącznie 48 zł,
d/ o ładowności powyżej 1,0 t do 5 t włącznie 78 zł,
e/ o ładowności powyżej 5 t do 20 t włącznie 120 zł,
f/ o ładowności powyżej 20 t 210 zł,
g/ pozostałych 180 zł,
12/ od łodzi motorowych oraz jachtów z silnikiem o pojemności sko
kowej :
a/ powyżej 200 cm sześc., do 1000 cm sześc. włącznie 78 zł,
b/ powyżej 1000 cm sześc.. 180 zł,
13/od promów 48 zł,
14/ od łodzi służących do zarobkowego przewozu towarów i osób

180 zł
/na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 13 grudnia 1995 r./

W sprawie wysokości stawek podatku 
od nieruchomości na 1996 rok RM postanowiła:

I. Ustalić roczne stawki podatku od nieruchomości na 1996 rok
1. od budynków mieszkalnych lub ich części /od 1 m kw. powierzch
ni użytkowej/ - 0,22 zł
2. od budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą
gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna oraz od części budynków mie
szkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej /od 1 
m kw. powierzchni użytkowej/ - 8,50 zł
3. od budynków gospodarczych osób fizycznych (od 1 m kw. po
wierzchni użytkowej/ - 1,00 zł
4. od pozostałych budynków lub ich części /od 1 m kw. powierzchni
użytkowej/- 2,80 zł
5. od budowli - 2 procent ich wartości
6. od l m kw. powierzchni gruntów
a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjąt
kiem związanych z budynkami mieszkalnymi - 0,28 zł
b/ pozostałych - 0,02 zł
II. Zwolnić z podatku - niezależnie od zwolnień określonych w art. 7
ustawy z dnia 12.01. 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. 
Nr 9 poz. 31 - nieruchomości użytkowane na cele s atutowe przez
jednostki organizacyjne gminy.
III. Zarządzić pobór podatku od nieruchomości w drodze inkasa w 
sposób określony w uchwale Nr 323 /XL/93 Rady Miasta z dnia 17 
listopada 1993 r.
IV. Niezwłocznie podać do publicznej wiadomości w prasie lokal
nej wysokość ustalonych stawek podatkowych
V. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1996 r. i podlega 
ogłoszeniu w sposób określony w pkt. IV.

REGULAMIN
korzystania z przystanków i dworców miejskiej komunikacji autobusowej na terenie Rybnika.

1. Prowadzenie na terenie przystanków i dworców miejskiej komu
nikacji autobusowej działalności polegającej na przewozie osób jest 
możliwe wyłącznie na podstawie rozkładów jazdy zatwierdzonych 
przez Komisję d/s koordynacji rozkładów jazdy powołaną Zarzą
dzeniem Prezydenta Miasta.
Czynności formalno-prawne prowadzi Służba Transportu Zbioro
wego Rybnickich Służb Komunalnych w Rybniku.

2. Podmiotem uprawnionym do zawierania umów, o których mowa 
w pkt. 1 na korzystanie z przystanków i dworców jest Służba Transportu

W sprawie nadania nazw ulicom
Rada Miasta Rybnika postanowiła:

I. 1. części ulicy Polnej /od ulicy Witosa/ nadać nazwę Bratnia
2. drodze łączącej ulicę Niedobczycką z ulicą Hożą nadać nazwę 

Barwna
3. drogę boczną od ulicy Niedobczyckiej /między ulicami Barwną 

i Pod Lasem/ nazwać Jarzynową
4. drodze bocznej od ulicy Wodzisławskiej / na wysokości ulicy 

Witosa/ nadać nazwę Zamiejska
5. drodze bocznej od ulicy Plebiscytowej prowadzącej do 
kościoła w dzielnicy Zamysłów nadać nazwę Franciszkańska

6. drodze w dzielnicy Północ /pomiędzy ulicami Myśliwską 
i Olszową - bocznej ulicy Żużlowej w kierunku północnym/

nadać nazwę Zajęcza

II. Plan Orientacyjny stanowi załącznik do uchwały.

III. Wykonanie Uchwały powierzyć Zarządowi Miasta.

IV. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 marcą 1996 r. i podlega 
uprzedniemu ogłoszeniu w “Gazecie Rybnickiej”.

portu Zbiorowego Rybnickich Służb Komunalnych.

3. Przewoźnicy zobowiązani są zatrzymywać swoje pojazdy w celu 
umożliwienia pasażerom wsiadania i wysiadania wyłącznie na przy
stankach i wyznaczonych na dworcach stanowiskach.

4. Na terenie dworców autobusowych obowiązuje zakaz ruchu wszel
kich pojazdów za wyjątkiem:
- pojazdów przewoźników działających na podstawie umów, o 
których mowa w punkcie 1,
- pojazdów służb komunalnych powołanych do obsługi dworca,
- pojazdów pogotowia technicznego,
- pojazdów uprzywilejowanych.

5. Zabrania się na terenie przystanków i dworców:
- spożywania napojów alkoholowych,
- palenia tytoniu poza miejscami wyznaczonymi,
- prowadzenia gier hazardowych,
- prowadzenia innej działalności gospodarczej niż przewóz osób,
- rozmieszczania plakatów i ogłoszeń bez zgody Służby Transportu 

Zbiorowego Rybnickich Służb Komunalnych w Rybniku.

6. Kosztami związanymi z utrzymaniem czystości i porządku na przy
stankach oraz remontem wiat przystankowych będą równomiernie 
obciążeni wszyscy przewoźnicy.

7. Koszty, o których mowa w pkt.6 będą określone w zależności od 
uzasadnionych nakładów finansowych ponoszonych na utrzymanie 
przystanków.

8. Organem uprawnionym do kontroli przestrzegania niniejszego 
Regulaminu oraz do nakładania mandatów karnych w przypadkach 
jego łamania są: inspektorzy Straży Miejskiej oraz Policja.

2
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Zmiany w planie...
c.d. ze strony 1

Pierwsze podjęte przez RM uchwały 
dotyczyły zmian w statutach i regulami
nach. Radni postanowili dostosować Sta
tut Miasta do aktualnego systemu prawne
go wynikającego ze zmiany ustawy o sa
morządzie terytorialnym /pełny tekst na 
str. 2/. J. Kogut zapowiedział, iż statut w 
ostatecznej wersji zostanie przedstawio
ny RM na pierwszej powakacyjnej sesji. 
Stosunkiem głosów 37 za, 1 wstrzymu
jący się i 1 przeciwny, radni na wniosek 
Komisji Statutowej dokonali zmian w 
Statucie Rad Dzielnic /pełny tekst na str. 
2/. Przy 1 głosie wstrzymującym się Rada 
wyraziła także zgodę na utworzenie w 
Wydziale Organizacyjnym UM referatu 
Informatyki. Następna uchwała - w spra
wie dochodów gromadzonych na tzw. 
“koncie SS” przez jednostki budżetowe 
miasta Rybnika miała charakter porząd
kujący. Na wstępie wyliczone w niej zo
stały wszystkie jednostki budżetowe mia
sta. W uchwale wyodrębnione zostały 
tytuły, z których jednostki te mogą czer
pać dochody. Są to m.in. opłaty za: wy
najmowanie pomieszczeń, prowadzenie 
kursów, egzaminów i dodatkowych za
jęć /szkoły/, badania okresowe pra
cowników /Zakład Lecznictwa Ambula
toryjnego/. Uchwała określiła także cele, 
na które pozyskane środki mogą być prze
znaczone: naprawy i niewielkie remonty 
obiektów oraz sprzętu, zakupy materia
łów biurowych, środków czystości oraz 
wyposażenia, pomoc socjalna uczniom / 
szkoły/, zakup leków i środków opatrun
kowych /Zakład Lecznictwa Ambulato
ryjnego/.

Odpowiadając na propozycje Kierow
nika Urzędu Rejonowego, radni wyrazili 
wolę zawarcia porozumienia dotyczące
go realizacji zadań o zwalczaniu gruźli
cy dla obszaru gmin: Jejkowice, Świer
klany, oraz sołectwo Zwonowice w gmi
nie Lyski. Jednogłośnie upoważniono

także dyrektora Zakładu Lecznictwa 
Ambulatoryjnego do wydawania decy
zji z zakresu administracji publicznej.

Następnie Rada Miasta ustaliła nowe 
/miesięczne/ stawki diet dla radnych. 
Dotychczasowe stawki obowiązywały 
od 1 października ubiegłego roku. I tak 
dieta radnego wzrosła ze 100 zł na 125 
zł, Przewodniczących Komisji z 200 zł 
na 250 zł, Z-ców Przewodniczących 
Rady oraz nieetatowych członków Za
rządu Miasta z 300 zł na 400 zł, zaś 
Przewodniczącej Rady z 400 zł na 600 
zł. Przy wykonywaniu kilku funkcji jed
nocześnie radnemu przysługuje jedna - 
wyższa dieta.

W związku ze zmianami w ustawie o 
samorządzie terytorialnym zakładający
mi niemożność łączenia funkcji wiceprze
wodniczącego RM i członka Komisji 
Rewizyjnej, Roman Berger zrezygnował 
z pracy w Komisji. W tej sytuacji prze
wodniczący Komisji Józef Ibrom zapro
ponował na wakujące stanowisko kandy
daturę Stanisława Przeliorza, na co Rada 
Miasta w tajnym głosowaniu wyraziła 
zgodę. Jednocześnie radni oklaskami 
wyrazili podziękowanie R. Bergerowi za 
jego dotychczasowy udział w pracach 
Komisji Rewizyjnej. W związku z przy
jęciem rezygnacji A. Krupy z funkcji 
Przewodniczącego Komisji Finansów, 
radni na wniosek Urszuli Szynol powie
rzyli przewodniczenie Komisji Edwardo
wi Gawliczkowi. Poszerzono także skła
dy Komisji: Zdrowia, Ekologicznej, Ko
munikacji i Kultury. Bardzo ważną spra
wą, którą zajęła się Rada Miasta było spo
rządzenie zmiany w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego nasze
go miasta, który obowiązywał od 1993 
roku. Referujący sprawę wiceprezy
dent Józef Cyran podkreślił zalety i 
zarazem elastyczność poprzedniego 
planu. Jednak jak sam zauważył, ży
cie wymusza zmiany, stąd też nie
zbędne stało się naniesienie poprawek

Zarząd Miasta Rybnika 
ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W 
DNIU 26.03.1996 R. W CELU WYKONANIA DWUKROTNEGO OZNA
KOWANIA POZIOMEGO DRÓG PUBLICZNYCH POPRZEZ MALO
WANIE FARBĄ CHLOROKAUCZUKOWĄ NA TERENIE MIASTA

RYBNIKA.

Termin realizacji zamówienia - od 2 kwietnia 1996 roku.

Wadium w wysokości 10.000,00 zł należy wpłacić w PBK I/O Rybnik nr 372602- 
2017-139-1 do dnia 25.03.1996 r. do godz. 12.00.
Preferowana forma wnoszenia wadium - gotówka. Postępowanie nie zostało po
przedzone wstępną kwalifikacją.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia /cena 5,00 zł/ można odebrać w sie
dzibie zamawiającego, pok. 45 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawnieni do kontaktu z oferentami: mgr inż. W. Lampart, mgr inż. P. Migas.

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną “Oferta dotycząca wykonania oznakowa
nia poziomego dróg publicznych na terenie miasta Rybnika przez malowanie 
farbą chlorokauczukową” należy złożyć w siedzibie zamawiającego, pok nr 45.

Termin składania ofert upływa dnia 25 marca 1996 r. o godz. 15.00.
Otwarcie ofert dnia 26 marca 1996 r. o godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego 
sala nr 37.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji 
krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 19 i 22 Ustawy o zamówieniach 
publicznych;
2. posiadają farbę chlorokaucżukową, która ma świadectwo dopuszczenia do sto
sowania w drogownictwie;
3. posiadają pomyślne doświadczenia z ostatnich 3 lat jako wykonawcy przedmio
towych robót, poparte referencjami;
4. posiadają odpowiednie środki finansowe;
5. zapewniają min. 6-cio miesięczny okres gwarancji;
6. używają sprzętu umożliwiającego stosowanie farb posiadających właściwości 
odblaskowe;
7. zapewniają prowadzenie oznakowania w porach najmniejszego natężenia ruchu 
na drogach, w miarę możliwości w nocy;

poprawek. Do tego niewątpliwie ciekawe
go zagadnienia powrócimy w jednym 
z najbliższych numerów Gazety Ryb
n ick ie j. Przy okazji om aw iania 
spraw związanych z planem zagospo
darowania, Naczelnik Wydziału Ar
chitektury Jerzy Szlesak zaznajomił 
radnych z aktualnym stanem zaawan
sowania inwestycji jak ą  zamierza 
zrealizować w naszym mieście hur
townia MAKRO CASH AND CAR
RY. J. Cyran poinformował także iż 
M cDonald’s zamierza wybudować 
swoją restaurację w okolicach przy
szłej stacji benzynowej ARAL tj. w 
pobliżu ronda Kotucza - Budowla
nych.

Na wniosek Rad Dzielnic Zamy
słów i Północ radni uchwalili nazwy 
nowych ulic. Od 1 marca na mapie 
Rybnika pojawią się ulice: Bratnia, 
B arw na, Jarzynow a, Z am iejska, 
Franciszkańska i Zajęcza. /Pełny 
tekst na str. 2/.
Rada Miasta opowiedziała się zdecy
dowanie za uporządkowaniem spraw 
związanych z korzystaniem z dwor
ców i przystanków autobusowej ko
munikacji miejskiej. Przyjęty przez 
Radę regulamin /pełny tekst str. 2/ 
zakłada powołanie przez prezydenta 
miasta Komisji d/s koordynacji roz
kładów jazdy. Uniknie się w ten spo
sób sytuacji, że w  jednym momencie 
w kierunku np. Boguszowie pojedzie 
paru przewoźników, a potem przez 
dłuższą chwilę nikt. Pod groźbą man
datu skończą się także sytuacje, że 
przewoźnicy /w tym szczególnie pry
watni/ zatrzymywali się tam gdzie 
sobie tego życzył pasażer. W myśl 
nowego regulaminu zatrzymywać się 
można jedynie na przystankach i 
dworcach autobusowych. M. Adam
czyk poinformował także, że miasto 
czyni starania aby w tym roku zrobić 
od 4 - 6 wiat. Nowy regulamin ko
sztami utrzymania czystości porząd
ku i remontu przystanków i wiat rów
nomiernie obciąża wszystkich prze
woźników.

Tradycyjnym punktem każdej sesji jest 
uchwała w sprawie nabycia, zbycia, od
dania w wieczyste użytkowanie oraz za
miany gruntów. Tym razem m.in.: RM 
postanowiła wyrazić zgodę na nabycie 
na rzecz gminy gruntów pod budowę 
obwodnicy Wodzisławska - Chwałowic
ka oraz oddać w wieczyste użytkowanie, 
na wniosek zainteresowanych firm, grun
ty komunalne, na których przedsiębior
stwa państwowe i inne osoby prawne 
wzniosły własnymi środkami budynku 
nie mając wcześniej uregulowanego ty
tułu władania gruntem.
Rada Miasta jednogłośnie postanowiła 
ustanowić rok 1996 Rokiem Pamięci 
Władysława Webera. W związku z tym 
zwróciła się ona do mieszkańców, sto
warzyszeń, instytucji oświatowych i kul
turalnych o podjęcie inicjatyw upamięt
niających osobę burmistrza Władysława 
Webera i jego dokonań dla dobra nasze
go miasta / pełny tekst uchwały w tej 
sprawie publikujemy na str. 1/. Po przy
jęciu harmonogramu prac nad projektem 
budżetu miasta na 1996 rok, oraz wysłu
chaniu wolnych głosów i wniosków.

J .R .

SCET odwiedził Rybnik
W ostatni wtorek w Urzędzie Mia

sta doszło do spotkania francuskiej 
grupy SCET z prezydentami, burmi
strzami i wójtami gmin aglomeracji 
rybnickiej. W spotkaniu uczestniczył 
także Ferdynand Morski - dyrektor 
biura Związku Gmin Górnego Śląska 
i Północnych Moraw, jeden z inicjato
rów całego przedsięwzięcia.

urbanistyczne, budowa, zarządzenie i 
dbałość o zasoby mieszkaniowe o śre
dnim i niskim standardzie oraz budowa i 
zarządzanie obiektami użyteczności pu
blicznej, takimi jak parki, obiekty rekre
acyjne. W przypadku tych trzech typów 
zagadnień SCET oferuje całościowe orga
nizowanie projektu od wstępnej analizy 
potrzeb rynku, poprzez opracowanie planów

Przedstawiciele grupy SCET zachęcali do wspólnych przedsięwzięć o kapitale 
publiczno - prywatnym. Zdj.:sol.

Instytucja SCET została utworzona w 
latach pięćdziesiątych i jej pierwszym 
zadaniem było wybudowanie we współ
pracy z kapitałem publicznym /np. gmi
na/ i prywatnym /np. banki/ dużej ilości 
tanich mieszkań dla emigrantów z Algie
rii, którzy w tych burzliwych latach zde
cydowali się na wyjazd do Francji. Eks
peryment się udał, co więcej taka forma 
współdziałania dwóch kapitałów docze
kała się kontynuacji i szeregu udoskona
leń, które zostały wykorzystane przy re
strukturyzacji francuskiego zagłębia gór
niczego Nord Pas de - Calais, które w 
niedalekiej przeszłości zmagało się z pro
blemami, jakie obecnie nurtują nasze 
województwo

Bogatsi o własne doświadczenia przed
stawiciele SCET zamierzają wykorzystać 
je w Polsce. Stąd też cykl spotkań, które 
odbyli w minicentrach województwa ka
towickiego tj. Katowicach, Sosnowcu, 
Gliwicach i Rybniku. Zaproszeni goście 
przedstawili trzy sektory zagadnień w 
których pragną przekazać swoją wiedzę. 
Są to: zagospoarowanie przestrzenne i

nów, ich wdrożenie, zrealizowanie inwe
stycji aż po sprzedaż powierzchni użyt
kowych potencjalnym inwestorom. Fran
cuzi przedstawili swe najbliższe plany, 
obejmujące cykl szkoleń dla osób zajmu
jących się w gminach zagospodarowa
niem przestrzennym oraz utworzenie w 
naszym województwie sieci spółek o ka
pitale publiczno-prywatnym.
Pierwsze spotkanie do którego doszło w 
naszym urzędzie miało charakter infor
macyjno-sondażowy. Trudno więc ocze
kiwać po nim już jakiś wymiernych efek
tów, niemniej unaoczniło ono samorzą
dowcom pewną drogę rozwiązywania 
gminnych problemów, przy współdzia
łaniu organizacyjnym i finansowym za
równo magistratów, jak i wiodących 
podmiotów gospodarczych z ich terenu. 
Należy oczekiwać, że po pierwszych ana
lizach, w najbliższym czasie dojdzie do 
kolejnego spotkania, gdzie już na robo
czo będą dyskutowane różne warianty 
rozwiązań w dzielnicach, którymi zajmuje 
się SCET. /J.R./

Jestem za!
c.d. ze strony 1

dziś nieistotne. To jest krok następny. 
Na to przyjdzie czas później. Dziś trze
ba przekonać wszystkich ludzi do sa
mej idei uwłaszczenia. Po wojnie lu
dziom zabrano majątki, a równość była 
równością w biedzie. Skoro więc dziś 
istnieje możliwość odzyskania choć 
części majątku narodowego, nie rozu
miem jak można taką szansę odrzucić. 
Nie rozumiem też np. postawy OPZZ, 
które namawia do bojkotu referendów. 
Udział w referendach 50 procent + 1 
głos uprawnionych będzie jednoznacz
nym nakazem dla parlamentu i rządu

ZAPRASZAMY DO REKLAMY
w NOWYM

wysoki nakład
pełna gama kolorów

rozdamy go w całej Polsce

przeprowadzenie uwłaszczenia. Udział 
w referendach to nie tylko wyraz po
stawy obywatelskiej, ale przede wszy
stkim zdrowego rozsądku.
- Jako Prezydent miasta jest Pan rów
nież odpowiedzialny za organizacyjne 
przygotowanie referendów na terenie 
miasta?
- W ostatnich kilku latach wybory róż
nego stopnia miały miejsce dosyć czę
sto. Natomiast niedzielne referenda 
uwłaszczeniowe to pierwsze tego typu 
głosowanie w wolnej, demokratycznej 
Polsce. Ich organizację traktuję z taką 
samą powagą jak przygotowania do wy
borów samorządowych, parlamentar
nych czy prezydenckich. Jest to dla 
mnie nie tylko obowiązek ale i zaszczyt. 
Przygotowania są na ukończeniu i je
stem pewny, że ludzie odpowiedzialni 
bezpośrednio za przebieg głosowania są 
gotowi do pracy. Myślę, że rybnicza
nie nie zawiodą, a frekwencja będzie co 
najmniej tak duża jak w czasie listopa
dowych wyborów prezydenckich. 
-Dziękuję za rozmowę.

R ozmawiała:
W. R óżańska

Wydawnictwo 'MANAG ER ' 
Gdynia Przemysłowa 8  
Tel/Fax (58 ) 233379 Oddział Rybnik, tel (3 6) 28 53 0

Przypominamy:
Referenda uwłaszczeniowe odby

wać się będą w Rybniku w tych sa
mych lokalach, w których głosowa
liśmy na prezydenta RP, pod okiem 
7 osobowych komisji.

Lokale czynne będą od godz. 6.00 
do 22.00. 

Zarząd Miasta informuje
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Od 9 lutego 1996 r. czynna 
jest w  galerii Teatru Ziemi Ryb
nickiej wystawa malarstwa i ry
sunku Kazimiery Drewniok pod 
nazwą "M ój Śląsk".

Urodzona w 1937 r. w Rybniku Kazi
miera Drewniok jest z wykształcenia 
technikiem budowlanym. Swoją wizję 
świata, swój niepokój wyraża patrząc na 
rzeczywistość jakby w gorączce, szuka
jąc w niej odbicia własnych stanów psy
chicznych.

W jej rysunkach /zabytkowe kościółki 
drewniane i przydrożne kapliczki/, zbiór 
żywiołowych kreślonych linii staje się 
wyrazem dynamiki emocjonalnych na
pięć i potrzeb ekspresyjnego wypowia
dania się poprzez spontaniczny ruch. Po
dniecona wyobraźnia, każe jej deformo
wać kształty, powiększać kontrasty świa
tłocieniowe i intensyfikować natężenie 
barw.

Tak więc znaczne uproszczenie formy 
oraz świadoma zamierzona deformacja 
obliczone są na wydobycie maksymalnej 
siły wyrazu. Natomiast instynkt i niesu
bordynowana energia, wyrażają się w bru
talnym kształtowaniu powierzchni obra
zów, w niespokojnej fakturze oraz w swo
bodnie kładzionych plamach czerni kon
trastującej z jaskrawymi barwami czer
wieni, żółcieni, błękitów i zieleni. Ope
rując umiejętnie kolorem, jako istotnym 
elementem budowy obrazu, Kazimiera 
Drewniok pragnie wydobyć z niego jak 
najwięcej intensywnego działania. Two
rzy więc pejzaże żywiołowe, pełne nie
porównanej siły plastycznej w mocno 
skontrastowanych, nasyconych barwach 
w których śmiała technika deformuje 
kształty w kierunku maksymalnej ekspre
sji. Odwaga i spontaniczność połączona 
z bystrością obserwacji daje w przedsta
wionych przypadkach efekty zaskakują
ce artystyczną dojrzałością. Nawiązując 
dialog ze światem z przenikającymi go i 
poruszającymi siłami, dostrzega w nich

zabytkowych obiektów naszego regionu znaj
dujące się w przewodniku PTTK są 
również autorstwa Kazimiery Drew
niok.

Za dotychczasową wybitną działaln
ość popularyzatorsko-artystyczną, 

Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 
w Rybniku przyznało K azim ierze 
Drewniok w 1989 r. odznakę “Zasłu
żony dla Miasta Rybnika” . Natomiast 
w 1992 r. otrzymała “Nagrodę Prezy
denta Miasta Rybnika”. Specjalnym 
wyróżnieniem dla artystki było nade
słane “Błogosławieństwo papieża Jana 
Pawła II” oraz pisemne podziękowanie 
od prymasa Polski kardynała Józefa 
Glempa.
Wystawa czynna będzie do połowy 
marca br.

M arian R ak

walkę żywiołów. Jest to 
zatem próba jak gdyby 
powrotu do “praźródeł”, 
do stanu błogosławionej 
dzikości.

Jako uczestniczka 
zespołu plastycznego 
dla twórców nieprofe
sjonalnych p.n. 
“OBLICZA”, K azi
miera Drewniok bierze 
udział w wielu wysta
wach w kraju i za gra
nicą. Prezentuje rów
nież swoją twórczość 
na wystawach indywi
dualnych. W Polsce 
oraz w Belgii i Holan
dii wydane zostały w 
formie katalogowej se
rie przydrożnych ka
pliczek oraz zabytko
wych drewnianych ko
ściółków regionu ryb
nicko-wodzisławskie
go. Ilustracje zabytkowych

Bazylika św. Antoniego w rysunku K. Drewniok

Serca papierowe, czekoladowe, z 
piernika, serca na dłoni... Walentyn
kowy nastrój dało się odczuć w cały m 
mieście i aż dziw bierze, jak łatwo 
przyswoiliśmy sobie tę anglosaską 
tradycję... Jeżeli tylko służy ona do
brej sprawie, nie mamy nic przeciw, 
bo słowa oraz gesty miłości i przyja
źni rozjaśniają tylko naszą szarą rze
czywistość.

Ilustracją do utworów były 
miniatury baletowe. Zdj.:sol

Specjalnym koncertem walentynko we 
świętowanie w Teatrze Ziemi Rybnic
kiej rozpoczęto już w przeddzień tego 
święta. “Najpiękniejsze walce świata”, 
choć nie tylko, wykonała orkiestra Pań
stwowej Filharmonii z Zabrza pod dy
rekcją Sławomira Chrzanowskiego. 
Zabrzańscy filharmonicy zaprezentowa
li się w Rybniku bezpośrednio po po
wrocie z tournee po Japonii. Tournee

Muzyczne walentynki

Gorącymi oklaskami nagrodzono występ 
D.Neumann i J. U. Niemcewicza.

udanego, skoro zaproszenie zostało po
nowione.W repertuarze przeważały 
przepiękne walce Jana Straussa, ale 
usłyszeliśmy też arie w rytmie na 3/4 z 
operetek Kalmana, Lehara i Offenbacha 
w wykonaniu młodej sopranistki, je
szcze studentki Akademii Muzycznej w 
Katowicach Doroty Neumann oraz te
nora Juliusza U. Niemcewicza.

Orkiestrowe wykonanie kilku walców 
wzbogaciła para młodych tancerzy - 
Bernadetta Maćkowiak i Grzegorz 
Pajdzik- pięknymi miniaturami baleto
wymi.

“Z wrodzonym sobie wdziękiem” 
koncert prowadził W ojciech Bro
nowski, opowiadając anegdoty i dow
cipy a propos. Zareklamował również 
bezpłatnie naszą gazetę, przytaczając 
kilka “walentynek” zamieszczonych w 
ostanim numerze. Orkiestra zagrała z 
lekkością odpowiednią do okazji, tak

samo zresztą po
traktowali wy
stęp soliści.

Frekwencja na 
koncercie przero
sła oczekiwania 
organizatorów . 
Jeszcze w cze
snym popołu
dniem nic nie za
powiadało takie
go zainteresowa
nia, zaś przed sa
mym koncertem 
trzeba było do
datkowo udo
stępnić balkon.

Zdj.:sol T rochę

zamieszania wprowa
dziły poszukiwania klucza od tegoż bal
konu oraz numeracja miejsc na biletach, 
która była nieaktualna, o czym informo
wała bileterka, prosząc o siadanie w 
miarę wolnych miejsc. Wielu widzów 
okazało się jednak niedoinformowa
nych, a tym samym zdezorientowanych, 
a stąd tylko krok do irytacji... Ponieważ 
jednak muzyka, jak wiadomo, łagodzi 
obyczaje, mamy nadzieję, że pretensje 
do organizatorów już zbladły.

W.R.

Przepraszam dyrekcję Domu 
Kultury w N iedobczycach 
w osobach pani Aurelii Kowol 
i pana Mariana Wolnego za 
nieuzasadnione zarzuty co do 
prawidłowego funkcjonowania 
tej placówki.

Marian Bednarek

Rybnickie stajenki

W czasie zakończonego niedawno, okresu bożonarodzeniowego, bardzo inte
resującą stajenkę oglądać można było w kościele pod wezwaniem Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Boguszowicach. Stajenkę ustawiono w przedsionku wyko
nanego z drewna kościółka a obok rozciągał się ogród ze zrobionymi przez mło
dych parafian zwierzakami: prosiakami, słoniami, pingwinami, łabędziami... Ten 
oryginalny zwierzyniec jest twórczym podejściem do idei franciszkańskiej stajen
ki. Przede wszystkim jednak ta “rajska” dekoracja przypomina teologiczną praw
dę, że Chrystus po to narodził się w Betlejem, by zbawić świat i doprowadzić ludzi 
do wiecznej rajskiej szczęśliwości. Konstruktorom tej stajenki i kierującemu tymi 
pracami ks. proboszczowi Stanisławowi Gańczorzowi gratulujemy oryginalnego 
pomysłu.

Kończymy prezentowanie stajenek . Od następnego tygodnia pokażemy cie
kawsze rybnickie “drogi krzyżowe ” i inne świątki o charakterze pasyjnym. szoł

Poezja i muzyka 
młodych

Dziś, tj. w piątek 16 lutego o godz. 
17.00 w M iejskiej B ibliotece Pu
blicznej spotkają się młodzi tw ór
cy. S w o ją  poez ję  za p reze n tu ją : 
Monika Iwańczuk, Elżbieta M o
tyka, Robert Rybicki, Anna Ry
bol, A leksandra Stężały.

Poezji będzie towarzyszyć muzy
ka gitarowa w wykonaniu Lesława 
Lepczyńskiego i M ariusza Swoiń
skiego.

M iłośników kameralnych, poe
tycko-m uzycznych spotkań zapra
szamy. /r/

Koncert organowy 

w  Boguszowicach
W niedzielę 18 lutego br. o godz. 

16.00 w kościele pod wezwaniem 
św. Barbary w Boguszowicach - Osie
dlu odbędzie się koncert uczniów klasy 
organów Elżbiety Włosek, połączony 
z występem uczniów klasy trąbki An
drzeja Frydrychowicza oraz klasy fle
tu Grażyny Hejno z Państwowej Szko
ły Muzycznej II stopnia w Rybniku.

W programie koncertu znajdą się za
równo utwory organowe m.in. 
J.S.Bacha i Maxa Regera, a także duety 
na trąbkę lub flet z towarzyszeniem 
organów.

Koncert ten, a także kolejne, które 
planuje się możliwe są dzięki nowo wy
budowanym, wspaniale brzmiącym 
organom mechanicznym firmy Cepka z 
Poznania. Tu również będą miały miej
sce koncerty zorganizowane przez Biu
ro Koncertowe Rybnickiego Ośrodka 
Kultury w ramach XI Dni Muzyki 
Organowej i Kameralnej, które roz
poczną się w tym roku już w kwietniu!

“ Ś l e d ź ” 
w DK w Chwałowicach
Wtorkową, “śledziową” zabawę w DK 

w Chwałowicach poprowadzi znany już 
rybniczanom z kilku innych imprez Sa
sza Papaz. Zabawa rozpocznie się o 
godz. 19.00, a cena biletu wraz z kon
sumpcją wynosi 20 zł od osoby. Orga
nizatorzy zapraszają wszystkich chęt
nych. /r/

“APOLLO”
16 lutego, 17.00; 17 -18 lutego, 16.00; 
19 - 22 lutego, 17.00 - “ŚNIĘTY MI
KOŁAJ” /USA, b/o/.
16 - 18 lutego, 20.00 - “KSIĄDZ” 
/ang./.
17 - 18 lutego, 18.00; 19 - 22 lutego,
19.00 - “9 MIESIĘCY” /USA, 15/.

DKF “EKRAN” przy TZR 
19 lutego, 19.15 - “TATO” /pol., 15/, 
grają B.Linda, C.Pazura, K. Janda, wstęp 
za karnetami.

“PREMIEROWE” przy TZR 
17 -22 lutego, 17.00, 19.15- “TATO”, 
cena 5,00 zł.

“ZEFIR” - Boguszowice
18 - 22 lutego, 17.00, 19.00 - “POCA
HONTAS” /USA, b/o/.

Teatr Ziemi Rybnickiej 
16 lutego, 18.00 - GRZEGORZ TUR
NAU, cena 13,00 zł.
21 lutego, 9.00, 11.00, MAJKA JE
ŻOWSKA, cena 5,00 zł.

Kino “Apollo” i Mała Scena 
Rybnicka

sobota, 17 lutego od 20.00 do 2.00. 
Mała Scena Rybnicka

Dyskoteka “Śledziowa”, wtorek 20 lu
tego, cena 4,00 zł.

Zabawy
Mała Scena Rybnicka

Niedziela, 18 lutego od 17.00 “W ie
czorek dla samotnych” .

DK Chwałowice
Zabawa "Śledziowa", wtorek 20 lu
tego, godz.19.00 cena 20,00 zł /od 
pary/.

/gw/

Mój Śląsk
- malarstwo i rysunek Kazimiery Drewniok

Dyskoteki

Teatr Ziemi Rybnickiej
“MÓJ ŚLĄSK” w malarstwie i grafice 
Kazimiery Drewniok.

Wystawy

Teatr Ziemi Rybnickiej 
19 lutego, 10.00 - Adam Mickiewicz: 
“DZIADY, część II” w wykonaniu ak
torów scen krakowskich, cena 4,5 zł.

Teatr

Koncerty

Kina



Abecadło
Rzeczy

Śląskich
Chleb nasz 
powszedni

Na całym świecie, mimo różnic w spo
sobie wypiekania, chleb uważa się za 
podstawę ludzkiego pożywienia. Najstar
sze źródła piśmiennicze podkreślają jego 
znaczenie. W kulturze asyryjskiej i babi
lońskiej chleb uważano za ciało bogów, 
również Biblia uważa chleb za dar Boga, 
a w świątyni jerozolimskiej ofiarowano 
Jahwe “chleby pokładne”. Nowy Testa
ment przynosi wielką teologię chleba eucharystycznego

zapożyczona została od gockiego /germańskie 
plemię Gotów/ słowa “hlaifes” i staronie
mieckiego “Laib”. Pisownia “chleb” usta
liła się już dosyć wcześnie. Z około 1410 
pochodzi rękopis z modlitwami codzien
nymi, który w “Ojcze nasz...” ma pisow
nię: “Chleb nasz wsedni day nam dzi
sa... ” /!/

Podobnie jak w całej Polsce tak i na 
Śląsku chleb otoczony jest wielkim sza-

siadania na stół. Natomiast na ziemiach ślą
skich wcześniej zaczęto powszechnie 
wypiekać chleb w domowych piecach 
chlebowych. Na innych ziemiach pol
skich robiono tak powszechnie jedynie 
w wielkich miastach i na szlacheckich 
dworach. Na wsiach zaś pieczono chleby 
w popiele i to jeszcze w drugiej połowie 
XIX wieku, o czym wspomina Zygmunt 
Gloger w swej “Encyklopedii staropol
skiej”.

W pierwszej połowie XIX wieku już w 
każdym śląskim domu był specjalny piec 
do wypieku chlebów. Duży i podłużny 
chlebowy piec służył też na co dzień dzie
ciom do spania oraz do zabawy. W tych 
domach gdzie nie dało się wybudować 
chlebowego pieca np. we wielorodzin
nych familokach, piece te budowano koło 
domów, w ogrodach. Nazywano je po
tocznie “piekarczokami”, a miały one for
mę małych zadaszonych domków z pale
niskiem i głębokim otworem do wkłada
nia chleba. Piekarczok przypominał trochę

Dzisiaj tylko nieliczni pieką chleb w domu. Najczęściej 
kupujemy go w piekarniach..

eucharystycznego, a w Biblii chleb nazy
wany jest również “laską żywota”, pod
pierającą ludzką egzystencję. Podobnie 
wiele o chlebie mówią polskie źródła i to 
już od najdawniejszych czasów. Samo zaś 
słowo “chleb” w języku polskim podob
nie jak w innych językach słowiańskich 
jest znane od ponad tysiąca lat, a zapożyczona

szacunkiem, co objawia się 
w tym, że wciąż jeszcze 
wielu ludzi znaczy 
nowy bochenek zna
kiem krzyża, całuje 
kromkę która upadła na 
ziemię czy wreszcie nie 
pozwala dzieciom siadania

Godały ptoki 
z  rynkowyj latarni

Ptok piyrszy:
W post, we Środa Popielcowo, 
Grozi ptokom śmierć głodowo! 

Ptok drugi:
Jo przestrzegom postu tego,
Bo to dlo mie nic trudnego.
A jak  już mi głód doskwiera, 
Pija kawa ja k  siykiyra,
Zakurza sie cygareta,

Dźwigna piwo, szczela seta.
Gdy to jeszcze niy pomoże,
To sie wosztu zjym w komorze. 

Ptok trzeci:
Tak tyż pościć szłoby,
Ale szkoda wątroby!

/fra-szoł-ka/

Chneda cołke moje kapso we wydo
łech na Walentynki, bo dziołszek kere 
mi sie widzom, jest dość pora. Jednym 
poślą piykne kartki z wierszykami, ke
rech som wypociół, zaś dlo fumfelek z 
klasy przyrychtowolech malućke upo
minki.

W doma niy umieli spokopić tych 
Walentynkowyclt breweryji, bo przeca 
miano Walenty niy jest już terozki w 
modzie. Łod mojigo taty szwagra niyw
losnyj siostrzenicy syn tak sie mianuje 
a wolajom go Waluś. Starka myśleli 
nojprzód, ze to na pamiontka tyjpiyrw
szyj baby, kero poleciała w kosmos a 
po keryj śpiywało sie Walentyna twist 
abo tyż po tyj Walentynowicz, co to f órt 
pisze w gazecie Angora.

Tak długo niy dowali mi pokoju, aż

Żech im polosprawioł, co na tyn tymat 
wiym i coch wyczytoł.

Św. Walenty żył hań downo, boł 
ksiyndzym i ciyrpiytnikym. Zanim sie 
pogany s nim rozprawiyli, uzdrowiół 
jednego bajtla chorego na głowa i na 
nerwy. Pewnikiem skuli tego łobrali go 
niyskorzyj na swojigo patrona wszyj
scy chorzy na take dolegliwości.

Tak sie tyn patron spodoboł, że niy 
ino w Anglii zostoł patronym wszytkich 
zakochanych i narzeczonych, a mło
dzioki w tym dniu zaczli dować jeden 
drugimu malućke upominki abo posy
łać do sia kartki z serduszkami. Łod 
pora roków przyszła i do nos ta moda 
na Walentynki, spodobała sie tak mło
dym jak i starszym.

Po takim dokumyntnym wytupliko
waniu ło co sie chechło, mama ze star
kom zarozki poleciały po Walentynko
we piwko dlo swoich chłopków zaś tata

trochę wielką budę dla psa. Na przełomie 
XIX i XX wieku chleb przestaje być 
wypiekany w domach. Wyrabiane ciasto 
zanosi się do powstających wtedy maso
wo piekarni. Do dzisiaj na wsiach np. we
selny kołocz przygotowywany jest w 
domu, ale wypiek powierza się piekarzo
wi.

Chleb zarabiany był w dzieżach, w które 
wyposażone było każde gospodarstwo. 
Robiono to ręcznie za pomocą tzw. “bajt”

ze starzykym kupiyli pokryjomu dlo 
nich maszkety łod Mistrza Jana. Tak 
sie przynoleży, padali, bo choć som sta
rzy, tyż sie przeca jeszcze fest pszajom.

A jo  ino f órt medytuja, czymu pra
wie patrona łod chorób nerwowych wy
brali zakochani i zarenczyni. Możno 
skuli tego, że pszonie i miłość to tyż 
ciynżko choroba. Jednymu dziołcha za
krynciyła w głowie, sfyrtała i łon lot o 
za niom ja k  poiczeszczały, niy kerzy tra
com głowa, inksi ślep nom, dostowajom 
hercklekoty, miywajom serce złomane 
abo im rozum odjyno. Widziołech roz 
takigo co dziura w tretuarze wydeptoł, 
bo miała przyjść a niy przyszła. Starzy 
ludzie padajom, że miłość jest gorszo 
łod s...ki.

Ciekawych, kedy mje chyci te chorób
sko. Musi to niy być take złe, bo ci co 
zachorowali na pszónie, festelnie sie to 
chwolom. Edek

do wałkowania ciasta, po czym na czas 
wyrośnięcia wkładano go do koszyków 
uplecionych z wikliny lub słomy, zwa
nych “słomionkami”. Chleb wypiekano 
najczęściej raz lub dwa razy w tygodniu. 
Na Śląsku chleb robiono najczęściej na 
zakwasie mąki żytniej lub razowej. Bo
chenki takie ważyły przeważnie dwa do 
pięciu kilogramów, ale zdarzały się rów
nież chleby 12 - kilogramowe. Receptu
ry każda gospodyni strzegła jak wielkie
go sekretu, a smak chleba był przeważ
nie oryginalny w każdej rodzinie. Chle
by różniły się 
s m a k i e m ,  
k s z t a ł t e m ,  
ostrością wy
p i e c z e n i a ,  
twardością i 
k r u c h o ś c i ą  
skórki, pulch
nością, a rów
nież dodatka
mi. Jedni do
dawali do cia
sta mleka, 
maku, kmin
ku, czarnu
szki... Zaś 
skórki chle
bów były pod
czas pieczenia 
sma rowane  
czystą wodą z 
cukrem, biał
kiem jajka lub 
pianą z ubite
go jajka. Tak 
przygotowany 
i odpowie
dnio wypie
czony chleb 
był pyszny, 
nawet suchy...
Nic więc 
dziwnego, że 
gospodynie zaraz po upieczeniu chowa
ły chleb na dzień lub dwa pod klucz do 
komory albo na strych. Inaczej bowiem 
domownicy zjadali go w pół dnia. Czer
stwego szło znacznie mniej... Podczas 
pierwszej wojny światowej władze nie
mieckie na Śląsku ze względu na panują
cy wtedy głód i małe racje żywnościowe, 
wydały oficjalny zakaz jedzenia świeże
go chleba. Za jego nieprzestrzeganie gro
ziły mandaty i konfiskata chleba. Zaś na 
familokach gospodyni, która upiekła 
świeży chleb musiała go zanieść na 24

godziny do dozorcy. Tak to niemiecki 
prawodawca “pomagał” śląskim rodzi
nom racjonować chleb w czasach wojen
nych niedoborów żywności. Głód pano
wał wtedy wielki, a kartkowe racje wy
nosiły około pół kilograma dziennie na 
osobę.

Moda na zdrową żywność sprawiła, że 
w niektórych domach, wzorem zachodu 
Europy, znów piecze się chleb. Trzeba 
powiedzieć, że od sześciu lat, wraz z pry
watyzacją handlu, polepszyła się u nas 
znacznie jakość chleba i nikt już nie jest 

skazany na 
tzw. “chleb z 
g i g a n t a ” , 
k t ó r e g o  
smak był 
m a r n y ,  
podobnie jak 
“sukcesy go
spodarcze” 
okresu w 
którym był 
wypiekany. 
A już na 
p e w n o  
mamy więk
szy wybór 
p ieczywa .  
Bogata tra
dycja wypie
ków chleba i 
jego symbo
liczne zna
czenie są 
głęboko za
korzenione 
w naszej kul
turze, czego 
wyrazem jest 
obecność w 
p r z y s ł o
wiach czy 
pow iedz e
niach. Prze

strzegano by nie jeść chleba lenistwa, 
chleba cudzego ani chleba lekkiego ale 
by nie być też zwykłym zjadaczem chle
ba. Bowiem nie samym chlebem człowiek 
żyje...

Pewnie nie, ale wiadomo, że rozwój du
chowy musi być poprzedzony rozwojem 
cywilizacyjnym, a czasy braku “chleba” 
nigdy nie były dla ludzkości rozwojowe...

T ekst i zdj.: 
M arek Szołtysek

Jak upiec chleb?
Zakwas na chleb

W  pół litrze letniej wody wymieszać 25 dkg 
żytniej mąki razowej z odrobiną cebuli bądź 
kminku, po czym pozostawić na cały dzień pod 
przykryciem w ciepłym miejscu. Gdy przygo
towany zakwas, zwany też zaczynem chlebo
wym zacznie wydzielać lekko kwaśną woń, 
możemy przystąpić do robienia ciasta chlebo
wego.
Ciasto chlebowe

1,5 kg żytniej mąki zalać litrem wrzącej 
wody i mieszać aż cała mąka będzie sparzo
na, po czym naczynie przykryć i pozostawić 
na trzy godziny. W  drugim litrze ciepłej wody 
rozrzedzić zakwas i dodać go do zaparzonej 
mqki, wyrabiając całość drewnianą łyżką. 
Następnie powierzchnię ciasta wyrównać, po
sypać warstewką mąki, przykryć i pozostawić 
w ciepłym miejscu na około 20 godzin do wy
rośnięcia. Po tym czasie dodać 2,5 kg mąki 
oraz pół łyżeczki soli i łyżeczkę kminku, a na
stępnie całość wyrobić i pozostawić jeszcze na 
trzy godziny. Z tak przygotowanego ciasta 
ugnieść odpowiednie bochenki i ułożyć je w 
słomianym koszyku. Z koszyka wkładać wprost 
do bardzo rozgrzanego piekarnika. Po godzi
nie pieczenia wierzch bochenka zwilżyć du
żym pędzlem umoczonym w wodzie, odwrócić 
i piec jeszcze przez godzinę. Po tym czasie 
wyciqgnąć bochenek z pieca i znów zwilżyć 
jego górną część. I chleb gotowy!

Konkurs jest otwarty dla młodych 
małżonków, urodzonych i zam ie
szkałych na Górnym Śląsku. Chętne 
do udziału w konkursie młode mał
żeństwa powinny skompletować do 
weryfikacji metryki swoich rodów: od 
dzieci począwszy, poprzez rodzeń
stwo i ich dzieci, rodziców oraz rodzeństwo

rodzeństwo rodziców i ich dzieci, dalej 
dziadków, na pradziadkach kończąc, 
tzn. wszystkich krewnych po mieczu 
i po kądzieli wraz z osobami wżenio
nymi o tożsamości śląskiej. Wiary
godność pokrewieństwa potwierdzić 
powinny USC, kancelarie parafialne 
lub rejenci.

Konkurs przebiegać będzie w 
dwóch etapach: weryfikacji dokumen
tów, w obecności zgłoszonego do 
konkursu małżeństwa, która odbędzie 
się w siedzibie Zarządu Związku Gór
nośląskiego 13 kwietnia 1996 r. oraz 
finału Konkursu na estradzie Woje
wódzkiego Parku Kultury i Wypo
czynku w Chorzowie w trakcie “Ślą
skich Godów” 18 maja 1996 r.

Komisja konkursu oceniać będzie 
liczebność rodów oraz prawidłowe

udokumentowanie drzewa genealo
gicznego, czyli stopnia pokrewieństwa 
w rodzinach obydwu małżonków, osób 
wżenionych i ich potomstwa, a także 
opisanie np. familijnej kontynuacji za
wodu, artystycznych zamiłowań itp.

Komisja konkursu zakwalifikuje do fi
nału 6 rodzin, które zdobyły w pierw

pierwszym etapie największą ilość punktów. 
Nagrody, w tym “WIANO ŚLĄSKICH 
GODÓW” przyzna Zarząd Związku 
Górnośląskiego na wniosek Kapituły 
Konkursu powołanej z wybitnych znaw
ców przedmiotu.

Genealogię najlepiej opracować w 
formie graficznej; udokumentować 
dane właściwymi pieczęciami. 
Zgłoszenie udziału na karcie ucze
stnictwa można składać w sekreta
riacie konkursu listownie lub faxem 
do dnia 10 marca 1996 r.

Dodatkowych informacji udziela 
przewodnicząca komisji Otylia Czer
ny, teł. /032/ 581-129.

Sekretariat konkursu mieści się w 
siedzibie Związku Górnośląskiego 
w Katowicach, ul.Stalmacha 17,40- 
058, tel/fax /032/ 512-725

W alentynki

Kromka chleba z masłem... smakuje każdemu

Tradycyjna rodzina śląska 
to rodzina wielopokoleniowa, 
zamieszkująca często razem w 
pełnej harm onii,  świadom a  
wartości jakie sobą prezentu
je. Taka właśnie rodzina jest 
w centrum zainteresow ania  
o rg a n iza to r a  k o nk u rsu  o 
“W iano Ś ląskich  G odów ” - 
Związku Górnośląskiego.

konku r s  d la  m ło d y c h  m a łż o n k ó w

śląskie gody



Zarząd Miasta Rybnika
ogłasza

PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ 
GRUNTU POŁOŻONEGO W RYBNIKU 

PRZY UL. BUDOWLANYCH 
w bezpośrednim sąsiedztwie terenu wykupionego 

pod budowę stacji paliw 
oznaczonego w operacie ewidencji gruntów miasta Rybnika na mapie 1 obręb Rybnik 
jako działki nr nr 2264/220 o powierzchni 2823 m2, 2163/220 o powierzchni 659 
m2, 3451/220 o powierzchni 146 m2, ogółem 3628 m2 zapisane w księdze wie
czystej KW 82.899 w Sądzie Rejonowym w Rybniku.

Teren przeznaczony pod działalność handlowo-usługową 
Cena wywoławcza: 110.000,00 zł 
Wysokość wadium: 11.000,00 zł

Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem “przetarg” należy składać w 
Wydziale Geodezji Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Rybnika ul. Miejska 7, 
pokój 78 w terminie do 8 lutego 1996 r. do godz. 15.00.

Oferty opatrzone datą winny zawierać:
- imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę i siedzibę jeżeli oferentem jest osoba 
prawna
- program zagospodarowania nieruchomości z terminem jego rozpoczęcia i zakoń
czenia
- poświadczenie wiarygodności finansowej oferenta
- dowód wpłacenia wadium
- zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości jeżeli oferentem 
jest cudzoziemiec
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu.

SCHUDNIESZ, 
POPRAWISZ ZDROWIE 
- jeszcze Ci za to zapłacą.

Tel. 710-615
* * -k

NAUKA ANGIELSKIEGO, 
NIEMIECKIEGO,

GRY NA PIANINIE
- dzieci. Tel. 219-26

*  *  *

PILNIE SPRZEDAM 
CINQUECENTO 900 

rok prod. 94/95. Cena - 17.500 zł 
Rybnik 3, ul. Zuchów 6a

do godz. 19.00
*  *  *

KURSY PRAWA JAZDY
Telefon: 27-959, 22-787

*  *  *

SPRZEDAM "FAVORITKĘ" 
Teł. 39-59-65

WYCENA NIERUCHOMOŚCI
Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK 

________  tel. 27-616___________

Wadium należy wpłacić na konto Gminy Rybnik, PBK Warszawa I Oddział Ryb
nik Nr 372602-2017-139-1 lub bezpośrednio w kasie /parter budynku przy 
ul.B.Chrobrego 2, pok.nr 22/.
Dodatkowo należy uiścić w kasie Urzędu /pok. nr 22/ koszty organizacyjne prze
targu w wysokości 20,00 zł.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet 
ceny nabycia, a w razie uchylenia się od zawarcia umowy w terminie 1-go miesią
ca od daty przetargu ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Rybnika przy 
ul.B.Chrobrego 2 w dniu 29 lutego 1996 r. o godz. 10.00 w sali nr 37 /I piętro/. 
Termin części niejawnej ustalony zostanie przez Komisję Przetargową w dniu otwar
cia ofert.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami 
Urzędu Miasta Rybnika, ul.Miejska 7, pok.78, tel. /036/ 22364.
Zarząd Miasta Rybnika zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez poda
nia przyczyn. ___________________

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

ul. Chrobrego 2
OGŁASZA OFERTOWY, PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY:

NA MODERNIZACJĘ BRODZIKA 
NA OTWARTYM KĄPIELISKU “RUDA”

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

Przetarg odbędzie się w dniu 12.03.1996 r. o godz. 9.00 w sali nr 37 Urzędu 
Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2.
Do udziału w przetargu upoważnia wadium w wysokości 5.000,00 zł i opłata za 
materiały w wysokości 5,00 zł. wpłacone w kasie Urzędu lub na konto nr 372602- 
2017-139-1 PBK Warszawa I O. Rybnik do dnia 11.03.1996 r. do godz. 14.00. 
Szczegółowe informacje oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia moż
na uzyskać w Wydziale Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miasta w Rybniku, ul. 
Hallera 10a, tel. 23011 w.7702 lub 23989 w godz. od 8.00 - 14.00 od poniedziałku 
do piątku.

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

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

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

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Rybniku-Kamieniu ogłasza

PRZETARG OFERTOWY PISEMNY NA ZAPROJEKTOWANIE 
I WYKONANIE NAGŁOŚNIENIA STADIONU MIEJSKIEGO 

W RYBNIKU.
Oferta powinna zawierać:
- nazwę i siedzibę oferenta
- cenę oferty
- określenie rodzaju materiału
- warunki gwarancji
- termin wykonania.
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do 16.02.1996 r. do godz. 14.00. 
Przetarg odbędzie się w dniu 19.02.1996 r. o godz. 10.00 w hotelu “Olimpia” 
w Kamieniu ul. Hotelowa 12.
Do udziału w przetargu upoważnia wpłata opłaty przetargowej w kwocie 15 zł.

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

Dział Usług Pogrzebowych 
ul. Rudzka 70 b

/Cmentarz Komunalny -teł. 28-991/ 
oferuje następujące usługi:

*wynajęcie karawanu
* całodobowy przewóz zwłok
* szeroki asortyment trumien
* kosmetykę, ubranie
i przechowanie zwłok 

*wynajęcie kaplicy do pogrzebu 
z możliwością odprawienia mszy św.

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

*możliwość załatwienia orkiestry 
*wynajęcie autobusu 

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

Ceny konkurencyjne

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

sponsorowanych

1/4 strony - 50zł 
1/2 strony - 70zł 
3/4 strony - 50zł 
1 strona - 500zł 

do cen doliczamy 
VAT

...U NASSZYBKO
I  T A N I O

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

TELEFONICZNE SŁUŻBY INFORMACYJNE 
INFORMACJA: PKS 22-242, PKP 23-009, WPK 21-820 
INFORMACJA O NUMERACH TELEFONÓW: 913 
NADAWANIE TELEGRAMÓW: 900, 905 
ZAMAWIANIE ROZMÓW MIĘDZYMIASTOWYCH: 900 
BUDZENIE TELEFONICZNE: 900 
ZEGARYNKA: 926
INFORMACJA I REKLAMACJA MIĘDZYMIASTOWA:909 
ZAMAWIANIE ROZMÓW MIĘDZYNARODOWYCH: 901 
POSTÓJ TAXI: 236-60, 286-60 
RADIO TAXI: 27-000
POSTÓJ TAXI BAGAŻOWYCH: ul. Młyńska, tel. 23-561 
Hasło "KRYZYS" - sobotnio-niedzielne, całodobowe dyżury 
psychologów: 26-876 /izba przyjęć szpitala psychiatrycznego, ul. 
Gliwicka 33/
NOCNY DYŻUR APTEK:od 16 do 22 lutego, apteka pod Orłem 
ul. Hallera, Rybnik, tel. 22-760

EKSPRESS 
Rybnik, Reja 2

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

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

Spółka z o.o.
przyjmie do pracy na bardzo dobrych warunkach płacowych 
| - mile widziana osoba z grupą inwalidzką:

* toromistrza z uprawnieniami 
i doświadczeniem w pracy na PKP

Ś r o d o w a  G ie łd a  C e n o w a

M ię so schab wołowe
extra

szynka wp. 
gotowana śląska

Raciborska 11 9,90 11,60 13,60 7,40

Hala Mięsna, 3 Maja 9,20 9,90 14,90

TARG 9,00 - 9,70 9,80-11,70 12,50-14,00 6,80 - 8,40

Owoce/Warzywa pom idory pomarańcze marchewka ziemniaki

Raciborska 15 4,80 3,50 0,70 0,65

M iejska 2 5,90 4,50 0,70 0,70

TARG 2,00-5,00 2,00 - 3,20 0,70 - 0,80 0,60-0,70

S p o ż y w c z e masło cukier jajko mąka

Raciborska 15 227g -1,70 2,18 0,36 1,20

Raciborska 2 7 227g -1,80 1,85 0,32 1,10

TARG 250g -1,80 1,85 0,25 - 0,33 1,00-1,85

W a lu ty 100
dolarów

100
marek

100 koron 
czeskich

100 franków 
francuskich

Pewex "D uży" 252,00/253,00 171,00/173,00 9,25/9,45 50,00/50,80

Delikatesy, ul. Miejska 251,00/254,00

00173,00

50R

9,25/9,45 50,00/51,00
G allux, Rynek 251,00/254,00 170,50/173,00 9,22/9,45 49,00/51,00

Zarząd Miasta informuje Ogłoszenie drobne

CENNIK OGŁOSZEŃ 
W GAZECIE 

RYBNICKIEJ

Informacji udziela kierownictwo budowy w Mszanie, 
ul. M oszczeńska 44, tel. /0 -3 6 / 69-53-75

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



RYBNIK - KAMIEŃ

założono 1991

D R U K A R N I A

oldprint

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

Metamorfoza
Tego mało kto się spodziewał. Ko

szykarki RMKS-u Partners po poraż
ce z Koroną Kraków w następnym 
swoim pojedynku ligowym, rozegra
nym na własnej hali rozgromiły są
siada z ligowej tabeli, drużynę Wisły 
- Górnik Kraków 94 : 51.

Pierwsze minuty nie zapowiadały tak 
łatwego zwycięstwa rybniczanek nad 
krakowiankami, które w tym pojedyn
ku nie wystąpiły w swoim najsilniejszym 
składzie. Do 5 min. spotkanie było bar
dzo wyrównane, oba zespoły grały bar
dzo dobrze, zarówno w obronie jak i w 
ataku, a uzyskanie kilkupunktowej prze
wagi w tym okresie gry było raczej nie
możliwe. W 8 min. koszykarki Wisły 
objęły prowadzenie 11:10, które w na
stępnych minutach rybniczanki szybko 
zniwelowały. Od tego momentu gra to
czyła się już pod dyktando koszykarek 
RMKS-u Partners, które rozegrały bar
dzo dobre spotkanie i zaprezentowały 
dynamiczną, efektowną koszykówkę, a 
to wywoływało aplauz wspaniałej ryb
nickiej publiczności. Do końca I poło
wy obraz gry wiele się nie zmienił. Ryb
niczanki bardzo uważnie zagrały w 
obronie, a kilkoma szybkimi atakami 
powiększały swoją przewagę, która po 
pierwszej połowie wynosiła 17 pkt. /43- 
26/.

W drugiej połowie po pierwszych 
wyrównanych minutach gry, rybniczan
ki zaczęły grać jeszcze lepiej, wręcz 
koncertowo, co wybijało z rytmu przy
jezdne, które powoli kapitulowały. 
Uważna i skuteczna gra w obronie, a 
przy tym skuteczny i zdecydowany atak, 
tak można by scharakteryzować poczy
nania rybniczanek, które nie dały więk
szych szans swoim rywalkom. Niewąt
pliwie gwiazdą tej części spotkania była 
Larisa Marczenko, która wreszcie za
demonstrowała swoje umiejętności. 
Zdobywając w całym spotkaniu 30 pkt. 
potwierdziła swoją przydatność w ryb
nickim zespole. Myślę, że cały zespół 
zagrał bardzo dobre spotkanie, a na bo
isku widać było radość ze zdobywanych 
punktów. Z pewnością wynik spotkania

mógł być o wiele wyższy ale kilka szkol
nych błędów rybniczanek nie pozwoli
ło na przekroczenie granicy 100 pkt. 
czego domagali się kibice. W ostatnich 
minutach spotkania trener M. Orczyk, 
który, pod nieobecność K. Mikołajca, 
bardzo dobrze poprowadził rybnicki

K. Wawoczny jak  na razie tylko raz 
wystąpiła w Ii-go ligowym zespole.

zespół wpuścił na parkiet mniej do
świadczone zawodniczki, które są je
szcze mało ograne w ligowych bojach. 
Po spotkaniu M. Orczyk powiedział: Nie
spodziewałem się aż tak łatwego zwy
cięstwa, liczyliśmy się z tym, iż Kraków 
przyjedzic w swoim najsilniejszym skła
dzie, ale jak  się później okazało dwie 
zawodniczki z pierwszej piątki musiały 
grać w pierwszoligowej Wiśle. Pomimo 
tego zespół gości nie oddał pola gry i 
przez 10 min. pojedynek był bardzo 
wyrównany. Potem jednak zaczęliśmy 
grać bardzo dobrze w obronie, a celne 
rzuty Kuszki, Fulbiszewskiej czy też in
nych koszykarek pozwalały na powięk
szanie przewagi. W drugiej połowie 
dziewczyny zagrały jeszcze lepiej, szyb
kimi atakami zdobywaliśmy większość

Złodziej czy...
W poniedziałek 5 lutego pomiędzy 

godziną 11.00 a 12.30 do poloneza 
zaparkowanego na parkingu Teleko
munikacji Polskiej przy ulicy Halle
ra włamał się nieznany sprawca. Zło
dziej po uszkodzeniu zamka od drzwi 
samochodu skradł telefon komórko
wy wart 2,6 tysiąca złotych. Czy był 
to pospolity złodziej czy też klient nie 
mogący doczekać się własnego tele
fonu?

Zniszczone samochody
W poniedziałek 5 lutego na rybnic

kich drogach miały miejsce dwie koli
zje. Pierwsza miała miejsce około po
łudnia na ulicy Nowej, gdzie ciężarów
ka z przyczepą podczas manewru omi
jania uszkodziła małego fiata. Kierow
ca ciężarówki zbiegł. Natomiast druga 
kolizja miała miejsce na ulicy Prostej. 
Z przejeżdżającej tamtędy ciężarówki 
star odczepiło się źle zamocowane koło 
zapasowe, które spadając uszkodziło 
samochód fiat 170.

Znowu rowery
Zbliża się wiosna, a więc złodzieje 

zainteresowali się kosztownymi rowe
rami. Dwa rowery górskie o łącznej 
wartości tysiąca złotych skradzione zo
stały z piwnic przy ulicy Wrębowej. 
Stało się to tej samej nocy, z 6/7 lute
go.

punktów i to było nasze zadanie. Cieszę 
się, że wreszcie swoje umiejętności za
prezentowała Larisa, która po trzech 
trudnych spotkaniach dopiero teraz przy 
równorzędnym zespole pokazała co po
trafi i myślę, że z meczu na mecz będzie 
coraz lepiej. To zwycięstwo umocniło 
nas na drugim miejscu, walczymy do 
końca i czekać będziemy na decyzje 
związane z reorganizacją I  i II ligi żeń
skiej”

W spotkaniu z Wisłą - Górnik Kra
ków punkty dla RMKS-u Partners zdo
były : L. Marczenko 30, A. Kuszka 25, 
G. Fulbiszewska i M. Nikitienko po 
12, A. Grelak 8, N. Skrago 4, A. To
maszewska 3, G. Szulik, A. Szalony, 
P. Mikołajek. W zespole gości najwię
cej punktów zdobyła P. Kozłowska i A. 
Parafiniuk po 10. Widzów 800.

Pozostałe wyniki 15 kolejki: AZS 
Rokita Wrocław - Lew Legnica 67 :45, 
Korona Kraków - Stal Bobrek Bytom 
70:58, Glinik Gorlice - AZS AWF Kra
ków 94 : 36, Cieszynianka Cieszyn - 
ASK Merkury Brzeg 67 : 64, pauzowa
ła Stal Stalowa Wola.
Tabela po 15 kolejce:

1. Glinik Gorlice 14 28 1291-673
2. AZS Rokita Wrocław 14 241033- 853
3. RMKS PARTNERS 13 24 982-823
4. Wisła Górnik Kraków 14 2 3103 8-1003
5. Korona Kraków 13 22 948- 776
6. ASK Merkury Brzeg 14 19 900-1047
7. Lew Legnica 14 18 859-1042 
8.Stal Stalowa Wola 13 18 733 - 923
9. Cieszynianka Cieszyn 14 17 865-1059
10. AZS AWF Kraków 14 17 760 - 989 
11.Stal Bobrek Bytom 13 15 797-1026

Już jutro tj. w sobotę 17 lutego ko
szykarki RMKS-u Partners udają się na 
mecz wyjazdowy do Bytomia, gdzie 
spotkają się z miejscowym Bobrkiem. 
Drużyna z Bytomia pomimo ostatniej 
lokaty w ligowej tabeli jest bardzo wy
magającym rywalem, a na własnej hali 
nawet z najlepszymi toczy, wyrównane 
boje. Dlatego też rybniczanki chcąc 
wygrać muszą zagrać bardzo dobry 
mecz. Myślę że warto udać się w sobot
nie popołudnie do Bytomia i także tam 
dopingować rybnicką drużynę.

M. T roszka

Zatrzymani w “Górniku”
W czwartek 8 lutego o godzinie 2.10 

policja zatrzymała na gorącym uczynku 
dwóch sprawców, którzy włamywali się 
właśnie do baru “Górnik” przy ulicy 
Rymera. Łup w całości odzyskano.

Zimowy wypadek 
W czwartek 8 lutego o godzinie 18.50 

na ulicy Chabrowej samochód osobo
wy ford sierra potrącił 8-letniego Seba
stiana, który podczas zabawy na śniegu 
zjechał ze wzniesienia bezpośrednio pod 
nadjeżdżające auto. Chłopiec doznał 
wstrząśnięcia mózgu i ogólnych potłu
czeń ciała. szoł

Po kilku telefonicznych rozmowach, 
w czasie których kierownictwo RKM 
uzgadniało wstępne warunki do Ryb
nika przyjechał wreszcie 27 - letni 
Ukrainiec Aleksander Latosiński i po 
kilku rozmowach podpisał kontrakt 
z Rybnickim Klubem Motorowym.

Do Polski nowy nabytek rybnickiej 
drużyny przyjechał ze swoim ojcem 
Siergiejem, który także był żużlowcem, 
a obecnie jest wiceprezydentem Ukra
ińskiej Federacji Motocyklowej. Stwa
rza to więc możliwości do stałych kon
taktów rybnickiej drużyny z ukraińskim 
żużlem.

Aleksander Latosiński na co dzień 
broni barw drużyny Lwowa, w której

jeździ 6 seniorowi 10 młodzieżowców. 
Do Rybnika ponownie zawita na pierw
sze wiosenne treningi, na które przyje
dzie ze swoim klubowym kolegą który 
także chciałby startować w polskiej li
dze. Jeżeli kolega Latosińskiego poka
że się z dobrej strony, to być może zo
stanie podpisany drugi kontrakt rybnic
ko-lwowski. Jak na razie Ukrainiec nie 
ma na swoim koncie oszałamiających 
sukcesów, ale powinien wnieść do ryb
nickiej drużyny trochę ożywienia. Na
tomiast nie doszedł do skutku kontrakt 
z innym Ukraińcem Władimirem Koło
dijem, który miał zbyt wygórowane 
wymagania co do warunków kontraktu.

MaT

Ciepły
zalew

Wszystkie stawy, glinianki 
i inne zbiorniki wodne w Ryb
niku i okolicach skute są gru
bym lodem. Z jednym wyjąt
kiem - zalewu przy elektrowni 
“Rybnik”. Fakt ten uświadamia 
nam jeszcze wyraźniej, ile nie
wykorzystanej wciąż energii 
cieplnej marnuje się na naszych 
oczach i zamiast mieszkań, 
ogrzewa niepotrzebnie miliony 
metrów sześciennych wody w 
zalewie. Mimo plusowej tempe
ratury radzimy jednak nie 
próbować kąpieli. Zabrania tego 
zresztą odpowiedni znak. szoł

R o zp o zn a j  
s ię  n a  zd jęc iu

Pierwsza z osób, które rozpoznają się 
na zdjęciu zrobionym w ubiegłym tygo
dniu na ul. Korfantego i zgłosi się w na
szej redakcji, otrzyma publikowaną w 
gazecie fotografię oraz pięć smakowitych 
kołoczyków! Zapraszamy do zabawy! 
Sponsorem naszej zabawy jest piekarnia 
Franciszka Studnika z Rybnika przy uli
cy 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.: szoł

Lodowisko w SP 22
Do szkół przy których zorganizowa

no lodowiska, o czym pisaliśmy w ub. 
numerze gazety, dodać należałoby Szko
łę Podstawową nr 22 w  Niedobczycach. 
Z lodowiska na szkolnym, asfaltowym 
boisku dzieci korzystały nie tylko w cza
sie ferii, ale również podczas zajęć wy
chowania fizycznego. Jest to szczegól
nie ważne - powiedział dyrektor szkoły

Przeciekał...
Kryty basen rybnickiego MOSiR-u, 

znajdujący się przy ul. Powstańców 
przez kilka dni lutego był nieczynny 
na skutek niewielkiej awarii, która 
została zgłoszona już w czasie zimo
wych ferii.

Otóż nie tak dawno położone nowe 
dno nic wytrzymało naporu wielbicieli 
pływania i w niektórych miejscach po 
prostu przeciekała woda. Firma zajmu
jąca się tymi sprawami najpierw chciała 
tę awarię usunąć bez spuszczania wody 
z basenu, ale jak się później okazało było 
to niemożliwe i dlatego też trzeba było 
wodę z basenu usunąć i stąd ta kilku
dniowa przerwa w funkcjonowaniu ba
senu. Teraz po awarii nie ma już śladu i 
ponownie możemy zażywać “gorących” 
kąpieli. MaT

Ż u ż e l

Latosiński w RKM
partners

MP. PARTNERS ENGINEERING

G A Z E T A
RYBNICKA

Kronika policyjna
Trzy lub cztery butelki

W niedzielę 1 lutego pomiędzy godzi
ną 17.00 a 20.00 przy ulicy Poniatow
skiego nieznany sprawca włamał się do 
domu jednorodzinnego. Wszedł do 
środka po wybiciu okna w piwnicy i 
spenetrował wszystkie pomieszczenia 
domu, skąd ostatecznie skradł trzy lub 
cztery butelki alkoholu za około 70 zło
tych.

Komputerowcy...
W nocy z 9 na 20 lutego kilku niezna

nych sprawców włamało się do siedzi
by firmy Damarex, znajdującej się przy 
ulicy Gotartowickiej. Złodzieje dostali 
się do środka po zerwaniu kłódek od 
kraty zabezpieczającej drzwi wejściowe. 
Ze środka skradli dwa komputery, dwie 
drukarki, telefax, elektroniczną maszy
nę do pisania “Olivetti” oraz kasetkę z 
firmowymi czekami bankowymi, a tak
że 2,7 tysiąca gotówki. Straty firmy 
oszacowano na 20,4 tysiąca złotych.

Pożar na Jaśminowej.
W piątek 9 lutego około godziny 21.00 

na prywatnej posesji przy ulicy Jaśmi
nowej spaliła się stodoła wraz z zabu
dowaniami gospodarczymi. Nie ustalo
no jeszcze ostatecznie przyczyn jak i 
spowodowanych przez ogień strat.

Ż u ż e l

Jerzy Pysz - w sytuacji kiedy nasza sala 
gimnastyczna jest remontowana.

Lodową taflę przygotowywali wspól
nie dyrektor szkoły, konserwator, 
uczniowie, a także rodzice. /r/

Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Rybniku - Kamieniu 

zaprasza wszystkie

osoby niepełnosprawne 
chcące uprawiać sport
na spotkanie organizacyjne w piątek 
23 lutego br. o godz. 16.00

do Ośrodka Rehabilitacyjnego - 
“BUSHIDO” w Rybniku 

na ul. Floriańskiej 1.

Zimowy turniej 
szachowy

W czwartek 8 lutego w Domu Kultu
ry w Boguszowicach odbył się Trzeci 
Zimowy Turniej Szachowy dla dzieci
i młodzieży zorganizowany przez Klub 
Szachowy “Zefir” Boguszowice. W tur
nieju wzięło udział 11 zawodników. 
Zwycięzcą został Krzysztof Szewczyk 
/6 pkt./, drugie miejsce zdobyli Jacek 
Woźnicki /4,5 pkt./ i ex aequo Marcin 
Kamiński.

Turniej prowadził instruktor klubu 
Wiesław Miłkowski.



Zdjęcie 
z album u czytelników

Zapraszamy na
szych Czytelników 
do wspólnego oglą
dania zdjęć. Wystar
czy przyjść do re
dakcji z ciekawym 
zdjęciem, które po 
o p u b l i k o w a n i u  
zwrócimy. /Można 
też wrzucić je do na
szych "żółtych 
skrzynek”/. Raz w 
miesiącu autora 
najsympatyczniej
szego lub najbar
dziej ” odjazdowe
go” zdjęcia firma 
” E K S P R E S  
FUJI”, Rybnik, ul. 
Reja 2, nagrodzi 
bezpłatnym wywo
łaniem i wykona
niem odbitek z rol
ki filmu.

Co mi w duszy gra? Zdj.:B.R.

AGENCJA REKLAMY I OGŁOSZEŃ

"SOŁ-ART"
44-203 Rybnik, 44-300 Wodzisław Śl.
ul. Stawowa 8a, ul. Mendego 1,
teł. 25-447 tel. 55-22-86

Nagrodę 
w postaci 
zestawu 

kosmetyków 
wartości 

30 zł
ufundowała 
AGENCJA 
REKLAMY 

I OGŁOSZEŃ 
” SOL-ART”

Poziomo: B 1 - Jedna z dwóch w sercu. B8 - Miasto w woj. rzeszow
skim, wytwórnia sprzętu komunikacyjnego. C6 - Wyspa na Morzu 
Adriatyckim. D 1 - Można z nim kogoś odesłać. D8 - Działo artyleryj
skie. F1 - Wiedza o prasie. H 1 - Miasto w północno-zachodniej Buł
garii. J1 - Przychodzą z wizytą. J8 - Tereny z drzewami, krzewami,  
roślinami ozdobnymi. K6 - Oceaniczny lub melioracyjny. L 1 - Miasto 
we wschodniej Rumunii, nad rzeką Birlad. L8 - Wyspa na Morzu 
Egejskim, główne miasto Ajos Kirikos.
Pionowo: 2A - Straszydło, mutant. 2H - Wynik dzielenia. 3F - Na po
czątku alfabetu. 4A - Lotnik francuski, lot dookoła świata, 1930 - lot 
Paryż - Nowy Jork. 4H - Górale Karpat Wschodnich. 6A - Pomiary i 
badania geodezyjne związane z robotami górniczymi. 8A - Przedsta
wiciele dyplomatyczni najwyższego stopnia. 10A - Drugi wg oddale
nia księżyc Marsa. 10H - Miasto w Iranie u podnóży gór Elbrus. 11F 
- Pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 90. 12A - 1 dolar składa 
się ze 100. 12H - Astronauta amerykański, członek załogi “APOLLO 
11”.
W rozwiązaniu wystarczy przesłać hasło , ja k ie  pow stanie po uporząd
kowaniu liter wg szyfru: D4, K6, F8, J 1, L12, M2, D10; J6, F1, G 11, 
L9, H2; J8, A10, J12, A8, H6, B12; H6, D10, H6; J3, B3, J5, D5, A12, 
H4.

Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki nr 5 z hasłem “Kto sieje wiatr, zbiera 
burzę” otrzymuje RÓŻA SZULIK , ul. Rybnicka 215, 44-240 Żory - Rowień.

Nagroda do odebrania w redakcji przez miesiąc 
od daty ogłoszenia nazwiska zwycięzcy.

BARAN - 21.03. - 20.04. - Wykonywanie nowego zadania rozpoczniesz w dużej grupie, 
której wkrótce zaczniesz liderować. Twoje niekonwencjonalne metody kierowania spra
wią że grupa nieco stopnieje, co przedsięwzięciu wyjdzie tylko na dobre, a Ty zbierzesz 
zasłużone laury.
BYK - 21.04. - 20.05. - Przyjdzie Ci dokonać dokładnego bilansu swoich finansowych 
zasobów, bo przed Tobą duży wydatek. Możesz z niego zrezygnować, ale wtedy stracisz 
okazję do poznania nowych ludzi, i przeżycia emocji dotąd Ci nieznanych...
BLIŹNIĘTA - 21.05. - 21.06. -Poznasz ludzi dzięki którym rozwiniesz umiejętności przy
datne na gruncie zawodowym. Wbrew Twoim obawom nowe znajomości okażą się sympa
tyczne, zrezygnuj więc z planowanego wcześniej dystansu.
RAK - 22.06. - 22.07. - Dotąd Ty wybierałeś i dyktowałeś warunki, teraz znajdziesz się w 
sytuacji oczekującego na propozycje. Na szczęście dobra opinia sprawi, że nie będziesz 
czekał długo, a satysfakcja ze wspólnego przedsięwzięcia przytłumi żal z powodu utraconej 
pozycji.
LEW - 23.07. - 23.08. - Wprawdzie na to co Cię spotyka zasłużyłeś sobie tylko częściowo, 
ale ta świadomość w niczym Ci nie pomoże. W rezultacie nie ma sensu walczyć o przetrwa
nie czegoś co jest tylko namiastką uczucia. Cierpienie oczyści Twój umysł i serce. 
PANNA - 24.08. - 22.09. - Jeśli dotąd nie robiłeś tego, co przyniosłoby Ci największą 
satysfakcję, będzie okazja by to zmienić. Warunkiem podjęcia takiej decyzji może jednak 
być tylko całkowite przekonanie o je j słuszności. Wszelkie wątpliwości osłabią Twoją wolę 
działania.
WAGA -23.09. - 23.10. - Umiejętność współżycia z otoczeniem przysparza Ci wciąż przy

jaciół, na dłuższą jednak metę ten ciągle rozszerzający się krąg znajomych stanie się uciąż
liwy. Proporcje czasu poświęcanego innym są dla Ciebie zdecydowanie niekorzystne. Zmień 
to póki nie jest za późno.
SKORPION - 24.10. - 22.11. - Jeśli i tym razem nie wyciągniesz wniosków z sytuacji, 
przestaniesz być wiarygodny dla partnerów w interesach. Oni zawierzyli Twoim umiejęt
nościom i powierzyli Ci pieniądze. Obserwuj więc rozwój wydarzeń, a zorientujesz się w 
mig co zrobić.
STRZELEC 23.11. - 21.12. - Koniec z szerokim gestem. Interesy nie pójdą tak dobrze jak  
to sobie zaplanowałeś, ale wystarczy niewielkie ograniczenie o najbardziej ekstra wydatki, 
a sytuacja wróci do normy. Nie wdawaj się w żadne poważne dyskusje, nie warto... 
KOZIOROŻEC - 22.12. - 20.01. - Pamiętaj, że lepsze jest wrogiem dobrego. Jeśli ktoś 
będzie się starał namówić Cię do zmiany planów, widzi w tym wyłącznie własną korzyść. 
Nie zmieniaj rytmu swoich codziennych obowiązków, bo ktoś może Cię posądzić o niekon
sekwencję.
WODNIK - 21.01. -19.02. - Bądź otwarty na wszelkie nowe propozycje, choćby z począt
ku wydawały Ci się szalone i niedorzeczne. Okażą się one bardzo ważne dla pozytywnego 
biegu Twoich spraw, które ruszą z kopyta za sprawą jednej, jedynej osoby..
RYBY- 20.02. - 20.03. - Coś lub ktoś wpłynie na Twoje poglądy i cele, które wytyczyłeś 
sobie na ten tydzień. Może to wprowadzić nieco chaosu, ale w ogólnym rozrachunku wyj
dziesz z niego na plusie.

G uziki 
j a k  p e r ły

Hobby mojej mamy, która w młodo
ści zbierała guziki, okazało się po latach 
bardzo przydatne. Koleżanki pytają dziś 
z zazdrością skąd biorę tak ładne, ory
ginalne okazy. A guzik spełnia dziś jed
ną z ważniejszych ról w teatrze mody. 
Stał się on niezastąpionym elementem 
kostiumu, płaszcza czy 
sukienki. Guzik czy 
sprzączka spełniają dziś 
nie tylko użyteczną ale 
przede wszystkim  
ozdobną funkcję i z ła
twością pełni rolę biżu
terii.

W niektórych przy
padkach guziki są tyl
ko ozdobą jak choćby 
naszyte na prosty beret 
- pomysł może trochę 
pracochłonny, ale efekt 
murowany. Nikogo też

już dziś nie zdziwi, kiedy przy bluzce 
lub żakiecie każdy guzik będzie inny, 
byle utrzymać się w podobnej konwen
cji. Kiedyś kupienie ładnych guzików

•było nic lada problemem, dziś można 
wybierać do woli lub... na fali nostalgii 
wykorzystać te zbierane w młodości 
przez mamy i bacie. Wróżka

Rybnickie puzzle

Zamieszczamy kolejne dwie z siedmiu części naszej łamigłówki. Wystar
czy złożyć je z ostatnimi dwoma, które zamieścimy w następnym nr. ”GR”. 
Całość należy przesłać do redakcji lub wrzucić do którejś z naszych ż ó ł
tych skrzynek”, nie zapominając o podaniu swojego adresu!

Dziś proponuję Paniom "fałszywe 
zrazy nelsońskie" - pyszne obiado
we lub kolacyjne danie bezmięsne 
/ prawdziwe zrazy nelsońskie przygo
towuje się z polędwicy wołowej/. 
Przyznaję, że wymaga ono trochę 
pracy, lecz zachęcam do wypróbowa
nia.
Suszone grzyby 2 - 3 dkg 
4 jajka
4-6 ziemniaków
3 cebule 
słodka śmietana 
kawałek żółtego sera 
przyprawy, tłuszcz

Suszone grzyby namoczyć na kilka 
godzin. Następnie ugotować /wywar 
zostawić/. Jajka ugotować na twar
do. Ziemniaki ugotować w mundur
kach. W  rondelku rozpuścić trochę tłu
szczu wrzucić drobno pokrojone: ce
bule i grzyby. Przysmażyć lecz nie 
dopuścić by cebula się zrumieniła. 
Naczynie do zapiekania wysmaro
wać masłem - układać warstwy po
krojonych w plastry ziemniaków,jaj, 
grzybów. Posolić, popieprzyć. Pół 
szklanki wywaru z grzybów zmieszać 
z połową szklanki słodkiej śmietany. 
Dodać trochę startego na tarce żółte
go sera. Przyprawić do smaku i zalać 
tak przygotowaną "polewą" ziemnia
ki, jajka i grzyby. Zapiekać w gorą
cym piekarniku przez 1/2 godziny. 
Podawać z kiszonym ogórkiem.

Na deser: mus cytrynowy
4 jajka
20 dkg cukru 
2 cytryny
1 pełna łyżka żelatyny

Cytryny wyszorować, sparzyć. Ze
trzeć skórkę na talerzyk, sok wycisnąć 
do szklanki. Oddzielić żółtka od bia
łek. Białka ubić na sztywną pianę, do
dając pod koniec po trochu: cukier, 
żółtka, sok z cytryny i skórkę cytryno
wą. Dodać żelatynę rozpuszczoną w 
jak najmniejszej ilości wrzątku. Deli
katnie wymieszać, rozłożyć do szkla
nych pucharków, udekorować "kle
ksem" dżemu.

GAZETA
RYBNICKA,

GAZETA RYBNICKA. Tygodnik samorządowy. Tytuł nawiązuje do pisma "Sztandar Polski 
i Gazeta Rybnicka” wydawanego w okresie międzywojennym przez Michała F. Kwiatkowskiego a redagowanego 
w latach 1927-1939 przez Ignacego Knapczyka. WYDAWCA: "Mała Scena Rybnicka" na zlecenie Rady Miasta. 
Redaktor Naczelny: Wiesława Różańska. Redaguje zespół. Druk: Drukarnia “OLDPRINT”, Żory.
Zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów i zmiany tytułów. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

NASZ ADRES: 44-200 Rybnik 
Rynek 12a (oficyna) 
Skrytka pocztowa 96 

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

8 G A Z E T A  R Y B N I C K A

TYGODNIK SAMORZĄDOWY

Fatałachy z naszej szafy

Pod znakami zodiaku PALCE LIZAĆ 
czyli kuchnia Joli

Czytaj razem  
z nami

Uciekaj Króliku
Harry Angstrom prowadzi spokojne ży

cie u boku swojej żony Janice. Chcąc 
utrzymać ją  i kilkuletniego syna podej
muje się każdej pracy. Nie jest to jednak 
mile widziane przez Janice, która chce 
aby Harry pracował u jej ojca w warszta
cie samochodowym. Ponieważ ona sama 
nigdzie nic pracuje oczekując porodu dru
giego dziecka, często upija się z nudów, 
oglądając cały dzień program telewizyj
ny. Po kilku miesiącach Harry ma dosyć 
ciągle pijanej i znudzonej żony i ucieka 
do poznanej przez starych przyjaciół 
Ruth. Mieszka z nią do czasu narodzin 
córki. Potem przypomina sobie, że jest 
ojcem i mężem i wraca do Janice. Sielan
ka jednak nie trwa długo, bo żona nie 
przestaje pić.

Powieść Johna Updike’a to opis pro
blemów egzystencjonalnych nękających 
społeczeństwo amerykańskie w latach 50 
ukryty pod historią zwykłej rodziny z 
małego miasteczka, zaś główny bohater 
nieprzystosowany do roli męża i ojca jest 
typowym przedstawicielem ówczesnej 
dwudziestokilkuletniej młodzieży marzą
cej o wolności i braku ograniczeń. Tytu
łowy “Królik” to przydomek Harry’ego 
i jednocześnie postawa uciekającego od 
problemów życiowych człowieka.

John Updike - Uciekaj Króliku 
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