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Przenajświętsze
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Radosnych 
Świąt Wielkanocnych 

przeżytych 
w spokoju i miłości 

życzy
prezydent miasta Rybnika 
________ Józef  MAKOSZ

Z Moniką nie tylko o szachach
Monika BOBROWSKA,

szachowa Mistrzyni Polski 
w grupie poniżej 16 lat, jest 
drobną, szczupłą blon
dynką. Mieszka w rybnic
kim bloku z rodzicami, 
siostrą i psem. Monika 
wspomina, że kiedy rodzina 
kupowała psa, miał to być 
miniaturowy „mężczyzna,,. 
Po bliższych oględzinach, 
już w domu, okazało się że to 
suczka. Minęło kilka mie
sięcy i okazało się również, 
że wcale nie miniaturowa.

Monika jest astrologicz
nym Baranem. Właśnie 
skończyła 15 lat, ale urodzi
ny wyprawi dopiero w czasie 
świąt, bo w dniu urodzin 
była na turnieju w  Timiszoa
rze, w Rumunii. Trudno 
było tam urządzić przyjęcie

dla koleżanek. Rumunia jest 
biednym krajem, sklepy i ka
wiarnie są zaopatrzone bar
dzo nędznie.

Dzięki szachom Monika 
była nie tylko w Rumunii, 
ale także w Niemczech, na 
Słowacji, w Stanach Zjedno
czonych. Najbardziej egzo
tyczna była wyprawa do Po
rto Rico. Żeby zapłacić za 
wyjazd do USA, ojciec sza
chistką Piotr Bobrowski, 
znalazł sponsora - niestety 
jednorazowego. Ojciec był 
jej pierwszym nauczycielem 
gry w szachy. Monika nie 
pamięta dokładnie, kiedy 
zaczęła grać, ale było to 
w wieku przed-przedszkol
nym. W każdym razie od 
zawsze chciała grać. Kiedy 
poszła do przedszkola, pan 
Piotr zorganizował w nim

szachową szkółkę dla ma
luchów i tak się zaczęły ryb
nickie „szachowe przedszko
la,,, których dziś jest już 10. 
Państwo Bobrowscy zgod
nie uważają, że Rybnik jest 
szachowym zagłębiem. 
O dziwo ta dyscyplina spor
tu jest w Polsce niezwykle 
popularna, nie mniej niż 
ping-pong. Do eliminacji na 
szczeblu podstawowym 
przystępuje nawet i 100 tys.

ale nauczyciel jest innego 
zdania. Monika zapewnia, 
że koledzy w szkole traktują 
ją zwyczajnie, a o sukcesach 
dowiadują się z gazet. Przy
znaje jednak, że czasem się 
z niej wyśmiewają „kiedy 
gazety głupstwa piszą„. Żyje 
normalnie - chodzi do kina 
/ostatnio obejrzała „Za 
horyzontem, / ,  czyta książki 
/np. Harlequiny/, słucha dis
co i rapu, ogląda 
„Dynastię,,, ,,Pokolenia„ 
i „Bill Coshy Show,,. Nie 
uważa, by szachowa społe
czność czymś się specjalnie 
różniła od reszty ludzkości. 
Ona sama prowadzi 
zupełnie typowe życie domowe

Foto: wack

 ... od współpracowników wymagam  
najwyższych kwalifikacji, także sumien
ności, rzetelności, aktywności oraz zdol
ności do samodzielnego podejmowania 
decyzji.

Wszystko po to, aby klient wiedział, że 
ma do czynienia z poważnym i kompetent
nym partnerem...

URSZULA B.
Businesswoman

PUH „ULEX"
Os. Południe 37

Dzieląc radość Wielkiejnocy, 
pogody ducha i ciała, 

świątecznego wypoczynku 
i wiosennej nadziei

swoim aktualnym i przyszłym klientom 
z okazji świąt

życzy PUH "ULEX"

SM ACZNEGO  

JAJKA,

UDANEJ BABY  

WIELKANOCNEJ 

i WESOŁEGO 

DYNGUSA 

Naszym Czytelnikom 

Z okazji świąt 

życzy Redakcja

graczy.
Monika oczywiście

uczęszcza do szkoły - jest 
teraz w VIII klasie i będzie 
zdawać egzaminy do I L.O. 
Chce się uczyć w klasie 
językowej. Jej nauka prze
biega w toku indywidual
nym, w marcu była np. 
w szkole przez 2 dni, resztę 
czasu musiała poświęcić 
swojej sportowej karierze. 
Sama mówi, że uczy się „śre
dnio,, /będzie mieć na cen
zurze cztery czwórki i 10 
piątek/. Rodzice sądzą, że 
skoro szachy są sportem, to 
powinna mieć z wf szóstkę,

we, pomaga w domu, 
sprząta i wychodzi z psem na 
spacer /co słysząc, mama 
Moniki robi bardzo zasko
czoną minę/. Potrafi też go
tować rosół, ale najchętniej 
jada banany w każdej ilości. 
Monika nie słyszała o spec
jalnej diecie dla szachistów, 
nie uważa też, by na turnieje 
trzeba się było ubierać w coś 
szczególnego. W tej materii 
panuje podobno tolerancja 
i nawet głębokie dekolty nie 
zostały przez sportowe wła
dze uznane za zbyt rozpra
szające na otwartych turnie
jach. Częste oglądanie szachownicy

szachownicy wcale nie wpłynęło 
na jej stosunek do strojów 
w kratkę. A ponieważ jej 
ulubionymi kolorami są 
czerń i biel, więc przy sza
chowym stoliku czuje się 
świetnie.

Nie ćwiczy codziennie - od 
powrotu z Rumunii, gdzie 
zresztą polska drużyna wy
padła bardzo słabo, nie ćwi
czyła wcale, bo musiała zali
czyć zaległe szkolne spraw
dziany. Przysiądzie za to 
fałdów w czasie świąt. Jak 
sama mówi, nie chciałaby 
żyć jak sławna szachistką Ju
dit Polgar, która zdobywa 
laury, ale nie ma przyjaciół, 
nie chodzi do szkoły i co
dziennie odrabia 8-godzinną 
dniówkę szachowych ćwi
czeń.

Tymczasem Monika to 
normalna nastolatka, sym
patyczna, nie zmanierowa
na, troszkę nieśmiała i ładna. 
Chyba jest zadowolona, że 
gra i naprawdę lubi to robić. 
„GR„ życzy jej szachowych 
sukcesów, zdania egzaminu 
do „Powstańców,, i umiar
kowanie mokrego dyngusa.

KLAUDIA MICHALAK

N A JK R Ó C E J . . .  

14 kwietnia rozpoczyna 
się akcja bezpłatnych 
prześwietleń rentgeno
wskich, które pozwalają 
wykryć zmiany gruźlicze 
i nowotworowe w płucach. 
Ma być nimi objęta cała 
ludność Rybnika. Na 
początku ambulans od
wiedzi Boguszowice. Mie
szkańcy otrzymają do 
domów wezwanie na 
prześwietlenie na określo
ny dzień i godzinę. Akcja 
jest finansowana przez 
Urząd Miasta, a potrwa 
prawdopodobnie rok.

G A Z E T A  R Y B N IC K A , T E L . 2 8 8 2 5



Zieleń
miejska

na
wiosnę
Dla pracowników Zakła

du Zieleni Miejskiej na
dejście wiosny jest sygnałem 
do rozpoczęcia nowych 
prac. Po uprzątnięciu pozos
tałości zimy - piasku, żużlu, 
śmieci - przyszedł czas na 
zasilanie trawników i ży
wopłotów nawozami mine
ralnymi, gracowanie żużlo
wych ścieżek parków i zie
leńców oraz odkrywanie 
róż.

W pracach porządkowych 
ZZM korzysta z pomocy 20- 
osobowej grupy uczniów 
Zasadniczej Szkoły Rolni
czej /przy Zespole Szkół Ro
lniczych w Rybniku/, którzy 
kształcą się w specjalności 
ogrodnika terenów zieleni. 
Pracowników Zakładu 
będzie można rozpoznać po 
charakterystycznych plakie
tkach umieszczonych na ko
mbinezonach roboczych.

Już w ubiegłym roku 
można było zaobserwować 
poprawę zaopatrzenia ogro
dników i konserwatorów 
zieleni w specjalistyczny 
sprzęt. Uwagę rybniczan 
zwracali na siebie pilarze

w specjalnych kaskach 
ochronnych, z piłami na 
długich wysięgnikach. Takie 
działania z pewnością pod
niosą prestiż ciągle niedoce
nianej, a bardzo potrzebnej 
miastu grupy zawodowej.

Już wcześniej rozpoczęto 
prace nad prześwietlaniem 
przydrożnych drzew. Wyci
nano suche gałęzie, obcina
no nazbyt rozrośnięte kona
ry na wysokości 4,5 metra od 
strony jezdni. Odsłaniano 
znaki drogowe. Prace te wy
konano przy ulicach Rey
monta i Wodzisławskiej, Go
tartowickiej i Niewiadoms
kiej.

Po przeglądzie drzewosta
nu, którego dokonano jesie
nią ubiegłego roku, trwa 
odmładzanie i formowanie 
koron drzew.

Przycinanie koron drzew 
przydrożnych „na zapałkę,, - 
m.in. przy ul. Wyzwolenia - 
jest koniecznym zabiegiem 
pielęgnacyjnym, a nie - jak 
się czasami wydaje mniej zo
rientowanym w kwestiach

ogrodniczych mieszkańcom 
- ich niszczeniem. Razem 
z pracami drogowymi przy 
ul. Wyzwolenia zostanie 
także zmodernizowana zie
leń. Trwają jeszcze prace nad 
tym projektem.

Formowanie i odmładza
nie krzewów obejmie miejs
kie parki i skwery oraz tere
ny przydrożne, np. przy ul. 
Kotucza. Niezbędne będzie 
uzupełnienie ubytków ziele
ni, które są często efektem 
kradzieży lub wandalizmu.

50 tysięcy sadzonek włas
nej produkcji - bratków 
i stokrotek - zapełni kwiet
niki, misy i pojemniki. Podo
bne prace obejmą cmentarze 
komunalne oraz miejsca pa
mięci narodowej. Po reno
wacji płyty Rynku jego oko
lice - ul. Raciborska, Ryn
kowa i Zamkowa - wypo
sażono w stałe elementy, 
które niedługo zapełnią się 
bylinami oraz krzewami ig
lastymi i liściastymi. Nad ty
mi kompozycjami oraz no
wościami w zakresie małej

architektury i estetyki mias
ta będzie czuwał nowo za
trudniony projektant te
renów zielonych.

Nie wiadomo jeszcze, ile 
prac czeka wokół renowacji 
trawników po ubiegłorocz
nej suszy. Przekonamy się
o tym, gdy ruszy wegetacja, 
a tymczasem wykonywane 
są grzybo- i owadobójcze 
opryski róż i krzewów ozdo
bnych. Pewne jest niestety 
to, że mocno ucierpiały sta
nowiska rododendronów 
w pobliżu dworca PKP
i browaru. Szkoda, bo 
właśnie przez Rybnik prze
biega wysunięta najdalej na 
północ linia ich wegetacji.

W Zakładzie Zieleni Miej
skiej trwa aktualizowanie in
wentarza terenów zielonych 
należących do miasta. Być 
może niedługo pod opiekę 
Zakładu przejdzie park 
wokół restauracji „Mimo
za,, przy KWK „Rymer,,. 
Nową inwestycją jest skwer 
o nazwie „PIOWNIK,,, przy 
skrzyżowaniu Kotucza i Ze
brzydowickiej. W br. będą tu 
kontynuowane prace nad 
budową oczka wodnego 
o głębokości do pół metra. 
Otoczenie zostanie
uporządkowane, wytyczy się 
ścieżki, alejki, ustawi ławki, 
zostanie zasiana trawa, zasa
dzone będą drzewa i krzewy 
ozdobne. Powstanie przyje
mny zakątek dla ludzi 
zmęczonych zakupami 
w „DOMUSIE„ czy dla spa
cerowiczów. Aż przyjemnie 
pomyśleć, że już niedługo 
wszystko wokół się zazieleni!

/g w /

W końcu ubiegłego tygod
nia w Komendzie Rejonowej 
Policji w Rybniku powiało 
Europą. Na jej dziedzińcu 
pojawiły się efektowne sa-

Rybnicka policja bliżej 
Kojaka

samochody światowej klasy: 
2 granatowe VW passaty 
i czerwona furgonetka ISU
ZU. O ile pierwsze pochodzą 
z przydziału Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych, to 
drugi jest darem rybnickiej 
elektrowni dla policji, a tym 
samym dla mieszkańców 
Rybnika. Swego czasu Rada 
Pracownicza elektrowni
z własnej

inicjatywy zorganizowała 
spotkanie z komendantem 
rybnickiej komendy Huber
tem HANAKIEM, na 
którym podjęto decyzję 
o przeznaczeniu odpowied
niej kwoty z zakładowych 
funduszy na zakup potrzeb
nego policji samochodu. 
Zgrabna furgonetka wypo
sażona została dodatkowo 
w niezbędne urządzenia,

mające zapewnić bezpie
czeństwo konwojującym 
i konwojowanym, jako że 
korzystać z niej będzie gru
pa, zajmująca się przewoże
niem osób zatrzymanych. 
Samochód wyposażony jest 
w specjalne wzmocnione 
szyby i opony oraz system 
zamków i blokad, unie
możliwiających w razie po
trzeby otwarcie drzwi od 
zewnątrz. Są także specjalne 
ławki, przystosowane do 
przewozu szczególnie nie
bezpiecznych więźniów. Fu
rgonetka wyposażona jest 
w silnik dieslowski, zuży
wający średnio od 7 do 
8 litrów ropy na sto kilo
metrów. Jej poprzednik - 
stary, wysłużony żuk, prze
jeżdżając taką odległość spa
lał około szesnastu litrów 
benzyny. Nic więc dziwnego,

że zużywał piątą część przy
działu całej komendy rejo
nowej. Decyzja o zakupie 
takiego właśnie samochodu 
była więc podyktowana 
względami czysto ekonomi
cznymi.

Jeden z passatów wyko
rzystywany będzie przez 
służby prewencji, drugi 
przez rybnicką drogówkę - 
posiada specjalne wyposaże
nie, ułatwiające zatrzymy
wanie kierowców ucieki
nierów i urządzenia 
niezbędne do skutecznego 
funkcjonowania drogówki.

Komenda otrzymała 
również poczciwego „malu
cha,,, który został zgodnie 
z sugestią mieszkańców za
kupiony przez Zarząd Mias
ta specjalnie dla lokalnego 
posterunku policji w Niedo
bczycach.

Komendant Hubert HA
NAK zapowiada, że w naj
bliższym czasie rybnicka ko
menda może się spodziewać 
od hojnych ofiarodawców 
dalszej pomocy w sprzęcie.

Tekst i foto: wack

Książki na zajączka
Podajemy nazwiska dzieci, które już dziś /piątek/ mogą 

zgłosić się do księgarni w Rynku /róg Zamkowej/ po odbiór 
nagród za wzięcie udziału w naszej zabawie w „komiks,, 
z poprzedniego numeru.

Anna HOPPE, Dawid i Damian KRZYŚCIAK, Marta 
KOWALCZYK, Justyna RYSZKA, Robert STRUFF.

Oto praca nadesłana przez Annę Hoppe

Rendez  -  vous 
z komendantem

W czwartek 15 kwietnia 
o godz. 18.00, w sali kon
ferencyjnej Miejskiej Biblio
teki Publicznej w Rybniku,

KOŁO , ZWIĄZKU 
G Ó R N O Ś L Ą S K I E G O  
w Rybniku organizuje spot
kanie z Komendantem Rejo
nowej Komendy Policji 
w Rybniku Hubertem HA
NAKIEM, na które zapra
sza wszystkich zaintereso
wanych stanem
bezpieczeństwa w mieście 
i pracą rybnickiej policji.

/w ack /

Program kanału „EF„ 
Telewizji kablowej

Piątek - 9.04.1993 
początek - 18.45
- rozstrzygnięcie konkursu z poprzedniego tygodnia
- program informacyjny „EF„ NEWS, a w nim: relacja ze 

strajku PKM w Raciborzu, dzień bez alkoholu, dzień służby 
zdrowia, o podwyżce cen krajowych leków, Wielki Tydzień 
w kościele rzymsko-katolickim, o świętach wielkanocnych, 
wiosennej modzie, świątecznej komunikacji

- ogłoszenie konkursu 
Sobota - 10.04.1993
12.00 - powtórka piątkowego programu 
Niedziela - 11.04.1993
początek - 18.45
- powitanie
- świąteczne wydanie magazynu „TUTAJ,,
- magazyn mody „VIDEO FASHION,,
- program sportowy „PEPSI ROCK SPORT,,
- polski film fab. „Chłopi,,, reż. Jan Rybkowski - cz.I 
Poniedziałek - 12.04.1993
10.00 - KINO HIT - polski film fab. „Chłopi,,, reż. Jan 

Rybkowski - I i II część - powtórzenie

Trąba, żart 
i Art-Fart

Miało być szampańsko 
i śmiesznie. Już dzień 
wcześniej na rybnickim Ryn
ku rozlegał sią głos niewido
cznego pana, który z entuz
jazmem opowiadał o pięknej 
imprezie czekającej nas 
1 kwietnia. Imprezę organi
zowała agencja ART- 
FART, a miały być: darmo
we kury, pan prezydent 
Wałęsa, szampan, manda
rynki, a przede wszystkim 
wspaniała zabawa.

Nazajutrz o godz. 12.00 
zebrało się w rynku ok. 300 
osób - głównie młodzież. 
Z głośnika rozległy się 
dźwięki hymnu państwowe

pana „Wałęsy,, i bratanie się 
z ludem. Lud jednak okazał 
się niewdzięczną gawiedzią, 
bo znowu ktoś rzucił kulką. 
I wtedy cały rynek usłyszał 
z głośnika prośbę: „do pana 
z ochrony, aby dał w trąbę 
temu koledze co rzucał,,. Po
nieważ nie było wiadomo 
w czyją dać, więc nikt nie 
dostał.

Publika topniała. Kto 
chciał mógł sobie zrobić 
zdjęcie z sobowtórem na 50 
tys. zł. Nikt nie chciał, więc 
organizatorzy sami sobie 
zrobili. I to był już koniec.

Żyjemy w biednym, smut
nym kraju. I dlatego cieszymy

Ze zdobyczną kurą za pazuchą i reklamówką pełną 
zebranych monet
państwowego /sic!/.

W oknie II piętra pojawił 
się pan „robiący,, za so
bowtóra Lecha Wałęsy. Po
machał ręką, a młodzież 
w stronę okna rzuciła 
śnieżnymi kulami. Pan So
bowtór za to rzucił 
w młodzież dwiema kurami. 
Czarnymi, małymi i ledwo 
żywymi ze strachu.

Później organizatorzy pili 
szampanem „zdrowie Wasze 
w gardła nasze,, . Ludzie 
brali ulotki reklamowe, 
wszystkiemu zaś towarzy
szył głos niewidocznego pa
na, który opowiadał zebra
nym jak jest wesoło.

Gwoździem programu 
miało być zejście na Rynek

my się, gdy ktoś próbuje 
urządzić happening,
wciągnąć ludzi do wspólnej 
zabawy, stworzyć nastrój ra
dości. Ale rzecz nie jest łatwa 
i same dobre chęci to za 
mało. Nie każdy pomysł wa
rto realizować i nie każdy 
wygłup staje się dobrym żar
tem, zwłaszcza w konfron
tacji z publicznością. Nie 
wystarczy wyrzucić z okna 
kury i przekonywać zebra
nych, jak jest fajnie i śmiesz
nie. W efekcie zamiast ba
wiących się ludzi ma się wte
dy niechętny tłumek 
i złośliwe uwagi pod adresem 
organizatorów, co też stało 
się udziałem ART-FARTu. 

EWA PODOLSKA

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Na amatorskiej 
scenie

Alternatywny Teatr Ruchu
powstał z inicjatywy i pod 
kierunkiem nauczyciela his
torii sztuki w I LO, Macieja 
KOZAKIEWICZA. Złożo
ny z uczniów liceum , prze
trwał trzy lata, zdobywając 
I miejsce na Tyskich Spot
kaniach Teatralnych w 1990 
roku i II miejsce na Ogólno
polskim Festiwalu Małych 
Form w Łodzi, w roku 
następnym. Potem członko
wie zespołu znaleźli się 
w klasie maturalnej i z żalem 
musieli się pogodzić z zawie
szeniem swojej artystycznej 
działalności.

Ich miejsce zajęli pierw
szoklasiści,  przyjmując 
nazwę Teatru Alternatywne
go. W ubiegłym roku wzięli 
udział w miejskim
przeglądzie teatrów szkol
nych i w Tyskich Spotka
niach Teatralnych, ale nie 
odnieśli takich sukcesów jak 
ich poprzednicy. A poprze
dnicy zdali maturę
i z początkiem tego roku 
szkolnego reaktywowali 
grupę. Reżyserem przedstawień

przedstawień pozostał M. Kozakie
wicz, sama grupa wzboga
ciła się o nowych aktorów, 
scenografa i akustyka. Od 
września przygotowali już 
dwa przedstawienia, prezen
tując je na Alternacjach 
Teatralnych, które miały 
miejsce w lutym tego roku 
w Klubie Energetyka - or
ganizatora imprezy i aktual
nego opiekuna ATR. 
W piątek 26 marca wystąpili 
w Mikołowie, przed nimi 
wyjazdy do Opola i Tych, 
kwietniowe występy na 
Małej Scenie i w kolejnych 
Alternacjach, organizowa
nych tym razem w Domu 
Kultury w Niedobczycach. 
Prezydent miasta zdążył ich 
zaprosić do udziału w nad
chodzących Rybnickich 
Dniach Literatury.

Nazwa zespołu wskazuje 
na luźne podejście do teat
ralnej tradycji, sami człon
kowie określają go mianem 
eksperymentalnego teatru 
ekspresji. Przedstawienia 
oparte na ruchu tym różnią 
się od pantomimy, że pojawiają

pojawiają się w nich rekwizyty, 
kostiumy, a w adaptacji II 
części „Dziadów,, nawet 
słowa dramatu, tyle, że od
twarzane z przygotowanego 
specjalnie nagrania. Po te
maty sięgają do czytelnej, 
kanonicznej symboliki, a jej 
uniwersalność przenoszą 
w dziedziny życia człowieka 
współczesnego. Bohaterem 
poszczególnych obrazów 
jest człowiek poszukujący, 
skazany na grzech, jedyny, 
ale też jeden z wielu w zmie
niających się układach po
staci. O sferach, w jakich się 
porusza, mówią dość pojem
ne tytuły: „Tryptyk
o człowieku,,,
„Ukrzesłowanie,,, „Pan Bóg 
niechętnie wypożycza swoich 
aniołów,,.

Najbliższe przedstawienie 
Teatru Ruchu odbędzie się 
w piątek 16 kwietnia, o godz. 
16.00 na Małej Scenie Ryb
nickiej. A. ŁUKASIK

Z Józefem RIEMELEM, 
prezesem Rybnickiego Koła 
Pszczelarzy, rozmawia Ja

cek Reclik.

- Proszę powiedzieć parę 
słów o waszej organizacji.

- Koło zostało założone 
w 1914 roku, zrzesza obecnie 
79 członków, w tym 14 
członków honorowych. Se
niorem naszego koła jest honorowy

pszczelarskie w Pszczelej Woli 
k/Lublina i w Kluczborku. 
Poza tym nasze koło 
urządza kursy kwalifikacyj
ne dla młodych pszczelarzy, 
z kolei Wojewódzki Związek 
Pszczelarzy zamierza zorga
nizować w najbliższej 
przyszłości kurs mistrzows
ki. W naszym kole takim 
dyplomem legitymuje się 11 
członków.

pełnią też funkcję swego ro
dzaju barometru - tam gdzie 
one żyją, może żyć również 
człowiek. Mogę stwierdzić, 
że dopóki na Śląsku będą 
żyły pszczoły, dopóty będzie 
żył człowiek.

- Przeciętnemu człowieko
wi pszczoła kojarzy się z owa
dem, którego użądlenie wy
wołuje szereg nieprzyjem
ności. Jakie jest pana zdanie

Nie dajmy zginąć pszczołom
honorowy wiceprezes, biegły 
sądowy w sprawach pszcze
larskich Bolesław PYSZNY, 
który w maju będzie obcho
dził 84 urodziny. Prowadzi
my działalność statutową, 
utrzymujemy się ze składek 
naszych członków. Zebrania 
odbywamy co miesiąc. 
Oprócz tego organizujemy 
wycieczki do znanych pa
siek, w tym do Kamiannej, 
pięknie położonej miejsco
wości koło Krynicy 
Górskiej, gdzie ze składek 
wszystkich polskich pszcze
larzy powstał Dom Pszczela
rza. W ubiegłym roku, w lis
topadzie, urządziliśmy 
Święto Pszczoły „Apimon
dii„. Połączone ono było 
z uroczystą mszą świątą 
w kościele św. Antoniego 
i obiadem w restauracji „Te
atralna,,.

- W jaki sposób zaopat
rujecie się w niezbędne ak
cesoria pomocne przy produ
kcji miodu?

- W taki sprzęt można się 
zaopatrzyć w Wojewódzkim 
Związku Pszczelarzy w Ka
towicach, częściowo w skle
pach ogrodniczych na tere
nie województwa. Jakieś 
drobne rzeczy pszczelarze 
wykonują we własnym za
kresie, a następnie wymie
niają się nimi między sobą.

- Czy są jakieś specjalne 
szkoły czy kursy, które by 
kształciły w pszczelarskim 
fachu?

- Istnieją technika pszczelarskie

- Z  jakimi problemami bo
ryka się obecnie wasza or
ganizacja?

- Brak nam środków fi
finansowych na zwalczanie 
groźnych chorób, które ata
kują pszczoły, takich jak va
roza, nosema. Walka z tymi 
plagami pochłania duże śro
dki finansowe pszczelarza. 
W większości zrzeszamy 
emerytów, nie wszystkich 
stać na zabezpieczenie się 
przed tymi chorobami. Nasz 
Zarząd wystosował pismo 
z prośbą o pomoc do urzędu 
Miejskiego w Rybniku, ale 
odpowiedź była niestety nie
zadowalająca. Chciałbym 
natomiast  tą drogą 
podziękować prezesowi Ry
bnickiej  Usługowej
Spółdzielni Pracy za 
bezpłatne udostępnianie sali 
na nasze zebrania.

- Porozmawiajmy o sa
mych pszczołach. Czy to, że 
żyjemy w tak zanieczyszczo
nym środowisku, ma jakiś ne
gatywny wypływ na te owady?

- Nie, a za dowód mogą tu 
służyć badania wykonywane 
co roku przez Uniwersytet 
Śląski. Autorytetem w tej 
dziedzinie jest doc. dr Józef 
HURNY. Pszczoły pobie
rając zanieczyszczony nek
tar i pyłek filtrują go, 
a następnie w ulu wytwa
rzają krystalicznie czysty 
miód, który jest doskonałym 
lekarstwem na każdą doleg
liwość /szczególnie na cho
roby serca, stresy, 
przeziębienia/. Owady te

na temat skutków użądlenia 
przez pszczelego?

- Wyłączając ludzi uczulo
nych n a  jad pszczeli, którzy 
powinni się wystrzegać kon
taktu z pszczołą, śmiertelne 
zarucie organizmu następuje 
po równoczesnym użądleniu 
około 500 pszczół. Jad 
pszczeli podobny jest skła
dem chemicznym do jadu 
żmiji. Pszczoła posiada go 
jednak minimalną ilość. Na
tomiast prawdą jest, że 
niektóre schorzenia reuma
tyczne są leczone jadem 
pszczelim. Produkuje się 
specjalne zastrzyki z tą sub
stancją. Wiem, że w Rosji 
istnieją nawet instytuty, 
które parają się leczeniem 
schorzeń reumatycznych za 
pomocą bezpośredniego 
użądlenia pszczół.

- Czy w tym roku pszczoły 
wyleciały już w teren?

- Tak, w styczniu przy 
ładnej pogodzie odbyły tzw. 
oblot oczyszczający, a teraz, 
gdy temperatura przekracza 
12 stop. C, mogą już spokoj
nie opuszczać ule.

- Jak pozdrawiają się
pszczelarze?

- Kiedyś takim pozdro
wieniem było „darz bór,,, 
obecnie naszym zawołaniem 
jest „Niech święty Ambroży 
miodu nam dołoży,,. 
Właśnie św. Ambroży jest 
naszym patronem.

- Dziękuję za rozmowę.

Z batutą 
i z „Kwadratem„

Przed tygodniem
w piątkowy i sobotni 
wieczór rybnicką publicz
ność w sali Teatru Ziemi 
Rybnickiej znów bawili ak
torzy warszawskiego teatru 
„ K W A D R A T , , ,  
występujący tym razem 
w nietypowym dla teatralnej 
sceny towarzystwie orkiest
ry symfonicznej, wprawdzie

w nieco okrojonym składzie, 
prowadzonej za to przez sa
mego mistrza Macieja NIE
SIOŁOWSKIEGO. Ten bez 
wątpienia najsympatyczniej
szy z polskich dyrygentów 
zasłynął dzięki swym auto
rskim, cyklicznym progra
mom telewizyjnym „Z ba
turą i humorem,,. Ów humor 
zastąpiono w tytule stosowaną

stosowną nazwą teatru, nie re
zygnując zeń w programie. 
W ten sposób powstał spek
takl będący zaskakująco 
zgrabnym połączeniem mu
zyki poważnej z mniej po
ważną, z teatrem, kabare
tem, a nawet lekcją wycho
wania muzycznego. Całość 
wyreżyserował Jan KOBU
SZEWSKI, toteż program 
miał swoje operetkowo-re
wiowe tempo, a widownia co 
rusz zaskakiwana była gamą 
świeżych, czasem wręcz zu
pełnie zwariowanych po
mysłów. Bo jak nazwać wy
cinającego hołubce otyłego 
ni stąd, ni zowąd pana Jan
ka, w dodatku w tyrolskim 
stroju?

Niemałą rolę w spektaklu 
odegrali sami widzowie

i trzeba przyznać, że spisali 
się znakomicie. Niesiołows
kiemu udało się nawet 
namówić ich do chóralnego 
wtórowania orkiestrze; aż 
dziw bierze, że dotąd nie 
doczekaliśmy się reprezenta
cyjnego chóru miejskiego...

Największymi brawami, 
oczywiście poza końcową 
owacją, nagrodzono samego 
kapelmistrza za śląską 
wersję „Pawła i Gawła,,. Za
skoczona była nie tylko pub
liczność; pierwszy skrzypek, 
podobnie jak kilku innych 
muzyków, znieruchomiał ze 
zdziwienia. Zabawa była 
przednia, choć moim zda
niem czas karnawału byłby 
bardziej odpowiedni na tego 
rodzaju spektakle.

Tekst i foto: WACŁAW 
TROSZKA

Konfrontacje ’93
Rybnickie Kino Premierowe 

w TZR jest jednym z 75 w Po
lsce, w których 23 kwietnia br. 
rozpoczną się jednocześnie 
KONFRONTACJE ’93. Kie
dyś impreza ta była oknem na 
wielki świat filmu. Dzisisj, kiedy 
premiery polskie głośnych 
filmów odbywają się w parę ty
godni po światowych, zmieniła 
swój charkter i KONFRONTA
CJE stały się ważne przede 
wszystkim dla filmowych ma
niaków, którzy, choć pewnie 
wielu się zdziwi, chcieliby zoba
czyć coś jeszcze, oprócz wysoko- 
budżetowego amerykańskiego 
widowiska z efektami specjalny
mi.

Spośród 15 filmów, które 
oglądać będziemy dzień po dniu 
aż do 7 maja, wiele w latach 
1991-92 nagradzanych było na 
światowych festiwalach, sta
wało do rywalizacji o OSCA
RA.

A oto harmonogram KON
FRONTACJI:

23.04. - „Pierścionek z orłem 
w koronie„ /pol.-ang.-franc./ 
reż. A. Wajda

24.04. - „Mężowie i żony,, / U
SA/ reż. Woody Allen

25.04. - „Dobre chęci,, /szw ./ 
reż. Bille August/

26.04. - „Krzyk kamienia,,

/niem.-fr.-kanad./ reż. Werner 
Herzog

27.04. - „Wszystko co naj
ważniejsze,, /p o l. /  reż. Robert 
Gliński

28.04. - „Gracz,, /U S A / reż. 
Robert Altman

29.04. - „Aż na koniec świata„ 
/niem.-fr.-australij./ reż. Wim 
Winders

30.04. - " Kochana Emmo, dro
ga Bobe,, / w ęg./ reż. Istvan Sza
bo

1.05. - „Barton Fink„ /U S A / 
reż. Ethan i Joel Coen

2.05. - „Anioł przy moim sto
le„ /N . Zelandia/, reż. Jane Ca
mpion

3.05. - „Zawieście czerwone 
latarnie„ /Chiny-Tajwan-Hon
gkong/

4.05. - „Grand Canyon,, / U
SA/ reż. Lawrence Kasdan

5.05. - „Urga„ /fr.-ZSRR / 
reż. Nikita Michałkow

6.05. - „Piękna złośnica„
/franc./ reż. Jacqes Rivette

7.05. - „Nagi lunch„ /ang. - 
kanad ./ reż. David Cronenberg

Początki seansów o godz. 
15.00, 17.00 i 20.00 z pewnymi 
odstępstwami, gdyż 3 filmy są 
bardzo długie. Kasa teatru już 
przyjmuje zamówienia na kar
nety, które w cenie 225 tyś. będą 
sprzedawane od 15 kwietnia. 
Ceny na poszczególne filmy 
będą prawie dwa razy wyższe...

KUPON KONKURSU ŻUŻLOWEGO "GR"
R O W  R Y B N IK U N IA  TA R N Ó W

wpisz ilość punktów

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



ABECADŁO
RZECZY

ŚLĄSKICH

Koło południa, w Wielką 
Sobotę, pod domek z czer
wonej cegły podjeżdża sied
mioletni opel. Szybko otwie
rają się tylne drzwi i w kie
runku furtki biegnie dwuna
stolatek. Obserwuje to 
z ogrodu starszy mężczyzna 
w drelichowym roboczym 
ubraniu:

- Sztefan, już łotwiyrom! 
Co, nie prziwitosz sie z dziad
kiem? Rozpędzony wnu
czek, krocząc po trzy scho
dy, wbiega do kuchni.

- Babcia! Dzień dobry, my 
juz przyjechali!

- Jezusie, Maryjo Świynto, 
dyć czekomy już na wos od 
wczora. Już my myśleli, że sie 
może co stało, albo nie przy
jedziecie? Siadajcie!

- Zaro mamo - odpowiada 
kierowca - najprzod wjada na 
plac i pownoszymy wszystko 
z auta. Po chwili wszyscy 
dźwigali na górę pełne re
klamówki „C&A,„ „Aldi„ 
i „Woolwortha,,. Zza cien
kiej folii, pokłutej rogami 
tekturowych pudełek, 
prześwitywały kolorowe 
opakowania czekoladowych 
zajęcy, kaczuszek i kurek 
oraz jakieś butelki i ubrania.

- Co Sztefan - babcia 
zakłada odświętną chustkę - 
pódziesz ze mną do kościoła 
ze świynconką? Yno wciepnij 
jeszcze do koszyka jako wa
szo szekulada, woda świyn
cono ij niy zaszkodzi. Toż 
trzimejcie sie, tata wos 
ugości, a jo ze synkiem byda 
za jake pól godziny. Wyszli.

Następnego dnia wszyscy 
po pierwszej mszy zasiedli 
do śniadania. Stefan zjadł 
trzy jajka i chyba ćwierć kilo
szynki.

- Wy chyba tego synka 
głodzicie w tych Niymcach!

- Słuchej mamo, jo  niy

Tęsknota za kaczkami
wiym jak to jest, ale tu u wos 
wszytko mo lepszy smak.

- Dziadek? Pódymy na zo
grodek bielić drzewka albo 
ryć?

- Tera? We Wielkanoc? 
Ha, ha, ha... Farorz by mnie 
chyba z kościoła wypisoł!

- No to kiedy, jutro już 
jadymy nazod?

- Ale Sztefan, przeca we 
świynta sie nie robi w zo
grodzie. Przijedziesz w lipcu, 
to zdążymy sie zmynczyć...

- Babcia! Moga przinajm
nij iść do kaczek?

- No idź, ale żebyś tam nie 
nazgłobil! On był zawsze za 
tymi kaczkami - mówili 
między sobą dorośli - pa
miętocie? Przed waszym wy
jazdem z Polski, mioł chyba
ze sztyry lata, a od kaczoka 
go nie szło łodgonić.

W drugie święto obiad był 
wcześniej. Zjedli szybko, bo

młodzi musieli wyjeżdżać. 
Na tylnim siedzeniu wiercił 
się zadowolony Stefan. Miał 
pełną torebkę kroszonek za 
sikanie i stary dziadkowy 
scyzoryk, który dostał na 
otarcie łez, gdyż chciał ko
niecznie wziąć sobie do do
mu jedną z dwunastu bab
cinych kaczuszek.

- No toż trzymajcie sie. Do 
Bochum kawoł drogi! Z  Pa
nym Bogiym!

Na granicy polsko-nie
mieckiej czekali w półgo
dzinnej kolejce. Mieli teraz 
czas powspominać te 
krótkie, ale intensywne od
wiedziny.

- Tato, tobie dziadek po
zwalał pracować w ogrodzie?

- Oczywiście - wszyscy
parsknęli śmiechem - aż za 
bardzo!

- Tato, dziadek mówił, że 
jako dziecko chodziłeś do stawu

stawu na ryby...
- Łowiliśmy też raki! - od

parł ojciec, snując dalej 
wspomnienia - Ale najcieka
wsze były zabawy z kolegami 
w bandy. W lesie robiliśmy 
szałasy, a na jesień ogniska 
na kartofliskach - - syn 
słuchał z otwartymi ustami.

- Fajnie było, co tato? 
Szkoda, że u nas w Niemcach 
nie ma też tak fajnie. Ale jak 
urosnę, to będę mieszkał 
u dziadka i cały dzień będzie
my majstrować w ogrodzie. 
A kaczki... czemu my w Nie
mcach też nie mamy kaczek? 
Tekst i foto:
MAREK SZOŁTYSEK

Słowniczek: dyć - przecież, 
wciepnij - wrzuć, szekulada - 
czekolada, zogrodek - ogród, 
nazod - z powrotem, przeca - 
przecież, nazgłobić - nabała
ganić, być za czymś - lubić 
coś, kaczok - bajorko lub 
zagroda dla kaczek.

FUNDUSZ 
LATO 93

niepełnosprawnych

Już po raz kolejny Spec
jalny Ośrodek Szkolno-Wy
chowawczy w Rybniku or
ganizuje kolonie terapeuty
czne dla dzieci  upośledzo
nych ruchowo i umysłowo 
pod hasłem „Lato Niepełno
sprawnych". Jak mówi dyre
ktor SOS-W Elżbieta FRY
DRYCH, poprzednie lata 
udowodniły, że jest to akcja 
potrzebna dzieciom i ich ro
dzicom. Kolonie są jednak 
stosunkowo drogie,
a większość dzieci wymaga 
osobnego opiekuna dla sie
bie. Funkcję tę spełnia 
młodzież szkół średnich 
z Rybnika i Chorzowa. 
Młodzi ludzie wspaniale

opiekują się dziećmi, 
poświęcając na to część swo
ich wakacji. Za swoją pracę 
nie otrzymują wynagrodze
nia, trzeba jednak pokryć 
koszty ich pobytu na kolo
nii.

Wakacyjny wyjazd nie
pełnosprawnych dzieci pełni 
także funkcje rehabilitacyj
ne. Zatrudniani są terapeuci 
ruchowi, którzy codziennie 
prowadzą zajęcia dla uczest
ników kolonii. Dlatego 
koszt takich leczniczych ko
lonii jest wyższy, niż 
zwykłych wyjazdów waka
cyjnych innych dzieci. 
Większość dzieci
wyjeżdżających w ramach 
„Lata Niepełnosprawnych,, 
pochodzi z rodzin biednych - 
często wielodzietnych, 
w wielu wypadkach rodzice 
są bezrobotni. Nie dość 
więc, że mają niskie docho
dy, to nie mogą też liczyć na 
dofinansowanie wakacyj
nych wyjazdów swoich dzie
ci przez zakłady pracy. Ko
nieczna jest więc społeczna 
ofiarność.

Specjalny Ośrodek Szkol
no-Wychowawczy stara się 
zdobyć pieniądze na ten cel 
na wiele sposobów, m.in. po
przez organizowanie fes
tynów, z których dochód

przeznaczony jest na rzecz 
kolonii. Jedną z form, spra
wdzoną w poprzednich la
tach, jest sprzedaż cegiełek 
„Funduszu Lata
Niepełnosprawnych,,. Zo
staną one dostarczone do 
rybnickich szkół, gdzie 
będzie mogła je nabyć 
młodzież, pomagając w ten 
sposób swoim dotkniętym 
przez los kolegom. Wszyst
kie cegiełki będą ponumero
wane i po przeprowadzeniu 
akcji wśród ich nabywców 
zostaną rozlosowane nagro
dy - prezenty ufundowane 
przez sponsorów. Apeluje
my więc do wszystkich o ku
powanie cegiełek „Funduszu 
Lata Niepełnosprawnych,,.

Jak mówi dyrektor Elżbie
ta Frydrych kolonie jest co
raz trudniej organizować. 
Z roku na rok jest coraz 
mniej sponsorów chętnych 
do pomocy finansowej. 
A wyjazdy te są bardzo po
trzebne. Dzieci korzystające 
z nich zostały ciężko do
tknięte przez los - poruszają 
się na wózkach inwalidz
kich, wiele spośród nich to 
dzieci z porażeniami mózgo
wymi i innymi ciężkimi cho
robami.

Kolonie terapeutyczne or
ganizowane są przez rybni
cki SOS-W po raz trzeci - 
przedtem odbywały się w ra
mach ruchu oazowego. 
Dzieci niepełnosprawne 
będą mogły spędzić część 
swoich wakacji w „Klim
czokówce,, w Wapienicy 
koło Bielska-Białej. Aby jed
nak „Lato

Niepełnosprawnych,, mogło 
dojść do skutku, potrzebna 
jest pomoc wielu ludzi, 
którzy zechcą się podzielić 
z najbardziej dotkniętymi 
przez los.

Pieniądze na rzecz „Fun
duszu Lata Niepełnospraw
nych„ można wpłacać na 
konto Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego: 
PBK I Oddział w Rybniku, nr 
372602-2118.

/ ja k /

KIK
organizuje

pielgrzymkę
Klub Inteligencji Katolic

kiej w Rybniku organizuje 
w dniach 1 9 - 2 1  maja br. 
pielgrzymkę do
Sanktuariów Maryjnych 
w Wambierzycach, Bardzie 
Śląskim i na Iglicznej.

W programie przewiduje 
się również zwiedzanie 
uzdrowisk Kotliny Kło
dzkiej: Lądka, Międzygórza, 
Polanicy, Dusznik i Kudo
wy.

Zgłoszenia przyjmuje do 
końca kwietnia kancelaria 
św. Antoniego, w środy i sobo
ty w godz. 9.00 do 12.00. 
W pozostałe dni powszednie 
w godz. od 9.00 do 12.00 
i 16.00 do 17.00.

1 2 .0 4 . 1 9 9 3  r.
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W czwartek pierwszego 
kwietnia w sali gimnastycz
nej Szkoły Podstawowej nr 
1 w Rybniku odbyła się 
szósta edycja „Olimpiady 
z Sercem dla Dzieci Specjal
nej Troski,,, zorganizowana 
wspólnie przez ,jedynkę,, 
i rybnicką „Szkolę Życia,,. 
Wzięło w niej udział około 
50 dzieciaków ze Szkoły Ży
cia, które na tę sportowo- 
zabawową imprezę przybyły 
w towarzystwie swych ro
dzicowi opiekunów. Uczest
nicy olimpiady podzieleni 
zostali na grupy nie ze 
względu na ograniczoną

Konkurencje sportowe prze
platały zabawy, a więc ra
dości i śmiechu nie brako
wało. Każdego uczestnika 
olimpiady nagrodzono efek
townym dyplomem, czeko
ladą, przede wszystkim 
brawami. Ważny był prze
cież sam udział, a nie wyniki 
i zwycięstwo. Najlepsi otrzy
mali również medale.

Dyrektorce Szkoły Pod
stawowej nr 1 Urszuli PIET
RUSZEK udało się przeko
nać komitet rodzicielski 
szkoły, by również ufundo
wał swoją nagrodę i w ten 
sposób Szkoła Życia otrzymała

sprawność ruchową, a ze 
względu na wiek i płeć. Kon
kurencje polegały m.in. na 
rzucaniu piłką do kosza, wo
reczkiem do celu czy prze
wracaniu kręgli, a dzieci ba
wiły się znakomicie, mimo że 
zdobywanie kolejnych 
punktów kosztowało je spo
ro wysiłku. W roli jurorów 
wystąpili nauczyciele, którzy 
oceniali młodych spor
towców, rywalizujących jed
nocześnie w czterech miejs
cach. sali. Przygotowaniem 
programu sportowego zajął 
się nauczyciel wychowania 
fizycznego w podstawówce 
nr 1 Zdzisław PLISZ, zaś 
w zorganizowaniu i przygo
towaniu całości pomagały 
uczennice klas ósmych.

mała olbrzymią specjalis
tyczną piłkę rehabilitacyjną 
oraz komplety klocków dy
daktycznych.

Przy okazji olimpiady 
Maria RĄCZKA, reprezen
tująca Zarząd Polskiego Ko
mitetu Korczakowskiego, 
wręczyła dyrekcji jedynki,, 
pamiątkowy medal im. Ja
nusza Korczaka, przyznany 
szkole przez Społeczny 
Komitet Budowy Instytutu 
Naukowego i Opiekuńczo- 
Wychowawczego im.
Janusza Korczaka w uznaniu 
za wysiłki i działalność 
szkoły, propagującej
wartości pedagogiczne 
i społeczno-moralne głoszone 
i wcielane w życie przez same
go Janusza KORCZAKA.

WACŁAW TROSZKA

Zdzisław PLISZ dekoruje zwycięzcę jednej z konkurencji 
Tomka DUDZIKA z Niedobczyc.

Kochanej Mamie z okazji 
urodzin Wszystkiego Dobre
go życzy pamiętająca Ro
dzinka z Wolfem.

LUBAR
pro d u ku je  i o fe ru je :

kostkę brukową wysokiej jakości 
o różnych kształtach i kolorach, 
na komponentach 
zachodnich

ul. Frontowa 
44-273 Rybnik
tel. (0-36) 24943, tlx 036503

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



pod redakcją MARIANA RAKA

Chrystus 
na krzyżu

Mathis Nithart Gothardt 
zwany Gruenewaldem /1 460- 
1528/, współczesny Leonar
da da Vinci, nie tknięty 
wpływami renesansu, pozos
tał całkowicie gotycki z du
cha i formy.

Naczelnym jego dziełem 
jest Ołtarz z Isenheim,
składany tryptyk z ok. 1515 
roku /dziś w muzeum w Col
marze/. Najważniejszą
częścią tego wieloskrzydło
wego ołtarza jest znajdująca 
się pośrodku wstrząsająca

scena, przedstawiająca 
„CHRYSTUSA NA
KRZYŻU".

Wrażenie przejmujące, 
niespodziewane, groźne. Po
ziom krzyża wygięty jest pod 
ciężarem cierpiącego ciała. 
Umęczone atletyczne ciało 
przepasane białym łachma
nem zwisa ciężko, duże sto
py rozbite i skrzyżowane 
tworzą krwawą masę, a pal
ce rąk wprost krzyczą. 
Głowa zwisająca pod cier
niami, otwarte usta i oczy,

krew na policzkach. Głowa 
umarła.

Chyba żadne ukrzyżowa
nie nie ma tyle wyrazu. Spod 
chusty wyziera wybladła 
twarz Marii, jej ręce modlą 
się, postać słania się i omd
lewa - podtrzymuje ją mło
dzieniec jasnowłosy.

Klęcząca pod Krzyżem 
Magdalena jest piękną po
stacią o wspaniale wygiętym 
ciele wyrażającym pożegna
nie i rozpacz. Jej cierpienie 
jest bardziej namiętne niż 
cierpienie matki.

Jan Chrzciciel nie rozpa
cza - zna bowiem sens całego 
wydarzenia. Jego
wskazujący palec i otwarta 
księga - może księga pro
roctw - zda się mówić: „TAK 
STAĆ SIĘ MIAŁO,,. A ła
ciński napis koło jego ręki 
w przekładzie poskim brzmi: 
„ON MUSI WZRASTAĆ. 
JA MUSZĘ MALEĆ.,, 
Biały baranek - symbol

Chrytusa z krzyżem i kieli
chem, to symbole męki 
i krwi Pańskiej.

Jeśli chodzi o cierpienie 
Jezusa, żaden z malarzy nie 
osiągnął tej potęgi wyrazu 
w przedstawieniu śmierci 
Chrystusa, co Gruenewald. 
Z odwagą i bezwzględnością 
ukazał ciało człowieka 
wynędzniałe, zniekształco
ne, zorane, napiętnowane 
i zeszpecone katuszą.

„Ukrzyżowanie,, jest naj
wspanialszą realizacją typo
wo niemieckiej ekspresji 
i uczciwości religijnej, dla 
wzmocnienia wyrazu defor
mującej obraz natury. Krzyż 
zbudowany z surowego nie- 
heblowanego drzewa, usta
wiony nisko, nie wywyższa 
Chrystusa ponad ziemią. 
Krzyż ten wyrasta na tle cie
mnego nieba.

Zapada noc. CHRYS
TUS, MIMO OBECNOŚCI 
BLISKICH, JEST IZOLO
WANY I SAMOTNY.

GRUENEW ALD  „U K R ZYŻ O W A N IE „ ok. 1515 r. 
w rysunku Mariana Raka

Legendę związaną z początkami kościoła p.w. Bożego 
Ciała w Jankowicach Rybnickich opowiedziała nam Lidia 
POCHA, która jak sama mówi, usłyszała ją „od starki, 
starka od swojej starki,,. Lidia POCHA urodziła się w Ryb
niku i mieszkała tu do siódmego roku życia. Jej matka 
i babka zostały zabite przez Rosjan, a ojciec z małą Lidką 
przeniósł się do Jankowic.

Lidia POCHA jest znaną gawędziarką. Opowiadając 
właśnie tę legendę została laureatką XII Wodzisławskich 
Spotkań z Folkorem.

W wieku XV ludziom 
w Jankowicach rybnickich 
żyło się dostatnio, bo mieli 
dobrego pana, a był on po
chodzenia polskiego. Ale 
pan zmarł w młodym wieku, 
została po nim bogata, 
piękna wdowa. Dowiedział 
się o tym książę jastrzębski 
Rumstein, „Czarnym
jastrzębiem,, zwany. Był on 
pochodzenia niemieckiego. 
Zaczął często zaglądać do 
młodej wdowy, ale ona bała 
się go jak ognia, bo dla ko
biet był okrutnym tyranem. 
Którejś niedzieli przyjechał, 
by się oświadczyć o rękę. 
Wdowa mu odmówiła, a on 
odjechał wściekły. Za trzy 
dni zebrał swoją czeredę, 
przyjechał do Jankowic 
i podpalił zamek. Dziedzicz
ka i jej synek ledwo uszli 
z życiem. Pomógł im uciec 
stary Mikołaj, zaufany 
zmarłego pana.

Rumstein zaś przywłasz
czył sobie dobra wdowy, od
budował zamek i coraz 
częściej jeździł do Jankowic 
na polowanie. Prowadził on 
życie rycerza niemieckiego - 
miał trzydziestu kompanów, 
z którymi hulał po okolicy. 
Przyjechał też zimowej nie
dzieli, gdy stary Mikołaj 
właśnie wyprawiał wesele 
swego syna Macieja. Ogro
mnie się księciu spodobała 
oblubienica, Jadwiga, i roz
kazał jej stawić się na zamek, 
a gdy się nie stawiła, chciał ją 
zwabić do Jastrzębia. Jad
wiga nie przyszła ani do 
Jastrzębia, ani do Jankowic, 
a kiedy widziała Rumsteina, 
uciekała przed nim. Rums
tein więc wziął młodego Ma
cieja do siebie na służbę, by 
mu psów pilnował, a miał 
psów trzydzieści. Myślał so
bie książę, że żona przyjdzie 
za mężem, ale Jadwiga ani 
razu do Macieja nie 
przyszła. Na nieszczęście 
zdechł jeden pies pański. 
Książę straszliwie się roz
gniewał na Macieja, kazał 
wtrącić go do lochu, a jego 
żonę i ojca wygnać z Jan
kowic tak, jak stali.

Między Jankowicami 
i Marklowicami była wtedy 
wioska Bijasowice. Tam ich 
wywieziono, do chałupinki

ze strzechą sięgającą ziemi, 
bez drzwi, bez okien. Ale 
drzewa było pod dostat
kiem, bo wokół ciągnęły się 
lasy, gęstwiny, a Mikołaj był 
człowiekiem pracowitym, 
naprawił więc co mógł, i żyli 
jakoś, ludziom pomagali 
w polu, póki trwało lato. Ale 
kiedy przyszła jesień, zima,

odnalazł ciało i chciał księdza 
pochować, ale nie miał czym 
wykopać grobu, poszedł 
więc do domu po łopatę. 
Nagle od strony Bijasowic 
usłyszał potworne wrzaski, 
i ujrzał łunę nad wsią. Gdy 
tam doszedł, cała wioska

proboszczowi, co się stało. 
Tydzień później, gdy husyci 
przenieśli się do Żor, ksiądz 
proboszcz i procesja przyszli 
po ciało. Mikołaj wskazał im 
miejsce. Zdjęli gałęzie, 
zaczęli kopać w świeżej zie
mi, ale ciała nie było. Wy
trysnęło zaś z tego miejsca 
źródło, i im głębiej kopali, 
tym woda była czystsza. 
Ciało przemieniało się 
w wodę, która tryska tam po 
dzień dzisiejszy. /Mówią 
o tym miejscu „Studzienka,,. 
Wzniesiono tam sanktua
rium, w którym co roku 
w niedzielę po 1 maja biskup 
odprawia mszę./

Minęło od tych wydarzeń 
dwanaście lat. Zachorowała 
ciężko stara Magdalena.

Jak pszczoły przechowały 
Przenajświętsze

w wilgotnej chacie Jadwiga 
urodziła syna i nie mogła 
wrócić do zdrowia. Mikołaj 
pielęgnował ją w chorobie 
jak mógł. Gdy raz leżała 
w gorączce, myśląc o mężu, 
który jeszcze syna nie wi
dział, a Mikołaj mówił nad 
nią pacierze, przyszła stara 
Magdalena. Pozdrowiła ich 
i mówi: „Mikołaju, wy, taki 
dobry człowiek, i bogaty, 
w takiej nędzy? Czemu was 
Rumstein wygnał?,, Mikołaj 
jej opowiedział, jak się to 
stało. Gdy tak rozprawiali, 
zbudziła się synowa i mówi: 
„Tatulku kochany, pójdźcie 
do Rybnika po księdza, bo 
chyba już się muszę z tym 
światem żegnać,,.

Zapłakał gorzko stary Mi
kołaj i poszedł. Z Jadwigą 
została stara Magdalena.

Mikołaj z księdzem doszli 
do Jankowic do wielkiego 
gęstego lasu dębowego. Mi
kołaj szedł, a ksiądz Walenty 
jechał na koniu. Naraz 
ksiądz ujrzał gromadę 
siedzących ludzi, i zaraz po
znał, że to husyci, bo mieli 
szpicę, a na niej kielich. Za
wołał więc: „Mikołaju, ra
tujcie się, a ja też spróbuję 
uciec!,,. By zmylić pościg, 
wskoczył w głąb lasu. W jed
nym z dębów ujrzał dziuplę, 
schował w niej
Przenajświętsze, i jeszcze sie
demset metrów uciekał, nim 
go husyci dopadli i zabili 
w straszny sposób. Gdy hu
syci odeszli, Mikołaj odnalazł

stała już w ogniu. Stary Mi
kołaj upadł bez przytom
ności, a gdy się ocknął, po 
wiosce nie było śladu.

Mikołaj poszedł do Jan
kowic i wziął z pierwszego 
lepszego domu łopatę, by 
pochować księdza Walente
go. Zakopał go, przykrył 
grób gałęziami, zrobił krzyż, 
zaznaczył miejsce i poszedł 
do Rybnika opowiedzieć

Miała ona syna, nie było to 
jednak jej dziecko, lecz Ignac 
z ognia wyratowany. Umie
rająca Magdalena powie
działa mu wówczas, że nie 
jest jego matką, że jego ro
dzicami są Jadwiga i Maciej, 
i opowiedziała mu historię 
jego pochodzenia. Tymcza
sem do Jankowic wróciła już 
dziedziczka, która niegdyś 
uciekła przed Rumsteinem.

Magdalena wysłała do niej 
Ignaca, mówiąc mu: „Kiedy 
umrę, idź do pani, powiedz 
czyim jesteś dzieckiem, a ona 
się tobą zaopiekuje,,. Tak też 
chłopiec zrobił. Pani janko
wicka powiedziała mu: „Ty 
nic jeszcze robić nie umiesz, 
będziesz więc pasł bydło ze 
starszym sługą,,. Pasł więc 
bydło i dworskie i chłopskie. 
Wkrótce ludzie spostrzegli, 
że chłopak bardzo się 
pięknie umie modlić. Mówił 
różaniec, koronki, godzinki, 
opowiadał pobożne historie. 
W lesie, pod dębem, zrobił 
sobie zielony ołtarzyk, i tam 
mówił nawet kazania. Do
wiedział się o tym rybnicki 
proboszcz i zakradł się, by 
posłuchać. Tak mu się mowa 
Ignacego spodobała, że po
stanowił go wykształcić na 
księdza. Zebrał doatki 
wśród ludzi, dziedziczka 
także dała sporą sumę, 
i wysłał chłopca do pau
linów, do Częstochowy na 
nauki. Był tam mnich, który 
się chłopakiem szczególnie 
zaopiekował.

Ignacy został księdzem, 
i w kapłaństwie się zestarzał. 
Spytał wtedy swoich 
przełożonych, czy może iść 
jeszcze raz do rodzinnej wio
ski, by tam podziękować Bo
gu. Gdy się o tym dowiedział 
mnich, jego dawny opiekun, 
zaczął prosić: „Ojcze, weź 
mnie z sobą!,,. Ksiądz Ig
nacy perswadował mu, że 
nie dojdzie, że jest przecież 
bardzo już stary, ale zakon
nik prosił usilnie, wyruszyli 
więc w daleką drogę.

Przyszli do Jankowic. Ig
nacy zostawił mnicha przy 
studni, by odpoczął, a sam 
postanowił odwiedzić swój 
dębowy ołtarzyk. Po drodze 
spotkał gajowego, który go 
ostrzegał by nie szedł do 
dębu, bo pszczoły tam okro
pnie kąsają. Ksiądz Ignacy 
podziękował za ostrzeżenie, 
ale poszedł dalej. Gdy do
szedł do swego dębu, nie 
było już tam ołtarzyka. Po
modlił się, zaczął obchodzić 
dąb dookoła, i nagle ujrzał 
w drzewie dziuplę. Były 
w niej pszczoły, ale żadna go 
nie użądliła. Pomyślał sobie 
Ignacy, że przydałby mu się 
miód dla rybnickiego probo
szcza i starego towarzysza 
podróży. Sięgnął do dziupli, 
wyjął jeden złoty plaster, po
tem drugi, ale coś jeszcze się 
wewnątrz złociło. Sięgnął 
głębiej, i wyciągnął złoty ta
lerz, i torbę, w której ksiądz 
do chorego hostię woził. 
W torbie Przenajświętsze 
było jeszcze białe jak śnieg. 
Wspomniał wtedy co 
mówiła stara Magdalena,

jak to ksiądz Walenty jechał 
do jego matki, jak został 
z a m o r d o w a n y ,  
a Przenajświętszego nikt ni
gdy nie znalazł. Włożył 
i torbę, i miód z powrotem 
do dziupli, i rzekł: 
„Pszczółki, jak żeście tego 
tak długo pilnowały, to po
pilnujcie jeszcze trochę,,. 
Sam zaś chciał ze starym 
mnichem iść do rybnickiego 
proboszcza, opowiedzieć 
o znalezisku. Ale gdy przy
szedł do studni, starca tam 
nie było. Poszedł go szukać 
do lasu, w stronę dawnych 
Bijasowic, których już nigdy 
po pożarze nie odbudowa
no. Na starych zgliszczach 
znalazł swego towarzysza 
podróży, i mówi do niego: 
„Bracie, chyba masz jakieś 
strapienie, bo jesteś biały jak 
prześcieradło,,. A na to 
mnich: „Powiem ci jak na 
spowiedzi. Stała tu kiedyś 
chatka moja, a w niej zginęła 
moja żona, i mój nowonaro
dzony syn,,. Ignacy mu się 
rzucił na szyję, wołając: „Oj
cze, to ja jestem twoim dziec
kiem!,,. Wszystko mu opo
wiedział tak, jak mówiła sta
ra Magdalena. A Maciej, je
go ojciec, opowiedział mu, 
że gdy go Czarny Jastrząb 
z lochu wypuścił, stary Mi
kołaj już nie żył, a wszyscy 
myśleli, że Ignac z matką 
spłonął. W rozpaczy Maciej 
wstąpił do zakonu.

Poszli obaj do Rybnika. 
Proboszcz był już bardzo 
stary, prawie nie chodził, ale 
ucieszył się ogromnie. Za 
dwa dni z procesją, z bal
dachimem przyszli po Prze
najświętsze, odprowadzili je 
do Starego Kościoła rybnic
kiego i tę hostię przyjął w ko
munii brat Maciej. Pszczoły 
zaś odleciały, i nie wróciły 
więcej. I proboszcz, i para
fianie postanowili na chwałę 
tego wydarzenia wznieść 
w Jankowicach kościół. 
Młody pan, syn dziedziczki, 
dał plac budowy. Dąb, 
w którym były komunikanty 
schowane, postanowili ściąć 
na budulec. Wiele innych 
drzew też na to ścięli i gdy już 
mieli to przewozić, w nocy 
cały materiał przeniósł się na 
plac budowy. Takie cuda 
przez trzy dni się działy. 
Kościół postawiono w tym 
miejscu, gdzie rósł ów dąb. 
Pień jest pod głównym 
ołtarzem, kościółek pod we
zwaniem Bożego Ciała stoi 
do dziś, a na ścianie namalo
wano księdza, który Prze
najświętsze chowa do dziu
pli. Kto tam jeszcze nie był, 
może pójść i obejrzeć.

Opracowanie: KLAUDIA 
MICHALAK

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5 5



ZARZĄD MIASTA INFORMUJE
ZARZĄD MIASTA RYBNIKA

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek budow
lanych położonych w Rybniku przy ul. Jaskółczej - teren zor
ganizowanego budownictwa jednorodzinnego dz. Wawok

1. Działka nr 2837/134 o powierzchni 370m2 zapisana w
KW 113730. Cena wywoławcza: 32.000.000.- zł

2. Działka nr 2838/134 o powierzchni 371 m2 zapisana w
KW 113730. Cena wywoławcza: 32.000.000.- zł

3. Działka nr 2863/134 o powierzchni 517 m2 zapisana w
KW 113730. Cena wywoławcza: 45.000.000.- zł

Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Geodezji i Gos
podarki Gruntami Urzędu Miasta Rybnika tel. 22364. Wizja 
nieruchomości odbędzie się w dniu 13.04.1993 r. o godz. 9.00.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.04.1993 r. o godz. 11.00 w sali nr 
37 I piętro budynku Urzędu Miasta w Rybniku ul. B. Chrobrego 2

Wadium wynosi 10 proc. ceny wywoławczej, które należy wpłacić 
w kasie Urzędu Miasta Rybnika najpóźniej do dnia przetargu godz. 
10.30.

Dodatkowo należy wpłacić koszt organizacyjny przetargu w wy
sokości 50.000.- zł.

W przypadku niezawarcia umowy przez wygrywającego przetarg, 
wadium nie podlega zwrotowi.

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

ZARZĄD MIASTA RYBNIKA 
ogłasza ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego Nr 2 znajdującego się 
w budynku wielomieszkaniowym położonym w Rybniku przy ul. 
Raciborskiej 20 wraz z ułamkową częścią domu i urządzeń oraz 
oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu stano
wiącego parc. 75/10 i parc. 11 o łącznej pow. 420 m kw. k.m. 9 obr. 
Rybnik zapis w KW 271.

Lokal mieszkalny znajduje się na 2-gim piętrze i składa się 
z kuchni, 4 pokoi, przedpokoju, łazienki, wc i spiżarki, a jego 
powierzchnia użytkowa wynosi 127,40 m kw.

Cena wywoławcza lokalu mieszkalnego 160.000.000.- zł

Pierwsza opłata roczna za użytkowanie wieczyste ułamkowej 
części gruntu co stanowi 56/1000 wynosić będzie 20 proc. jego 
wartości tj. 470.400.-zł.

Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Geodezji i Gos
podarki Gruntami Urzędu Miasta Rybnika - tel. 22364.

Wizja lokalu odbędzie się 13 kwietnia 1993 r. o godz. 9.00.
Przetarg odbędzie się w dniu 14 kwietnia 1993 r. o godz. 10.00 

w sali nr 37, I piętro budynku Urzędu Miasta w Rybniku, ul. B. 
Chrobrego 2.

Uczestnicy przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 20 mln 
zł, w kasie Urzędu Miasta Rybnika najpóźniej do dnia przetargu 
godz. 9.30.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, 
który przetarg wygrał, od zawarcia umowy w wyznaczonym ter
minie. Dodatkowo należy wpłacić koszt organizacyjny przetargu 
w wysokości 50.000.- zł.

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

ZARZĄD MIASTA RYBNIKA 
ogłasza ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Rybniku 
przy ul. Zawiszy Czarnego 84, stanowiącej część działki numer 
3536/70 karta mapy i obręb Smolna o powierzchni 324 m kw., 
zapisanej w KW 87004.

Budynek położony jest w mieszkaniowej dzielnicy o szeregowej 
zabudowie niskich budynków. Jest to skrajny segment „szeregowca,, 
- ogrodzony.

Budynek o kubaturze 664 m sześć, i powierzchni użytkowej /bez 
piwnic i poddasza/ 115 m kw.

Wartość budynku: 
Wartość gruntu:

450.000.000.- zł 
32.400.000.- zł

Cena wywoławcza: 482.400.000.- zł

OGŁOSZENIA
DROBNE

Czy ktoś mnie poznaje? 
Zostałem znaleziony na dwo
rcu PKS, w piątek 26 marca.

Czekam na swego Pana 
pod nr telefonu 279-16 / grze
cznościowy/ lub telefon red. 
288-25.

Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Geodezji i Gos
podarki Gruntami Urzędu Miasta Rybnika - tel. 22364. Wizja 
nieruchomości odbędzie się w dniu 13 kwietnia 1993 r. o godz. 10-tej.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 kwietnia 1993 r. o godz. 10-tej, 
w sali nr 37, I piętro budynku Urzędu Miasta w Rybniku przy ul. B. 
Chrobrego 2.

Uczestnicy przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 50 mln 
zł w kasie Urzędu Miasta Rybnika najpóźniej do dnia przetargu 
godz. 9.30.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, 
który przetarg wygrał, od zawarcia umowy w wyznaczonym ter
minie.

Dodatkowo należy wpłacić koszt organizacyjny przetargu w wy
sokości 50.000.-zł.

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

ZARZĄD MIASTA INFORMUJE 
ZARZĄD MIASTA RYBNIKA 

ogłasza ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Rybniku 
dzielnicy N I E D O B C Z Y C E  przy ul. Gen. Andersa 4 stanowiącej 
działkę nr 1337/37 k.m. 5 obręb Niedobczyce o powierzchni 1500 
m kw., zapisanej w KW 496.

Nieruchomość obejmuje wolnostojący budynek piętrowy i garaż 
drewniany. Całość jest ogrodzona.

Budynek o kubaturze 2154 m sześć, i powierzchni użytkowej 510 
m kw.

Wartość zabudowań: 
Wartość gruntu :

1.200.000.000.- zł 
100.000.000.- zł

Cena wywoławcza: 1300.000.000.- zł

Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Geodezji i Gos
podarki Gruntami Urzędu Miasta Rybnika - tel. 22364. Wizja 
nieruchomości odbędzie się w dniu 13 kwietnia 1993 r. od godz. 12.00.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 kwietnia 1993 r. o godz. 12.00 w sali 
nr 37, I piętro budynku Urzędu Miasta w Rybniku przy ul. B. 
Chrobrego 2.

Uczestnicy przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 130 mln zł 
w kasie Urzędu Miasta Rybnika najpóźniej do dnia przetargu godz. 
11.30.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który 
przetarg wygrał, od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie.

Dodatkowo należy wpłacić koszt organizacyjny przetargu w wyso
kości 50.000.- zł.

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

ZARZĄD MIASTA RYBNIKA 
ogłasza przetarg nieograniczony

na stawkę miesięczną czynszu za 1 m kw. 
na działalność handlowo-gospodarczą.

powierzchni użytkowej

Adres
lokalu

Pow. lokalu 
m kw.

Wizja
lokalu

Godz. Stawka
wyjśc. 
za 1 m kw

Kościuszki 59 84,50 13.04. 9-11 80 tys. zł
Młyńska 4 80,50 14.04. 9-11 35 tys. zł
Pl. Wolności 
/okrąglak/

53,70 19.04. 9-11 80 tys. zł

Raciborska 20 91,00 15.04. 9-11 80 tys. zł
Wodzisławska 4 16,30 15.04. 9-11 80 tys. zł
Zamkowa 8 405,10 19.04. 9-11 20 tys. zł

Bliższych informacji udziela naczelnik wydziału lokalowego 
Urzędu Miasta Rybnika, tel. 24-168. Przetarg odbędzie się 20 
kwietnia 1993 r. o godz. 10.00 w sali nr 37 na I piętrze budynku 
Urzędu Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2. Vadium wynoszące 5 mln 
zł za jeden lokal należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta Rybnika 
najpóźniej w dniu przetargu do godz. 9.30.

Dodatkowo wpłacić należy koszt organizacyjny przetargu w wy
sokości 50 tys. zł za jeden lokal. Zastrzegamy sobie prawo nie 
skorzystania z ofert bez podania przyczyny.

PO R A D Y  PR A W N IK A  - w  środy  
D yżury praw nika,

u d zie la jącego  b ezp ła tn ie  porad praw nych  
w środ y , w  god z. od 15.00 do 17.00 

w sied z ib ie  naszej redakcji, tel. 288-25.

POGOTOWIE RATUNKOWE - nr tel. 999, 23-666 
POLICJA - nr tel. 997, 21-091
STRAŻ MIEJSKA - nr tel. 27-254 w godz. 6.00 do 22.00 
STRAŻ POŻARNA - nr tel. 998, 28-867 
POGOTOWIE GAZOWE: 55-37-91,55-37-56,55-38-28, 
55-38-87
POGOTOWIE ENERGETYCZNE: 210-71 
POGOTOWIE WOD.-KAN.: 236-81, 261-92, 266-47 
POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE: 249-56, 246-45 
INFORMACJA:
PKS - 22-242 PKP - 23-009 WPK - 21-820 
POSTÓJ TAXI: 236-60, 286-60
NOCNY DYŻUR APTEK: od 9 kwietnia do 15 kwietnia od 
godz. 20.00 do 8.00 apteka przy ul. Hibnera 36

ZARZĄD MIASTA RYBNIKA
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na miejsce pod pawilony 

handlowe usytuowane na targowisku miejskim przy ul. Hallera.

1. Nabywca miejsca nabywa prawo do dzierżawy gruntu oraz 
zobowiązany jest zakupić pawilon wartości ok. 130 mln 
złotych.

2. Cena wywoławcza 1 m kw. miejsca pod pawilony wynosi 
100.000.- zł /dotyczy jednorazowej opłaty za 
wylicytowane miejsce/.

3. Opłatę dzierżawną ustala się w wysokości opłaty 
targowej obowiązującej zgodnie z każdorazową uchwałą 
Rady Miasta.

Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Geodezji i Gos
podarki Gruntami Urzędu Miasta Rybnika - tel. 22364.

Przetarg odbędzie się w dniu 16.04.1993 r. o godz. 10.00 w sali nr 
37 I piętro budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. B. Chrobrego 
2.

Wadium wynosi 30 mln /dla wygrywającego przetarg zostaje 
zaliczone na poczet ceny pawilonu/.

Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu przetargu do godz. 9.30 
w kasie Urzędu Miasta Rybnika.

Dodatkowo należy wpłacić koszt organizacyjny przetargu w wy
sokości 50.000.- zł.

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

r
EKSPRES 

Rybnik, 
Reja 2

Wywoływanie negatywów, również typu POCKET 
i wykonywanie odbitek w czterech forma tach 

na dwóch rodzajach papieru.
Terminy od 1 do 24 godzin. Ceny konkurencyjne. 

" Dziś fotografujesz - dziś masz zdjęcia"

" U L E X "
PUH

tel. 392-134, tel./fax 20-278 
Os. Południe 37, 44-253 Boguszowice 

Czynne: od 9.00 - do 17.00

prow adzi sprzedaż ratalną 
bez poręczycieli i bez pierwszej wpłaty

sprzętu RTV, AGD, zestawów do odbioru relewizji 
satelitarnej, kamer video wszystkich typów, 

elektronicznych klawiszowych instrumentów muzycznych. 
Linię kredytową obsługuje Górnośląski Bank 

Gospodarczy SA - filia Boguszowice.

Wykład 
dla wszystkich
Szkoła Zarządzania i Marke

tingu w Rybniku informuje, że 
14 kwietnia 1993 r. o godz. 13.00 
w siedzibie szkoły przy ul. 
Kościuszki 54 /sala 117/ 
odbędzie się drugi z cyklu 
wykład publiczny.

Tematem wykładu będzie 
„System podatkowy i jego ewo
lucja ze szczególnym

uwzględnieniem podatku do
chodowego,,. Zostanie on 
wygłoszony przez wykładowcę 
Szkoły Zarządzania i Marketin
gu dr. Franciszka GRZESIO
KA. Po wykładzie będzie 
możliwość nabycia publikacji 
pracowników szkoły, m.in. do
tyczących obliczania podatku 
dochodowego od osób fizycz
nych.

Wszystkich zainteresowa
nych problematyką wykładu se
rdecznie zapraszamy. Wstęp 
bezpłatny.

OGŁOSZENIA DROBNE

ŻORY /dzielnica willo
wa/

- 2 działki budowlane TA
NIO SPRZEDAM.

Tel. 486-637 Ruda Ś l. -  od 
10.00 do 17.00

753-850 Zabrze -  od 20.00

SPRZEDAM TANIO
mieszkanie w centrum Ryb
nika.

Tel. 584-539

SPRZEDAM pokój 
stołowy - ANTYK.

Rybnik, ul. Powstańców 
15

MINI GIEŁDA
Ceny z bieżącego tygodnia

M I Ę S O  schab woł. ex. szynku wp. got.
P o w s t a ń c ó w  16 54 60 99

P I O T R O W S K I 53,8 61,6 101,1

Delikatesy, ul. Miejska 55 54 n o

OWOCE jabłka pomarańcze banany
P o w s t a ń c ó w  2 4 7,5-9 16 22
ś w .  J a n a  13 9 15 23

M i e j s k a  3 8 18 20-22

SPOŻYWCZE masło cukier jajko
R Y N K O W Y 8,5 9 1,3
Delikatesy, ul. M ie jska 9 9,5 1,5

H E R M E S 8,5 9,5 1,55

WALUTY dolar marka korona czeska

P o w s t a ń c ó w  8 16500/16700 10000/10100 560/580

Delikatesy, ul. M iej Miejska 16500/16650 10060/10150 570/580

H E R M E S 16500/16650 10050/10130 575/585

 NASZ ADRES: 
44-200 Rybnik, 

ul. Kościuszki 54, pokój 16 
tel./fax 28-825

Biuro czynne 
od 9.00 do 17.00
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SPO R T  * TURYSTYKA 

Rybniccy żużlowcy nie
zbyt udanie rozpoczęli tego
roczny sezon. Wysoka po
rażka 31:59 we Wrocławiu 
z tamtejszą Spartą, jeżdżącą 
w krajowym składzie, zasko
czyła chyba największych 
pesymistów. Jeszcze przed 
zawodami, przechadzając 
się po parkingu, bez trudu 
można było zauważyć, iż le
pszym sprzętem dysponują 
wrocławianie. Piotr BA
RON jest jeźdźcem fabrycz
nym. Otto WEISSA dyspo
nował piekielnie szybkimi 
GM-ami, podobnie zresztą 
jak Śledź czy Załuski. 
Żużlowcy Sparty startowali 
na oponach Dunlopa i to też 
pomagało im na twardym, 
mało przyczepnym torze. 
Niewiele pomogły wygrywa
ne przez rybniczan starty, 
gdy wrocławianie na prostej 
odkręcali kurek z gazem. 
Oczywiście zdarzały się 
błędy, ale zważywszy, że 
żużlowcy ROW-u przystąpi
li do tego pierwszego spot
kania zaledwie po dwóch 
poważnych treningach i bez 
jakiegokolwiek meczu spa
ringowego, trzeba przyznać, 
że nie było tych błędów zbyt 
wiele. Tekst powstawaje 
w środę i nie znam jeszcze 
losów zaległego meczu z Po
lonią Bydgoszcz; trudno 
więc wyrokować cokolwiek 
na przyszłość. Pozostaje 
mieć nadzieję, że nie wszyscy 
rywale rybnickiej drużyny 
będą tak dobrze przygoto
wani sprzętowo jak Sparta. 
Sam mecz był zupełnie nie
ciekawy. ROW nie wygrał 
ani jednego wyścigu, ani 
drużynowo, ani indywidual
nie. Obawiam się, że tej 
drużynie brakować może li
dera, pewniaka, który byłby 
w stanie wygrywać z najlep
szymi rywalami nawet na ich 
torze, udowadniając innym, 
że jest to możliwe. Ktoś taki 
jest w każdym zespole bar
dzo potrzebny; być może 
w ciągu sezonu ktoś taki się 
wyłoni.

Nieźle pojechał we 
Wrocławiu Mirosław KOR
BEL i Andrzej MUSIOLIK.

T U R Y ST Y K A

Podobał mi się Henryk Bem, 
który przesiadając się na 
Jawę podjął chyba najlepszą 
możliwą decyzję. Było wi
dać, że jest to szybki moto
cykl, szkoda tylko, że star
tował na oponie Barum, 
a nie jak wrocławianie na 
nieco lepszej „dunlopce,,.

Wydaje się, że właśnie ten 
zawodnik może mieć 
całkiem udany sezon. Nie 
najlepiej spisywał się na 
wrocławskim torze Dariusz 
FLIEGERT, jeździ zbyt 
chaotycznie i trochę bez 
głowy, miejmy nadzieję, że 
to tylko wynik inauguracyj
nej tremy. Ale o prawdziwej 
inauguracji czy debiucie 
możemy mówić jedynie 
w przypadku Filipa Berge. 
W pięciu startach zdobył 
pięć punktów plus dwa bo
nusy /przyjechał na metę za 
partnerem z drużyny/, poje
chał więc na poziomie Darka 
Fliegerta, który zdobył sześć 
punktów, ale w sześciu star
tach. Jeździł poprawnie choć 
widać, że brakuje mu żużlo
wego otrzaskania, zwłaszcza 
na pierwszym, najważnie
jszym łuku. Z czasem powin
no być z tym coraz lepiej.

Z niezłej strony zaprezen
tował się Adam PAWLI
CZEK, który jak zwykle wy
startował z pozycji rezerwo
wego. Jechał bardzo agresywnie

agresywnie, ale cóż z tego, gdy na 
trzecim okrążeniu jego God
den odmówił posłuszeństwa. 
Adamowi od zaraz potrzeb
ny jest sponsor, ktoś kto 
mógłby się nim poważnie 
zająć. Nie jest tajemnicą, że 
zawodnik ten wciąż coś 
zmienia w swym motocyklu,

na czym nie zawsze wycho
dzi najlepiej, dlatego przy
dałby mu się sponsor - dyk
tator. A jeśli już o sponso
rach... Gdy w czasie meczu 
we Wrocławiu słuchałem 
wyliczanek sponsorów po
szczególnych zawodników 
Sparty doszedłem do smut
nego wniosku, że przecież 
w takim Wrocławiu o wiele 
łatwiej znaleźć sponsora 
i pieniądze niż w Rybniku. 
Wśród drużyn pierwszoligo
wych tylko nasza drużyna 
reprezentuje miasto nie 
będące stolicą
województwa, konsekwenc
je tego faktu są oczywiste. 
Kiedyś Rybnik był stolicą 
górniczego mocarstwa, dziś 
niewiele z tego zostało. Ale 
czy rzeczywiście nie stać nas 
wszystkich na utrzymanie 
zespołu na solidnym pozio
mie, którym moglibyśmy się 
szczycić? Miejmy nadzieję, 
że rybnickim żużlowcom nie 
braknie hartu i woli walki, 
a wtedy i o sponsorów 
będzie łatwiej.
Tekst i foto: W. TROSZKA

Żużlowy 
konkurs „GR,,

Pierwszym zwycięzcą na
szego żużlowego konkursu 
polegającego na wytypowa
niu wyniku meczu ligowego 
rybnickich żużlowców został 
Damian BIAŁAS z Rybni
ka, który wytypował właści
wy wynik. Gratulujemy!

Bilety na trzy imprezy 
żużlowe na rybnickim sta
dionie są do odebrania w re
dakcji „Gazety Rybnickiej,, 
/u l. Kościuszki 54/.

W drugi dzień świąt 
drużyna ROW-u zmierzy się 
w Tarnowie z tamtejszą 
UNIĄ. Przypominamy, że 
wypełnione konkursowe ku
pony wrzucać należy do re
dakcyjnych żółtych skrzy
nek najpóźniej pół godziny 
przed rozpoczęciem meczu.

Kupon na stronie 3 i 4.

Z  czym 
to

się je?
Ledwo się przyzwyczai

liśmy, że pomarańcze można 
kupić wszędzie i nie muszą 
być one suche i zielone jak 
tzw. „pomarańcza,,
kubańska /a  tak niedawno 
telewizja ogłaszała dwa razy 
do roku w dzienniku, że sta
tek cytrusów już wyruszył do 
Polski z wyspy jak wulkan 
gorącej/, ledwo zaczęliśmy 
jadać kiwi zielone i włocha
te, gdy rybnickie owocarnie 
ogarnęła fala egzotyki. 
Możemy w Rybniku kupić 
mango, avacado, karambo
le, granaty, liczi, papaje, me
lony. Są drogie, ale cieka
wość zmusza mnie zawsze do 
kupienia nowego owocu.

Pierwsze koty za płoty

Start do jednego z wyścigów - Piotr BARON kontra 
Krzysztof FLIEGERT

Pod zn akam i zodiaku

BARAN
Twój portfel jest podejrzanie cienki... Jeżeli chodzi o finanse, bądź 

bardziej stanowczy i dla siebie i dla mających do niego dostęp 
domowników.

BYK
Szukasz daleko, a prawdziwe szczęście masz tuż pod bokiem. Razem 

z wiosną renesans uczuć, który scementuje luźny dotychczas związek.
BLIŹNIĘTA

Trochę cierpliwości, a dokuczliwe problemy zdrowotne pozostaną 
tylko przykrym wspomnieniem. Jest to dla Ciebie nauczka, że 
własnego zdrowia nie należy lekceważyć.

RAK
Stereotyp, że czasy i ludzie są źli, a jedynym spowiedliwym w tym 

całym bałaganie jesteśmy my, może wypaczyć nasz pogląd na 
rzeczywistość. Zgorzkniały i zadufany w sobie człowiek jest bardzo 
mało atrakcyjny towarzysko...

LEW
Budowanie związku na braku zaufania jest co najmniej ryzykowne. 

Popełniasz błąd, rozciągając niewiarę w siebie na swoich bliskich. 
PANNA

Trudno żyć, uważając, że świat jest przeciwko nam. Taki 
dyskomfort psychiczny skutecznie tłumi radość życia. Więcej 
obiektywizmu!

WAGA
Nie ulegaj tak silnie wpływowi uczuć, staraj się bardziej kierować 

rozsądkiem. Emocje zaciemniają widzenie...
SKORPION

Zadowalają Cię rzeczy mało ważne, bo tęsknisz za spokojem. 
Przyda Ci się pewien dystans, ale nie obojętność.

STRZELEC
Jesteś osobą wymagającą w pozytywnym znaczeniu tego słowa. 

Korzystaj z tej cechy swojego charakteru z pełną świadomością, że 
nadużywając jej zrazisz sobie skutecznie wiele osób.

KOZIOROŻEC
Zwalczaj intensywniej niż dotychczas swój egoizm i staraj się 

z większą życzliwością akceptować innych. Okres świąt nadaje się 
świetnie do zbliżenia z otoczeniem.

WODNIK
Jak przejść suchą nogą przez morze rozczarowań i zaskoczeń? 

Dystansując się od wydarzeń i kierując się zdrowym rozsądkiem. 
Chyba to potrafisz?

R YBY
Nie trać niepotrzebnie czasu ani energii, odrzuć sztuczność 

i konwenanse, a emocje przekształć w środek do osiągnięcia celu...

„D racula„ 
zn ó w  straszy

Teatr Ziemi Rybnickiej na 
życzenie widzów wyświetli 
dwukrotnie - tuż po świętach 
- amerykański horror pt. 
„Dracula,,. Film nominowa
ny do trzech Oscarów, w reż.

Francisa Forda Coppoli, 
z muzyką Wojciecha Kilara,
przeszedł jak burza przez ek
rany naszych kin. Być może 
trafił także do koszmarnych 
snów wielu kinomanów. Ci, 
którzy nie zdążyli go jeszcze 
obejrzeć, mają szansę we 
wtorek i środę, 13 i 14 kwiet
nia, o godz. 17.00 i 19.30. 
Strachliwym nie polecamy!

/g w /

HASZE
PROPOZYCJE

Kino Premierowe TZR
13 i 14 kwietnia, godz. 

17.00 i 19.30, „DRACU
LA,,, horror, prod. USA, 
reż. F.F.Coppola, cena bi
letów 30.000 i 20.000 zł 

15 kwietnia, godz. 17.00 
i 19.00, „1968: SZCZĘŚLI
WEGO NOWEGO RO
KU,,, film fab. prod. pol
skiej, reż. Jacek Bromski, ce
na biletów 20.000 i 15.000 zł. 
Kino WRZOS - Niedobczyce 

13 kwietnia, godz. 17.00, 
„WIELKI BŁĘKIT,,, film 
fab. prod. USA /od lat 15/, 
cena biletu 12.000 i 10.000 zł 
/ulgowy/

Kino Zefir - Boguszowice
9 oraz 11 - 1 5  kwietnia,

godz. 17.00 i 19.00, „FRED
DY NIE ŻYJE - KONIEC 
KOSZMARU,,, film fab. 
prod. USA /od lat 12/

Kino VEGA - Żory
14 - 15 kwietnia, godz. 

17.00, „PROMINENT,,, 
film fab. prod. USA /od lat 
15/; godz. 19.00, „PSY,,, 
film fab. prod. polskiej /od 
lat 15/.
Klub Energetyka - Rybnik

12 kwietnia, godz. 17.00, 
Lany poniedziałek - dysko
teka dla młodzieży, cena bile
tu 10.000 zł

13 kwietnia, godz. 13.00, 
świąteczne małe „Koło For
tuny,, /IV /

15 kwietnia, godz. 18.00, 
twórczość „U2„ - Klub mu
zyczny „Music Box,,.

/g w /

Fatałachy z naszej szafy

Wszystkiemu winien jest 
klimat, bo chociaż wciąż 
postępuje ponoć jego ociep
lenie, drugi dzie ń  świąt wiel
kanocnych jest u nas zazwyczaj

orzeźwiające strugi wody, 
a mokra, oblepiająca nas 
szmatka dodałaby nam tyl
ko sex-appilu. Sprawa 
wygląda zupełnie inaczej, 
gdy zostaniemy dosłownie 
oblane kubłem zimnej wody 
na świątecznym spacerze lub 
w drodze do kościoła,

Wszystkiemu winien jest 
klimat

zazwyczaj zimny i... mokry. To 
ostatnie jest niekiedy winą 
deszczu, częściej jednak zbyt 
gorliwego kultywowania 
zwyczaju zwanego śmigus- 
dyngus. Gdyby panował 
u nas kalifornijski klimat, 
nie byłoby problemu. Każda 
z nas chętnie wystawiałaby 
skąpo odziane ciało na

a włożyłyśmy nowy, wiosen
ny płaszcz z wełny. I nie ma 
zmiłuj się! Nadużywający 
zwyczaju śmigusowi chuli
gani działają bez pardonu, 
nie zważając na płeć i wiek. 
Może dostać się parze sta
ruszków lub niemowlęciu 
w wózku.

Czy można się bronić? 
Owszem, poprzez założenie 
odpowiedniego odzienia. 
Przydają się wszelkiego ro
dzaju płaszcze przeciwdesz
czowe, peleryny, najlepiej 
z kapturami, impregnowane 
kurtki i ubiory ze sztucznego 
tworzywa, choć może bar
dziej zabudowane niż te na 
zdjęciu. A przede wszystkim 
potrzebna jest cierpliwość, 
spokój i obojętność, bo nic 
tak agresywnie nie nastraja 
„dyngusowców,, jak piski 
i ucieczka.

Wróżka

Kupić łatwo, ale jak wy brać 
i co z tym zrobić?

Melony są chyba najbar
dziej znane. Są duże, żółte, 
blisko spokrewnione z dynią 
i arbuzem. W środku jest 
dużo pestek, które wyrzuca
my, albo jemy jak pestki 
dyni. Melony, które do nas 
docierają, nie są specjalnie 
dojrzałe i najlepiej jeść je po 
arabsku - czyli w plastrach 
lekko posypanych cukrem.

Ananas - był kiedyś rekla
mowany jako owoc odchu
dzający, ale wkrótce się oka
zało, że wyszczuplające en
zymy są głównie w niejadal
nej czuprynce. Świeży ana
nas jest dosyć łykowaty; naj
smaczniejszy jest moim zda
niem z puszki, albo z kom
potu.

Granaty podobno wspa
niale gaszą pragnienie, ale 
trzeba sią z nimi sporo na
pracować, bo wewnątrz jest 
mnóstwo pestek, z których

każdą otacza pęcherzyk so
ku.

Karambole wyglądają jak 
żółty, gwiaździsty ogórek. 
Jeżeli pokroimy je na plaste
rki, to każdy plasterek ma 
kształt gwiazdy. To, i brak 
zauważalnych pestek, to 
chyba jedyne zalety karam
boli, które poza tym są wod
niste, o smaku wywaru z sia
na /a  może po prostu nie są 
do końca dojrzałe?/. Ale 
w deserach i na ciastach 
wyglądają efektownie.

Liczi sprzedaje się jako 
śliwki meksykańskie,
zupełnie nie wiem dlaczego. 
Po pierwsze liczi pochodzi 
z Chin, a po drugie jest może 
podobne do śliwki, ale 
skrzyżowanej z jeżem, ma 
czerwoną, guzowato-kol
czastą skorupkę. Wewnątrz 
jest biały, delikatny, aroma
tyczny owoc i śliczna, ale 
duża pestka. Spróbować wa
rto. cdn.

KLAUDIA MICHALAK

P r o m o c ja
„ D ro g i , ,

S ta n is ła w a
K r a w c z y k a
W środę, 31 marca, w Bib

liotece Miejskiej przy ul. 
Szafranka odbyło się spot
kanie autorskie ze Stanisła
wem KRAWCZYKIEM. 
Spotkanie łączyło się z akcją 
promocyjną jego ostatniej 
książki, zatytułowanej 
,,Droga,,. Jest to już szósta 
pozycja autorstwa tego poe
ty i publicysty. Wybór wier
szy z „Relacji,,, „Brzegów 
płomienia,,, „Lasu
mieszanego „ i ,, Ksiąg
wieczystych,, doczekał się

tłumaczenia Wilhelma Prec
ka i został wydany w języku 
czeskim.

Stanisław KRAWCZYK 
związany od 1963 roku 
z Dębieńskiem pisywał repo
rtaże o tematyce górniczej 
do „Przeglądu Tygodniowe
go,,. Współpracował także 
z „Tygodnikiem Kultural
nym,,, „Poglądami,,, a obec
nie z katowickim „Wieczo
rem,,.

„Droga,,, ilustrowana ry
sunkami B. Szymury, poru
sza problematykę usytuowa
nia się człowieka w znaczo
nej wysiłkiem rzeczywistości 
dwudziestego wieku.

A.Ł.

Rozwiązanie łamigłówki
Nagrodę za rozwiązanie łamigłówki z „GR,, nr 12 

z dnia 26 marca w postaci bonu wartości 100.000 zł 
ufundowanego przez firmę ’’Sklepy Mięsne Piotrowski 
i Spółka" otrzymuje: Mariusz Dettlaff, Rybnik, ul. 
J. F. Białych 6a/4 . Bon prosimy odebrać w redakcji.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5 7



WIELKANOCNY
Najstarsze kroszonki rybnickiego 

żużla
Prosimy od

gadnąć 8 rebusów, 
w których ukryte są 
nazwiska ośmiu 
żużlowców * star
tujących w rybnic
kim klubie w latach 
jego pionierskich 
początków.

meta

Pierwsza nagroda:
odtwarzacz AKAI /p rod . japońska

Dwie drugie nagrody:
żelazko z nawilżaczem /P h il ip s /
ekspres do kawy /C la tro n ic /

Wpisz pionowo w diagram wyrazy /używane w języku 
literackim/, których znaczenie podajemy w gwarze śląskiej.

1. gynsi pempek
2. glaca
3. wuszt
4. galoty
5. fojera
6. szkróbek
7. kastrol
8. kamelki
9. świętojanki
10. gelynder
11. potka
12. nudle
13. bombon
14. szpyrka
15. pultok

Litery w pogrubionych ramkach utworzą hasło, które jest 
rozwiązaniem.

Nagrody ufundowane przez 

p u h  ULEX

3

¿

KUPON
KONKURSU

WIELKANOCNEGO

G R

Rozwiązanie rebusu     Hasło

3.

4.

7..

8..

I m i ę  ........................

N a z w i s k o  

A d r e s ...................

r

Wszyscy, którzy 
przyślą prawidłowe roz
wiązania /rebusu i lo
gogryfu/ na kuponach 
konkursowych do 19 
kwietnia br. wezmą 
udział w publicznym lo
sowaniu nagród, które 
odbędzie się na Malej 
Scenie w Rybniku 
/Kościuszki 5 4 /  20 
kwietnia, o godz. 16.00.

Pomysł i opracowanie 
graficzne: KAZIMIERA
DREWNIOK
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