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Zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta

Swobodnie, ale... do pewnych granic
Na ostatniej sesji Rada Miasta Ryb

nika podjęła uchwałę w sprawie spo
rządzenia zmian w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta Rybnika.

Plan ten został zatwierdzony uchwa
łą  RM jeszcze w maju 1993 roku, a jego 
ustalenia obowiązują od grudnia tegoż 
roku. Wiceprezydent Józef Cyran pod
kreślał podczas ostatniej sesji RM zale
ty funkcjonującego od ponad dwóch lat 
planu. Na terenie Rybnika tworzy on 
główny zarys kształtu przestrzenno-
urbanistycznego miasta. Stanowi ogól
ne zasady postępowania w ramach po
szczególnych stref funkcjonalnych, na 
jakie nasze miasto podzielono. Zawiera 
wykaz inwestycji dopuszczalnych na 
danym terenie. Jego elastyczne zapisy 
dobrze służą rozwojowi budownictwa i 
prawidłowem u zagospodarowaniu  
przestrzennemu - stwierdził J. Cyran, 
referując projekt uchwały podczas ostat
niej sesji RM.

Zaistniała jednak konieczność wpro
wadzenia do tego planu zmian. Są one 
podyktowane m.in. występującą od gru
dnia 1994 roku w Rybniku tendencją 
stałego wzrostu inwestycji budowla
nych. Na przykład w latach 1990-1993 
wydawano średnio 250 decyzji lokali
zacyjnych i tyle samo pozwoleń na bu
dowę rocznie. Tymczasem w samym 
tylko roku ubiegłym wydano 613 decy
zji lokalizacyjnych i aż 810 pozwoleń 
na budowę. W styczniu br. ponad dwu
krotnie wzrosła w porównaniu ze stycz
niem 1995 roku ilość wydanych zezwo
leń budowlanych. Jednocześnie ilość 
decyzji negatywnych w roku 1995 zma
lała do ok. 2 procent (gdy w latach 1990-

1993 wynosiła ok. 20 procent). Zatem 
zmiany w miejscowym planie zagospo
darowania przestrzennego Rybnika wy
m uszają zmieniające się nieustannie 
potrzeby społeczne.

Zmiany idą - ogólnie rzecz biorąc - 
w kierunku ukonkretnienia form 
użytkowania terenów, co zostanie 
objęte zapisem w poszczególnych 
wnioskach o decyzję lokalizacyjną i 
pozwoleniach na budowę, w miejsce - 
istniejących do tej pory bardziej ogól
nych ustaleń dla stref funkcjonalnych. 
Inwestor, składając wniosek, będzie 
się musiał liczyć z zawężonym polem 
manewru. Nie będzie mogła powstać 
inna inwestycja (jak to często do tej 
pory bywało) niż ta, którą określił we 
wniosku. Wymuszać to będą ściślejsze 
niż w dotychczasowym planie zasady i 
warunki podziału terenu na działki bu
dowlane, zasady i standardy kształtowa
nia zabudowy, przeznaczenie terenów 
oraz linie rozgraniczające tereny o róż
nych zasadach zagospodarowania, a tak
że zasady obsługi w zakresie infrastruktury

tury technicznej.
Efekt ogólny obecnych zmian miej

scowego planu przestrzennego zagospo
darowania miasta prowadzi w kierun
ku zagęszczenia zabudowy i lepszego 
niż dotychczas wykorzystania po
wierzchni. Punkt drugi uchwały prze
widuje wydawanie zezwoleń na lokali
zację zabudowy jednorodzinnej w obrę
bie niektórych fragmentów strefy rolni
czo-osadniczej Rybnika. Zakłada on tak
że wypełnianie luk w zabudowie jedno
rodzinnej we fragmentach strefy dolin i 
cieków układu fizjograficznego miasta. 
Przewidziana w tym punkcie uchwały 
“zmiana wskaźników urbanistycznych” 
pozw oli na zagęszczenie zabudowy 
m.in. na terenach otw artych miasta, 
gdzie dotychczasowy plan tylko warun
kowo dopuszczał zabudowę. Pozwoli to 
także na bardziej racjonalne wykorzysta
nie istniejącej powierzchni budowlanej 
bez naruszania podstawowych zasad 
funkcjonowania danej strefy terenów 
wchodzących w skład rybnickiej gminy.

c.d. na stronie 3

Minęło 60 lat wspólnej 
życiowej drogi Marty 
i Eryka Kneszów z 

Orzepowic oraz Berty 
i Ernesta Kulów z
Gotartowic.

Czytaj na stronie 4

Diamentowe Gody

Wystawa w hallu 
Teatru Ziemi Rybnickiej

Alternatywne 
źródła ciepła

Marta i Eryk Kneszowie z rodziną

Maria i Julia Zbikowskie jeszcze nie zdążyły rozpakować bagaży...

Polska rodzina z Kazachstanu 
zamieszka w Rybniku

“Bóg nam sprzyja...”
Jechały od wtorku. Najpierw półtora 
dnia, by wydostać się z Kazachstanu. 
Dwa razy przekraczały granicę kazach
sko-rosyjską, a kiedy w sobotę wysiadły 
z pociągu w Warszawie -powiedziały: 
“ Teraz jesteśm y w dom u”.

Pomysłodawczyni sprowadzenia do 
Rybnika rodziny z Kazachstanu człon
kini Zarządu Miasta Maria Kufa-Sko
rupowa zna Zinkowskich od 1994 r. 
Jednak dopiero w sobotę 17 lutego poznała

znała osobiście Marię i Julię - matkę 
rodu i jej córkę - pierwsze dwie Polki z 
miejscowości Szortandy, które zamie
szkają w naszym mieście.

Wszystko zaczęło się od artykułu w 
gazecie “Wspólnota”. W tekście “Niech 
nikt nie stoi na uboczu... ”, który ukazał 
się w listopadzie 1994 roku znalazł się 
anons, że redakcja dysponuje adresami 
polskich rodzin z Kazachstanu, które 
chciałyby wrócić do kraju. Na informa
cje te od razu zareagowała M. Kufa- 
Skorupowa. Tak zaczęła się korespon
dencja, najpierw  z redakcją gazety i 
później z samymi Zinkow skim i. Je
szcze w grudniu 1994 roku Zarząd 
M iasta zw rócił się do Rady M iasta z 
prośbą o wyrażenie zgody na sprowa
dzenie rodziny do Rybnika. Podjęto 
odpow iednią uchwałę i od tej chwili 
zaczęły się działania administracyjne,

c.d. na stronie 3

MIESIĘCZNY
ZA DARMO!

W ydrukow any obok kupon może 
być szansą  na darmowy bilet mie
sięczny komunikacji miejskiej na 
terenie Rybnika. W ystarczy go wy
ciąć i razem z kuponami drukow any
mi w lutow ych num erach "GR" na
kleić na kartkę pocztow ą i wysłać na 
adres naszej redakcji lub wrzucić do 
“żó łtych  sk rzynek” w term inie do 
10 marca.

Kartki w ezm ą 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.

imię i nazwisko

Nr indeksu 
359-823

Berta i Ernest Kulowie z synami

Otwarcie w piątek, 23 lutego 
o  godz. 13.00

Zdj.: Zb. Solarski
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R e c i ta l  w  T Z R
Jacek Wójcicki 
w Rytmika!

Artyści z “Piwnicy pod Baranami” by
wali w Rybniku kilkakrotnie. Teraz jej 
najjaśniejsza gwiazda - Jacek Wójcic
ki wystąpi w recitalu, a towarzyszyć mu 
będzie Beata Rybotycka. Wielbiciele 
niezwykłego talentu i fascynującej oso
bowości Wójcickiego czekali na tę chwi
lę długo i pewnie się nie zawiodą.

Jacek Wójcicki wystąpi w Teatrze 
Ziemi Rybnickiej w niedzielę 3 mar
ca o godz. 16.00. / r /



Zarząd Miasta informuje
O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 18 ust.2 pkt.l 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o za
gospodarowaniu przestrzennym / 
Dz.U. Nr 89 poz. 415/ oraz uchwa
ły Rady Miasta Rybnika Nr 170/XV/ 
96 z dnia 14.02.1996 r. zawiadamia
my o przystąpieniu do sporządze
nia zmiany w miejscowym planie 
ogólnym zagospodarowania prze
strzennego miasta Rybnika za
twierdzonym  uchw ałą nr 276/ 
XXXV/93 Rady Miasta Rybnika z 
dnia 5.05.1993 r.

Zmianą planu objęte są tereny:

* w dzielnicy Śródmieście przy skrzy
żowaniu ulic Mikołowskiej i Kolejowej,
* w dzielnicy Nowiny przy skrzyżowa
niu ulic Zebrzydowickiej i Budowla
nych oraz przy ulicach Zebrzydowickiej, 
Wierzbowej, św. Józefa i Budowlanych,
* w dzielnicy Północ i Wawok przy uli
cy Nadbrzeżnej,
* w dzielnicy Paruszowiec - Ligota przy 
skrzyżowaniu ulic Prostej i Żorskiej oraz 
przy ulicach Stawowej, Wolnej i I. Łu
kasiewicza,
- w dzielnicy Chwałowice przy ulicy J. 
Pukowca,
- w dzielnicy Zebrzydowice przy uli
cach: C.K. Norwida, Kosów, Przedmie
ście, Krzywej, M. Buhla, Równej i Ma
linowej,
* w dzielnicy Wielopole przy ulicy Gli
wickiej,
* w dzielnicy Rybnicka Kuźnia przy uli
cy Lipowej,
* w dzielnicy Kłokocin przy ulicy Wło
ściańskiej,
* w dzielnicy Niedobczyce Południe 
przy ulicy Górnośląskiej,
* w dzielnicy Popielów - Radziejów przy 
ulicach: Modrzewiowej, Żwirowej, L. 
Staffa i J.U. Niemcewicza,

* w dzielnicy Kam ień przy ulicach: 
Gminnej, Z. Nałkowskiej, Makowej i w 
rejonie Świerki /działka nr 116/31/,
* w dzielnicy Golejów przy ulicy Ko
misji Edukacji Narodowej oraz
M. Gierymskiego,
* w dzielnicy Chwałęcice przy ulicach : 
H. M arusarzów ny, B. Czecha oraz w 
rejonie Pniow iec /działki nr 734/2, 
733/2/,
* w dzielnicy Stodoły przy ulicy Rudz
kiej,
* w dzielnicy Zamysłów przy ulicach: 
Pod Lasem, Raciborskiej, W. Witosa i 
Wodzisławskiej.
Szczegółową lokalizację terenów obję
tych zmianą przedstawiono na mapie 
w skali 1:10000, która znajduje się do 
wglądu w Wydziale Urbanistyki, Ar
chitektury i Nadzoru Budowlanego 
Urzędu Miejskiego w Rybniku. 
Przedmiotem zmiany w planie jest:
* lokalizacja uzupełniającej zabudowy 
jednorodzinnej na fragmentach terenów 
strefy R-”rolniczo-osadniczej” przy uli
cach: Kosów, Malinowej, Równej, M. 
Buhla, Gliwickiej, J. U. Niemcewicza, 
Rudzkiej oraz na Pniowcu,
* lokalizacja uzupełniającej zabudowy 
jednorodzinnej na fragmentach terenów 
strefy E2 - “dolin i cieków układu fizjo
graficznego miasta” przy ulicach: Ma
kowej, Stawowej, Wierzbowej, Lipowej 
i Pod Lasem,
* zmiana wskaźników urbanistycznych 
oraz uszczegółowienie użytkowań na te
renach strefy E3- “terenów otwartych 
miasta z warunkowym dopuszczeniem 
zabudow y” przy ulicach: L. Staffa, 
Wierzbowej, Zebrzydowickiej, Gliwic
kiej, J. Pukowca, Wolnej, Kolejowej, 
Włościańskiej, Wodzisławskiej, H. Ma
rusarzówny, Żorskiej, Krzywej, B. Cze
cha, Budowlanych, Pod Lasem, Górno
śląskiej i M. Gierymskiego,
* utworzenie strefy produkcyjno-usługowej

Zarząd Miasta informuje
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 “O ferta  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 chlorokauczukową 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;

Referendum w Rybniku

W lokalu 
wyborczym 
nr 1
w popularnym 
"Okrąglaku ". 

Zdj.: sol

usługowej przy ulicy Gliwickiej w dzielni
cy Wielopole oraz przy ulicy Pod La
sem w dzielnicy Zamysłów,
* lokalizacja obiektów obsługi komuni
kacji kołowej oraz obiektów usługo
wych przy skrzyżowaniu ulic Prostej i 
Żorskiej, Mikołowskiej i Kolejowej, Bu
dowlanych i Zebrzydowickiej.
* lokalizacja obiektów turystyki przeja
zdowej przy ulicy Rudzkiej w dzielnicy 
Stodoły,
* lokalizacja obiektów usługowych i 
magazynowo-składowych przy ulicy Li
powej,
* zmiana przebiegu projektowanej uli
cy lokalnej w dzielnicy Zamysłów.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnio
ski do wyżej wymienionej zmiany w 
planie. Wnioski na piśmie należy skła
dać w Wydziale Urbanistyki, Archi
tektury i Nadzoru Budowlanego 
Urzędu Miejskiego w Rybniku przy 
ul. Miejskiej 7 pokój nr 74 w termi
nie do 1.04.1996 r.

Wniosek powinien zawierać nazwi
sko, im ię i ad res w n ioskodaw cy , 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nie
ruchomości której dotyczy.

W niedzielnych referendach 
uwłaszczeniowych wzięło udział 
32,8 proc. uprawnionych do gło
sowania rybniczan, czyli wynik 
był zbliżony do frekwencji krajo
wej. Na pierwsze pytanie, tzw. 
prezydenckie, “tak” odpowiedzia
ło 95,7 proc. głosujących.

W drugim referendum na pierw
sze pytanie twierdząco odpowie
działo 93,8 proc. rybniczan, na 
drugie 95,5 proc. na trzecie - tyl
ko 23,8 proc., zaś na czwarte 89,9 
proc.

W Rybniku uprawnionych do 
głosowania było 102502 osoby.

Odpowiedź poczty
Cieszymy się, że kierownictwo ryb

nickiego Rejonowego Urzędu Poczty 
zareagowało na krytyczne uwagi na
szego czytelnika, które wydrukowa
liśmy w numerze 3 “Gazety Rybnic
kiej” z 19 stycznia br.

A oto wyjaśnienia, które z pewno
ścią naszego czytelnika usatysfakcjo
nują:

W dniach szczególnego nasilenia ru
chu tj. 10, 14, 15 oraz w dwu ostatnich 
dniach każdego miesiąca w Urzędzie 
Pocztowym Rybnik 1 czynne są wszyst
kie okienka kasowe, łącznie z  rezerwo
wymi. Mimo to nadal klienci zmuszeni 
są do oczekiwania w kolejkach.

W celu poprawy tej sytuacji od marca 
br. obsługa okienek listowych przygo
towana będzie do przejmowania części 
czynności kasowych. Ten system z  całą 
pewnością odciąży okienka kasowe lecz 
całkow icie nie zlikw iduje kolejek w 
dniach szczególnego obciążenia. Zwra
camy się też z  prośbą do naszych klien
tów, by zechcieli częściej korzystać z  
usług naszej instytucji również w innych 
dniach niż wymienione i za taką wyro
zumiałość dziękujemy.

Znaczki pocztowe znajdują się w cią
głej sprzedaży na wszystkich okienkach 
i to w pełnym nominale. Odsyłanie klien
tów do innych okienek je s t  niedopu
szczalne. Jeżeli taki wypadek miał miej
sce - przepraszamy.

Z-ca Dyrektora 
Rejonowego Urzędu Poczty 

Kazimiera Kaszuba

Zarząd Miasta informuje
Drukowany poniżej wykaz jednostek organizacyjnych miasta stanowi za

łącznik do Statutu Miasta, który na ostatniej sesji Rady Miasta dostosowano 
do zmian wynikających z ustawy z 29 września 1995 o zmianie ustawy o sa
morządzie terytorialnym (Dz.U. 124, poz. 601).

Wykaz jednostek organizacyjnych miasta Rybnika:

1. Rybnickie Służby Komunalne
2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
3. Zarząd Zieleni Miejskiej
4. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
5. Ośrodek Pomocy Społecznej
6. Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego
7. Miejska Biblioteka Publiczna
8. Rybnickie Centrum Kultury
9. Muzeum
10. Mała Scena Rybnicka
11. Dom Kultury Rybnik - Boguszowice
12. Dom Kultury Rybnik - Niedobczyce
13. Dom Kultury Rybnik - Chwałowice
14. Miejski Zarząd Szkół i Przedszkoli
15. Młodzieżowy Dom Kultury
16. Zespół Ognisk Wychowawczych
17. Przedszkola od nr 1 - 46 za wyjątkiem nr 24, 28, 30, 40, 44
18. Szkoły Podstawowe od nr 1 - 35 za wyjątkiem nr 7
19. Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1
20. Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 2
21. Ognisko Pracy Pozaszkolnej - Zespół Przygoda 
2 2 . 1 Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śl.
23. IV Liceum Ogólnokształcące
24. V Liceum Ogólnokształcące
25. Zespół Szkół Ogólnokształcących, LO im. H. Sawickiej, LO dla Dorosłych
26. Zespół Szkół Budowlanych
27. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych
28. Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych
29. Zespół Szkół Technicznych
30. Zespół Szkół Zawodowych, ul. Karłowicza 48
31. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2
32. Zasadnicza Szkoła Zawodowa, ul. św. Maksymiliana 26
33. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1, ul. Małachowskiego 145
34. Policealne Studium Zawodowe przy I Liceum Ogólnokształcącym

Od stycznia tego roku PKO BP, 
w tym oddział w Rybniku wpro
wadziło do obiegu dwie karty ban
kowe - Ekspres i Visa Classic.

Nowa karta Ekspres wprowadza udo
godnienia przy korzystaniu z konta oso
bistego na terenie kraju. Do tej pory 
bank ustalał wielkość kwoty jaka mo
gła być tygodniowo pobierana za pomo
cą dawnych kart, teraz natomiast każdy 
właściciel konta sam deklaruje wyso
kość wypłat / od 10 do 900 zł/. Oprócz 
tego może wskazać na inne osoby /ma
ksimum 5/, które też dzięki kartom mogą 
korzystać z konta. Sam też decyduje o 
lim icie w ypłat z kart dodatkowych. 
Można więc zamiast kieszonkowego,

Nowe karty
PKO

wyrobić nastoletniemu dziecku kartę 
bankową i uczyć od najmłodszych lat 
korzystania z wynalazków końca XX 
wieku. Karta jest o tyle wygodniejsza, 
że odpada przy korzystaniu z niej wypi
sywanie czeków i stanie w kolejkach do 
kasy, na co wszyscy narzekają. Pienią
dze wybierać można natomiast w ban
komatach, których na terenie Rybnika, 
jest trzy - w banku PKO na ul. Białych 
czynny w godzinach pracy oraz całodo
bowe na kopalniach “Jankow ice” i 
“Chwałowice”.

Druga karta Visa Classic jest szcze
gólnie pomocna przy wyjazdach za gra
nicę. Może podobnie jak Ekspres słu
żyć do wybierania gotówki, ale popu
larniejsze jest wykorzystanie jej przy re
gulow aniu rachunków  w m iejscach 
gdzie taka karta jest honorowana. O ile 
jednak kartę Ekspres m ogą posiadać 
wszyscy właściciele kont osobistych, 
Visa oferowana jest specjalnym klien
tom banku.
Obie karty mają też dodatkowe zabez
pieczenia. Każdy posiadacz dostaje czte
rocyfrowy kod do wejścia do bankoma
tu. Jest on znany tylko osobie korzysta
jącej z karty, a bez niego niemożliwa jest 
wypłata.

Obie karty opierają się na kontach oso
bistych, nawet w przypadku karty Visa 
nie jest wymagane posiadanie konta 
walutego. Dodatkową atrakcją tego ro
dzaju karty jest to, że ustalony limit mie
sięcznych wypłat nie musi być zabez
pieczony, jedynie w chwili rozliczenia 
- na koniec każdego miesiąca trzeba 
uzupełnić ewentualny debet.

/a/

O d p o w ie d z i n a  lis ty



Wśród stu najlepszych
Już po raz drugi miesięcznik “Płom yczek” ogłosił 

wyniki plebiscytu na najlepsze szkoły podstawowe.
Na 92 miejscu znalazła się SP nr 10 z Rybnika.

Ocenę szkół przeprowadzono na pod
stawie nadesłanych protokołów kurato
riów oświaty i wojewódzkich ośrodków 
metodycznych, a podstawowym kryte
rium było uczestnictwo i nagrody w róż
nego rodzaju konkursach przedmioto
wych, olimpiadach, zawodach sporto
wych na szczeblu wojewódz
kim, krajowym i międzynaro
dowym.
- O tym, że nasza szkoła zmie
ściła się w setce najlepszych 
dowiedziałem się przy okazji 
od kolegi i sądziłem, że to 
żart” - powiedział dyrektor 
SP 10 Marek Stojko.

Rybnicka “dziesiątka” miała 
w ubiegłym roku szkolnym sze
ściu laureatów olimpiad 
przedmiotowych m.in. z języka 
niemieckiego, angielskiego, ge
ografii, historii, matematyki. W 
konkursach ogólnopolskich 
uczniowie z SP 10 również od
nosili sukcesy. W konkursie 
ortograficznym zdobyli III miej
sce i wyróżnienie, a na Ogólno
polskim Turnieju Krajoznaw
zo-Turystycznym drużyna 

PTTK była piąta.
Najsilniejszą stroną szkoły 

jest pływanie. Uczniowie z 
powodzeniem sta rtu ją  w 
większości zawodów w regio
nie. Osiągnięcia pływaków 
oceniono w konkursie na naj
lepszą szkołę wysoko, ale

okazuje się, że w dziesiątce dzieje się o 
wiele więcej...
- Wokół szkoły dzięki rodzicom i gronu 
pedagogicznemu, tworzy się dobry kli
mat, a bez tego nie byłoby sponsorów, 
ani nie zrealizowalibyśmy bardzo wielu 
przedsięwzięć - twierdzi M. Stojko. W

szkole już od kilku lat działa telewizja. 
Uczniowie sami przygotowują i realizu
ją  SASZ - Serwis Aktualności Szkolnych 
oraz okazjonalne programy związane ze 
szkolnymi / i nie tylko/ wydarzeniami. 
Jest też studio radiowe, redakcje dwóch 
szkolnych gazetek “Dychy” i “Kleksi
ka”, sala komputerowa, szkolny sklepik i 
klub uczniow ski. Z tego ostatniego 
uczniowie szczególnie się cieszą. Mają 
swoje miejsce, gdzie w czasie przerwy 
mogą spędzić czas. Drugim miejscem 
skąd nikt nie chce wychodzić jest świe
tlica. Różnorodne zajęcia i zabawy przy
ciągają szczególnie młodsze dzieci.
- Dopóki uczniowie sami będą mieć po
mysły i będzie im się chciało coś robić - 
będę ich popierał. Wszystkie działania w  
szkole mają służyć upodmiotowieniu  
ucznia i zawsze będziemy na to patrzeć 
przede wszystkim. Chcemy aby szkoła 
była otwarta na nowości techniczne i pe
dagogiczne, a młode grono pedagogicz
ne temu sprzyja ” - mówi dyrektor.

SP 10 była pierwszą w Rybniku 1000 - 
latką ale w 1990 roku rozbudowano ją  o 
nowe skrzydło. Nie jest już molochem osie
dlowym, gdzie lekcje są prowadzone na kil
ka zmian. Teraz uczęszcza do niej 862 dzie
ci, których uczy 54 nauczycieli.

Już teraz troje uczniów zakwalifikowało 
się do drugiego etapu konkursu ortogra
ficznego, ale pedagodzy chcą też rozwi
jać u dzieci nowe zainteresowania.
- Do tej pory nie mieliśmy żadnych osią
gnięć artystycznych, teraz chcemy próbo
wać czegoś nowego. Na pewno w tym roku 
uczniowie spróbują szczęścia w konkursach 
recytatorskich, ale czy znów uda nam się 
być jedną ze stu najlepszych szkół w Polsce
- czas pokaże - powiedział M. Stojko. /a/

Codziennie mury wyróżnionej szkoły 
przekracza ponad 800 uczniów.Zdj.: sol

“Bóg nam sprzyja...”
c.d. ze strony 1

a M. Kufa-Skorupowa dzięki korespon
dencji poznawała kolejnych członków 
rodziny. Ponieważ Zinkowscy to liczą
ca 13 osób rodzina wielopokoleniowa, 
będzie sprowadzana etapami, w miarę 
załatwiania spraw urzędowych, zapew
nienia mieszkania i miejsca pracy. Te 
ostatnie warunki są bowiem jednym z 
podstawowych kryteriów przy sprowa
dzaniu zesłanych w głąb Rosji Polaków 
i ich rodzin. Na zaproszenie prezydenta 
miasta pierwsza do Rybnika przyjecha
ła Maria Zinkowska z córką Ju lią  które 
zezwolenie na pobyt stały w Polsce 
otrzymały w grudniu ub. roku.

Maria Zinkowska, z domu Tylipska, 
znalazła się w Szortandach gdy miała 
15 lat. Jej rodziców jako polskich na
cjonalistów wysiedlono z okolic Kamie
nia Podolskiego w 1936 roku. W Ka
zachstanie poznała swojego męża, już 
nieżyjącego Franciszka, który też mie
szkał w Szortandach po wysiedleniu z 
Polski. Tu urodziły się wszystkie dzieci 
- Julia, Wieńczysław i Władysław, tu oni

poznali swoich mężów i żony i im uro
dziły się dzieci. Od niedawna - kontakt 
z Polską mają wnuki Zbikowskiej: N a
talia, Eugeniusz, Aleksander i Igor stu
diują na różnych wyższych uczelniach 
w Polsce. Ale rodzinną Polskę pamięta 
i zna tylko pani Maria.
W dzieciństwie mówiło się w domu po  

polsku, ale później tylko po rosyjsku. Jak 
przyjechaliśmy do Szortandów, było tu 
zbiorowisko narodowości, ale z  czasem  
każdy mówił tylko po rosyjsku. Nie mie
liśmy żadnego kontaktu z Polską. Na
wet żeby iść do sąsiedniej wioski czy 
miasta trzeba było prosić komendanta 
o zgodę i co miesiąc obowiązkowo przy
chodziło się meldować - wspomina pani 
Maria.

Chociaż formalnie zesłanie skończy
ło się w 1956 roku, nikt nie miał możli
wości powrotu. Ale nawet teraz, chociaż 
pani Maria z córką są w Rybniku, nadal 
nie w iedzą praktycznie komu m ają dzię
kować za przyczynienie się do sprowa
dzenia ich tutaj. Nikt z ich rodziny nie 
podawał nigdzie adresu, nie chodził i

prosił, nie starał się. Oczywiście chcia
ły wrócić, ale powrót pozostawał w sfe
rze marzeń. Były pewne, że po dotarciu 
na miejsce wszystkiego się dowiedzą. 
M. Kufa-Skorupowa natomiast chciała 
od nich poznać odpowiedź na to samo 
pytanie. Spotykaliśmy się z polskim księ
dzem - Tadeuszem Krzemińskim, z  po l
ską nauczycielką, może oni powiedzieli 
o nas? A może to sam Pan Bóg się o nas 
zatroszczył ? - głośno zastanawia się 
pani Maria.

W K azachstanie zostało jeszcze  
dwóch synów pani Marii ze swoimi ro
dzinami. Jeden z nich zamieszkał w 
domu matki. Z czasem i oni znajdą się 
w Rybniku. Maria Zinkowska z córką 
Julią na razie zamieszkały w Ośrodku 
Pomocy Społecznej. D użą część ich 
pokoju zajmują bagaże - dorobek życi

a. To czego nie dało się spakować, 
zostało rozdane, reszta przyjechała w 
turystycznych torbach i wojskowych 
workach.

Pani Maria na podstawie porozumie
nia międzypaństwowego, otrzyma polską 
emeryturę. Julia z wykształcenia romani
stka będzie uczyć w szkole. Obie chcia
łyby przede wszystkim nauczyć się 
mówić po polsku... Aneta Twaróg

Kredyty ekologiczneNarodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
uruchomił w 1996 roku kilka linii 
kredytowych za pośrednictwem 
Banku Ochrony Środowiska S.A. 
w ramach których można otrzy

mać niskooprocentowane kredy
ty na przedsięwzięcia o charakte
rze proekologicznym.

O kredyty starać się mogą podmioty go
spodarcze, jednostki samorządu terytorial
nego oraz osoby fizyczne. Pieniądze otrzy
mać można na zakładanie energooszczęd
nych instalacji centralnego ogrzewania 
i ciepłej wody, w tym także na kotły cen
tralnego ogrzewania do 100 kW opalane 
gazem, olejem opałowym lub zasilane ener
gią elektryczną dostosowanie silników 
spalinowych do paliwa gazowego obej
mujące zakup i instalację w pojazdach me
chanicznych urządzeń umożliwiających za
silanie silników spalinowych mieszaniną

gazów propanu i butanu oraz wyposażenie 
stacji paliw w urządzenia do dystrybucji i 
sprzedaży tych gazów. Oprócz tego kredyt 
uzyskać można na zakup i instalację ma
łych i przydomowych oczyszczalni ście
ków, budowę kanalizacji sanitarnej, zago
spodarowanie osadów oraz na zagospoda
rowanie odpadów na terenach wiejskich.
- Są to rzeczywiście preferencyjne zasady 
kredytowania. Do tego jednak przydałaby 
się jakaś firma, która załatwiałaby wszyst
kie formalności dla poszczególnych osób. 
Wiadomo bowiem, że ja k  każdy kilka razy 
będzie musiał jeździć z  dokumentami do 
Katowic - wiele osób zrezygnuje - powie
działa Irena Kulach naczelnik Wydziału 
Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Ryb
nika.

Jednocześnie w dalszym ciągu mieszkań
cy dzielnic Rybnika, w których nie ma in

instalacji gazowych i sieci ciepłowniczej mogą 
przy modernizacji własnego systemu grzew
czego starać się o bezzwrotną pożyczkę z 
Gminnego Funduszu Ochrony Środowi
ska. Od marca ubiegłego roku, kiedy to uru
chomiono tę formę działań proekologicz
nych skorzystało z niej 36 osób.
- To ciągle jeszcze zbyt mało aby wyelimi
nować zanieczyszczenia z niskiej emisji, ale 
mamy nadzieję, że ludzie poznawać będą 
nowe technologie i zaczną patrzeć bardziej 
proekologicznie - powiedziała I. Kułach.

Negatywnie rozpatrzono tylko te wnioski, 
które wpłynęły z dzielnic nie odpowiadają
cym warunkom, czy dotyczyły zakupu 
grzewczych urządzeń przenośnych. Pożycz
ka wynosiła w ubiegłym roku 1000 zł, ale 
w Komisji Ekologicznej złożony został już 
wniosek o podwyższenie stawki.

/a/

Pierwsi inżynierowie miejscy
W ub. tygodniu wręczono dyplomy inżynierskie pierw
szym 23 absolwentom studiów dziennych na Wydziale 
Budownictwa o specjalności “inżynieria miejska”, 
którzy odbyli studia w Centrum Kształcenia Inżynier
skiego Politechniki Śl. w Rybniku.
W uroczystości udział 

wzięli m.in. prorektor d/s dy
daktyki Politechniki Śląskiej 
prof. Bolesław Pochopień, 
dziekan Wydziału Budow
nictwa prof. Antoni Motycz
ka, a także prezydent Rybni
ka Józef Makosz.

Prawie wszystkie prace dy
plomowe dotyczyły proble
matyki Rybnika i regionu.
Większość prac zostało oce
n ionych bardzo w ysoko, 
podobnie zresztą jak poziom 
samych egzaminów dyplo
mowych. Dwaj absolwenci 
Maciej Gabryś i Zbigniew 
Jabłonka za swe prace dy
plomowe uzyskali I nagrodę 
w prestiżowym konkursie im. 
prof. Brzozowskiego, organi
zowanym przez Oddział Gli
wicki PZiTB. Był to konkurs 
otwarty, w którym uczestni
czyli zarówno absolwenci 
studiów inżynierskich jak i 
magisterskich Wydziału Bu
downictwa. /r/

Prof Bolesław Pochopień wręcza dyplom 
Maciejowi Gabrysiowi

Swobodnie, ale...
c.d. ze strony 1

W sprawie zmian planu wpłynęło 
ogółem 70 wniosków, głównie inwesto
rów budownictwa mieszkalnego oraz 
Zarządu Miasta. 56 z nich zakwalifiko
wano pozytywnie. 14 odrzucono, gdyż 
przeważnie kolidują one z tak nienaru
szalnymi elementami planu jak przewi
dywane w nim drogi, węzły komunika
cyjne, sieci energetyczne wysokich napięć 
itp. Wnioski rozpatrzone negatywnie opa
trzono uzasadnieniami, adresowanymi do 
poszczególnych inwestorów. Od tych 
decyzji będą się oni mogli odwołać w ter
minie 3 tygodni od dnia wyłożenia pro
jektu zmian do publicznego wglądu.

Wśród zmian wprowadzonych uchwa
łą RM z 14 lutego br. znajdujemy przede 
wszystkim tereny, na których przewidzia
no działki budowlane pod budynki 
mieszkalne. Tak jest przy ulicach Zebrzy
dow skiej, Wierzbowej, Św.Józefa i Bu
dowlanych, podobnie w dzielnicy Ze
brzydowice (ulice Norwida, Kosów, 
Przedmieście, Krzywa, Buhla, Równa, 
Malinowa), w dzielnicy Północ i Wawok 
(ul.Nadbrzeżna), w Kłokocinie przy uli
cy Włościańskiej, w dzielnicach Niedo
bczyce-Południe (ul.Górnośląska) i Po
pielów - Radziejów (ul.Modrzewiowa, 
Żwirowa, Staffa, Niemcewicza). Podob
ne zmiany wprowadza się w Kamieniu 
(ul.Gminna, Nałkowskiej, Makowa i w 
rejonie Świerki - działka nr 116/31), Go
lejowie (ul.Komisji Edukacji Narodowej 
i G ierym skiego), C hw ałęcicach  
(ul.Marusarzówny, Czecha) i w rejonie 
Pniowiec - działki nr 734/2, 733/29 oraz 
Paruszowcu - Ligocie (ul.Stawowa, Wol
na, Łukasiewicza). W dzielnicy Zamy
słów przewidziano zmianę projektowanej

projektowanej ulicy lokalnej tak, by nowe zabudo
wania wraz z już istniejącymi utworzyły 
sieć osiedlową.

Inne zmiany w planie przestrzennego 
zagospodarowania miasta zawierają - 
pozwalającą inwestorowi na pewną swo
bodę działania - formułę, wskazującą na 
projektowany sposób użytkowania 
danego terenu. I tak w dzielnicy Wielo
pole przy ul.Gliwickiej oraz na Zamysło
wie przy ulicy Pod Lasem przewidziano 
utworzenie stref produkcyjno-usługo
wych. Przy skrzyżowaniach ulic Prostej 
i Żorskiej, Mikołowskiej i Sybiraków 
oraz Budowlanych i Zebrzydowickiej zlo
kalizowano obiekty obsługi komunikacji 
kołowej oraz usługowe. Przy pierwszym 
z tych skrzyżowań powstanie np. hala fir
my “Macro, Cash and Carry”. Przy dru
gim - ciąg zakładów usługowych - z jed
nym warunkiem, aby nie były uciążliwe 
dla otoczenia. W pobliżu trzeciego skrzy
żowania firma “Letta” planuje stację ob
sługi samochodów i handel autami. W 
Rybnickiej Kuźni przy ulicy Lipowej 
będą zlokalizowane obiekty usługowe 
oraz magazyny i składy. W Stodołach 
przy ulicy Rudzkiej projektuje się lokali
zację obiektów turystyki przejazdowej - 
być może powstanie tu kiedyś motel.

Na koniec trzeba podkreślić jeden fakt: 
projektowane zmiany miejscowego pla
nu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Rybnika narzucają potencjalnym 
inwestorom ogólny zarys sposobu wyko
rzystania danego terenu, jednak nie inge
rują w to, jaką dziedzinę działalności in
westor wybierze. Rzecz jasna - pod wa
runkiem, że mieści się ona w ogólnych 
ramach przewidzianych w uchwalonych 
zmianach planu. /gw/

ZAPRASZAMY DO

wysoki nakład
pełna gama kolorów

* rozdamy go w całej Polsce
Wydawnictwo 'MANAGER' 
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Schody poezji

LIRYKA I ZG R YW A
W ubiegłym tygodniu miały miejsce 

w Rybniku dwa (zaskakująco udane) 
spotkania młodych poetów. Pierwsze w 
czwartek 15 lutego w Liceum Sióstr 
Urszulanek. Drugie - dzień później - 
odbyło się w sali konferencyjnej Miej
skiej Biblioteki Publicznej.

W urszulańskim liceum był to już trze
ci z odbywających się raz w roku wie
czorów poetyckich. Co prawda “od za
wsze” powstawały tu wiersze, później 
wydawano tomiki, ale ich prezentacja 
nie miała tak uroczystej, jak w dwóch 
ostatnich latach oprawy. Mamy więc 
początek miłej tradycji w czym najwięk
sza zasługa siostry Marii Elżbiety, szkol
nej polonistk i, potrafiącej zachęcić 
uczennice do publicznego przedstawie
nia swojego dorobku. Tym razem spo
tkania odbyły się w dekoracjach gotyc
kiego kościoła, które powstały na stu
dniówkę klas czwartych z pomocą sio
stry Moniki.

I choć nie przybyli minstrele i truba
durzy, to pojawiły się gimnastyczki z 
klasy II “b” z własnym układem ćwi
czeń (do muzyki Vangelisa). Kolejny raz 
goście mogli się przekonać, że właśnie 
tutaj udaje  się un iknąć  a tm osfery  
szkolnej “akademii na tem at” dzięki 
szczególnemu, niemal domowemu na
strojowi (niewątpliwa zasługa siostry 
Elżbiety).

A że liceum żeńskie, toteż swoje utwo
ry zaprezentowały same dziewczęta. 
Najpierw zaproszone z II LO Aleksan
dra Stężały i Elżbieta Motyka. 
Później cała plejada “urszulanek” piszą
cych wiersze: Dorota Gajdzica, Justy
na Kocjan, cztery Agnieszki - Szka
tuła, Górnikiewicz, Rypiach i Borek 
oraz Sylwia Maj i Katarzyna Jany. 
Przeprowadzone wywiady pozwoliły 
poznać je lepiej, a usłyszeć można było 
też wiele (często dojrzałych) słów na 
tem at potrzeby wypowiadania się za 
pomocą słowa. I popłynęły wiersze - 
lepsze i gorsze, poważne i mniej - ale o 
nich chciałbym napisać w kolejnych 
odcinkach “Schodów poezji”.

Na spotkanie w bibliotece pod leśmia
nowskim wezwaniem “W  czterolistnym  
bezcieniu ” zaprosili nas młodzi twórcy: 
absolwenci rybnickich szkół Anna Ry
bol i Robert Rybicki oraz licealistki: 
Monika Iwańczuk (I LO), Aleksan
dra Stężały i Elżbieta Motyka (II LO). 
Salę szczelnie wypełnili przyjaciele, 
pedagodzy, rodziny występujących. Już 
ze względu na tak liczną frekwencję 
wieczór trzeba zaliczyć do udanych. 
Pamiętamy przecież w Rybniku spotka
nia z poetami znanymi i bardzo znany
mi w Polsce, kiedy sale świeciły pust
kami... Już za to organizatorkom wie
czoru - Elżbiecie Motyce i jej mamie

(oraz dyrekcji MBP) - należą się słowa 
uznania.

Poetycki występ estradowy ma swoje 
prawa. Najlepiej w ypadają w nim ci 
twórcy, którzy mają aktorskie i dekla
matorskie zacięcie. Ważna jest dykcja. 
Trudniej wybrzmieć tekstom intymnym 
czy np. wierszom religijnym. Ale prze
cież nie był to konkurs. Piękne przeryw
niki muzyczne w wykonaniu Lesława 
Lepczyńskiego i Mariusza Swoińskie
go - uczniów Szkoły Muzycznej II stop
nia w Rybniku - złożone z hiszpańskich 
utworów gitarowych nie tylko dzieliły 
spektakle na części skupione wokół do
minujących tematów, ale pozwalały tak
że na przemyślenie problemów poruszo
nych w wierszach i na głębszą refleksję. 
Na pewno z tego wieczoru zostało w 
pamięci większości słuchaczy kilka fraz 
wierszy, a to już niemało.

Na koniec trudno nie wspomnieć, że 
na tle lirycznych wypowiedzi koleżanek 
świetnie wypadł jedyny męski “rodzy
nek” obu wieczorów - Robert Rybicki. 
Jego wiersze poruszały wyobraźnię słu
chaczy ekspresją obrazów, zaskakujący
mi, pełnymi niesam ow itego humoru 
pointami, a niekiedy współczesną publi
cystyczną wymową. Uzupełnione ru
chem, gestem i mimiką w tonacji lek
kiej zgrywy stały się elementem prze
ciwwagi dla głównie religijnych, refle
ksyjnych i erotycznych liryków prezen
towanych przez jego koleżanki. Ma ra
cję Miłosz: “Zprzyprawą żartu, błazeń
stwa, satyry, /Jeszcze się umie podobać 
poezja  Grzegorz W alczak

Na balu dzieci “specjalnej troski”

Puchary Wdzięczności wręczone
Podobnie jak w latach ubiegłych bal 

poprzedziła uroczystość wręczenia lu
dziom, którzy wykazali się szczególnym 
zaangażowaniem w pracy na rzecz dzie
ci upośledzonych “Pucharów Wdzięcz
ności”. W tym roku węglowe puchary 
otrzymali: wiceprezydent Józef Cyran - 
zaangażowany w adaptację na warsztaty 
terapii zajęciowej dla osób upośledzo
nych budynku przy ul. Kościuszki; dy
rektor Miejskiego Zarządu Szkół i Przed
szkoli Wojciech Niedziałkowski - życz
liwie podchodzący do problemów związanych

Już po raz piąty z inicjatywy rybnickie
go koła Polskiego Stowarzyszenia na 
Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo 
w Szkole Podstawowej n r 11 bawiły się 
na zorganizowanym dla nich balu dzie
ci “specjalnej trosk i”.

my “DiM”, dzięki któremu dzieci “spe
cjalnej troski” wiedzą jak smakują soki owo
cowe tej firmy. “DiM” był także jednym ze

sponsorów dzięki którym bal mógł się odbyć
. Pomogli również: sklep “Denis”, rybnicki 
oddział PSS “Społem”, Dom Handlowy 
Merkpol, sklep pani Marii Skupień, cukier
nicy z Nowin: Henryk Tkocz, Krzysztof 
Czepiel, Andrzej Oleś, skup ogólnospożyw
czy przy ul. Małachowskiego, Zespół Szkół 
Ekonomiczno-Usługowych, hurtownia 
“Globus Plus” państwa Skorupów, a także 
Urząd Miasta. Dzięki sponsorom dzieci 
otrzymały na balu również paczki.

Po części oficjalnej wystąpiły dzieci ze 
“Szkoły Życia”, a także uczniowie SP11 - 
gospodarze uroczystości. Dzieci bawiły się 
znakomicie, żywo reagując na muzykę, a 
widoczna na buziach radość była dla orga
nizatorów i darczyńców najlepszym podzię
kowaniem. /r/

Oprócz dzieci ”specjalnej troski" w 
zabawie uczestniczyli również ucznio
wie S P  11.

Zdjęcia: sol

Laureat Pucharu Wdzięczności wi
ceprezydent Józef Cyran (z lewej) i 
przewodniczący rybnickiego koła Pol
skiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym Stani
sław Kulpa

związanych z edukacją dzieci; wieloletnia na
uczycielka SP11 Wanda Świeża - orga
nizatorka noworocznych spotkań dzieci 
upośledzonych z młodzieżą SP11 i ini
cjatorka rozszerzenia formuły tych spo
tkań; właścicielka sklepu “Jampol” w  Bo
guszow icach Genowefa Brudny - 
wspierająca loterię fantową z której zysk 
zasila fundusze koła; przedstawiciel firmy

Rybnickie motywy pasyjne

Łacińskie “passio” oznacza cierpie
nie, mękę... W średniowiecznej łacinie 
pod słowem tym krył się opis męki i 
śmierci Chrystusa na krzyżu.

W katolickich świątyniach motywy 
pasyjne są ważnymi elementami wystro
ju  kościoła. Nabiera ona szczególnego 
znaczenia w okresie Wielkiego Postu.

Na zdjęciu: fragment czwartej stacji 
drogi krzyżowej z bazyliki 
św.Antoniego. Rzeźba ta znajduje się w 
prawej nawie bocznej. Stacja ta przedstawia

przedstawia domniemane przez tradycję chrześci
jańską spotkanie niosącego krzyż Chry
stusa z M atką Boską. Trzecią osobą jest 
najmłodszy apostoł św. Jan Ewangeli
sta, który zgodnie z ewangelicznym opi
sem był świadkiem męki swego Mistrza. 
Stacje drogi krzyżowej z bazyliki pocho
dzą z około 1910 roku i należą do naj
piękniejszych tego typu dzieł sztuki na 
terenie Rybnika i okolic.

szoł

Diamentowe Gody
M inęło 60 lat wspólnej życiowej drogi Marty 
i Eryka Kneszów z Orzepowic oraz Berty i 
Ernesta Kulów z Gotartowic.

Z okazji jubileuszu obie pary małżeń
skie odwiedził wiceprezydent Jerzy 
Kogut, by w imieniu władz miasta zło
żyć życzenia i kwiaty.

Marta i Eryk Kneszowie pochodzą 
z dwóch sąsiadujących ze sobą miejsco
wości - Orzepowic i Zebrzydowic, dziś 
dzielnic Rybnika. Ślub wzięli w rybnic
kim kościele pod wezwaniem Matki 
Boskiej Bolesnej w 1936 roku, by już 
po trzech latach rozstać się na kilka dłu
gich, w ojennych lat. Pan Eryk brał 
udział w wojnie obronnej 1939 roku, na 
krótko dostał się do niemieckiej niewo
li, by resztę okupacji spędzić na przy
m usowych robotach w N iem czech. 
Przez 5 lat pracował w kopalni “Chwa
łowice”, najdłużej, bo 28 lat był zwią
zany z hutą “Silesia”, gdzie pracował 
jako murarz. Marta Knesz całe życie 
była kraw cową siedziała przy maszy
nie jeszcze w wieku 80 lat. Państwo 
Kneszowie wychowali dwoje własnych 
dzieci Ernę i Rudolfa oraz siostrzenicę 
Eryka - Teresę, którą wcześnie osiero
cili rodzice. Jubilaci dochowali się 7 
wnuków i 9 prawnuków.

Państwo Berta i Ernest Kulowie 
maja dwóch synów, czterech wnuków 
i czterech prawnuków. Gotartowice, 
gdzie małżonkowie mieszkają do dziś 
to rodzinna miejscowość Berty. Pan 
Ernest pochodzi wprawdzie z sąsiedniej

- Boguszowie, ale kiedyś obie te miej
scowości należały do jednej parafii. Aż 
do wybuchu wojny i powołania do woj
ska, pan Ernest pracował w Rybnickiej 
Fabryce Maszyn. Jako uczestnik kam
panii wrześniowej, znalazł się w Rumu
nii. Uciekł jednak z internowania
i wrócił do Rybnika. Przez całą okupa
cję pracował w RYFAMIE, zaś od 1945 
roku, aż do emerytury, związany był z 
kopalnią“Jankowice”. Był kolejno ślu
sarzem, sztygarem oraz kierownikiem 
napraw w zakładzie przeróbczym. Pani 
Berta zajmowała się domem. Obojgu 
bardzo zależało na wykształceniu synów
- Henryka i Edwarda. Pierwszy ukoń
czył Politechnikę Śląską i wiele lat pra
cował jako inżynier w okolicznych ko
palniach, drugi jest technikiem górnic
twa. Dziś synowie doglądają rodziców, 
ale niedomagającym od kilku lat panem 
Ernestem głównie opiekuje się sprawna 
jeszcze małżonka. Małżonkowie uwa
ża ją  że receptą na długoletnie pożycie 
jest tolerancja i szacunek dla drugiego 
człowieka.

Kneszowie i Kulowie to rodziny o głę
bokim śląskim rodowodzie. Łączy je  
poszanowanie dla śląskiej tradycji, a se
niorów rodu dodatkowo podobne, wo
jenne losy.

Jubilatom życzymy jeszcze długich 
wspólnych lat w szczęściu i zdrowiu.

/r/

KINA “APOLLO”
23-25 lutego, 16,00; 26-29 lutego,
17.00 - “POWER RANGERS” /USA 
b/o/.
23-25 lutego, 17.45, 20.00 ; 26-29 lu
tego, 19.00 - “ZABÓJCY” /USA, 15/.

“PREMIEROWE” przy TZR 
23-25 oraz 27-29 lutego, 17.00, 19.00; 
26 lutego, 17.00 - “DESPERADO” 
/meksyk.-ameryk., 15/, cena 5,00 zł.

DKF “EKRAN” przy TZR 
26 lutego, 19.00 - “ SPA C E R  W 
CHMURACH” /USA/, grają K. Ree
ves i A. Quinn, wstęp za karnetami i 
kartami wstępu.

“ZEFIR” - Boguszowice 
25-29 lutego, 17.00, 19.00 - “DON 
JUAN DE MARCO” /USA, 15/.

Teatr Ziemi Rybnickiej 
23 lutego, 11.00, Molier: “SKĄPIEC” 
w wykonaniu Teatru Nowego z Za
brza, cena 5,00 zł.

Kina Teatr

Wystawy
Teatr Ziemi Rybnickiej

“M ÓJ ŚLĄSK” w malarstwie i grafice 
Kazimiery Drewniok.

Koncerty
Art Cafe - ul. Sobieskiego 

23 lutego, 20,00 Koncert grupy rocko
wo-bluesowej “TOURN AROUND”.
1 marca , 20 .00 , K o n cert g rupy 
“PITZCCARRALDO”. /gw/



r

Napoleon wobec Śląska i Rybnika

Napoleon nigdy nie byl w Rybniku ale mieszkały tu jego wojska. Być może w 
podobny sposób odbywała się codzienna odprawa wojsk francuskich przed ryb
nickim zamkiem, gdzie żołnierze cesarza Napoleona Bonaparte kwaterowali w 
latach 1807-1808. Olejodruk z książki “Książę Józef", wydanej przez “Katolika” 
w Bytomiu w 1913 roku

Zmęczone rewolucją społeczeń
stwo francuskie z pełną akcepta
cją przyjęło dyktatorską władzę 
Napoleona Bonapartego, który 
uwieńczył swoje dzieło w 1804 
roku, koronując się na cesarza 
Francuzów. Francja usiłow ała 
uzyskać i utrzymać zwierzchnic
two nad całą polityką europejską, 
co nieuchronnie prowadziło do 
konfliktów zbrojnych. Pod koniec 
1806 roku Napoleon zdecydował 
się zająć również będący wtedy w 
pruskich rękach Śląsk. Cesarz 
Francuzów chciał w ten sposób 
pozbawić swego wroga dzielnicy, 
która posiadała poważne znacze
nie ekonomiczne i wojskowe. Pro
dukowano tu bowiem dużą część 
uzbrojenia, na Śląsku usytuowane 
były rów nież w ielk ie śląskie 
twierdze jak  W rocław , Nysa, 
Kłodzko czy Koźle. Wojskami 
francuskimi, które uderzyły na 
rozlokowane na Śląsku siły pru
skie, dowodził brat cesarza Hie
ronim Bonaparte. Pierwszym ce
lem stała się twierdza w Głogowie, 
która uległa przeważającej sile 
francuskiej arty lerii. W ciągu 
dwóch miesięcy znaczna część 
Śląska, w tym również Wrocław, 
znalazła się w ręku wojsk francuskich

francuskich w skład których wchodziły 
również oddziały polskie.

Wielu Ślązaków z radością wi
tało idące u boku Francuzów pol
skie oddziały. Tak było po zdo
byciu Głogowa, gdzie aż stu Ślą
zaków z pruskiego wojska prze
szło na francuską stronę. A w oko
licach Gliwic i Tarnowskich Gór 
istniały nawet grupy polskich po
wstańców, które niepokoiły pru
skie oddziały. A oto jak pisał po
rucznik Trembecki, dowódca jed
nego z polskich oddziałów zdoby
wających Śląsk u boku Francu
zów: “Aż pod samo Kozie znala
złem  zaufanie obyw ateli n ie
których, a pospólstwo radosnymi 
okrzykami witało nas jako wy
bawców /.../  Wszedłwszy w grani
ce (Śląska), orły (godła pruskie) 
kazałem porąbać, a w każdej wsi 
i mieście zaleciłem spokojność, 
mówiąc, że przez nasze wkrocze
nie na Śląsk, chcemy obywatelom 
Śląska praw dziw ą spokojność  
przynieść i ich ubezpieczyć od 
wszelkich pruskich gwałtowno
ści, gdyż ten kraj nie jes t po Odrę 
pruski tylko polski 

Profrancuskie nastroje trwały na 
Śląsku tylko przez rok czyli do je
sieni 1807 roku. W lipcu 1807 
roku, podczas rokowań pokojo
wych w Tylży okazało się bo
wiem, że do utworzonego przez

Napoleona Księstwa W arszaw
skiego nie wejdzie Śląsk. N ie
którzy polscy politycy myśleli na
wet o przekazaniu Śląska Austrii 
w zamian za dołączenie do Księ
stwa Warszawskiego Galicji czy
li ziem polskich zabranych przez 
Austrię. Tego jednak mogli być 
świadomi tylko nieliczni, najlepiej 
zorientowani Ślązacy. Natomiast 
tym co bulwersowało wszystkich 
na Śląsku i to bez względu na sto
sunek do sprawy polskiej czy pru
skiej, była sprawa podatków. Na
poleon bowiem pozostawił Śląsk 
jako prowincję pruską lecz naka
zał obywatelom pokrywanie ko
sztów związanych z przebywa
niem tam wojsk francuskich. Na
tomiast pruscy urzędnicy podwyż
szyli podatki na Śląsku, gdyż mu
sieli jakoś napełnić kasę Króle
stwa Prus, obciążoną kontrybucja
mi wojennymi na rzecz Francji. 
Tak czy inaczej społeczeństwo 
Śląska odczuwało dotkliwie cza
sy napoleońskie i zaczęło tęsknić 
za końcem wojny.

Obciążenia kosztami wojny od
czuwali w tych czasach również 
mieszkańcy Rybnika. Franciszek 
Idzikowski w swych “Dziejach 
Miasta Rybnika...” pisze: Był to 
też dla Rybnika czas ciężkiego 
ucisku. W 1807 i w 1808 roku 
trzeba było utrzymywać zakwate
rowane tutaj wojska francuskie 
Prawie dwa lata przebywał w Ryb
niku szwadron dziesiątego pułku 
husarskiego oraz oddział bawar
ski i wirtemberski. W Rybniku sta
cjonował również sztab oficerski. 
Wojskowi mieszkali na terenie za
mku i w zamkowych zabudowa
niach gospodarczych.

Zamek wspaniale nadawał się na 
kwatery dla oficerów i podoficerów, 
gdyż jakieś dziesięć lat wcześniej bu
downiczy Franciszek Ilgner dostoso
wał budynek na mieszkania dla eme
rytów pruskiej armii, a przebudowa
ny rybnicki zamek zaczęto wtedy na
zywać “pałacem inwalidów”.

Dostarczaniem żywności dla woj
ska i obroku dla koni obciążono wła
dze miasta czyli rybnickich podatni
ków. Były to bardzo wyczerpujące 
daniny. Koszt tego utrzymania wy
niósł aż 18 i pół tysiąca talarów. Dla

porównania powiedzmy, że kupione 
pięć lat wcześniej wsie Popielów i Ra
dziejów kosztowały w całości 30 ty
sięcy talarów.

W 1813 po nieudanej kampanii 
moskiewskiej Napoleona w pań
stwie pruskim obudził się duch en
tuzjazmu i ofiarności na rzecz pru
skiej armii. Polacy zamieszkują
cy Górny Śląsk wobec tej “obcej 
w ojny” w yrażali daleko idącą 
obojętność, niechętnie szli do woj
ska, w odróżnieniu od Niemców 
którzy zgłaszali się na ochotni
ków. Na śląskich wsiach pobór do 
pruskiej armii czyli tzw. “bracz
ka” odbywała się wtedy bardzo 
pow oli. Kiedy zaś zebrano grupę

rybnickich rekrutów i prowadzo
no ich do koszar w Koźlu, połowa 
chłopców zdezerterowała w poło
wie drogi i pochowała się w rudz
kich lasach. Żandarmeria z trudem 
zdołała ich wyłapać i doprowadzić 
do miejsca przeznaczenia.

Tak więc wojny napoleońskie 
przyniosły Śląskowi i Ślązakom 
niepokój, biedę i zwiększone ob
ciążenie podatkow e. Pomimo 
tego Francuzi jawili się jako wro
gowie Prusaków  i przyjaciele 
sprawy polskiej, co tłumaczy ob
jawy sympatii z jakimi żołnierze 
cesarza Napoleona spotykali się 
na Śląsku.

M arek  S zołtysek

G odały p to k i 
z rynkowyj  la ta rn i

Ptok piyrszy:
Referyndum, uwłaszczynie, 
Dyć to ptoków jest murzynie! 
ja  abo niy?

Ptok drugi:
Jo socjalista,
Komunista-realista
Lecz niy moga na to przistać!
Bo jak kożdy coś dostanie,
To nic dlo mie niy zostanie,
A to skandal jest mój panie!

Ptok trzeci:
Jak se ptoki głosowały,
To po tela tyż dostały.
Cymbały!

/fra-szoł-ka/

Nerrrwy!
Starzyk łorzekli, że ju ż  dali niy 

smogajom. Muszom zaczońć lyczyć 
swoje nerwy, bo majom je  doku
myntnie stargane, ani szmata z ba
dyhałzu.

Wszystko zaczło sie łod fa m ilo
ka, w kerym m iyszkajom łod kupa 
lot. Gospodorz terozki niy w mo
dzie i bez tóż panuje w nim “wol
ność Tomku w swoim dom ku”. Jak 
jedni zabiyrajom sie ju ż  do spanio, 
drudzy zaczynaj om w niy skornych 
godzinach kotlety trzaskać abo w 
piwnicy regale naprawiać. Jeszcze 
inksi radzi ło tyj porze sie szpluch
tajom. Woda leje sie do wanny i 
dudni w nocy nad głowom ani wo
dospad Niagara. Windy z kulturom  
tyż mało kery umi zawiyrać. Jak 
rypnie dźwiyrzam i, to aże szolki i 
asijetki sie zakolybiom  w bifyju. 
Dziecek je s t mocka w fam iloku  ale 
łojców ani ziom bi ani parzy, w iela 
szkody łone umiom zrobić. Familok

familok je s t  dokumyntnie farbiczkam i 
pom alow any a p ły ty , kery mi je s t  
łobłożony, szpetnie som łodubane. 
Starsi ino kiwiom głowami, bo ja k  
tak dali bydzie, to te małe p iran ie  
poleku rozbierom cołki fam ilok.

N iy ino to stargało starzykowe 
nerwy. Kożde rano chodzili do p ie
korza R ich tra  po  żym ły. Ło tym  
samym czasie szli grom adnie szko
lorze z cuga i autobusów , a ja k  
idzie m łodość, to dlo inkszych niy 
ma palcu na tretuarze. Sztuchnom, 
gru ch nom , pyrtn om  n iyjedn ego  
taszom, ale choć im sie gym by niy 
zawiyrajom, żodyn niy pow ie p rze
praszam . To by byli starzyk isto j e
szcze jakoś strowiyli, bo łod biydy 
szło sie kańsik do muru przyk leić . 
Jednak kej p rzyu w ażyli m atka z 
dziolszkom na wózku inwalidzkim, 
kery dziynnie cisła widno do szkol
nego autobusu i musiała sie m iyn
dzy szkolorzam i przeciskać, w sta
rzyka o mało pieron niy strzelól. 
Boroka przeproszała na lewo i p ra
wo, żeby mogła przejechać, a żo
dyn fazan j i  placu niy zrobiół. Pora

razy kerzyś wlecieli na wózek ale 
ino szpetnie wejrzeli i padali m at
ce, żeby dała pozór ja k  je źd z i.

Tak sie starzyk tym ludzkim so
róństwym  w nerw iyli, że noprzód  
zaczli p ile  na uspokojynie łykać a 
po  tym w ylondow ali w lazurycie. 
Bółech ich nawiedzić ale przyuw a
żołech, że ju za ś pokryjom u przed  
dochtoram i zaczli łykać p ile . Na 
sali, na keryj leżom som dwa stare 
czornobiołe telew izory, jedyn  ino 
na łobroz a drugi na głos. Łod sa
mego rana do nocy skrzeczy ta p u t
nia. S tarzyk m ieli ju ż  isto głowa  
ja k  w iertlik  łod  tego larm a. Na 
szczyńście starka wpadki na pom y
ślu n ek  i ku p iy li im szto p ery  do 
ucha. Teroz starzyk z zakitowany
m i uszam i chwolom sie la zaryt i 
p ew n ik ym  n erw y ch n eda  w y ly
czom.

Tych sztoperów starka kupiyli na 
forant. Przidajom sie w doma, bo 
na poprawa kultury somsiadów niy 
bardzo idzie rachować.

E dek

Wczoraj minęła rocznica urodzin 
Roberta Baden-Powella twórcy mię
dzynarodowego skautingu. Kilka ty
godni wcześniej, 17 stycznia br. pol
skie harcerstwo zostało po 40 latach 
ponownie przyjęte do Światowej 
Organizacji Ruchu Skautowego 
/WSOM/.

Z tej też okazji rybnicki Hufiec ZHP 
wydał okolicznościową pocztówkę 
autorstwa harcmistrza Zbigniewa Ru
sińskiego, jednocześnie przewodni
czącego Zarządu Miejskiego Związ
ku Kombatantów Rzeczpospolitej i 
Byłych Więźniów Politycznych w 
Rybniku.

Abecadło
Rzeczy

Śląskich

D Z I E Ń  
M Y Ś L I

B R A T E R S K I E J



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.

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.

Rejonowe Przedsiębiorstwo W odociągów i Kanalizacji 
Rybnik - Niedobczyce, ul. Górnośląska 19, tel. 23-681 

ogłasza przetarg
na opracowanie dokumentacji projektowej 

przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami 
w Rybniku dz. Niedobczyce oraz Niewiadom.

Zakres przebudowy sieci wodociągowej rozdzielczej obejmuje:

dz. Niedobczyce
ul. Andersa główna i boczna fi 150 mm dł. 350 mb + przyłącza

fi 80 mm dł 200 mb + przyłącza
ul. Barbary fi 80 mm dł 400 mb + przyłącza
ul. Obr. Pokoju fi 50-80mm dł 300 mb + przyłącza
ul. Zagłoby, Złota fi 80 mm dł 1500 mb+ przyłącza

dz.Niewiadom
ul. Racławicka fi 150 mm dł. 860 mb + przyłącza

Przetarg odbędzie się w dniu 7.03.1996 r. o godz. 10.00 w świetlicy 
przedsiębiorstwa.
Oferty należy składać do dnia 6.03.1996 r. w sekretariacie tutejszego 
przedsiębiorstwa.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zastrzega sobie 
prawo wyboru oferenta lub unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.

PILNIE SPRZEDAM 
CINQUECENTO 900 

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

do godz. 19.00

WYCENA NIERUCHOMOŚCI
Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK 

tel. 27-616

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

BEZPŁATNE 
PORADY PRAWNIKA

w "Gazecie Rybnickiej"

W  p ią tk i w  godz. 15 .00-17 .00  
w  siedzib ie  nasze j redakcji 

/R yn ek  12a (oficyna), 
tel. 2 8 -8 2 5 /

dyżuru je  praw n ik , udzie la jący  
bezp ła tn ie  p o r a d

Ważne dla 
miłośników zwierząt

Urząd Miasta Rybnika informuje, 
że na terenie miasta działa 
od dnia 3.10.1994 roku 

Terenowy Punkt Zatrzymań dla 
bezdomnych zwierząt. 

Istnieje możliwość przekazania 
zatrzymanych psów bezpańskich 

lub poszkodowanych 
w wypadkach ulicznych. 

Kontakt telefoniczny 
w godz. 16.00 - 20.00, tel. 55-33-28

Nowa pralnia 
chemiczna

* powstała przy Placu Kościelnym 3.

Nowe sklepy
* Wiklinowy świat Juliana z artykuła
mi z wikliny i elementami z drewna po
wstał przy ulicy Staszica 5.
* Przy ulicy Powstańców 25 otwarto 
sklep ”Familia Bis", oferujący artyku
ły i bibeloty, które miło mieć w domu.
* Sklep obuwniczy "Combut" przy uli
cy Korfantego 3 poszerzył asortyment 
o... rowery dla dzieci i starszych rowe
rzystów.

Przeceny
* Kurtki zimowe o 40 proc. przecenił 
sklep "Mawex” przy ulicy Rynek 15.
* Płaszcze i kurtki zimowe przecenił 
sklep ”Mawex" przy ulicy Łony 12.
* Również kurtki zimowe po niższej 
cenie możemy kupić w sklepie przy uli
cy Powstańców 16.
* Sklep "Familia” przy ulicy Powstań
ców 25 przecenił drobne towary, np fi
liżaneczki i talerzyki w serduszka.

C E N N IK  O G Ł O S Z E Ń  
W

G A Z E C I E  R Y B N I C K I E J

1 c m 2  - 1 zł
1 słowo - 0,60 zł 

w artykułach 
sponsorowanych

1/4 strony - 150zł 
1/2 strony - 270zl 
3/4 strony - 350zł 
l strona - 500zł 

do cen doliczamy 
VAT

...U ASZYBKO
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 23 do 29 lutego, apteka Nova, 
ul. Sobieskiego, Rybnik, tel. 27-882

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

4 zdjęcia paszportowe - tylko 6 zł,-

Mięso schab wołowe
extra

szynka wp. 
gotowana śląska

R aciborska 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

R aciborska 15 4,80 3,50 0,70 0,65

M ie jska  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

Spożywcze masło cukier ja jko mąka

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

R aciborska 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
do la rów

100
marek

100 koron 
czeskich

100 franków 
francuskich

Pewex "D u ży " 250,00/253,50 17250/174,50 9,35/9,50 50,30/51,00

Delikatesy, ul. Miejska 250,00/253,50 172,00/174,50 9,35/9,50 50,00/51,00
G a llu x , Rynek 250,00/253,50 172,00/174,50 9,35/9,50 50,00/51,00

6

Zarząd Miasta informuje Ogłoszenie drobne

Środowa Giełda Cenowa

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

* toromistrza z uprawnieniami 
i doświadczeniem w pracy na PKP

Spółka z o.o.
przyjmie do pracy na bardzo dobrych warunkach płacowych 

- mile widziana osoba z grupą inwalidzką:

"Dziś fotografujesz - dziś masz zdjęcia

EKSPRESS 
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partners
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Bobrek zdeklasowany
Pomimo przedmeczowych obaw 

koszykarki RMKS-u Partners Ryb
nik w drugoligowych derbach Ślą
ska pokonały po bardzo dobrej grze 
drużynę Stali Bobrek Bytom 92 : 
56, prowadząc po pierwszej poło
wie 52 : 31.

Spotkanie rozpoczęło się z 30 m i
nutowym opóźnieniem. Było ono spo
wodowane wybrykami rybnickich ki
biców, którzy w targnęli na boisko, a 
rzucając na parkiet szaliki nie pozwa
lali na rozpoczęcie pojedynku.

Po rozpoczęciu meczu rybniczanki 
szybko uzyskały przew agę, k tó rą  sy
stematycznie powiększały. W okresie 
od 5 do 10 min. spotkania rybniczan
ki zdobyły 13 pkt. przy zerowej zdo
byczy by tom ianek . Po tem  gra na 
chwilkę się w yrównała, rybniczanki 
popuściły szyki obronne, a i w ataku 
popełniły kilka błędów. W końcówce 
tej części spotkania w szystko w róci
ło do normy, rybniczanki przeprow a
dziły kilka szybkich ataków, co przy 
słabym kryciu bytom ianek daw ało 
oczekiwany efekt.

W drugiej połow ie rybniczanki za
grały jeszcze lepiej, kilkakrotnie po
pisując się w span ia łym i akc jam i, 
których nie pow stydziłyby się czoło
we zawodniczki koszykarskiej ekstra
klasy. W tej części m eczu aż 3 byto
mianki musiały opuścić boisko za 5 
przew inień, co dodatkow o osłabiło 
bytom ską drużynę.

Koszykarki RM KS-u Partners roze
grały zatem kolejne bardzo dobre spo
tkanie. Rosjanki coraz lepiej rozum ie
ją  się z pozostałym i koszykarkami, a 
i same zadem onstrowały koszyków
kę na bardzo wysokim poziomie, zdo
bywając w dwójkę połowę wszystkich 
punktów  zdobytych przez rybnicką 
drużynę. Po raz drugi zespół do zw y
cięstw a p o p ro w ad z ił M irosław  
Orczyk, który pod nieobecność K. 
M ikołajca zadziwia w szystkich swoimi

swoimi trenerskim i umiejętnościam i. Nie 
tylko w skazuje na błędy, ale także 
pomaga w ustawieniu ataku czy obro
ny, udziela na bieżąco porad. Jest po 
prostu szóstym zaw odnikiem  rybnic
kiej drużyny... W szystko wskazuje na 
to, że to w łaśnie od trenera w dużej 
mierze zależy końcowy wynik spotka
nia, z czego należałoby wyciągnąć jak  
najprędzej w nioski, które pow inny 
mieć w pływ na dalsze wyniki rew e
la c y jn ie  g ra ją c y c h  k o sz y k a re k  
RM KS-u Partners. Po spotkaniu M. 
Orczyk pow iedział: Bardzo obaw ia
łem się  tego spotkania, gdyż byto
m ianki są zespołem  z którym  nie gra  
się łatwo. Zagraliśm y jed n a k  bardzo 
dobrze w obronie, odcina liśm y od  
p iłk i najlepsze zaw odniczki Bobrka, 
a duża skuteczność w ataku pozw a
lała nam na pow iększanie przewagi. 
Cieszy mnie postaw a Rosjanek, które  
wkomponowały się w rybnicki zespół, 
a i sam e popisa ły  się kilkoma, w spa
niałymi akcjami. Szkoda że na począ t
ku spotkania rybniccy kibice spraw i
li sporo problem ów  organizatorom, 
którzy do hali po  raz p ierw szy  m u
sieli ściągnąć oddział policji. Po raz 
drugi nie udało nam się przekroczyć  
granicy 100 pkt., ale zgodnie z  p rzy
słowiem: do trzech razy sztuka obie
cujemy, że w meczu ze Stalową Wolą 
padnie  setka...

Punkty w tym spotkaniu zdobyły: 
M. Nikitienko 24, L. Marczenko 22, 
A. Kuszka 17, G. Fulbiszewska 10, A. 
Grelak 9, N. Skrago 8, A. Kuśmirak 
2, G. Szulik, A. Tomaszewska, D. Sęk. 
W zespole gospodarzy najwięcej punk
tów zdobyła P. Koza 21. Widzów: 80, 
w tym 50 z Rybnika.

Oto pozostałe wyniki 16 kolejki i li
gowa tabela po tej kolejce, 
miejsce drużyna punkty

1 Glinik Gorlice 30
2 RMKS Partners 26
3 Rokita/AZS Wrocław 26

Ukradli BMW
W nocy z 16 na 17 lutego przy ulicy 

Kościuszki nieznany sprawca dokonał 
kradzieży samochodu osobowego BMW 
535. O sobą poszkodow aną je s t m ie
szkanka Rybnika.

Włamania do sklepów 
W nocy z 15 na 16 lutego nieznani 

sprawcy dokonali włamań do dwóch 
sklepów spożywczych na terenie Ryb
nika - okradziono sklep przy ulicy Gli
wickiej, skąd po wybiciu szyby zabrano 
słodycze o wartości 500 złotych. Tego 
samego dnia złodzieje okradli również 
sklep przy ulicy św. Józefa, zabierając 
ze środka papierosy i kawę za około 40 
złotych.

Na ulicy Patriotów
W rejonie ulicy Patriotów w Boguszo

wicach dokonuje się pow ażną część 
wszystkich przestępstw, jakie mają miej
sce na terenie podległym Rejonowej 
Komendzie Policji w Rybniku. Tak było 
też w ubiegłym tygodniu. W piątek 16 
lutego o godzinie 23.50 policja ujawni
ła tam włamanie do sklepu RTV, gdzie 
po zerwaniu kłódek i wybiciu szyby zło
dzieje dostali się do środka i zabrali łup 
wart 7 tysięcy złotych. Skradziono su
szarki do włosów, żelazka, kuchenki 
mikrofalowe i lodówkę. Natomiast na
stępnego dnia przy tej samej ulicy 18-letni

18-letni złodziej próbował włamać się i 
okraść poloneza, został jednak przez 
policję złapany na gorącym uczynku.

Znowu “Ruch”
W ostatnich dniach na terenie Rybni

ka okradziono znowu dwa razy kioski 
“Ruchu” . Do pierwszego przy ulicy 
Chrobrego włamano się we wtorek 13 
lutego około godziny 21.40. Skradzio
no tam towar za 200 złotych. Zaś druga 
kradzież miała miejsce w sobotę 17 lu
tego przy ulicy 3 Maja, skąd złodzieje 
zabrali towar z wystawy wart 31 złotych.

Włamania do mieszkań 
W sobotę 17 lutego okradziono w 

Rybniku dwa m ieszkania. N ieznani 
sprawcy włamali się do budynku mie
szkalnego przy ulicy Strzelców Bytom
skich, skąd skradziono alkohol za sumę 
120 złotych. Natomiast większe szkody 
poczynił złodziej w domu przy ul. Cha
browej. Z usytuowanego na pierwszym 
piętrze mieszkania sprawca skradł ma
gnetowid, kasety video, odzież ze skóry, 
wyroby ze srebra oraz kasetkę, w której 
było 6250 złotych.

Zniszczyli pontiaca 
W nocy z 18 na 19 lutego nieznani 

sprawcy zniszczyli dach kosztownego 
samochodu marki pontiac, a usunięcie 
szkód oszacowane jest na około 7 tysię
cy złotych. Przestępstwa dokonano na 
parkingu pod restauracją“Nowinianka”. 
Właścicielem pojazdu był obywatel Nie
miec.

4 Wisła II Górnik Kraków 25
5 Korona Kraków 24
6 ASK Merkury Brzeg 20
7 Stal St.Wola 19
8 Lew Legnica 18
9 Cieszynianka Cieszyn 18
10 AZS AWF Kraków 18
11 Stal Bobrek Bytom 16

A już jutro kolejne koszykarskie emo
cje w Rybniku. Tym razem rywalkami 
rybniczanek będzie młodziutki zespół 
Stali Stalowej Woli. W pierwszym spo
tkaniu rozegranym w Stalowej Woli ryb
niczanki wygrały 73 :46. Początek spo
tkania jak zwykle o godz. 16.30.

M. T roszka

BUSHIDO
zaprasza niepełnosprawnych

Ośrodek rekreacyjno-rehabilitacyjny 
B U SH ID O , zn a jd u jący  się przy  
ul.Floriańskiej jak na razie spełnia rolę 
ośrodka typowo sportowego dla osób, 
które chcą zwiększyć sprawność swoje
go organizmu. Z biegiem czasu i w miarę 
polepszania się sytuacji finansowej ośro
dek ten pragnie spełniać swoją rolę w 
zakresie odnowy biologicznej czy reha
bilitacji dla osób chwilowo bądź trwale 
niepełnosprawnych. W niedługim cza
sie będzie można korzystać z usług ma
sażystów, fizykoterapeutów i rehabili
tantów. Kierownik obiektu Janusz Ta
ranczewski chciałby w szczególny spo
sób zająć się osobami poruszającymi się 
na w ózkach inw alidzkich. Już teraz 
mówi się o prowadzeniu przez człowie
ka mającego w tej dziedzinie spore do
świadczenie zajęć z szermierki na wóz
kach. W zależności jednak od chęci i 
potrzeb osób niepełnosprawnych mogą 
być dla nich prowadzone zajęcia zespołowe

zespołowe bądź indywidualne. Nie jest waż
ny wynik, ale możliwość bycia razem, 
przeżywania radości i przezwyciężania 
własnej ułomności. W przypadku więk
szej ilości zainteresowanych, istnieje 
możliwość kupna specjalnego samocho
du, przeznaczonego do przewozu osób 
poruszających się na wózkach inwalidz
kich. Idea jest bardzo szlachetna i od nas, 
ludzi zdrowych, zależy jej realizacja. 
Pomóżmy tym ludziom, często zagubio
nym i bezradnym przezwyciężyć własny 
strach, wstyd czy nieśmiałość. Pomóż
my im dotrzeć do ośrodka BUSHIDO, 
który na takich ludzi czeka zawsze z 
otwartymi rękami. Tym ludziom także 
należy się trochę radości z życia, saty
sfakcji z pokonywania własnej słabości.

Bliższych informacji na temat zajęć 
z osobami niepełnosprawnymi udzie
la ośrodek BUSHIDO w Rybniku na 
ul.Floriańskiej.

MaT

N a g ie łd z ie  p u sto
Już chyba mało kto pam ięta, że na 

terenie Centrum Kształcenia Inżynier
skiego przy ul.K ościuszki w każdą 
niedzielę od godz. 10.00 sw ą 
“działalność” rozpoczyna gieł
da sp rz ę tu  sp o r to w e g o , a 
przede wszystkim narciarskie
go. Na początku jej istnienia 
giełdowy plac wypełniony był 
po brzegi kupującym i i sprze
dającymi. Obecnie świeci pu
stkam i. C zasem  pojaw ia się 
kilka osób, którzy do zaofero
wania m ają zazwyczaj używa
ne i zbyt zn iszczone narty , 
bądź też kom binezon ortalio
nowy, który na nic się ju ż  nie 
przyda. Czy w arto zatem  w 
ogóle organizować takie gieł
dy, a jeśli tak, to co należy zro
bić aby cieszyły się one takim  
pow odzeniem  jak  np. giełdy 
sam ochodowe? N arciarstw o z 
roku na rok ma coraz więcej 
zw olenników , którzy oprócz 
oferty krajowej, m ogą skorzy
stać także z zagranicznej. D la
tego też potrzebne są  duże ilo
ści sprzętu narciarskiego, ale 
nie tego najbardziej now oczesnego

nowoczesnego czyli najdroższego, bo na taki 
nie każdego z nas stać. W iększości 
początkujących przydałby się sprzęt

Niby-giełda sportowa przy giełdzie samochodowej 
obok stadionu

średniej klasy, ale gdzie taki można 
dostać? I temu powinny służyć gieł
dy sportowe, na których można by ku
pić używane narty, zapięcia lub buty, 
a wszystko to za niew ielką cenę. Przy 
dobrej organizacji z jej usług mogło 

by skorzystać w ielu narciarzy 
- amatorów, którzy przyczy
nialiby się do jej rozwoju. Np. 
we W rocławiu giełdy sprzętu 
narciarskiego są  zlokalizow a
ne w norm alnych sklepach, do 
których można zaglądać każ
dego dnia w godz. od 10.00 do 
17.00. K upujący lub sprzeda
jący może zasięgnąć porad u 
fachowca, który doradzi i po
m oże d o k o n ać  w y b o ru . 
Oprócz sprzętu przynoszone
go przez zwykłych ludzi orga
n izatorzy  giełd sp row adzają  
sprzęt narciarski z N iem iec, 
Austrii, Włoch i innych krajów 
i warto dodać, iż z reguły jest 
to sprzęt nie zniszczony, naj
nowszej generacji, a co w aż
n ie jsze  n iedrog i. Być m oże 
warto wziąć przykład z w ięk
szych miast i także w Rybniku 
urządzić w przyszłym  sezonie 
giełdę narciarską z prawdziwe
go zdarzenia?

MaT

Wpadł do Rudy
W niedzielę 18 lutego o godzinie 

13.30 na ulicy Gliwickiej kierowca opla 
kadeta nie zachował należytej ostrożno
ści i zjechał na lewy pas ruchu. Uszko
dził barierkę mostu i wpadł do rzeki 
Rudy. Za spowodowanie tej kolizji kie
rowca został ukarany mandatem karnym 
za 300 złotych.

Radar złapał radar 
Również w niedzielę 18 lutego o go

dzinie 1.50 w Przegędzy na ulicy Mi
kołowskiej patrol policji zatrzymał do 
kontroli samochód osobowy golf, gdyż 
jego kierowca dopuścił się przekrocze
nia prędkości. Po zatrzymaniu okazało 
się, że samochód zamontowany ma an
tyradar, który służy do wykrywania ra
darów policyjnych. Montaż takich urzą
dzeń w samochodach jest niedozwolo
ny. Antyradar zatrzymano na komendzie 
policji, a kierowcę ukarano wnioskiem 
do kolegium.

Policja prosi o pomoc 
Rybnicka policja prowadzi dochodze

nie w sprawie wypadku drogowego jaki 
miał miejsce we wtorek 30 stycznia o 
godzinie 6.00 na ulicy Wyzwolenia. Ja
dąca w kierunku Mikołowa skoda 105 
kierowana przez nieznanego sprawcę 
potrąciła na przejściu pieszą, która do
znała obrażeń ciała. Osoby mające ja
kiekolwiek informacje na ten temat pro
szone są o kontakt z policją.

szoł

Rozpoznaj się na zdjęciu

Pierwsza z osób, które rozpoznają się na zdjęciu zrobionym w ubiegłym 
tygodniu na ulicy Korfantego i zgłoszą się w naszej redakcji, otrzyma publi
kowaną w gazecie fotografię oraz p ięć smakowitych kołoczyków! Zaprasza
my do zabawy!
Sponsorem naszej zabawy je st 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/, je s t czynna codziennie oprócz sobót i nie
dziel od 9.00 do 17.00.

Zdj.: szoł

Kronika policyjna



Zdjęcie 
z album u czytelników

Po szaleństwach karnawału i nogom przyda się odpoczynek...
Zdj.:E.T.

Zapraszamy naszych Czytelników do wspólnego oglądania zdjęć. Wystarczy 
przyjść do redakcji z ciekawym zdjęciem, które po opublikowaniu zwrócimy. 
/Można też wrzucić je do naszych "żółtych skrzynek”/. Raz w miesiącu au
tora najsympatyczniejszego lub najbardziej "odjazdowego" zdjęcia fir
ma "EKSPRES FUJI", Rybnik, ul. Reja 2, nagrodzi bezpłatnym wywo
łaniem i wykonaniem odbitek z rolki filmu.

AGENCJA REKLAMY I OGŁOSZEŃ

"SO L-ART"
44-203 Rybnik, 
ul. Stawowa 8a, 
tel. 25-447

44-300 Wodzisław Śl. 
ul. Mendego 1, 

tel. 55-22-86

Nagrodę 
w postaci 
zestawu  

kosmetyków  
wartości 

30 zł
ufundowała 
AGENCJA  

REKLAM Y  
I OGŁOSZEŃ  
"SOL-ART"

POZIOM O : A3 - Statek dwukadłubowy. C1 - Nagromadzenie kopaliny pod 
ziemią. C9 - Małpa wąskonosa z połud.-wschodniej Azji. E5 - Leczniczy kak
tus. F1 - Angielski przemysłowiec i kierowca, współzałożyciel słynnej firmy sa
mochodowej. F9 - Kaktus, kwitnie tylko raz. G6 - Mezozoiczna lub kenozoicz
na. H1 - Przedmiot handlu. H9 - Służący. I5 - Miasto w połud. Peru. K1 - 
Popularna forma przywitania. K9 - Siły zbrojne państwa. M3 - Ptak, zwia
stun świtu.
PIO NO W O : 1C - Protestancki kościół. 1H - Skrót nazwy organizacji, zajmu
jącej się m.in. organizacją międzynarodowego konkursu pianistycznego im. 
F. Chopina. 3A - Pytanie mianownika. 3E - Odpadki po młóceniu zbóż. 3K - 
Przedrostek w wyrazach, oznaczający: były, dawny. 5C - Skrót nazwy grec
kiej organizacji narodowowyzwoleńczej z okresu II wojny światowej. 5H - 
Pierwiastek chemiczny o symbolu Hg. 7A - Główny element składowy mikro
komputera. 9C - Jedna z podstawowych jednostek fizycznych. 9H - Element 
wyposażenia sklepu. 11A - Organ kontroli państwowej, podlega Sejmowi RP. 
11E - Naczynia do transportu mleka. 11K - Roślina jednoroczna, czerwone 
kwiaty, cenne nasiona. 13C - Wada obiektywu - obraz kropki w postaci prze
cinka. 13H - Drugi okres mezozoiku.
W  rozwiązaniu wystarczy podać hasło, ja k ie  powstanie po uporządkowaniu liter 
wg szyfru : A9, C1, A4, J9, A3, C3; E11, I3, F12, A8; E7, F10, B7, J7, G11; D1, 
G3, C1; J 9 , I3, K11, I13; A8, D7, C l, E5, J9, C l, I1, G3, H13; H13, J7, K7, Cl, 
I7, Cl, J7; E13, B11, C2, M8, K4, K5; D1, M10, C1; M4, C2, M5, E3, L7, B3, 
E1, M6.

Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki nr 6 z hasłem “Gdzie prawo niepewne tam 
nie ma prawa” otrzymuje: WOJCIECH WITA, ul.Stara 5E, 44-203 Rybnik. 

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

Pod znakami Zodiaku
B A R A N  - 21.03. - 20.04. - Ten tydzień będzie testem na Twoją zawodową lojal
ność, a także na stałość uczuć w życiu osobistym. Niech Cię nie zaskoczy żadne 
podchwytliwe pytanie ani działanie...
B Y K  - 21.04. - 20.05. - Twoje rozumowanie musi w końcu przekonać oponentów 
o Twoich racjach. Dyskusja popchnie znacznie do przodu Twoją karierę zawodo
wą, może jednak wpłynąć na dysharmonią w domu...
B LIŹN IĘ TA  - 21.05. - 21.06. - Z  nieuniknionej konfrontacji wyjdziesz wprawdzie 
zwycięsko, ale psychicznie i fizycznie osłabiony. Sukces pozwoli Ci jednak na zwol
nienie obrotów i odpoczynek w rodzinnym gronie.
R A K  - 22.06. - 22.07. - Od tego ile i co zdziałasz w tym tygodniu będzie zależało 
kilka następnych. Trudności się spiętrzą, ale przypływ energii pozwoli Ci je  poko
nać - o ile zabierzesz się do tego natychmiast. Później może zawieść Cię refleks. 
L E W  - 23.07. - 23.08. - To niezbyt dobry czas na egzekwowanie własnych praw  i... 
pieniędzy. Stracisz wsparcie osoby, do której miałeś zaufanie, poświęć więc więcej 
czasu na poszukiwanie nowego sojusznika. Będzie Ci potrzebny...
PANNA - 24.08. - 22.09. - Po zamknięciu sprawy, która aktualnie zajmuje Ci cały 
czas, nie bierz się za nic nowego. Twoja energia je s t na wyczerpaniu, na szczęście 
pojawi się ktoś, kto pomoże Ci naładować akumulatory...
WAGA - 23.09. - 23.10. - Nieuporządkowane niegdyś sprawy urzędowe mogą 
teraz okazać się przeszkodą w prowadzeniu ważnych pertraktacji. Sprawa będzie 
do odkręcenia jeżeli weźmiesz się do tego natychmiast.
SK O RPIO N  - 24.10. - 22.11. - Wbrew przysłowiu wejdziesz drugi raz do tej samej 
rzeki, tym razem z sukcesem! Uważaj jednak, bo je że li znów coś sknocisz, nie speł
ni się kolejne porzekadło, że do trzech razy sztuka...
ST R ZE LE C  23.11. - 21.12. - Twój organizm zwolni obroty i niewiele zamierzeń 
da się zrealizować. Zostaw załatwianie wszystkich ważnych spraw i pom yśl raczej 
o tym, by nie złapać grypy, co mogłoby osłabić Cię jeszcze bardziej. 
K O ZIO RO ŻEC  - 22.12. - 20.01. - Wydarzenia potoczą się w zawrotnym tempie i 
tylko refleks i szybko podjęta decyzja sprawią, że sprawy zatrzymają się w miejscu, 
które im wyznaczyłeś. A potem ju ż  tylko zebranie plonów...
W ODNIK - 21.01. - 19.02. - Zmiany nie będą może rewolucyjne, ale pójdą  w 
obranym przez Ciebie kierunku. Nie przyśpieszaj sztucznie ich biegu, niech wszyst
ko toczy się własnym tempem, a będzie dobrze...
R Y B Y  - 20.02. - 20.03. - Zostaniesz zasypany “dobrym i” radami, “genialnym i” 
pomysłami i “rewelacyjnymi ” rozwiązaniami “życzliwych ”. Tylko rozwaga, opa
nowanie i ostra selekcja przyjaciół może uchronić Cię przed  podjęciem ryzykow
nej decyzji. Na szczęście - intuicja Cię nie zawiedzie.

Byle do wiosny
Jeszcze parę smętnych tygodni końca zimy 

i przedwiośnia i trzeba będzie pomyśleć o 
wiosenno-letniej szafie. Co się będzie nosić 
zdecydowano niejako za naszymi plecami, a 
koncepcje i idee projektantów ujrzały światło 
dzienne i ożyły już parę miesięcy temu na 
pokazach. Oczywiście, zgodnie z duchem de
mokracji nikt nie jest nam w stanie niczego 
nakazać, a jedynie zaproponować. Toteż pro
jektanci proponują - będzie kolorowo, opty
mistycznie, kobieco i nowocześnie - bez na
trętnych powtórek z przeszłości, ale jakiś duch 
lat 60. i 70. pojawi się i tym razem.

Święcić triumfy będzie sukienka, na szczę
ście nie będzie jakiejś obowiązującej linii. 
Sukienki są najróżniejsze, choć większość o 
długości przed kolano, ale są i dłuższe, i krót
sze. Są rozpinane szmizjerki, sukienki z odci
nanym szerokim dołem, w większości pro
ściutkie, dużo wzorzystych, niektóre z żakie
cikiem z tego samego materiału. Wśród tak 
różnorodnych propozycji na pewno znajdzie
cie tę jedną dla siebie...

W różka

R y b n ic k ie  p u z z le

Potrawa, którą dziś polecam może 
być podstawowym daniem obiado
wym lub kolacyjnym a także doskon

ałym dodatkiem do jaj sadzonych 
czy mięsa.

Ziemniaki z jarzynami 
40 dkg małych ziemniaków 
1 pora
25 dkg marchwi 
1 średnia cebula 
15 dkg pieczarek
4 łyżki oliwy /może być inny tłuszcz/ 
l / 2  szklanki śmietany 
1 -2 łyżek musztardy 
sól, pieprz

Jarzyny, grzyby i ziemniaki obrać. 
Pokroić na dość duże kawałki, zie
mniaki na ćwiartki /jak  pomidory/ 
W  rondlu rozgrzać tłuszcz. Wrzucić 
najpierw grzyby - obrumienić, wyjąć 
na talerz. Wrzucić do rondla, zie
mniaki, marchew, cebulę i porę 
obrumienić /przez 5 minut/. Dodać 
przyprawy. Dołożyć pieczarki, zalać 
1/2 szklanki wody i dusić kilkana
ście minut pod przykryciem. Gdy zie
mniaki i jarzyny będą miękkie wlać 
śmietanę wymieszaną z musztardą. 
Raz jeszcze zagotować.

Ciasto dla leniwych 
lub bardzo zapracowanych 

- łatwo i szybko można je przygoto
wać, a pieczenie zajmuje najwyżej 
30 minut.
5 jaj
20 dkg cukru
1 paczka cukru waniliowego 
15 dkg masła lub margaryny 
12,5 dkg mąki pszennej 
7,5 dkg mąki ziemniaczanej 
1 łyżeczka proszku do pieczenia 
skórka i sok z 1 lub 2 cytryn /będzie 
bardziej aromatyczne/ 
polewa czekoladowa - najlepiej roz
puszczona gorzka czekolada

Żółtka oddzielić od białek. Żółtka 
utrzeć z cukrem, cukrem waniliowym, 
skórką cytrynową, sokiem z cytryny i 
roztopionym tłuszczem.
Powoli dodawać mąkę i mąkę zie
mniaczaną, proszek do pieczenia. 
Dokładnie wymieszać. Na koniec do
dać ubite na sztywno białka. Ciasto 
wyłożyć na wysmarowaną tłuszczem 
blachę /okrągłą lub prostokątną/. 
Włożyć do lekko nagrzanego piekar
nika. Gdy temperatura w piecu osią
gnie 200 stopni - piec od 20 do 30 
minut. Polać roztopioną czekoladą 
l ub przygotowaną polewą.

Prawnik z Aids
Andre w Beckett, młody obiecujący pra

wnik pnie się szybko na kolejne szczeble 
zawodowej kariery. Koledzy i szefowie 
są z jego pracy zadowoleni i dumni. 
Wszystko do czasu, gdy dowiadują się, 
że jest chory na Aids. Wtedy w jednej 
chwili traci pracę i przyjaciół. W proce
sie o bezprawne zwolnienie jakie toczy z 
dotychczasowymi pracodawcami, Bec
kett ma tylko jednego sprzymierzeńca - 
Joe Millera - młodego prawnika. Prze
ciwko Beckettowi jest jednak najgroźniej
szy wróg - śmiercionośny wirus.

Treść na pewno wielu osobom wyda
je się znajoma i słusznie, bo książka 
powstała w oparciu o scenariusz filmo
wy. Mimo wszystko warto ją  jednak 
mieć w domowej biblioteczce lub przy
najmniej przeczytać.
Christopher Davis - Filadelfia, Alfa, 
W-wa 1995 /a/
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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

Zamieszczamy już ostatnie dwie części naszej łami
główki. Wystarczy złożyć je z drukowanymi w poprze
dnich, lutowych numerach "GR", a całość przesłać do 
6 m arca  do redakcji lub wrzucić do któreś z naszych 
"żółtych skrzynek", nie zapominając o podaniu swojego 
adresu.

Fatałachy z naszej szafy

PALCE LIZAĆ 
czyli kuchnia Joli

Czytaj razem 
z nami


