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L. Okulicki (1898-1946) późniejszy 
dowódca AK, pseud. Kobra, 
Niedźwiadek.

11 listopada przy ulicy Wilhelma 
Chrószcza w Rybniku odsłonięto 
tablicę pośw ięconą L eopoldow i 
Okulickiemu - ostatniemu dowódcy 
AK. Tablicę wmurowano w ścianę 
budynku, w którym mieszkał on ponad 
rok, od kwietnia 1930 do lipca 1931 
roku, wraz z żoną i 6-letnim synem 
Zbyszkiem. Był wówczas dowódcą 
rybnickiego batalionu  75 pułku 
piechoty oraz m ajorem  Sztabu 
Głównego.

Już wcześniej pamięć generała 
została uczczona - jego imię nosi jedna 
z ulic w Rybniku-Radziejowie. Zaś z 
propozycją upam iętn ien ia tego 
budynku i pamięci jego mieszkańca

12 LISTOPADA 1993 CENA: 2000,-zł

PAMIĘCI
GEN. OKULICKIEGO

w yszedł dawny sąsiad państw a 
Okulickich, Józef Czech. Po uzyskaniu 
z Wojskowego Instytutu Historycznego 
potwierdzenia pobytu Okulickiego w 
Rybniku, władze miasta przychyliły się 
do prośby. Projekt tablicy opracował 
inżynier Szlezak.

Wydarzenie to zbiega się z datą 
urodzin generała / 12 listopada/ oraz ze 
świętem narodowym. Jest to swoista 
próba nadania treści temu świętu, które

się chyba nie przyjęło ani w tradycji, 
ani w świadomości Polaków. Święto to 
nie kojarzy się z żadnymi szczególnymi 
obchodami czy uroczystościami, a 
wielu ludzi wciąż nie zna tła 
historycznego. Może właśnie dzięki 
takim uroczystościom jak ta, dzień 11 
listopada nabierze w łasnego, 
odrębnego charakteru, a nie stanie się 
po prostu dniem wolnym od pracy.

Iwona MICHALCZYK

1 0  l a t  p o m o c y
Charytatywna działalność Rosemarie 

TROESCHER, Niemki z Eurasburga, 
rozpoczęła się od prywatnego kontaktu 
z ks. Jośko z rybnickiej parafii św. 
Jadwigi. Było to lat 10 temu. Właśnie 
od ks. Jośki dowiedziała się, jaka pomoc 
jest potrzebna rybniczanom. Z  Niemiec

wędrowały więc i wędrują nadal do nas 
ubrania, pieniądze, żywność, nawet 
meble, które trafiają do ubogich i 
wielodzietnych rodzin. R. Troescher 
organizuje również /z  pomocą męża, 
lekarza/ pomoc w postaci lekarstw i 
sprzętu medycznego, które trafiają do

szpitala ‘‘Juliusz", a także do szpitali w 
Żorach, we Wrocławiu i do ośrodka dla 
ociem niałych w Laskach. Przez 
pierwsze 4 lata przesyłki wysyłano 
pocztą, ale opłaty były tak wysokie, że 
Rosemarie Troescher zdecydowała się 
na wynajmowanie ciężarówki.

W sobotę w Urzędzie Miasta odbyło 
się uroczyste wręczenie R. Troescher. 
będącej z kolejną wizytą w Rybniku, 
dyplomu z podziękowaniem za otwarte 
serce i za to, co zrobiła dla mieszkańców 
naszego miasta. Zaraz po uroczystości 
trzeba było się zabrać za 
rozładow yw anie z sam ochodu 
przywiezionych darów... Część z nich 
zebrano w szkołach - chodzi nie tylko
o to, by uzyskać konkretne rzeczy, ale
i o praktyczną lekcję dzielenia się z 
innymi dla niemieckiej młodzieży. 
Akcja ma też poważnych sponsorów, 
np. bank.

W Rybniku grupka Niemców 
zatrzymała się u przyjaciół, państwa 
Papież. Grupka, ponieważ wraz z 
inicjatorką całego przedsięwzięcia 
przybył też kierow ca i młoda 
dziennikarka z lokalnej gazety, Gabi 
M artin. Gabi miała przygotować 
wywiad z panią Toescher - i całe 
przedsięwzięcie tak ją  zafascynowało, 
że postanowiła pojechać z nią w tą 
podróż. Przydała się, bo na części trasy

c. d. na stronie 2

Rosemarie TROESCHER odbiera z rąk prezydenta Józefa MAKOSZA dyplom 
i pamiątkowy album "Rybnik". Z lewej - Maria PAPIEŻ, tłumaczka i przyjaciółka 
niemieckiego gościa. Foto: wack.

Goście SJM '93 - Urszula DUDZIAK, saksofonista WALK-AWAY Adam WENDT 
i "dinozaur" Lotar DZIWOKI Foto: wack.

B y ł ja z z ...
O zakończonym VIII Silesian Jazz 

M eetingu mówi jeden z jego  
animatorów i kierownik artystyczny 
Czesław GAWLIK

- Był to ósmy festiwal pod tą nazwą. 
Pierwsze odbywały się "SPOTKANIA 
Z JAZZEM", potem pod hasłem “JAZZ  
YES”. Później postanowiliśmy zmienić 
nazwę ze względu na to, że byt to jedyny 
festiwal jazzowy na Śląsku. A zatem 
ostatnia impreza odbyła się oficjalnie 
po raz ósmy, ale tak naprawdę to 
jazzmani spotkali się w Rybniku ju ż  
kilkanaście razy. Pierwsza impreza z 
udziałem liczących się zespołów

krajowych odbyła się bodajże w 1962 
roku. Tegoroczny meeting był moim 
zdaniem bardzo udany. Zespoły, które 
w ystąpiły były najw yższej klasy. 
Zależało nam na przypom nieniu  
“Lotarsów”, by rybniczanie wiedzieli, 
że poza jazzowym zespołem Gawlika 
były w Rybniku i inne grupy, grające 
ten rodzaj muzyki. Wprawdzie nie udało 
się skompletować ju ż całego składu, 
ale do podstawowej trójki Dziwoki, 
Cichy, Trefon udało się dołączyć 
perkusistę, mnie zaś poprosił Lotar by 
zagrać im na fortepianie. Największą 
gwiazdą tegorocznej imprezy była 
oczywiście Urszula DUDZIAK...

Tegoroczny Silesian Jazz Meeting 
rozpoczął koncert grupy “ Little 
Egoist’s”, której filarem jest znakomity 
w okalista, in strum entalista  i 
kompozytor, członek legendarnego już 
dziś zespołu “Laboratorium”, Marek 
Strzyszowski. N iezwykła, bardzo 
przekorna i aluzyjna odmiana jazzu 
szybko przypadła do gustu skromnej 
tego dnia publiczności, która zmusiła 
muzyków do kilku bisów. Później za 
spraw ą charyzm atycznych
instrumentalistów z formacji VOLKER 
GREVE - KRZYSZTOF POPEK 
QUINTET zrobiło się bardziej 
nastrojowo. Grali wspaniale, dodatkowo 
zaś każdy z nich był w stanie kilkoma 
taktów oczarować słuchaczy swą 
w irtuozerią. Towarzystwo było 
znakomite: rybniczanin Krzysztof Popek 
grał na flecie, inny rybniczanin Jacek 
Niedziela na kontrabasie, Niemiec 
Volker Greve w egzystencjalnym 
odzieniu na wibrafonie, Adam Buczek 
na bębnach, zaś wszystko to uzupełniał 
aktualnie najlepszy polski trębacz 
jazzowy Piotr Wojtasik.

Na zakończenie pierwszego dnia 
Meetingu na scenie pojawił się Quartet 
Marka BAŁATY, najlepszego polskiego 
wokalisty jazzowego. Udowodnił on raz 
jeszcze, że ludzki głos jest równie 
doskonałym instrumentem jak wszystkie

inne i jego wykorzystanie zależy tylko 
od talentu i temperamentu, a tego Bałacie 
z pewnością nie brakuje. Można się było 
o tym przekonać na piątkowym 
koncercie. Wychodząc po nim melomani 
już ostrzyli sobie apetyty na sobotnie 
wspaniałości. /wack/

Drugi, sobotni koncert VIII SJM 
prowadzący go, wspólnie z Janem 
POPRAWĄ, dyrektor W ojciech 
BRONOWSKI rozpoczął od zachęty 
do czytania naszej gazety, za co pięknie 
dziękujemy i polecamy się na przyszłość. 
Koncert mógł zadowolić najbardziej 
wybredną publiczność. Wypełnioną po 
brzegi salę TZR w odpowiedni nastrój 
wprowadziło STANDARD TRIO w 
składzie Jan Cichy, Krzysztof "Puma" 
Piasecki i Zbigniew Lewandowski, 
których muzyka mieści się w głównym 
nurcie współczesnego jazzu. Solówki 
“Pumy” Piaseckiego robiły wrażenie, 
choć, sądząc z kuluarowych rozmów w 
czasie antraktu, fanom jazzu wielce 
przypadło do gustu również basowe 
brzmienie gitary Jana Cichego.
Nie zawiodły też mitingowe dinozaury 

czyli “Lotarsi” w odtworzonym z lat 70, 
choć niepełnym, składzie: Czesław 
Gawlik, Andrzej Trefon, ponownie Jan

c. d. na stronie 4
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Czteroletnia kadencja władz samorządowych, które wybraliśmy 
w maju 1990 roku, skończy się za parę miesięcy. Czy radni 
zakończą ją w poczuciu dobrze spełnionego społecznego 
obowiązku, czy będą raczej czuli niedosyt, że mogli zdziałać 
więcej?

W odpowiedzi na to pytanie pomogą nam rozmowy z 
przedstawicielami poszczególnych Komisji Rady Miasta.

Działalność Komisji Finansów przybliża jej przewodnicząca 
Krystyna STOKŁOSA.

Z małą porażką 
można się pogodzić...

-  Proszę przybliżyć zakres spraw, 
którym i zajm uje się Kom isja  
Finansów.

- Przede wszystkim są to prace związane 
z opracowaniem budżetu, a następnie 
bieżącym śledzeniem jego realizacji, 
tak od strony dochodów jak i wydatków. 
Komisja nasza, wespół z Zarządem 
Miasta, podejmuje także doraźne 
działania w celu zminimalizowania 
skutków wszelkiego rodzaju zagrożeń 
w ynikających z nieterm inow ego 
wpływania pieniędzy. Staramy się 
wejść w kontakt z opornymi płatnikami, 
przychodzi nam podejmować nierzadko 
trudne decyzje. Potrzeby miasta są 
ogromne. Chociażby sam fakt. że

przejęliśmy szkoły. Wiadomo, że 
subwencja, która przychodzi na szkoły, 
wystarcza zaledwie na pokrycie pensji 
dla nauczycieli. Istnieje więc potrzeba 
wspomagania tych szkół, ponieważ 
dzieci m uszą mieć zapew nione 
odpow iednie warunki do nauki. 
Staram y się także częściow o 
finansow ać szkolnictw o
ponadpodstaw ow e. choć jak  
dotychczas nie było to zadanie własne 
miasta. Podsumowując, wszelkie 
sprawy, dotyczące finansów miasta, 
wchodzą w zakres zainteresowań 
naszej komisji.

-  Lwią część dochodów gmin stanowią 
wpływy z podatków . Proszę

pow iedzieć, kto je s t  na jbardzie j 
opornym płatnikiem.

- Jeśli chodzi o sektor nieuspołeczniony, 
wpłacanie podatków idzie dobrze. O 
wiele gorzej przedstawia się sytuacja, 
jeśli idzie o duże przedsiębiorstwa 
działające na naszym terenie. 
Konkretnie mam tu na myśli kopalnie, 
Rybnickie Zakłady Naprawcze i Hutę 
"Silesia" . Nie ukrywam, że jest to nasza 
najw iększa bolączka, poniew aż 
niewywiązywanie się z podatków tych 
zakładów powoduje dużą dziurę w 
budżecie. Przedsiębiorstwa te są w fazie 
restrukturyzacji, my z kolei dużego pola 
manewru nie mamy. Nie możemy 
drastycznie domagać się zwrotu 
należności, gdyż należy zdać sobie 
sprawę, że w szelkie decyzje, 
jakiekolwiek by one nie były, dotyczyć 
będą nie tylko samych przedsiębiorstw, 
ale pociągną za sobą określone skutki 
społeczne. Nie załamujemy jednak rąk 
i staramy się przeprowadzać pewne 
transakcje w iązane - np. część 
należności finansowych odbieramy w 
węglu.

-  W Komisji Finansów działa 11 osób. 
Jak ocenia pan i zaangażowanie  
poszczególnych je j członków?

- Z frekwencją na posiedzeniach komisji 
jest różnie. W zasadzie oscyluje ona w 
granicach 70-80 proc. Ci jednak którzy

Niedobczyce - dzielnica oddalona 
od centrum miasta - ostatnio pojawiały 
się rzadziej na naszych łamach. Warto 
więc przypom nieć, co ze spraw 
komunalnych wydarzyło się tutaj w 
bieżącym roku.

Najistotniejsze prace miały miejsce 
przy głównej arterii dzielnicy - ulicy

W Niedobczycach

NA CIENISTEJ 
BĘDZIE JAŚNIEJ ...

Górnośląskiej. Objęły one długi 
odcinek od granicy z Biertułtowami do 
ulicy Janasa. Wymieniono ciągnące się 
tędy rury na plastikowe /o średnicy 150 
cm/. Wykonano kanalizację deszczową. 
Cały odcinek drogi pokryto nową 
nawierzchnią asfaltową, ale wymiana 
rurociągu spowodowała opóźnienie 
prac przy układaniu wzdłuż ulicy 
chodnika z kolorowej kształtki. Jeżeli 
je s ien n a  aura pozw oli, prace 
chodnikowe będą prowadzone dalej. 
Przypomnę, że jest to droga mocno 
uczęszczana - szczególnie przez dzieci 
idące do szkoły.

Podobnie jak w latach ubiegłych, 
przeprowadzono w Niedobczycach 
sporo napraw nawierzchni dróg w 
systemie gospodarczym. Trylinką 
utwardzono ulicę Torową na odcinku 
90 metrów, odnogę ulicy Orzechowej 
długości 80 metrów, ulicę Jana 
Kazimierza - 350 metrów oraz ulicę 
Garbocze - 650 metrów. Na ulicy 
Janasa wyrównano nawierzchnię z 
kostki granitow ej poprzez jej 
przekładkę.

W ielokrotnie m ieszkańcy tej 
dzielnicy upominali się o poprawę 
oświetlenia ulic. Jeszcze w tym roku -

obiecuje przew odniczący Rady 
Dzielnicy Henryk RYSZKA - zapalą 
się nowe lampy przy ulicach  
Bolesława Krzywoustego, Cienistej, 
Paderewskiego i Orzechowej.

Rada Dzielnicy niedawno rozpoczęła 
prace przy budowie szaletów w 
pobliżu dzielnicowego targowiska. 
Budowa wypadła dość późno, przy 
niedogodnej pogodzie, ale do końca 
roku powinna osiągnąć stan surowy.

W iele zm ieniło  się też na 
miejscowym cm entarzu. Stare 
ogrodzenie wymagało remontów i 
zmian. Główną aleję utwardzono 
try linką, dobudow ano też nowe 
pomieszczenie do poboru wody. Prace 
te spotkały się z życzliwością księdza 
proboszcza Huberta WIECZORKA. Z 
pew nością dostrzegli je  ludzie, 
odw iedzający groby w Dniu 
Zadusznym i Wszystkich Świętych.

Rada D zielnicy z funduszu 
przyznanego na jej potrzeby skorzystała 
po to, by wspomagać trzy szkoły 
podstawowe na swoim terenie. Dotuje 
ona obiady dla najuboższych uczniów. 
Wsparcie otrzymały także Chór im. 
Adama Mickiewicza z okazji jubileuszu 
80-lecia oraz Klub M odelarstw a

Lotniczego im. Brunona Janasa. Oba 
zespoły dają mieszkańcom dzielnicy 
wiele powodów do uzasadnionej dumy 
z ich osiągnięć.

Nie wszystkie plany prac w 
dzielnicy udało się sfinalizować. Park 
przy kopalni "Rymer" mógłby stać 
się miejscem przyjemnego wypoczynku, 
gdyby zajął się nim - jak gdzie indziej 
- Zarząd Zieleni Miejskiej. Niestety, 
przekazanie go pod opiekę miasta 
opóźnia się, bo kopalnia nie 
przygotow ała kompletnej
dokumentacji obiektu. A przecież 
powinno jej zależeć na zrzuceniu z 
barków kosztów podatku gruntowego 
oraz utrzymania porządku.

Kopalnia "Rymer" zasypała basen, 
którego popękanych ścian nie była w 
stanie remontować. Miejsce po nim 
miała pokryć asfaltem, aby mógł latem 
służyć jako boisko do siatkówki, 
koszykówki oraz gry w tenisa, a zimą 
jako  lodow isko. N iestety, na 
zaasfaltowanie trzeba jeszcze poczekać 
do końca roku - tyle przynajmniej 
obiecał nowy dyrektor kopalni Bernard 
MIKA. Wyposażenie tego terenu w 
ośw ietlenie je s t warunkiem, jaki 
postawiło miasto przed przejęciem go 
pod swoją administrację. Za ten wkład 
pracy dług kopalni wobec rybnickiej 
gminy sam orządowej zostałby 
częściowo umorzony, a zyskaliby na 
tym mieszkańcy dzielnicy - w tym 
pracownicy KWK "Rymer" oraz ich 
dzieci.

Kopalnia, wokół której koncentruje 
się życie dzielnicy, przeżywa znane 
kłopoty. Ale trzeba przyznać, że starania 
Rady Dzielnicy Niedobczyce kropla po 
kropli, krok po kroku zmierzają do 
ułatwienia życia jej mieszkańcom. 
Urząd Miasta wspiera każdą inicjatywę 
podjęcia prac w system ie 
gospodarczym. Za to należą mu się 
podziękowania ludzi z Niedobczyc - 
mówi Henryk Ryszka. Które tą drogą 
przekazuję.

GRZEGORZ WALCZAK

przychodzą, biorą aktywny udział w 
pracach komisji. Nikt tu nie uczestniczy 
na zasadzie, że skoro zostałem wybrany 
na członka komisji, to muszę tu przyjść 
i przesiedzieć zebranie.

-  Patrząc z perspektywy upływającej 
kadencji, czy są sprawy, które pani, 
ja k o  przew odn icząca  K om isji 
Finansów, uważa za sukces lub 
porażkę tejże komisji?

- C harakter prac, którym i się 
zajmujemy jest na tyle specyficzny, że 
trudno jest mówić o sukcesach czy 
porażkach. Osobiście uważam, że 
niewątpliwym jej sukcesem jest to, iż 
Zarząd M iasta otrzym ywał 
absolutorium, jeśli chodzi o wykonanie 
budżetu, zawsze też otrzymywał 
akceptacją jeśli idzie o zatwierdzenie 
budżetu na dany rok. Jeśli zaś mówić
o porażkach, można powiedzieć, że 
nie zawsze propozycje, które komisja 
przedstaw ia, np. te dotyczące 
wysokości niektórych podatków, są 
przez Radą Miasta zatwierdzone w 
wysokości takiej, jak byśmy sobie tego 
życzyli. No, ale jakiś koszt działalności 
trzeba ponieść i wydaje mi się, że z 
taką małą porażką można się pogodzić.

-  Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: 
JACEK RECLIK

Co i czym 
świętować ?
Na początku listopada w rybnickim 

“Domusie” pojawił się towar, który na 
początku jesiennego miesiąca bogatego 
w historyczne rocznice mógł się okazać 
prawdziwym rynkowym przebojem - 
f l a g i .  Rynek szybko zareagował na 
niedawne zmiany na scenie politycznej
i obok naszych biało-czerwonych, w 
sklepowej w itrynie pojawiły się 
czerwone szturmówki, które przydać 
się mogły w czasie świętowania 
zapomnianej rocznicy wielkiej 
rewolucji. Dziwić mogła jedynie cena, 
bowiem duża czerwona flaga 
kosztowała kilkaset złotych więcej od 
dużej biało-czerwonej , ale widać 
producenci i handlowcy zamierzają zbić 
fortuny właśnie na flagach o najbardziej 
politycznie zaangażowanej barwie. Na 
wielu Polaków tego rodzaju świąteczne 
rekwizyty wciąż jednak działają jak 
czerwona płachta na byka.

/wack/

Sesja 
naukowa 

w bibliotece
12 listopada odbędzie się w Rybniku 

III konferencja naukowa z cyklu 
"Rzemiosło Śląskie". Zorganizował ją  
dział historii rzemiosła rybnickiego 
Muzeum, Miejska Biblioteka Publiczna 
oraz rybnickie koło Zw iązku 
Górnośląskiego. Konferencja pod 
hasłem “Korporacja rzemieślnicza w 
feu d a ln ych  m iastach ś lą sk ic h " 
odbędzie się w bibliotece, przy ul. 
Szafranka 7. Prof. dr hab. Kazimierz 
O rzechow ski z U niw ersytetu 
W rocław skiego w ygłosi referat 
"Korporacje rzemieślnicze w dawnym 
prawie śląskim " , a dr Ryszard 
Gładkiewicz z tegoż uniwersytetu 
będzie mówił o strukturze etnicznej 
śląskich środowisk rzemieślniczych. 
Prof. dr hab. Jan Kwak z Uniwersytetu 
Śląskiego przedstawi rolę cechów w 
kształtowaniu obyczajowości i etyki 
zawodowej w rzemiośle śląskim. Prof. 
dr hab. Józef Szymański z Uniwersytetu 
Lubelskiego opowie o znakach i 
symbolach rzemiosła, a doc. dr hab. 
M aria T relińska z tego samego 
uniwersytetu - o miejscu rzemiosła w 
kulturze pisma.

Początek sesji o godz. 10.00.
/K /

"Cafe - 
Concert"  

w A lliance  
Francaise
Ośrodek Alliance Francaise w

Rybniku zaprasza na “Cafe-Concert” - 
recital Ewy PRZYBYŁOWICZ i Jean- 
Claude COTTIER, który odbędzie się 
15 listopada br. o godz. 18.00. “Cafe- 
concert” to powrót do lat 20 naszego 
stulecia, do wesołego Paryża, niemego 
kina i atmosfery kawiarni muzycznych.

Twórczość muzyczna Jeana-Claude 
Cottier nawiązuje do Offenbacha i 
Charlie Chaplina oraz składa hołd 
Kurtowi Weilowi i Scottowi Joplinowi. 
Są to także piosenki - popularne i znane 
wtedy melodie.

10 lat 
pomocy

c. d. ze strony 1

prowadziła ciężarówkę. Przybyszów 
zza zachodniej granicy oczekiwano od 
popołudnia - do czwartej w nocy. 
Przyjazd opóźnił się z powodu 
kłopotów, jakie kurierzy mieli na 
granicy, polscy celnicy żądali bowiem 
certyfikatów na ładunek, zawierających 
opis każdej pary butów czy spodni. Na 
szczęście udało się uniknąć 
rozpakowywania całej ciężarówki, ale 
przymusowa przerwa w podróży trwała 
4 godziny. Osoby, które poświęciły na 
działalność dobroczynną mnóstwo 
czasu, długo się potem zastanawiały, 
czy ich pomoc jest rzeczywiście 
potrzebna, skoro tak chłodno się ją  
wita...

Rosemarie Troescher urodziła się / 
w roku 1943/ w Nysie, i jak sama 
mówi, zapewne dlatego szczególnie 
bliskie są jej ziemie śląskie i ich 
mieszkańcy. Zajmuje się nie tylko 
działalnością charytatywną, ale w ogóle 
zbliżeniem  między Rybnikiem i

okręgiem Bad Toelz-Wolfratshausen. 
W ramach tej współpracy w czerwcu 
Orkiestra Kameralna rybnickiej Szkoły 
Muzycznej koncertowała w Starnbergu, 
Wolfratshausen i Beuerbergu. Koncerty 
/o których pisaliśmy w “GR” 29/132/ 
były bardzo udane, za dwa lata odbyć 
się m ają następne. Młodzi muzycy byli 
bardzo serdecznie przyjmowani przez 
mieszkańców Eurasburga. Szkoda 
tylko, że sprawili swoim gospodarzom 
niejaką przykrość, nie przysyłając z 
Polski żadnego podziękowania za 
gościnę. Być może naprawi to kolejna 
polska grupa - w planach jest bowiem 
wymiana młodzieży z rybnickimi 
szkołam i, podstaw ow ą i 
ponadpodstawową. Nie wiadomo 
jeszcze, które będą to szkoły, warunek 
jest jeden - chodzi o takie, w których 
uczy się języka niem ieckiego. 
Współpraca rozwija się więc bardzo 
dobrze.

/K.M./

Wszystkim, którzy wzięli udział 
w pogrzebie 

ś. p. Krystyny MAŃKA 
serdeczne podziękowania składa 

Rodzina

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Sezon grzewczy 
rozpoczęty

Od października do maja niebo zasnuwa dym produkowany 
przez tysiące kominów indywidualnych kotłowni, zasilanych 
paliwem najtańszym czyli mułem węglowym. Świadomość 
ekologiczna wciąż jeszcze przegrywa z ekonomiczną, czemu 
trudno zresztą się dziwić.

Miasto podejmuje działania, które 
mają na celu zmniejszenie tzw. niskiej 
emisji, czego dowodem je st 
przyłączenie do sieci ciepłowniczej 
wielu komunalnych budynków w 
centrum, a także ambitne plany tzw. 
"uciepłownienia" elektrowni Rybnik, 
które pozwolą zrobić to samo w 
pierwszym etapie w dzielnicy 
Orzepowice.

* N iew iele jednak  można 
zaproponować w łaścicielom  
indywidualnych domów opalanych 
węglem i mułem, najczęściej o wysokiej 
zawartości siarki. P recedensow a 
uchwała Rady Miasta w Chorzowie, 
która pozwala na dotowanie prac 
związanych z przystosow aniem  
instalacji centralnego ogrzewania do 
spalania paliw mniej szkodliwych czyli 
gazu i oleju, spowodowała wielkie 
poruszenie. W ielu w łaścicieli 
prywatnych domów chętnie pozbyłoby 
się piwnicznych magazynów węgla i 
mułu na rzecz o wiele 
p ra k ty c z n ie jsz e j 
instalacji gazowej 
lub olejow ej.
N iestety, koszty 
opalania gazem są 
ogromnie wysokie, 
podobnie jak piec i 
cała instalacja do 
opalania olejem , 
choć późniejsza 
eksploatacja je s t 
stosunkowo tania. 
C h o r z o w s k a  
uchwała nie
rozwiązuje problemu 
całkow icie, bo 
miasto stać tylko na 
k i lk u m il io n o w e  
dotacje, które n ie 
pokrywają nawet części kosztów. Poza 
tym nikt nie jest w stanie sprawdzić czy 
założona instalacja jest eksploatowana 
prawidłowo. Okazało się bowiem, że 
część użytkowników pozostaw ia 
również starą instalację węglową, 
korzystając z niej później 
n iejednokrotnie, bo najbardziej 
przekonującym  argumentem 
pozostanie zawsze cena. Tym bardziej, 
że właściciele opalanych mułem lub 
węglem domów nie wliczają w te koszty 
pracy własnej - czasu spędzonego w 
kotłowniach na paleniu, a potem 
w ynoszeniu dziesiątek  w iader 
odpadów, często lokowanych na 
dzikich wysypiskach. Nie wliczają 
kosztów częstego malowania ścian i 
podłóg, czyszczenia dywanów, 
wykładzin czy obić. Nie wliczają zaś 
przede wszystkim kosztów własnego 
zdrow ia... Bardzo często nie 
przestrzega się rów nież zasady

Śmieci 
i lenistwo
W połowie marca w wielu punktach 

Rybnika pojawiły się pojemniki do 
selektywnego zbierania odpadów: 
papieru, szkła, puszek i baterii. Jak nas 
poinform owano w Rybnickich  
Służbach Kom unalnych, raz w 
tygodniu jedna ze śmieciarek opróżnia 
kolejne pojemniki, zwożąc ich zawartość 
na centralne wysypisko śmieci, gdzie 
składowane są w osobnych betonowych 
boksach. Problemy nastręcza 
upłynnianie szkła, gdyż ewentualni 
odbiorcy wymagają jego segregacji na 
białe i kolorowe, co jak na razie jest 
niemożliwe. N ajw iększą jednak 
przeszkodą we wprowadzeniu nowego 
jest ludzkie lenistwo. Niektórzy traktują 
bowiem pojemniki niczym zwyczajne 
kubły na śmieci i wrzucają co i gdzie 
popadnie. Często się też zdarza, iż 
zamiast wrzucać śmieci przez specjalne 
wyprofilowane otwory, otwierają całe 
wieka. Wygląda to naprawdę paskudnie,

selekcjonowania odpadów. Spalane jest 
wszystko, co piec pochłonie, a więc od 
starych butów, do tworzyw, które paląc 
się, wytwarzają szczególnie toksyczny 
dym.

Jak pow iedziała nam szefowa 
Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu 
Miasta Rybnika Irena KUŁACHOWA, 
odpowiednia Komisja Rady Miasta 
dyskutowała na temat ewentualnego

wygospodarowania w budżecie sumy 
na dofinansowanie takich inwestycji, 
jednak casus Chorzowa wcale nie jest 
zachęcający. Dodać należy jeszcze 
bariery biurokratyczne. Decyzji więc 
nie podjęto.

Zresztą ze względu na koszty 
odchodzi się od gazowych instalacji 
grzewczych. Choć Zakład Gazowniczy 
nie robi żadnych trudności tym, którzy 
chcą gaz do tych celów wykorzystać, 
trzeba tylko zawrzeć odpowiednią 
umowę. Tradycyjna zaś sieć gazowa 
będzie w Rybniku rozbudowywana. 
Jeszcze w grudniu na gaz ziemny, który 
jest 2 razy bardziej kaloryczny od 
koksowniczego, przechodzi dzielnica 
Nowiny i część miasta aż do Nacyny, w 
styczniu przyszłego roku - pozostała 
część miasta. Wiąże się to również z 
koniecznością zmiany dysz i w ogóle 
ostrożnością w pierwszym okresie 
użytkowania po zmianie jakości gazu.

strasząc swą zawartością, tym bardziej, 
że pojemniki te ustawiono w różnych 
ogólnodostępnych punktach miasta, nie 
zaś w ustronnych miejscach 
przeznaczonych na śmietniki. Ale czego 
się tu spodziewać, skoro bywa - jestem 
świadkiem - że niektórzy pozbywają się 
nieczystości wyrzucając je w reklamówce 
przez okno. Ot kultura!

Obecnie na terenie miasta ustawionych

O uprzedzenie ludności powinien 
zadbać zakład gazowniczy. Pewną 
alternatywą dla szkodliwych paliw 
m ogłoby być spalanie tzw. 
drew nianych brykietów , które 
produkowane są w Kuźni Raciborskiej. 
K aloryczność tego nieomal 
ekologicznego paliwa jest podobna do 
węgla, równie porównywalna jest cena.

Ale i ta propozycja ma swój minus 
-sporą objętość, co 
może spowodować 
trudności z 
przechowywaniem, 
nie wspominając o 
transporcie.

Tak więc 
generalnie wnioski 
nie są zbyt 
o p ty m is ty czn e . 
Wydaje się, że 
w y j ś c i e m  
n a j b a r d z i e j  
optymalnym jest 
rozszerzenie sieci 
c ie p ło w n ic z e j.  
Tego typu
inwestycje mają 
szanse na
dofinansowanie z 

Funduszu Ochrony Środowiska, na co 
niestety, nie może liczyć indywidualny 
"palacz" we własnej kotłowni. Choć 
Bogiem a praw dą lobby takich 
"palaczy", których jest miliony w 
całym kraju i którzy teraz stanowią 
spore zagrożenie dla środowiska, 
mogłoby stanowić siłę pozytywną. 
Gdyby fundusz nie był przeznaczony 
tylko dla tzw. podm iotów  
gospodarczych. Pewnym
rozwiązaniem byłyby również kredyty 
z Banku Ochrony Środowiska, zostały 
one jednak  wstrzym ane dla 
ew entualnych indyw idualnych 
kredytobiorców.

Na razie więc jesteśmy skazani na 
wchłanianie tablicy Mendelejewa 
razem z dymem, którego, co tu 
ukrywać, sami jesteśm y 
producentami...

W.R.

jest 76 pojemników, w miejscach 
wskazanych przez odpowiednie rady 
dzielnic. Pozostaje nam tylko prosić 
rybniczan o ekologiczną dyscyplinę, 
wszak selektywne gromadzenie śmieci, 
tak popularne w krajach Europy 
Zachodniej, sprzyja ochronie 
środowiska.

Tekst i foto: /wack/

Od października rozpoczął w 
Rybniku działalność Ośrodek Pomocy 
Wychowawczej , który znalazł swoją 
siedzibę przy ulicy Żużlowej. Ośrodek 
ten ma być zaczątkiem lokalnego 
systemu opieki nad dziećmi i młodzieżą 
zagrożoną. Rybnik znajduje się w 
województwie katowickim w czołówce 
pod względem zagrożenia młodzieży 
zjaw iskam i patologicznym i i 
przestępczością. Jest więc ogromna 
potrzeba pracy wychowawczej w tych 
środow iskach. N iestety, ostatnio 
następuje osłabienie w działalności 
insty tucji opieki nad dziećm i - 
likwidowane są kluby i świetlice 
osiedlowe.
Rezygnują z pracy kuratorzy społeczni.

postanowieniami sądowymi. Będzie on 
również pełnić funkcję swoistego 
pogotowia opiekuńczego w sytuacjach 
kryzysowych. Na wniosek pedagogów 
szkolnych, wychowawców lub samego 
dziecka będzie można objąć je  w 
Ośrodku opieką całkowitą - tak jak w 
Domu D ziecka czy pogotow iu 
opiekuńczym. Jednak sytuacja takiego 
dziecka powinna być w krótkim czasie 
w yjaśniona. Podstaw ow ą form ą 
działalności będzie opieka częściowa - 
a więc taka, gdy dzieci mieszkają i nocują 
w domu.
O środek będzie tylko jednym  z 
elementów lokalnego systemu opieki 
nad dziećm i zagrożonym i. Jego 
podstaw ą m ają być św ietlice

Między domem 
rodzinnym 

a Domem Dziecka
______________________________ J

Istniejący obecnie system opieki nad 
młodzieżą zagrożoną jest niewydolny 
i mało elastyczny, tworzą do głównie 
domy dziecka i pogotowie opiekuńcze.

Od września 1992 r. do marca 1993 
r. z terenu rybnickiej Delegatury 
Kuratorium Oświaty i Wychowania 
odw ieziono do Państw ow ego 
Pogotow ia O piekuńczego w 
Katowicach 60 dzieci. Bardzo często 
uciekają stamtąd i wracają do miejsca 
zamieszkania. System ten nie spełnia 
swojego zadania wychowawczego. W

środow iskow e. Obecnie zawarto 
porozumienia ze świetlicą PCK przy ul. 
Chrobrego, ośrodkiem Signum Magnum 
oraz ochronką przy parafii w 
Boguszowicach. W przyszłości będą 
powoływane następne świetlice, które 
wejdą w skład tego systemu. Powstanie 
bank informacji o zagrożeniach i 
dzieciach potrzebujących pomocy, jak 
również o chętnych do sprawowania 
opieki nad tą młodzieżą.
W św ietlicach środow iskow ych 
prowadzone będą zajęcia z dziećmi

Te dzieci, na szczęście, nie muszą korzystać z instytucji opiekuńczych...   Foto: pal

Rybniku zrodziła się więc inicjatywa 
powołania lokalnego systemu opieki 
nad dziećmi i młodzieżą zagrożoną. 
Głównym jego elementem ma być 
Ośrodek Pomocy Wychowawczej. W 
lutym br. rozpoczęto działan ia 
zmierzające do powołania w Rybniku 
takiego ośrodka. Pomysł spotkał się z 
przychylnością władz m iejskich. 
Uzyskano również poparcie policji i 
sądu. W czerwcu podpisano 
porozumienie między Kuratorium 
Oświaty i Wychowania w Katowicach, 
a Zarządem Miasta w tej sprawie. 
K uratorium  zobow iązało się do 
zatrudnienia i finansowania kadry 
p e d a g o g ic z n o -psychol o g iczn e j, 
natomiast władze miejskie wzięły na 
siebie utrzymywanie budynku.

Ośrodek ma się zająć dziećmi z 
rodzin zagrożonych od wieku 
przedszkolnego do lat 13. Będzie 
nastawiony głównie na profilaktykę, a 
nie resocjalizację. Jego działalność ma 
jednak prowadzić do tego, że w 
przyszłości przestępczość wśród 
nieletnich się zmniejszy. Za kilka lat 
powinno być więc mniej dzieci 
wym agających resocjalizacji. W 
ośrodku udzielać się będzie pomocy 
socjalnej, pedagogicznej,
psychologicznej i lekarskiej. 
Przyjmowane będą dzieci nie tylko z

sprawiającymi kłopoty wychowawcze. 
Po postawieniu szybkiej diagnozy 
zostanie zastosowana odpowiednia 
terapia. Obecnie tego rodzaju świetlic 
brakuje szczególnie na osiedlu Nowiny 
i w Niedobczycach.

Jak mówi wizytator Maria LIPIŃSKA 
z rybnickiej Delegatury, świetlice będą 
miały elastyczny statut. W miarę potrzeb 
i możliwości będzie je można tworzyć 
lub zamykać i przenosić gdzie indziej - 
tam gdzie zagrożenie jest większe. 
Placówki podobne do rybnickiego 
Ośrodka Pracy Wychowawczej mają 
obecnie także Sosnowiec i Będzin. 
Jesteśmy więc jednymi z pierwszych w 
województwie. W ośrodku rozpoczyna 
pracę kilkuosobowa kadra fachowa. Są 
to psychologow ie, pedagodzy i 
nauczyciele z odpow iednim  
przygotowaniem. Szefuje im dyrektor 
Halina SOCHA. Zakłada się ścisłą 
w spółpracę z Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej i jego  pracownikam i 
socjalnym i. Będzie m ożna wiele 
skorzystać z ich wiedzy o obsługiwanym 
teren ie. O środek Pomocy 
Wychowawczej chce się zajmować 
profilak tykę w zagrożonych 
środowiskach. Ma spełniać pośrednią 
rolę pomiędzy domem rodzinnym a 
Domem Dziecka.

/ jak /

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Mówi Lotar DZIWOKI:

-  Jak to się stało, że epoka polityczna, 
która szczególnie w swych pierwszych 
latach była niezbyt przychylna jazzowi, 
wydala całą plejadę znakomitych 
jazzmanów?
- Dla nas jazz był owocem zakazanym 
i dlatego tak nas pociągał, jak wszystko 
co było zabronione, ale wtedy nie 
zawsze było to wszystko douczone. 
Dziś młodzież, która chwyta się jazzu, 
je s t do tego bardzo dobrze 
przygotowana.
-  Dziś już niewielu rybniczan pamięta, 
jakie były prawdziwe początki jazzu w 
naszym mieście...
- Początki związane są z legendarnym 
wręcz “Bombajem", Domem Kultury 
"Ryfamy", który mieścił się przy sądzie
- gdy ten dom się zawalił, wydawało

Był jazz...
jazz...

c. d. ze strony 1
Cichy i Zbigniew Lewandowski i sam 
lider Lotar Dziwoki - znakomity muzyk, 
pedagog, i... jak się okazało - również 
wokalista. Grają oni radosny, 
charakterystyczny dla lat swojej 
młodości jazz, bawiąc świetnie i siebie 
i publiczność.

Każdy festiwal, a zapowiadający 
mitingowe koncerty krakowski krytyk 
muzyczny Jan Poprawa tak właśnie 
nazwał SJM, musi mieć swoją gwiazdę. 
Miała ją  więc również rybnicka impreza. 
Gwiazda Urszuli DUDZIAK lśni na 
jazzowym firmamencie już od wielu lat 
i jej pozyskanie jest prawdziwym 
osiągnięciem organizatorów Silesian 
Jazz Meetingu. Nie bez powodu Jan 
Poprawa przypomniał bogate jazzowe 
tradycje Rybnika, dzięki którym 
środowisku to jest tu do dziś prężne. 
Rybniccy animatorzy jazzu utrzymują 
rozległe kontakty z muzykami o sławie 
m iędzynarodowej, dzięki czemu 
wielbiciele jazzu mogą gościć na scenie 
TZR gwiazdy takie jak Adam Makowicz 
czy właśnie Urszula DUDZIAK.

Tę najbardziej oczekiwaną część 
koncertu rozpoczął towarzyszący często 
solistce Zespół Roku 1992 WALK- 
AWAY, złożony z młodych muzyków, 
którzy szlify jazzowe zdobywali w 
Katowickiej Akademii Muzycznej. 
Debiutowali 10 lat temu, a w początkach 
swojej kariery byli również uczestnikami 
jednego z pierwszych Silesian Jazz 
Meetingów w Rybniku. Liderem zespołu 
jest perkusista Krzysztof Zawadzki, na 
saksofonie tenorowym gra Adam Wendt, 
na instrum entach klawiszowych 
Zbigniew Jakubek, na gitarze basowej 
Marek Błaszczyk, a Bernard Maseli na 
wibrafonie elektrycznym.

Zetknięcie się tak wyjątkowego

zjawiska w światowej wokalistyce 
jazzowej, jakim jest Urszula DUDZIAK, 
z brzmiącym nowocześnie, dynamicznie 
i przede wszystkim profesjonalnie 
jazzem  WALK-AWAY musiało 
zaowocować czymś niezwykłym. I tak 
też było. Dla wielu słuchaczy, którzy 
znali wspólne nagrania Magic Lady /jak 
też zatytułowano tę płytę/ i WALK- 
AWAY, ich występ na żywo był dużym 
przeżyciem.

Głos Urszuli DUDZIAK integralnie 
wtapia się w brzmienie zespołu, wydaje 
się, że grupa ta została dla niej stworzona. 
Tak zresztą uważa sama solistka /patrz 
wywiad/. Urszula DUDZIAK wykonała 
parę standardów, a także utworów 
skomponowanych specjalnie dla niej, 
również przez żywiołowego 
wibrafonistę WALK-AWAY Bernarda 
Maselego. który na scenie zaprezentował 
hardrockowy image.

Urszula DUDZIAK zakończyła swój 
występ bardzo pięknie wykonanym 
"Yesterday" oraz swoim największym 
przebojem  "P apagei" . Rybnicka 
publiczność nagrodziła artystkę owacją 
na stojąco, co było również 
podziękowaniem dla organizatorów, 
którzy umożliwili wysłuchanie Magic 
Lady na żywo.

Równie udaną im prezą było 
wieczorne Jam Session na Małej Scenie 
Rybnickiej, której sala nie mogła 
pomieścić wszystkich chętnych do 
wysłuchania w luźnej atmosferze gości 
VIII JSM.

Tradycyjnie sesję rozpoczęła grająca 
tradycyjny, oczywiście, jazz grupa 
muzyków rybnickich. Potem na scenie 
wykonawcy zm ieniali się jak  w 
kalejdoskopie, tworząc nieformalne i o 
oryginalnych składach grupy.

Oczywiście wystąpiła również 
U rszula DUDZIAK, a wtedy na 
niewielkiej scence zrobił się prawdziwy 
tłok, bo prawie wszyscy chcieli z nią 
zagrać. Trudno się dziwić, bo przecież 
jak to świetnie brzmi: grałem z Urszulą 
DUDZIAK...

róż

się, że zawali się również jazz w 
Rybniku. Był to bardzo trudny okres, 
nie było wtedy zbyt wiele jazzu, 
dominował raczej rock-n-roll. To, co 
usłyszeć i zobaczyć można na 
tegorocznym meetingu, tak na scenie 
jak  na widowni, każe patrzeć na 
przyszłość tego gatunku muzyki 
optym istycznie. A początki były 
rzeczywiście piękne. Przyjeżdżał i grał 
z nami znakomity muzyk Waldemar 
HAJER, który już nie żyje, najlepszy 
ówczesny skrzypek, był Manfred 
NIEZGODA, który jest na stałe w 
Niemczech, znakomity muzyk studyjny, 
był Adam MAKOWICZ, który wtedy 
nazywał się Matyszkowicz. Zanim 
jeszcze stał się sławny, grywaliśmy 
razem na różnych festiwalach.
-  Muzycy jazzowi na scenie bawią się 
znakomicie...
- Cieszę się, jeśli publiczność tak to 
odebrała... Na moim koncercie 
spotkaliśmy się z dawnymi przyjaciółmi 
na scenie po 15 latach i jeśli mieliśmy 
publiczności coś do przekazania, a także 
sobie nawzajem, to znaczy, że ta 
muzyka wciąż żyje. Publiczność lubi, 
gdy wszystko dzieje się na gorąco, nie 
było przecież nawet czasu na próbę.

Rybnickie spotkania jazzowe były okazją do przeprowadzenia krótkich 
rozmów z niektórymi muzykami.

Na kilka naszych pytań 
odpowiedział Jan CICHY:

-  Silesian Jazz Meeting -  więcej muzyki 
czy sentymentów, a może muzyka 
sentymentalna... ?
- Dokładnie tak. Każde spotkanie z

-  Na czym polega jazzowy fenomen 
Rybnika?
- Ów fenomen bierze się, moim 
zdaniem, ze źródeł pedagogicznych, 
muzykę i środowisko tworzą ludzie. 
Wspaniały jazzman Czesiu Gawlik już 
od 25 lat organizuje podobne imprezy.

Jan CICHY i Krzysztof "Puma" PIASECKI.

przyjaciółmi z Rybnika, z miasta, w 
którym się wychowałem muzycznie 
dzięki mojemu przyjacielowi Czesiowi 
Gawlikowi, jest dla mnie bardzo 
ważnym wydarzeniem... Przyjeżdżam 
tu zawsze z sentymentem, w ciągu roku 
nie ma do tego zbyt wielu okazji...
-  Na scenie starzy jazzmani spotykają 
się z młodymi muzykami...
- Posiadamy pewną wiedzę jazzową, 
muzyczną i dlatego wszelkie spotkania 
na scenie stają się łatwiejsze, ponieważ 
mówimy tym samym językiem. Zmienia 
się tylko brzmienie, feeling jest ten 
sam. Jeśli my się bawimy w sensie 
rytm icznym  i melodycznym, to 
przekazujem y cząstkę naszego 
wewnętrznego samopoczucia, feelingu, 
drivu, jak  się to mówi językiem  
jazzow ym , a publiczność w 
dostrzegalny dla nas sposób na to 
reaguje.

Pamiętam, jak będąc jeszcze bardzo 
młodym chłopcem, chodziłem już pod 
okna "Bombaju" posłuchać właśnie 
zespołu Gawlika grającego jazzowe 
standardy. Zresztą wielu znakomitych 
polskich muzyków często wspomina to 
niezwykłe m iejsce.. Spotkałem się 
ostatnio ze Zbyszkiem Namysłowskim, 
wspominał nieraz jak rano pociągiem 
przyjeżdżał tu z Warszawy na jamy. 
Wszystko zależy od inwencji ludzi, 
którzy organizując koncerty, pokonują 
nieraz wiele trudności.
-  Jak pan a zdaniem  rysuje się  
przyszłość jazzu w Rybniku?
- Jeśli będą tak wspaniali odbiorcy jak 
dzisiejsza publiczność, z pewnością 
jazz będzie istniał nadal. Dlatego 
namawiam młodzież do słuchania nie 
tylko hardrocka, ale także muzyki 
ciekaw szej, muzyki jazzow ej, 
funkowej, rhytm-and-bluesowej.Pierwsza po północy nie jest 

najlepszą porą do udzielania wywiadów, 
toteż mogliśmy zaledwie chwilkę 
porozmawiać z Urszulą DUDZIAK, 
która wraz z zespołem WALK-AWAY 
przybyła po wspaniałym koncercie na 
Jam Session na Małej Scenie Rybnickiej.

-  Czy rybnickie środowisko jazzowe było 
Pani wcześniej znane?
- Byłam już raz w Rybniku bardzo dawno 
temu, jeszcze w klubie "Aligator", a w 
czasie ostatniej trasy występowałam w 
Siemianowicach. Wiem również, że to 
tu właśnie, w Rybniku, tkwią jazzowe 
korzenie Adama Makowicza.
-  Jak Pani odebrała rybnicką  
publiczność?
- W spaniale, miałam tremę, bo 
wiedziałam, że na sali siedzi spora grupa 
studentów Akademii Muzycznej.
-  Tremę tu, w Rybniku, po występach 
w największych salach na całym  
świecie?
- Nie widzę różnicy między występami 
w małych czy dużych ośrodkach. Artysta 
o pewnej renomie nie może sobie 
pozwolić na obniżenie poprzeczki. Poza 
tym rybnicka publiczność zdaje się być 
dobrze wyedukowana. Na szczęście 
"migrena stulecia", która mnie męczyła 
od dłuższego czasu, przeszła w 
odpowiednim momencie.

-  Spędza Pani ostatnio sporo czasu w 
kraju. Czy to, że możemy Panią częściej 
gościć na polskich scenach, jest zasługą 
zespołu Walk-Away?
- Owszem, jest to jeden z głównych 
powodów moich częstych odwiedzin w 
kraju. Znalazłam grupę, która jest moim 
ideałem. Takie "porozumienie dusz" 
muzyków zdarza się bardzo rzadko, jest 
czymś zupełnie wyjątkowym. W USA 
miałam również zespół, z którym stale 
współpracowałam, ale to nie było to. Ja 
wszystkich chłopców z Walk-Away po 
prostu kocham!
-  Do kraju przylatuje Pani zawsze 
polskim i liniami. Czy to o czymś 
świadczy?
- W kontraktach, jakie zawieram, jest 
punkt że mój przelot opłaca polski 
organizator, a on wybiera LOT. Zresztą 
nawet gdyby takiego zastrzeżenia nie 
było, ja  sama również wybierałabym 
LOT.
-  Dziękujemy za rozmowę.

Rozmawiała: W.R.

Gra Krzysztof POPEK

A oto co powiedział nam 
Andrzej TREFON:

-  Czym dla Pana jest ten śląski meeting
jazzowy?
- Jestem rybniczaninem i co roku jest 
to dla mnie największe wydarzenie, 
można sobie pograć z przyjaciółmi, 
czego brakuje w ciągu roku. Gra się w 
różnych składach. Bywam solistą, 
grywam w kwartecie, a nawet w 
kwintecie. Dzisiejszy meeting był raczej 
sentymentalny, grały same dinozaury.
-  Jak to jest, że nie ma tu sztywnych 
podziałów na formacje, a muzycy 
wciąż się mieszają i koncertują w 
różnych konfiguracjach?
- To wszystko dlatego, że młodsi uczą 
się od starszych, kolejne pokolenie 
muzyków od poprzedniej generacji. Gra 
się razem na "jamach" w różnych 
składach. W jazzie nie ma konfliktu 
pokoleń, ponieważ każde następne 
pokolenie muzyków wychowuje się na 
standardach jazzowych. To one łączą 
pokolenia, które m ają wspólny 
muzyczny język. Każda zmiana składu 
zmienia klimat muzyki, wprowadza do 
niej coś nowego. Nieliczne zespoły 
grają długo ze sobą, po jakimś czasie 
muzycy są nieco znudzeni i zaczynają 
szukać odmiany. Dzięki temu powstają 
nowe rzeczy.

Imprezę podsumowuje 
Czesław GAWLIK:

-  Jak udało się Urszulę DUDZIAK 
ściągnąć do Rybnika?
- Bez problemów, w kwietniu byłem na 
urlopie w Zakopanem, gdzie Walk- 
Away grali inauguracyjny koncert 
trzydziestodniowej trasy. Tam z nimi 
rozmawiałem i powiedziałem, że już 
zbyt długo nie grali w Rybniku. 
Wcześniej wystąpili tu dwukrotnie, 
pierwszy raz przed ośmiu laty na tej 
samej imprezie, jeszcze jako młodzi 
chłopcy. Urszula Dudziak śpiewała 
natomiast w Rybniku po raz drugi. 
Pierwszy raz zdarzyło się to dawno 
temu w ówczesnym klubie "Aligator", 
późniejszym "Ćwieku". W ystąpiła 
wtedy z grupą Michała URBANIAKA, 
w której grali m.in. Adam Makowicz, 
Marek Bliziński i Czesław Bartkowski. 
Na tej samej imprezie grał mój zespół 
i właśnie “Lotarsi”. O dziwo, pamiętała 
ten występ i przypomniała sobie stare 
czasy. Przy okazji wizyty w Polsce 
odwiedziła również swoją rodzinę w 
Szwecji.
-  Z czym były największe problemy?
- Kiedyś trzeba było mieć dużą siłę 
przebicia, by nakłonić do grania 
dobrych muzyków. Dziś mają oni 
znacznie mniej ofert i propozycji, 
chętnie więc korzystają z  takich okazji. 
W tym roku wreszcie tak jak trzeba 
"zagrało" nagłośnienie i muzycy byli 
zadowoleni, tak w sensie artystycznym 
jak  technicznym . Trochę było 
dreszczyku z występem “Lotarsów", 
bo do końca nie było wiadomo, kto 
będzie grał. Dwóch w okalistów  
odmówiło, ja  zdecydowałem się w 
ostatniej chwili, bo nie było już kogo 
poprosić. Perkusista, który miał grać 
na próbie o 11.00. przyjechał dopiero 
o 16.00. graliśmy prawie w ciemno, nie 
było więc czasu na próbę, nie licząc 
jednej "werbalnej" w garderobie. 
Zanotował: WACŁAW TROSZKA

Foto: wack
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Abecadło Rzeczy Śląskich       L azaret

Rycina biblijnego Łazarza

Kiedy ks. Jakub Wujek pod koniec 
XVI wieku tłumaczył Biblię na język 
polski, to greckie imię “Ladzaros” czy 
łacińskie “Lazarus” zapisał “Łazarz”. 
Jednak w innych językach europejskich 
jego brzmienie jest bardziej zbliżone 
lub identyczne ze swym greckim i 
łacińskim pierwowzorem, np. po 
niemiecku - Lazarus, po francusku - 
Lazare, po czesku - Lazar, po rosyjsku 
- Łazaria. Aby zrozumieć etymologię 
imienia “Łazarz”, należy sięgnąć aż do

j ę z y k a 
hebrajskiego, w 
którym znaczy ono 
" Bóg pomógł" . I 
takie w łaśnie 
imiona miały dwie 
postacie biblijne, 
którym " pomógł 
Bóg". W Ewangelii 
według św. Jana /J 
11,1-46/ żebrak 
Łazarz zm arł z 
głodu i chorób pod 
domem bogacza. 
Kiedy jednak ów 
żebrak i bogacz 
zmarli, role ich się 
odwróciły. Drugi 
zaś Łazarz /Ewang. 
wg św. Łukasza 16, 
19-31/, po czterech 
dniach od złożenia 

go do grobu został wskrzeszony przez 
Jezusa.

W krajach chrześcijańskich te 
ewangeliczne opisy były często przez 
kaznodziejów przytaczane, gdyż duża 
śmiertelność powodowana zarazami, 
nieuleczalnymi chorobami czy wojną 
była chlebem codziennym w dawnych 
miastach. Podczas epidemii ludzie 
kierowali modlitwy do św. Łazarza, a 
jego święto obchodzono 14 marca, w 
najbardziej "śmiertelnej" porze roku -

wczesną wiosną. Zaś w miejscach, gdzie 
epidemia zbierała szczególnie krwawe 
żniwo, budowano nawet kościoły, m. 
in. w burgundzkim Autun, gdzie stoi 
olbrzymia katedra św. Łazarza z 
relikw ią w postaci jego  głowy. 
Ewangeliczna przypowieść o Łazarzu 
i bogaczu była też przestrogą i nauką 
dla królewskich i książęcych rodów. I 
być może dlatego wśród ludzi 
zam ożnych w spieranie ubogich 
jałmużną, czyli prowadzenie ja k  byśmy

dziś pow iedzieli działa lności 
charytatywnej, było zwyczajem. Znana 
była z niej m. in. św. Jadwiga, księżna 
śląska. W średniowieczu i czasach 
późniejszych oprócz rozdaw ania 
jałmużny i chleba, bogaci finansowali 
budowanie szpitali. Stąd więc szpitale 
od imienia Łazarza zaczęto nazywać 
potocznie lazaretami. Jeszcze do dzisiaj 
starsi ludzie na Górnym Śląsku tak 
nazywają szpital.

A były w historii Śląska okresy, kiedy 
lazarety jak  rów nież cm entarze 
zapełniały się po brzegi. Jedną z 
przyczyn były klęski żywiołowe, 
powodzie, głód na przednówkach, 
epidemie tyfusu i cholery, a także plaga 
najgorsza: wojny. W pierwszej połowie 
XV wieku przez Śląsk przetaczały się 
wojska husyckie, w latach 1618-48

Zranieni w walce leczyli się w wojskowych lazaretach. Ciekawe, co 
walczący w niemieckiej armii Górnoślązacy myśleli o wojnie, cesarzu, 
Rzeszy, o Śląsku? W bezsenne frontowe noce, czy na łóżkach w lazaretach 
mieli z pewnością wiele czasu do przemyśleń.

w alczyły tu armie wojny 
trzydziestoletniej. Największe straty 
ludzkie w latach 1914-18 przyniosła I 
w ojna św iatowa, której 75-lecie 
zakończenia przypada dokładnie na 11 
listopada br. Mieszkańcy Śląska, jako 
poddani cesarza N iem iec, byli 
powoływani do cesarskiej armii, a lista 
tych, którzy polegli wtedy "za cesarza 
i Rzeszę" jest ogromna. Początkowo 
prasa polska i niemiecka na Śląsku 
zamieszczała nazwiska poległych, 
rannych i zaginionych żołnierzy. Z 
biegiem  czasu, ze względów 
politycznych i strategicznych, danych 
takich już nie drukowano. I chociaż nie 
mamy dokładnych danych o liczbie 
G órnoślązaków  poszkodowanych 
podczas tej wojny, można tu się 
powołać na październikowy numer 
"Nowin Raciborskich" z 1914 roku, 
który donosi, że gdyby zamieszczać 
nazw iska w szystkich poległych, 
rannych i zaginionych, to brakłoby 
miejsca na wiadomości i inne materiały 
prasowe. Przybliżone dane na ten temat 
przyniosła  anonim owa broszura, 
opublikowana tuż po zakończeniu I 
wojny światowej. Podała ona, że 
"Górnoślązacy za swą przynależność 
do pruskiego państwa zapłacili w latach 
wojny 56200 poległym i, 42100 
rannymi. Po poległych pozostało 16200 
wdów, 35300 sierot i 5100 
osamotnionych rodziców.

Mimo iż przez tereny Górnego Śląska 
nie przechodziły fronty I wojny 
światowej, tysiące ludzi tej ziemi 
dzieliło losy biblijnych Łazarzy. Ci co 
przeżyli, prosto z frontów bądź z 
wojskowych lazaretów wracali do 
domów.

MAREK SZOŁTYSEK

Grające rzeźby 
w Galerii TZR

W sobotę 6 listopada w Galerii 
Teatru Ziemi Rybnickiej otwarta 
została wystawa ceramiki, rzeźby i 
malarstwa grupy artystów z Holandii, 
którzy wcześniej wystawiali swoje prace 
we wrocławskim BWA. Przestrzeń 
rybnickiej galerii wypełniły najbardziej 
chyba niezwykłe w jej krótkiej historii 
prace: pokaźnych rozmiarów malowidła, 
zdominowana czernią ceramika i rzeźby

tamtejszym  BWA. Gdy więc 
dowiedziałam  się, że grupa ta 
przyjeżdżała do Wrocławia, natychmiast 
tam pojechałam, spotkałam się z nimi i 
zaproponowałam przyjazd do Rybnika 
i wystawę w naszej galerii. Było to tym 
łatwiejsze, że Aleksandra Zielińska jest 
moją koleżanką ze studiów, tyle że na 
drugim roku wyjechała do Amsterdamu 
i tam kończyła studia. Zaimponowały

Grająca ,plastyczna kompozycja

powstające z połączenia okruchów 
natury i cywilizacji. Czwórka autorów, 
Polka Aleksandra Govers-Zielińska, 
Dolf Schifferstein, Emile Sorel i
urodzony w Iraku Motkth Saaid wzięli 
udział w skromnej uroczystości otwarcia 
wystawy, w czasie której na oczach 
wszystkich, w nieco teatralny sposób, 
przy współudziale grupy młodych ludzi 
powstała jedna z prac, przestrzenna 
forma będąca połączeniem oprawnych 
w szkło kamiennych brył, śladów 
ludzkich stóp i słuchawek walkmana 
oraz płynących z nich dźwięków które 
mógł usłyszeć każdy zwiedzający 
wystawę.

Oto, jaką drogą Holendrzy trafili do 
Rybnika, zapytaliśmy kierownika 
artystycznego Galerii TZR Marię 
Malczewską: "Jestem ściśle związana 
z wrocławskim środowiskiem  i z

im nasze możliwości wystawiennicze, 
przestrzeń i oświetlenie. Są bardzo 
zadowoleni z organizacji i personelu, 
który im bardzo pom ógł w 
przygotowaniu wystawy. Będzie ona 
czynna do połowy grudnia. Jest to sztuka 
abstrakcyjna, malarz Emil Sorel jest z 
zawodu psychoterapeutą, nie je s t 
profesjonalnym malarzem, ale ludzie 
na Zachodzie często dochodzą do 
dobrego poziomu artystycznego właśnie 
z własnych wewnętrznych potrzeb. Jest 
to malarstwo właściwie na pograniczu 
schizofrenii, swoje doznania, a może i 
doznania innych przelewa na płótno. 
Jak na malarstwo amatorskie, a tak by 
je  określono na świecie, jest ono bardzo 
dojrzałe, przemyślana jest forma i 
operowanie narzędziem i kolorem. Już 
we Wrocławiu wystawa ta zrobiła na 
mnie duże wrażenie i pomyślałam sobie,

że w Rybniku stałaby się ona sporym 
wydarzeniem. Choć grupę ludzie ci 
tworzą dopiero od niedawna, z 
pewnością nie jest ona przypadkowa. 
Grupa daje poczucie bezpieczeństwa i 
realizacji w swoim zawodzie. 
Aleksandra Govers-Zielińska: W 
Holandii mieszkam od 77  roku, w małym 
miasteczku Nieuwegein. Mamy tam swój 
związek artystów, którego członkami 
wszyscy jesteśmy. Jestem Polką, inni 
byli ciekawi polskiej sztuki. Najpierw 
myśleli o odczycie, ale ileż tak naprawdę 
można się dowiedzieć o sztuce z odczytu. 
A poza tym nie jestem w tym dobra... 
We Wrocławiu znam wielu artystów, 
tam studiowałam. Jednego z nich 
zapytałam czy nie znalazłby kogoś, kto 
chciałby przyjechać do Holandii i 
zaprezentować swoje prace. Trzech 
artystów z Polski przyjechało do nas w 
maju, teraz oni zaprosili nas do 
Wrocławia, do Polski.
-  Czy wystawa ta ma jakieś przesianie? Jeden z eksponatów wystawy

- Łączy nas abstrakcyjne podejście do 
sztuki, ale każdy z nas na swój sposób 
wyraża swoje uczucia. Chodzi nam o 
powrót do natury. Chcemy ostrzec, że 
człowiek zapom ina o naturze i 
przypomnieć, że nie należy się tak 
mocno industrializować. W Holandii 
nie jesteśmy znani, jeszcze nie! Jesteśmy 
zwykłą grupą artystów, ale jesteśmy 
reprezentatywni dlatego, co się obecnie 
dzieje w sztuce holenderskiej.

Wszystkie eksponaty są do kupienia, 
toteż w sobotę obok każdej pracy 
pojawiła się cena w dostatecznie twardej 
walucie. Dla wielu jednak rybniczan 
obcowanie ze sztuką ograniczyło się do 
zwiedzenia wystawy, bo za najtańszą 
pracę, obraz Sorela zapłacić trzeba 650 
marek niemieckich, za najdroższą, 
również obraz Sorela 10000 tych 
samych marek.

Tekst i foto: 
WACEK TROSZKA

Zdjęcie z albumu czytelników

Zapraszamy 
n a s z y c h  
Czytelników do 
w s p ó l n e g o  
oglądania zdjęć.
Wystarczy przyjść 
do redakcji 
z ciekawym 
zdjęciem, które po 
s k o p i o w a n i u  
natychmiast 
zwrócimy. /Można 
też wrzucić je do 
naszych "żółtych 
skrzynek"/.
A u t o r a  
n a j s y m p a
tyczniejszego lub 
n a j b a r d z i e j  
“odjazdowego” 
zdjęcia firma 
“ E K S P R E S  
FUJI” Rybnik, ul.
Reja 2 nagrodzi 
b e z p ł a t n y m  
wywołaniem i 
w y k o n a n i e m  
odbitek z rolki
filmu. Legionowa pamiątka. Pierwszy z prawej powojenny rybnicki nauczyciel Piotr Chachulski

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Z a r z ą d  M i a s t a  i n f o r m u j e

Zarząd Miasta Rybnika 
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na

- sprzedaż nieruchomości położonej w Rybniku przy ul. Chwałowickiej 6 zapisanej w
KW 13530 parcela nr 1795/289, 1798/294 o pow. 1336 m kw.

Cena wywoławcza zabudowań wraz z gruntem wynosi: 350.000.000.-zl

- sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Rybniku dzielnicy Niedobczyce
przy ul. Generała Andersa 4 stanowiącej działkę nr 1337/37 

Km 5 obręb Niedobczyce o pow. 1500 m kw. zapisanej KW 496 
Nieruchomość obejmuje wolnostojący budynek piętrowy i garaż drewniany. Całość jest 

ogrodzona. Budynek o kubaturze 2154 m kw i pow. użytkowa 510 m kw.
Cena wywoławcza zabudowań wraz z gruntem wynosi: 400.000.000.-zl

Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Lokalowego Urzędu Miasta Rybnika 
tel. 24-168 lub 25-344.

Wizja obu nieruchomości odbędzie się w dniu 19 listopada 1993 r. 
od godz. 9 -1 1 .

Przetarg odbędzie się w dniu 23 listopada 1993 r. o godz. 10-tej w sali 37 I-piętro 
budynku Urządu Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2.

Uczestnicy przetargu winni wpłacić wadium w wys. 10 procent ceny wywoławczej w 
kasie Urzędu Miasta Rybnika najpóźniej do dnia przetargu do godz. 9.30. 

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

Dodatkowo należy wpłacić koszt organizacyjny przetargu w wys. 100 tys. zł. 
Zarząd Miasta Rybnika zastrzega sobie prawo odstąpienia w każdej chwili od przetargu 

bez podania przyczyny.

Kronika policyjna j

Będzie napełniać?
2 listopada policję powiadomiono o 
włamaniu do magazynu opakowań 
szklanych przy ul. Szulika. Sprawca 
skradł pojemniki z pustymi butelkami o 
wartości 600 tys. zł.

Idą chłody
Podczas nieobecności właścicieli 
między 29 października a 2 listopada 
włamano się do mieszkania przy ulicy 
Chalotta. Złodzieje wyłamali drzwi a 
następnie skradli telewizor i kożuch 
damski o ogólnej wartości 8 mln zł. 

Kablarz w areszcie
2 listopada o godz. 20.00 na terenie 
kopalni Chwałowice dwóch mężczyzn 
dokonało kradzieży kabla miedzianego 
o długości 20 metrów. Jeden ze 
sprawców został zatrzymany przez Straż 
Przemysłową i osadzony w policyjnym 
areszcie.

W Rybniku jak w Chicago
3 listopada o godz. 19.00 na ulicy Basisty 
włamano się do samochodu opel 
"Omega". Sprawca wybił szybkę, wszedł 
do środka i skradł torbę turystyczną z 
kam erą Panasonic i aparatem 
fotograficznym o wartości 2500 dolarów. 
Poszkodowana jest mieszkaną Stanów 
Zjednoczonych.

Śmiertelny wypadek
3 listopada ok. godz. 20.00 na ulicy 
M ikołowskiej VW golf potrącił 
pieszego, który nagle wtargnął na 
jezdnię. 22-letni mężczyzna wpadł 
następnie pod jadącą w tym samym 
kierunku skodę i poniósł śmierć na 
miejscu. Kierowca skody uciekł z 
miejsca wypadku, pozostaw iając 
samochód.

Złodzieje - czyściochy
W nocy z 4 na 5 listopada na ul. 1 Maja 
w Chwałowicach włamano się do kiosku. 
Sprawcy po wybiciu dziury w tylnej 
ścianie skradli papierosy, wkłady do 
aparatów do golenia oraz proszki do 
prania.

Pożar na Chrobrego
4 listopada o godz. 12.30 w budynku 
przy ul. Chrobrego od włączonej grzałki 
elektrycznej zapaliło się poddasze. Straty 
powstałe w wyniku pożaru wyniosły 
500 mln zł.

Dyskoteki nie będzie
6 listopada o godz. 22.30 stróż Szkoły 
Podstawowej nr 31 przy ul. 
Orzepowickiej powiadomił policję o 
dokonanym włamaniu. Złodzieje po 
wybiciu szyby w drzwiach do auli 
szkolnej skradli kolumny głośnikowe o 
wartości 6 mln zł.

Śmierć na jezdni
7 listopada o godz. 19.30 w Stanowicach

na ul. Wyzwolenia 55-letni mężczyzna 
w targnął nagle na jezdnię pod 
nadjeżdżającego poloneza. Pieszy 
poniósł śmierć na miejscu.

Włamanie przez piwnicę 
W nocy z 3 na 4 listopada włamano się 
do baru przy ul. Kopalnianej w 
Czuchowie. Sprawcy weszli do środka 
włazem do piwnicy, a następnie 
wyważyli drzwi w bufecie i skradli 
papierosy, napoje, piwo i wyroby 
cukiernicze o wartości 3,3 mln zł. 
Konkurenci “Polmosu” w areszcie 

Prokuratura Rejonowa w Rybniku 
zatrzymała trzech mężczyzn, którzy 
nielegalnie produkowali wódkę. Sposób 
był dość prosty. Otrzymywany z 
przemytu spirytus “Royal” rozcieńczali 
wodą destylowaną i rozlewali do butelek. 
Następnie butelki kapslowali zakupioną 
kapslownicą i nalepiali na nich etykietki 
wódek “Żytnia” i “Wyborowa”. Alkohol 
własnej produkcji rozprowadzali na 
targowiskach na terenie Rybnika, Żor i 
Jastrzębia. Z 900 tak wyprodukowanych 
butelek wódki policja zatrzymała 400. 
Cały ten proceder sprawcy wykonywali 
w domu prywatnym w Kornowacu. Za 
czyn ten nielegalnym wytwórcom 
alkoholu grozi kara do 5 lat pozbawienia 
wolności oraz wysoka grzywna.

 /mj/

Złoto dla 
zuchwałych

6 listopada w godzinach wieczornych 
doszło do zuchwałego napadu na 74- 
letnią kobietę, mieszkającą samotnie w 
domku jednorodzinnym  przy ul. 
W yzwolenia. Sprawcy weszli na 
pierwsze piętro budynku po drabinie. 
Po wybiciu szyby otworzyli okno 
łazienki i dostali się do środka. Na 
twarzach mieli nałożone pończochy.

Po wejściu do sypialni, gdzie 
przebywała ofiara napadu, związali jej 
ręce i nogi przy pomocy pasów 
materiału z podartego prześcieradła. 
Zakleili kobiecie usta plastrem, żądając 
wydania pieniędzy i biżuterii. Grozili 
jej śmiercią. Pokrzywdzona, w obawie 
o swoje życie, wskazała napastnikom 
miejsce przechowywania oszczędności. 
Sprawcy zabrali 18 mln zł w gotówce, 
3 sztabki złota dentystycznego próby 
999, 3 złote obrączki oraz złoty 
łańcuszek o łącznej wartości 100 mln 
zł. Mieszkanie opuścili tą samą drogą 
- po drabinie. Użyty przez policję pies 
tropiący doprowadził do dworca PKP 
Rybnik - Paruszowiec.

/jak/

6  

Salon optyczny
SUPER OPTICAL

oferuje:
*  Wszechstronne badanie wzroku 
przy pomocy najnowocześniejszych 
urządzeń

- pierwsze badanie 120 tys z ł
- następne już tylko 6 0  tys z ł

*  Duży wybór oprawek 
okularowych

*  Okulary przeciwsłoneczne

SUPER O PTICAL  
TO O KULARY DLA KAŻDEG O ! 

Rybnik, u l. Sobieskiego 18 
te l .  2 6 -3 6 3

NAJMŁODSI
PARLAMENTARZYŚCI

WOJEWÓDZTWA
KATOWICKIEGO

W dniach 5-7 listopada br. w Ustroniu- 
Jaszowcu odbyło się wyjazdowe robocze 
spotkanie posłów do Parlamentu Dzieci i 
Młodzieży Województwa Katowickiego. 
W zięła w nim także udział grupa 
parlam entarzystów  z Sejmiku 
Uczniowskiego delegatury Rybnik. 
Spotkanie miało również charakter 
zapoznawczy - nowi posłowie III kadencji 
skorzystali z okazji bliższego wzajemnego 
poznania kolegów i koleżanek z innych 
sejmików, utworzonych na terenie naszego 
województwa, liderów chorzowskiej 
" WYSPY - MATKI" oraz delegatur 
"WYSP” z całego regionu.

Posłami III kadencji PDiMWK 
delegatury Rybnik /  Rybnik, Żory, 
Czerwionka-Leszczyny / zostali: Iwona 
PRYT. Joanna LIGOR, Aneta 
ANTOSIAK, Ireneusz SIEDLANOWSKI, 
Izabela KRUPA. Elżbieta GONSIOR 
M arcin WOJTCZAK, A gnieszka 
BOHOŃ, Iwona ANDRZEJEWSKA, 
Agata MARCOL, Grzegorz BARSZCZ, 
K rzysztof MURZYN i Dariusz 
GRZESISTA.

Program spotkania obejmował wykład 
pt. "ABC demokracji", podział pracy w 
Parlamencie na poszczególne grupy 
robocze, spotkania w grupach w celu 
omówienia założeń na nadchodzący rok 
oraz odczyty sprawozdań z prac komisji 
II kadencji.

W Parlamencie III kadencji utworzono 
Komisją d/s Współpracy z Zagranicą, 
Komisję d/s Dzieci z Domów Dziecka, 
Komisję Wniosków i Uchwał, Komisję 
Ekologiczną, Komisję d/s Łączności z 
Kuratorium Oświaty i Ministerstwem 
Edukacji Narodowej, Biuro Rzecznika 
Prasowego Parlamentu. Biuro Parlamentu 
Dzieci i Młodzieży. Uczniowskie Biuro 
Badania Opinii Publicznej, Komisję 
Koordynacji Pracy Sejmików 
Uczniowskich, Komisję d/s Organizacji 
Kursów w Ramach Akademii Liderów 
Demokracji, Komisję d/s Powołania 
Parlam entu Dzieci i Młodzieży 
Rzeczypospolitej oraz Komisję d/s 
Ochrony Praw Dziecka.

Z grona rybnickich posłów wybrano w 
głosowaniu tajnym skład nowego 
prezydium. Przewodniczącą została Iwona 
Pryt, zastępując jednocześnie 
odchodzącego Tomasza KLIMKA - 
jednego z założycieli rybnickiego sejmiku, 
pioniera młodzieżowego
parlamentaryzmu w naszym regionie. 
Wiceprzewodniczącymi zostali: Joanna 
Ligor oraz Ireneusz Siedlanowski /osoby 
od początku związane z sejmikiem/, na 
członków powołano Izabelę Krupę, 
Elżbietę Gonsior, Marcina Wojtczaka i 
Dariusza Grzesistę.

Pierwsza, organizacyjna sesja 
PDiMWK odbędzie się w sobotę, 20 
listopada, w katowickim gmachu Sejmu 
Śląskiego. Kolejna sesja Sejmiku 
Uczniowskiego Delegatury Rybnik jest 
przewidywana na drugą dekadę grudnia 
br. DARIUSZ GRZESISTA

W razie potrzeby
POG. RATUNKOW E: 999, 23-666 
POLICJA: 997, 21-091
STRAŻ MIEJSKA: 27-254 w godz. 6.00-22.00 
STRAŻ POŻARNA: 998, 28-867
POG. GAZOWE: 55-37-91, 55-37-56, 55-38-28, 55-38-87 
POG. ENERGETYCZNE: 210-71 
POG. W OD.-KAN.: 236-81, 261-92, 266-47 
POG. CIEPŁOW NICZE: 249-56, 246-45 
INFORM ACJA: PKS 22-242, PKP 23-009, W PK 21-820 
POSTÓJ TAXI: 236-60, 286-60
POSTÓJ TAXI BAGAŻOW YCH: ul. Młyńska, tel. 23-561 
NOCNY DYŻUR APTEK: od 12 do 18 listopada - Chwałowice, 
ul. 1 Maja 93a, tel. 21-364

O g ło sz e n ia  d r o b n e

r

P iętrow y dom  z ogródk iem  
sprzedam .

Tel. 23-495  R ybnik

PILNIE sprzedam  
CINQUECENTO 700 cm3, rok 
produkcji 1992, cena 90 mln zł. 

Wiadomość: 
sklep FUJI EKSPRES,

I
I
I

 Rybnik, ul. M. Reja 2 

BEZPŁATNE PORADY 
PRAWNIKA 

w "G azecie R ybnickiej"

W piątki w godz. 15.00-17.00 
w siedzibie naszej redakcji 
/Kościuszki 54, tel. 28-825/ 

dyżuruje prawnik, udzielający 
bezpłatnie porad.

TEL. 392-134 
tel./fax 20-278 
Os. Południe 37 
44-253 Boguszowice 
Czynne od 9.00 do 17.00

Prowadzimy sprzedaż ratalną na atrakcyjnych warunkach 
sprzętu RTV, AGD, komputerów 

Sprzęt dostarczamy własnym transporte 
bez dodatkowych kosztów.

EKSPRESS 
Rybnik, Reja 2

Wywoływanie negatywów również typu POCKET 
i wykonywanie odbitek w czterech formatach. 

Terminy od 1 do 24 godzin. Ceny konkurencyjne.

"Dziś fotografujesz - dziś masz zdjęcia"

CENNIK OGŁOSZEŃ W "GAZECIE RYBNICKIEJ"

• 1 cm2 - 8.000 zł
• 1/4 strony - 900.000 zł
• 1/2 strony - 1.600.000 zł
• 3/4 strony - 2.400.000 zł
• 1 strona - 3.000.000 zł
• 1 słowo - 5.000 zł
• 1 słowo w ogłosz. towarzyskich - 2.000 zł

W torkow a
G ie łd a  C en o w a

M ięso schab
wołowe
extra

szynka wp. 
gotowana śląska

PIOTROWSKI 69 79,2 103,4 57,8

KORPOS, Sobieskiego 71,3 72 109,5 57,8

TARG 65 -6 8 70 110 52-63

Owoce/W arzywa jabłka winogrona cebula pomidory

TARG 4 - 5 18-30 3 ,3-4 10-22

Miejska 3 5 30 5 30 -2 4

HERMES 5 — 5 33

Spożywcze masło cukier jajko mąka
JAN NOGA 8,5 10,5 2 7

RYNKOWY 8,5 10,5 2,1 7

TARG 8,3 8,3 - 8,5 2,1 -2,3 6 - 7

W ALUTY dolar marka czeska francuska
Pewex duży 204U0V20550 11940U1995 658\665 3420\3470

Delikatesy, ul. Miejska 20420\20550 11950U2000 658\665 3410V3450

HERMES 20350V20500 11930VL1980 658\665 3420V3480

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



W południe 4 listopada zapalił się strych w budynku przy ul. Chrobrego 9. 
Przyczyną pożaru było pozostawienie włączonej grzałki elektrycznej. Spaliła się 
więźba i ścianki działowe dachu, regał z książkami i krzesła. Na szczęście nikomu 
z mieszkańców nie stała się krzywda.

W gaszeniu ognia wzięły udział wszystkie możliwe sekcje rybnickiej straży 
pożarnej. W akcji użyto ciężkiego sprzętu gaśniczego. Foto: pal

"PIEŚŃ UJDZIE CAŁO..."

Kłopoty 
z adresem

Wiele kłopotów ze znalezieniem 
właściwego adresu mają przyjezdni na 
osiedlu Południowym w 
Boguszowicach, wszystkie bowiem 
bloki mają jeden adres: "osiedle 
Południowe" z kolejnym numerem. 
Polacy są przyzwyczajeni do 
europejskiego sposobu oznaczania 
adresu - nazwą ulicy i kolejnym numerem 
domu i mieszkania. Natomiast za 
komunizmu budowano " osiedla 
mieszkaniowe" - jak  nazywano 
blokowiska. I często uznawano, że 
nazywanie ulic to kapitalistyczny 
przesąd. Stąd mamy w typowo 
socjalistycznym mieście, jakim jest 
Nowa Huta, takie adresy jak np. Osiedle 
Kalinowe 4/10. Może to pięknie brzmi, 
ale jest mało praktyczne. Mieszkanie 
pod takim adresem trudno znaleźć. 
Podobny problem, choć w mniejszej 
skali, istnieje w Rybniku na osiedlu 
Południowym. Kłopoty ze znalezieniem 
właściwego adresu miewa także 
pogotowie ratunkowe, co już nie jest 
zabawne.

Może więc warto wrócić do 
europejskiej tradycji i ponazywać ulice 
na osiedlu Południowym. /jak/

W listopadzie swoje kolejne urodziny 
obchodzi żużlowiec Henryk BEM.

Z tej też okazji bezpiecznej jazdy, 
samych zwycięstw na żużlowym torze 
oraz wszystkiego najlepszego w życiu 
osobistym życzy wieloletni kibic sportu 
żużlowego z Rybnika

Rajmund Fuchs.
* * *

Z tej samej okazji dużo szczęścia, 
zdrowia, bezwypadkowej jazdy, 
samych "trójek" w nadchodzącym 
sezonie Heniowi BEMOWI życzy 
Rybnicki Speedway Fanclub

Skład: Kazimierz SMOŁKA, Adam 
BIELA, Krzysztof BUSZKA /kpt/, 
Jan WEBER. Piotr MURA, Damian 
SZCZEJA, Kazimierz ZIÓŁKO, Artur 
DUDEK, Wojciech GAWEŁCZYK, 
Henryk ŻOŁĄDEK, Paweł MAŃKA, 
Tadeusz PIECHA, Wojciech HANAK, 
Janusz HOLONA, Piotr SYREK 
Prezes: Józef WEBER

W dotychczasowych meczach 
TKKF Zuch Orzepowice uzyskał 
następujące wyniki: 1:0 z KS ROW

... napisał Adam Mickiewicz w 
“Konradzie Wallenrodzie" i jak dotąd 
ma rację: polska pieśń - szczególnie na 
Śląsku - ocalała z dziejowych zawieruch 
i trwa. Pokazały to jubileuszow e 
uroczystości z okazji 80-lecia Chóru 
Mieszanego im. Adama Mickiewicza w 
Niedobczycach. Rozpoczął je  chór 
jubilat łacińskim hymnem “Gaude 
Mater Polonia ”, napisanym ku czci św. 
Stanisława.

Wśród zaproszonych gości znaleźli 
się przedstawiciele władz miasta, 
przedstawiciele Polskiego Związku 
Chórów, a także zaprzyjaźnione chóry 
z Czech. Rybnika. Wodzisławia i 
Rydułtów oraz przedstaw iciele 
niedobczyckiej społeczności. Chórzyści 
“M ickiewicza” odebrali mnóstwo 
gratulacji, a także listy, odznaczenia 
śpiewacze, dyplomy indywidualne oraz 
dyplom uznania dla całego zespołu “za

Rybnik /w/, 2:1 z LZS Czarni Przegędza 
/d/, 2:3 z TKKF Sokół Chwałęcice /w/ 
, 2:2 z LZS Dąb Dębieńsko /d/, 0:2 z 
KS Kolejarz Rybnik /w/, 1:2 z LZS 
Płomień Ochojec /d/, 0:1 z LZS Orzeł 
Palowice /w/, 0:3 z TKKF Jedność 
Grabownia /d/, 0:0 z LZS Bełk /w/, 4:3 
z TKKF Naprzód Kłokocin /d/,l:2 z 
RKS Energetyk II Rybnik /w/.

Opracował: Jacek RECLIK

zasługi w upowszechnianiu społecznego 
ruchu m uzycznego". Prawdziwą 
niespodziankę sprawił Urząd Miasta 
Rybnika, fundując chórowi organy 
elektroniczne “Casio”.

Dwa koncerty - chóru jubilata oraz 
chóru “Komensky” - zakończyło 
wspólne odśpiewanie pieśni z opery 
“Nabucco ” Verdiego pod dyr. Wacława 
Mickiewicza. Licznie zgromadzona 
publiczność dziękowała śpiewakom 
owacją na stojąco. Razem odśpiewano 
“Sto lat...”. W kuluarach Domu Kultury 
w Niedobczycach goście mogli obejrzeć 
wystawę, na której wystawiono liczne 
trofea śpiewacze chóru, afisze i plakaty 
z występów, księgi pamiątkowe. 
Wydano okolicznościową broszurę z 
okazji jubileuszu, można też było 
obejrzeć fotosy z zagranicznych 
wycieczek.

/gw/

SPO R T
Mistrzostwa

Rodzin
Szachowych

W niedzielę 7 listopada w Domu 
Kultury kop. "Chwałowice" rozegrano 
niezwykły, jak na sportową rywalizację, 
Szachowy Turniej Par Rodzinnych.
Nic więc dziwnego, że w czasie turnieju, 
w którym udział wzięło 29 rodzinnych 
duetów, panowała iście familijna 
atmosfera, co z pewnością ułatwiało 
koncentrację i dopingowało do bardziej 
przemyślanych ruchów. Kto przecież 
nie chciałby zdobyć więcej szachowych 
punktów od własnego ojca /i vice versa/

KOMUNIKAT  
RYBNICKI SPEEDWAY 

FAN - CLUB

uprzejmie zawiadamia, że od 
miesiąca listopada spotkania 

członków FAN - CLUBU odbywać 
się będą co 2 tygodnie. 

Najbliższe spotkanie FAN-CLUBU 
odbędzie się w dniu 12 listopada o 

godz. 17.00 w świetlicy na stadionie 
ROW. Gościem spotkania będzie 

zawodnik sekcji żużlowej 
Henryk BEM.

Wszystkich członków, oraz tych 
którzy kochają sport żużlowy 

serdecznie zapraszamy.

Z żużlowym pozdrowieniem 
FAN - CLUB Rybnik 

SPO R T S P O R T

Drużyny piłkarskie z naszego miasta 
KLASA B

TKKF Zuch Orzepowice

P a liło  s ię!

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825

Nowe szaty Merkurego
W poniedziałek, po długim i ciężkim 

remoncie, otworzył podwoje odnowiony 
dom handlowy “Merkury” w Rybniku. 
W środku atm osfera je s t już  
bożonarodzeniowa - bombki, lady 
udekorowane świątecznymi, czerwono- 
zielonymi stroikami z ostrokrzewu. 
Wnętrza urządzono w gamie złota /sufit/
, bieli, brązu i beżu, niestety na beżowej 
podłodze błoto, 
wnoszone w deszczowe 
dni przez buty klientów, 
widać znakomicie. Z 
sitka głośnika sączy się 
muzyka. Dobrym 
pomysłem jest 
sam oobsługa na 
stoiskach z odzieżą i 
wyrobami skórzanymi 
- do wszystkiego można 
podejść, obejrzeć, 
dotknąć, przymierzyć.
Na najwyższą
k o n d y g n a c j ę  
wywędrowały koce, 
tkaniny, w łóczki, 
parasole, bielizna, 
pończochy i część 
ubrań, w tym dziecięce.
Na półpiętrze są futra, 
torby, buty, a także 
wygodne ławy do ich 
przymierzania. N a dole 
pozostały wszelkie 
ciuchy, kosmetyki, a 
wchodzących wita i 
wychodzących żegna 
stoisko z biżuterią / 
trzeba przyznać, że jest 
na nim sporo 
oryginalnych rzeczy w 
stylu ekologicznym/. Na pożegnanie 
przechodzimy przez elektroniczny 
wykrywacz złodziejstwa, dla osłody 
przystrojony różowymi kokardami. 
System ochrony, polega na tym, że do 
wszystkich artykułów doczepiono 
okrągłe breloczki, które usunąć /bez 
zniszczenia przedmiotu/ może tylko 
sprzedawca. Jeśli ktoś zapomni podejść 
do kasy i spróbuje przejść z towarem z 
przyczepionym  brelokiem  przez 
elektroniczną bramkę, zacznie on wyć 
co najmniej jak alarm przeciwlotniczy.

 SPO R T  

Zgodnie z przewidywaniam i, 
zwyciężyła utytułowana spółka rodzinna 
Bobrowskich. Monika przygotowująca 
się do Mistrzostw Świata, które już 
wkrótce rozpoczną się w Indiach, 
zdobyła razem z ojcem komplet 
punktów, zwyciężając w imprezie i 
zdobywając główną nagrodę w postaci 
dziesięciokilogramowej porcji bananów. 
A oto dalsza klasyfikacja: 2 - Michał / 
ojciec/ i Maciej /syn/ Chmieliński 10 
pkt, 3 - rodzeństwo Karol i Paweł 
Witkowscy 9,5 pkt, 4 - Andrzej  /ojciec/ 
i Marek /syn/ Kasperek 9 pkt, 5 - 
Andrzej /ojciec/ i Tobiasz /syn/ Cudnik 
9 pkt, 6 - rodzeństwo Dorota i Adam

Próba kradzieży zdarzyła się zresztą 
szybko po otwarciu sklepu.

A oto, co o nowej szacie “Merkurego” 
sądzą klienci:
-  Nie jesteśmy stąd ,  więc nie wiemy, jak 
ten sklep wyglądał wcześniej, ale teraz 
jest ładnie. Tylko że towar jest polski, 
a ceny zachodnie. Widać, że za ten 
remont zapłacą klienci.

- W środku jest ładnie. Pracuję w firmie 
sprzedającej okna, więc żałuję, że to 
nie nasze okna tu zamontowano. 
Bardzo to tu wszystko ładne, zresztą 
wszystko na Rynku jest ładne!
- Fajnie, ekstra, ale drogo!
- Bardzo ładnie - ale teraz jest tak już 
wszędzie. Właściwie nic nowego tu nie 
ma...
Cóż, cieszymy się, że jest jeszcze jeden 
piękny sklep - i mamy nadzieję, że będzie 
w nim można kupić równie piękne 
rzeczy!

K. MICHALAK

 S PO R T  

Spalding 8,5 pkt, 7 - Janusz /ojciec/ i 
Wojciech /syn/ Gawełczyk 8,5 pkt, 8
- rodzeństwo Adam i Damian 
Wiśniewski 8 pkt, 9 - rodzeństwo 
Bronisław i Franciszek Bernacki 8 
pkt i 10 - Piotr /ojciec/ i Krzysztof / 
syn/ Wysoccy 8 pkt.

Do trzeciej rundy wysokie miejsce 
zajmował wraz ze swym synem Bazylim 
przewodniczący Komisji Sportu Urzędu 
Miasta Lech Kowalski, ale ostatecznie 
skończyło się na trzynastym miejscu. 
Organizatorem imprezy był Zawodowy 
Związek Górników w Polsce przy kop. 
“Chwałowice”.

/wack/

Giełda sprzętu sportowego
Jesień to tradycyjnie już okres 

wielkich przygotowań do sezonu 
sportów zimowych - czyli wielkich 
zakupów. Narty, buty, gogle, ciepłe 
skarpety i łyżwy, wszystko to idzie jak 
woda. Nie zawsze jednak starcza 
domowych funduszy na sprzęt a la 
Alberto Tomba i wtedy warto wybrać 
się na popularną giełdę, gdzie nieraz 
wiele taniej kupić można nowy bądź już 
używany sprzęt narciarski. Do tej pory 
najbliższa tego rodzaju giełda 
funkcjonowała bodajże w Katowicach, 
ale wszystko wskazuje na to, że wkrótce 
sytuacja ta może się zmienić na korzyść. 
Stowarzyszenie Oświatowe "Rodzice 
Dzieciom" w  niedzielę 21 listopada przy 
społecznej szkole podstawowej, 
mieszczącej się za budynkiem 
Politechniki Śląskiej przy ul. Kościuszki

54 organizuje Zimową Giełdę Sprzętu 
Sportowego i nie tylko, na którą zaprasza 
wszystkich pragnących kupić, sprzedać 
bądź tylko wymienić jakikolwiek sprzęt 
sportowy, czy to sanki, czy deskorolkę, 
czy wreszcie tenisową rakietę.

W giełdzie wezmą również udział 
rybnickie sklepy sportowe “Victoria” i 
“Sport”, które proponować będą swoje 
towary po atrakcyjnych cenach, zaś firma 
“Piotrowski i Spółka” zapewni ciepły 
bufet. Przy zakupach będzie również 
można skorzystać z rzeczowych porad 
fachowców.

Początek giełdy w niedzielę 21 
listopada o godzinie 10.00, koniec około 
godziny 14.00,dla młodzieży szkolnej i 
dzieci wstęp wolny. Zapraszamy!

\wack\



Ostatni nie zakręcił kranu. 

Nasze 
propozycje

Mała Scena Rybnicka 
13 listopada, godz. 19.00 - 1.00. 
WIDEODYSKOTEKA, wstęp
35.000 zł

Klub Filmowy EKRAN przy TZR 
15 listopada, godz. 19.00 "BIAŁE 
MAŁŻEŃSTWO", prod. polskiej, 
reż. Magdalena Łazarkiewicz, wstęp 
za okazaniem karnetów /do nabycia 
przed projekcją/

Kino Premierowe przy TZR 
17 i 18 listopada, GODZ. 17.00,
19.00 "TINA“, prod. USA. reż.
Brian Gibson, cena biletów 20.000 i
15.000 zł

Kino APOLLO
12 listopada, godz. 16.30 i 19.15 
"INDOCHINY", prod. franc.
13 - 18 listopada, godz. 17.00 i

Foto: pal

19.00, w sobotę 16.00 i 18.00, 
"SLIVER", prod. USA
13 listopada, godz. 20.00 - 2.00, 
DYSKOTEKA

Kino WRZOS - Niedobczyce
14 listopada, godz. 17.00, "MISTRZ 
DESKOROLKI“, prod. USA, cena 
biletu 20.000 i 15.000 zł

Kino ZEFIR - Boguszowice 
14 - 16 listopada, godz. 17.00 i
19.00, "INDOCHINY“, prod. franc.
17 - 18 listopada, godz. 17.00 i
19.00, "KOCHANIE, 
POWIĘKSZYŁEM DZIECIAKI“, 
prod. USA

Kino VEGA - Żory 
12 - 15 listopada, godz. 17.00 i
19.00, ''BOHATER OSTATNIEJ 
AKCJI“, prod. USA
17 - 18 listopada, godz. 15.30, 
"PIĘKNA I BESTIA", prod. USA, 
godz. 17.00 i 19.00, "BOHATER 
OSTATNIEJ AKCJI"

/gw/

Salon optyczny

S U P ER  OPT I C A L

K upon 
krzyżów ki 

N r 8

Wśród autorów 
prawidłowych 

rozwiązań 
rozlosujemy 
2 nagrody 

po 150 tys. zł 
ufundowane przez 

Salon optyczny 
“Super Optical”, 

Rybnik,
ul. Sobieskiego 18

Poziomo: A. miejsce do ściskania i ssania, B. jedna z dwóch w 
sądzie, jedna z wielu w książce, C. dawniej władał tu Dalaj-lama , 
D. wiraż na Wiśle, E.. mniej niż malutko, F. zuch, G. można go 
wziąć w dyskusji . H. dziura z worem, I. kończy się gumką. J. 
piszczel + strzałka
Pionowo: 1. dom Szarika , 2. ma wielkie oczy, 3. tu Krakus 
założył swój gród, 4. mebel babuni , 5. straszydło wśród 
kolędników, 6. na tacę w kościele, 7. od świeczki do żarówki , 8. 
ananas, lecz nie owoc, 9. “pokrzywiony" prostokąt, 10. na 
leszczynie nie miauczy
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie po 
uporządkowaniu liter wg szyfru: B-1, G-5, A-4, E-2, C-9, A-2 
C-4, G-9 I-8, G-8, I-3, D-5, G-5 B-10, J-7, F-1, I-7, F-3
Na rozwiązanie wraz z kuponem czekamy 10 dni od daty ukazania 
się numeru. Rozwiązania prosimy przesyłać na kartkach pocztowych 
na nasz adres, lub wrzucać do naszych "żółtych skrzynek" /Rynek 12. 
Kościuszki 54/.
Nagrody za rozwiązanie krzyżówki nr 6 z hasłem "Listopadowa 
szaruga" otrzymują: Ewa Gatnar, zam. 44-314 Wodzisław, 
ul. Rydułtowska 44 oraz Marek Sowa, zam. 44-200 Rybnik, 
ul. Kościuszki 59d/12

Pod znakami zodiaku
BARAN Dobra passa zawodowa nie pójdzie, niestety, w parze z 
powodzeniem w sprawach sercowych. Tym razem satysfakcja finansowa będzie 
musiała zastąpić zadowolenie w sferze intymnej...
BYK Wszystko będzie zależeć od Twojej szybkiej reakcji, nie ma czasu na 
głębszą analizę problemu i poradzenie się kogoś z większym doświadczeniem. 
Musisz zaryzykować...
BLIŹNIĘTA Uczucie zwątpienia w ludzi, które Tobą owładnęło, dzięki 
sympatycznym nowym kontaktom minie. Przełamanie bierności w tym 
względzie może dużo zmienić.
RAK Właściwa ocena Twojej wrażliwości może wyciągnąć Cię ze skorupy, 
która izoluje Cię od innych ludzi. Postaraj się, by zainteresowanie Twoją 
osobą nie osłabło.
LEW Zbytnia szczerość nie zawsze jest błogosławieństwem dla otoczenia, 
może też zaszkodzić Tobie samemu i skłócić Cię z najbliższymi.
PANNA Duża pewność siebie nie może zastąpić solidnego przygotowania 
projektu. Jeżeli to zrobisz, sukces murowany.
WAGA Prowadź negocjacje w tym samym tempie i nie sc hodź z raz obranej 
drogi. Konsekwentną postawą zyskasz szacunek nawet swoich przeciwników. 
SKORPION Energia Cię rozpiera, nie bardzo jednak wiesz, jak  ją  
zużytkować. Skoncentruj się na jednej sferze działalności, najlepiej 
artystycznej...
STRZELEC Spokojnie czekaj na dalszy ciąg, kolejny ruch na szachownicy 
nie należy do Ciebie, lecz możesz być pewny, że będzie po Twojej myśli. 
KOZIOROŻEC Przeżyte niedawno doświadczenia powinny dać Ci 
odpowiedź co zrobić w Twojej sytuacji, zaczerpnij z nich, a skorzystają 
również inni.
WODNIK Twoje działanie jest zbyt nerwowe, rozłóż dodatkowe obowiązki, 
jakie na Ciebie spadły, w czasie, a ich wykonanie poprzedź rozsądną analizą 
faktów.
RYBY Być może Twoje rozdrażnienie ma swoje źródło nie w obiektywnej 
sytuacji zewnętrznej, ale w Twoim o niej wyobrażeniu. Spróbuj skierować 
swoje myśli ku mniej przyziemnym sprawom...

Stary  ojciec zawołał swych synów i 
powiado:
- Chłopcy, nie możecie zostać 
starym i kawalerami. Czas już 
pomyśleć o żonie.
- O czyjej, tatulku? - spytał 
najstarszy.

Fatałachy z naszej szafyszafy

Kamizele
Podobnie jak spódnice, wydłużyły się 

nam kamizelki. Te najmodniejsze, to 
długie nieomal do kostek płaszcze bez 
rękawów, luźne lub lekko taliowane.

Jest to element ubioru niebywale 
funkcjonalny. Oryginalnie wygląda do 
mini, legginsów, spodni, szczególnie 
tych rozszerzonych, także do długiej 
spódnicy, czy nawet włożona na 
sukienkę. Oczywiście, trochę wcześniej 
urodzone dziewczyny wiedzą, że takie 
kamizele to nic nowego, bo one nosiły 
je w latach 70 do dzwonów oraz... 
bluzek z żabotami, o których pisaliśmy 
nie tak dawno. Długie kamizele nie 
wyparły krótkich, które są super- 
przebojem nadal. Zdobią, ocieplają 
plecy, zakrywają zbyt grubą talię. A 
więc są idealne. Noście, dopóki modne.

Wróżka

5  m in u t  ła m a n ia  g łow y

Ilustracje różnią się w 5 miejscach, znajdź różnice.
Wśród czytelników, którzy w ciągu 10 dni od daty ukazania się numeru nadeślą prawidłowe 
rozwiązanie łamigłówki, wylosowana zostanie nagroda w postaci kasety video, ufundowanej 
przez PUH “ULEX” z Rybnika-Boguszowic.
Rozwiązania prosimy przesyłać na kartkach pocztowych na nasz adres, lub wrzucać do naszych 
'żółtych skrzynek" /Rynek 12, Kościuszki 54/.
Nagrodę za rozwiązanie łamigłówki z nr 42 otrzymuje: Teresa Wawrzynek, zam. 44-203 Rybnik-
Paruszowiec, ul. Mikołowska 91/1

-  Wiysz, Maryjko, trzy włosy na 
głowie, to ździebko za mało, ale trzy 
włosy w zupie, to aż nadto za dużo!

-  Ty, Gustla, jak  długo my są już ze 
sobą? Chyba z 20 lot!?
- Nie, dziesięć z sobą, a dziesięć 
przeciwko sobie - powiado baba.

Śląskie
beranie

-  Wiesz , mam już dosyć tego. -  

powiedziała małżonka mężowi - Jak 
wracasz z pracy, to nic ino zaraz 
bierzesz książkę do ręki i w ogóle 
ani ze mną nie rozmawiasz. Czasem 
to mi się wydaje, że chciałabym być 
książką!
- A ja  wolałbym, abyś była 
kalendarzem, wtedy miałbym co rok 
nowy!

Mówi żona do męża:
-  Zawsze, jak widzisz młode dziołchy, 
to zapominosz żeś żonaty!
- Ale coś ty! Akurat wtedy mi sie to 
najbardziej przypomino.

-  O, Antek, serwus, co tam u ciebie?
- Ojcem jestem!
-  O, a jak sie czuje twoja staro?
- Cicho, nie tak głośno, ona o 
niczym nie wie!

- Alojz, dej mi święto przysięga, że 
po mojej śmierci, jak  sie ożenisz, to 
twoja drugo baba nie będzie nosiła 
moich szot -  pado umierająco żona.
-  Przysięgom święcie, bo ona nie jest 
tako tęgo i jest wyższo.

Jedna młoda mężatka pado do 
swojego chłopa:
-  Józef, tyś się tak zmienił po ślubie. 
Przedtem toś mie całowoł i na 
rękach zawsze nosił, a teraz to mi 
stołka ani nie przyniesiesz.
- No bo wiesz, od tego noszenia to 
mi się jeszcze odciski nie wyleczyły.

-  Wiesz Karliku, kogoch spotkała? 
Mojego dawniejszego narzeczonego, 
zaprosiłach go do nos na kawa. Nie 
gorszysz sie, pra?
- Ani trocha. Bardzo rod na 
szczęśliwe gęby patrza  -  pado mąż.

Przyszoł chłop z szychty a baba do 
niego:
-  Jak tyż to dobrze, żeś jest. Zjedz 
trocha tyj zupy, jak  Azor ujrzy, że 
jesz, to tyż bydzie chcioł.

NASZ ADRES: 
44-200 Rybnik 

ul. Kościuszki 54, pokój 16 
tel/fax 28-825 
Biuro czynne 
9.00 - 17.00
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