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\10 lutego odbędzie się 
sesja Rady Miasta. 
W programie: informacja 
prezydenta o sprawach 
miasta i działalności 
zarządu, dokonanie 
zmiany w statucie miasta 
w związku ze zmianą 
ustawy o samorządności 
oraz powołanie komisji 
rewizyjnej, zmiana wyso
kości opłaty targowej 
oraz czynszu za lokale 
użytkowe, wyłonienie 
przedstawiciela do Rady 
Penitencjarnej i przy
stąpienie miasta do 
ZWIĄZKU MIAST PO
LSKICH.

*  * * *
Wkrótce w Rybniku 

zawiąże się Społeczny 
Komitet Ukończenia Bu
dowy Szpitala w Orzepo
wicach, jako inwestycji 
miejskiej przejętej w ub. 
roku od wojewody, p o
wstały komitet zorgani
zuje powszechną zbiórkę 
pieniędzy, by zebraną 
w ten sposób kwotą 
zachęcić władze wyższe 
do dalszego sfinansowa
nia budowy szpitala. 
Będzie więc specjalne 
konto i skarbonki wysta
wione na Rynku i targu.

*  *  *
26 stycznia, zainspiro

wany publikacją w tygo
dniku samorządowym 
„W s p ó l n o t a ", gościł 
w naszym Urzędzie Mia
sta zastępca burmistrza 
Kwidzynia. Przedmio
tem jego zainteresowania 
był pakt o przedsiębio
rczości oraz funkcjono
wanie żłobków społecz
nych. Wymieniono 
również doświadczenia 
w administrowaniu 
szkołami podstawowymi 
przez miasto.

*  *  *
Monika BOBROWS

KA - najlepsza szachistka 
młodszego pokolenia 
w Rybniku /m a 14 lat/  - 
została powołana do re
prezentacji Polski senio
rek. W tej nowej roli de
biutuje już od 19 do 31 
marca br. w Rumunii, 
gdzie zostanie rozegrany 
pierwszy z turniejów stre
fowych o mistrzostwo 

\ świata w szachach na lata 
\1993-1995.  

Niefrasobliwych kie
rowców, parkujących w Ry
bniku gdzie popadnie, spot
kać może przykra niespo
dzianka w postaci założonej 
na jedno z czterech kół spec
jalnej blokady. Przy pomocy 
tego sprytnego przenośnego 
urządzenia policja razem ze 
Strażą Miejską unierucha
miać będzie samochody tych 
kierowców, którzy łamiąc 
przepisy ruchu drogowego 
parkować będą w miejscach, 
w których jest to zabronio
ne.

Powracający do tak za
blokowanego pojazdu kie
rowca, znajdzie na drzwiach 
przedniej szyby swego samo
chodu specjalnie przygoto
wane naklejki, informujące

go o założonej blokadzie 
i konieczności oczekiwania 
na przyjazd radiowozu, 
który w przeciągu 60 minut 
/takie są założenia/ powi
nien przybyć na miejsce, po
konując trasę specjalnego 
objazdu newralgicznych 
punktów miasta.

Próba ruszenia samocho
dem z zamontowaną blo
kadą skończyć się może jego 
poważnym uszkodzeniem.

Czas to pieniądz, a zatem 
radzimy ostrożnie parko
wać, w przeciwnym razie 
może się okazać, że nasz 
wehikuł ktoś zaopatrzy 
w nielichą „kotwicę,,, a poza 
tym można czekać na piękną 
kobietę, ale żeby na ra
diowóz...?

Tekst i foto: /w a c k /

Uwaga zakochan i!
M isia czk u ,

przyjdź p o  m ió d  d o  U li
Jeszcze tylko do 8 lutego 

przyjmujemy walentynki -
czyli kartki z wyrazami 
miłości, serdeczności, przy
jaźni wobec drogich nam 
osób.

Wyjątkowo sympatyczny 
zwyczaj przesyłania sobie 
okolicznościowych kartek 
w dniu świętego Walentego, 
patrona zakochanych, staje 
się również w Polsce coraz 
popularniejszy. Nadesłane 
walentynki wydrukujemy 
/bezpłatnie/ w specjalnym 
numerze „Gazety Rybnic
kiej,, 12 lutego.

NIE PRZEGAP WIĘC 
OKAZJI - WYZNAJ SWO
JE UCZUCIA, POZ
DRÓW SWOJĄ SYMPA
TIĘ ŻARTOBLIWIE, 
S E N T Y M E N T A L N I E  
LUB CZULE.

Walentynkę wystarczy 
wrzucić do redakcyjnych 
ŻÓŁTYCH SKRZYNEK 
/Rynek 7 i Kościuszki 54/ 
lub przysłać do redakcji 
/Kościuszki 54/. Czekamy do 

wtorku.
OGŁOŚ ŚWIATU:
Chcę spłonąć jak ćma w ogniu 

Twej miłości.

w porównaniu z 1991 r., 
w którym dokonano 3036 
czynów przestępczych.

Największą grupę stano
wią przestępstwa przeciwko 
mieniu. Zwiększyła się ilość 
kradzieży z włamaniem do 
obiektów prywatnych z 626 
w 1991 r. do 772. Więcej też 
było kradzieży mienia pry
watnego /427 w 1991 i 431 
w 1992 rok u /  oraz rozbojów 
/24 w 1991 i 36 w 1992 
roku/. Spadła natomiast 
ilość kradzieży mienia 
społecznego /355 w 1991 
i 293 w 1992 roku/ oraz 
włamań do obiektów 
uspołecznionych /296 
w 1991 i 252 w 1992 roku/. 
Oczywiście nie wynika z te
go, że złodzieje bardziej lu
bią kraść mienie prywatne. 
Postępująca prywatyzacja 
powoduje, że mniej jest firm

i obiektów będących włas
nością państwową.

Już od 2 - 3 lat rybnicka 
policja plasuje się na 
czołowych lokatach w wo
jewództwie, jeśli chodzi 
o wykrywalność prze
stępstw. Tak więc staje się 
już tradycją, że KRP w Ryb
niku jest jedną z lepszych 
jednostek na Śląsku. W tym 
roku pod względem skutecz
ności wykrywania prze
stępstw Rybnik ustępuje je
dynie Żorom i to zaledwie 
o 1,5 proc. Spośród zanoto
wanych czynów przestęp

czych aż w 72 proc. wy
padków udało się wykryć 
sprawców. Wskaźnik wykry
walności jest więc znacznie 
wyższy niż średnia w wo
jewództwie, która wynosi 52 
proc. Wykrywalność w ryb-  

c. d. na str. 2

N ie d o b c zyc e  - p ro b le m y  w ie lk ie  i m a łe

Gdy brak czarodziejskiej różdżki...
27 stycznia br. w niedo

bczyckim Domu Kultury 
odbyło się spotkanie miesz
kańców tej dzielnicy Rybni
ka. Zaproszenie Rady Dziel
nicy przyjęło prawie 150 
mieszkańców oraz przedsta
wiciele władz samorządo
wych miasta: prezydent 
Józef MAKOSZ, wiceprezy
dent Marian ADAM
CZYK, wiceprzewod
niczący Rady Miasta Józef 
DELOWICZ, członek 
Zarządu Miasta Józef CY
RAN oraz radni z Niedobczyc

na gorąco.
Następnie głos zabrali 

kierownik Posterunku Poli
cji Lokalnej Mieczysław KI
SZKA oraz przedstawiciel 
Straży Miejskiej oddelego
wany do Niedobczyc - Ma
riusz KOSMALA. Obie 
służby porządkowe działają 
w Niedobczycach od nieda
wna, na dużym obszarze 
/także Niewiadomia, Buzo
wic, Zamysłowa i części Po
pielowa/, bez odpowiedniej 
do jego rozmiarów obsady 
ludzkiej i sprzętu. Stąd obietnica

nieporęczne odpady na od
ległe wysypisko. Widać stąd, 
że porządek i bezpie
czeństwo w dzielnicy 
zarówno mieszkańcom, jak 
i władzom samorządowym 
leży na sercu.

Poruszono np. sprawę za
opatrzenia się mieszkańców 
prywatnych posesji w kubły 
na śmieci. A że mija czas, 
gdy patrzono przez palce na 
nierespektowane zarządze
nia, ci którzy się w nie jeszcze 
nie zaopatrzyli i podrzucają 
śmieci gdzieś w okolicy z po
czuciem zadowolenia z włas
nego sprytu - mogą niedługo 
otrzymać mandat. To jedna 
ze spraw bulwersujących 
mieszkańców, w której uja
wnił się konflikt prywaty /i 
braku wyobraźni/ ze 
wspólnym, społecznym dob
rem. Chodzi bowiem o to, by 
okoliczne rowy i lasy nie 
zamieniły się w mniejsze 
i większe śmieciarnie. 
Zresztą przykładów zwykłe
go wandalizmu było więcej.

Przejdźmy do problemów 
wielkich. KANALIZACJA 
dzielnicy. Sprawa, o którą 

c. d. na str. 2

Niedobczyc: Longin BEDNORZ 
i Marian WOLNY. Obecny 
był przedstawiciel administ
racji państwowej Jerzy 
FRELICH. Zabrakło tylko 
zaproszonych posłów, co. 
mimo usprawiedliwień - 
wzbudziło niezadowolenie 
ich wyborców.

Gospodarz spotkania - 
przewodniczący Rady Dziel
nicy Henryk RYSZKA - 
przedstawił sprawozdanie 
z pracy swojej rady za 1992 
rok, a także jej plan pracy na 
rok bieżący. Prace sa
morządu mieszkańców Nie
dobczyc omówię osobno, 
gdyż trzygodzinne spotkanie 
obfitowało w sprawy, które 
domagają się przedstawienia

obietnica prezydenta MAKO
SZA przekazania policji lo
kalnej „malucha,, na jej po
trzeby.

Podczas dyskusji chętnie 
głos zabierali mieszkańcy 
dzielnicy. Na głowy przy
byłych gości posypała się cała 
lawina problemów
narastających tutaj od dłu
gich lat. I - jak to bywa 
najczęściej na tego typu spot
kaniach, problemów różnej 
rangi - wielkich i małych. 
Kilka z nich załatwiono od 
ręki: wspomniany pojazd 
dla policji czy ciągnik z przy
czepą, który - jak obiecał 
prezydent - raz w miesiącu 
na koszt miasta będzie wy
woził najbardziej

Rybnik  
to nie 

Chicago
Bierz go diabeł 

i statystyka! - to powiedzenie 
wyraża pewien dystans do 
danych statystycznych, 
określających zjawiska życia 
społecznego. Liczby rzadko 
jednak kłamią. A według 
nich Rybnik to jedno z bar
dziej bezpiecznych miast wo
jewództwa katowickiego, zaś 
rybnicka policja jest na dru
gim miejscu pod względem 
skuteczności wykrywania 
przestępców.

W 1992 roku na terenie 
podległym Komendzie Re
jonowej Policji w Rybniku 
dokonano 1334 przestępstw 
na 100 tys. mieszkańców. 
Wskaźnik ten obrazuje stan 
zagrożenia przestępczością. 
Bezpieczniej w woje
wództwie katowickim jest 
tylko  w Tarnowskich 
Górach, Piekarach i Olku
szu. W minionym roku 
w Rybniku i okolicach po
pełniono 3358 przestępstw. 
Policja zanotowała, niezna
czny wzrost przestępczości

NAJKRÓCEJ .. .  

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Dzisiejszy zastępca bur
mistrza Rydułtów Leon TA
TURA był jednym z 9 rad
nych tej dzielnicy w wo
dzisławskiej Radzie Miasta. 
Kandydując z ramienia Ko
mitetu Obywatelskiego, już 
w programie wyborczym 
ujawnił zamiar odłączenia 
Rydułtów od Wodzisławia. 
I pewnie nie tylko on jeden.

Wśród 45 wodzisławskich 
radnych nasza dziewiątka 
ginęła, mieliśmy bardzo małą 
silę przebicia - mówi. I to 
zadecydowało o podjęciu 
starań o odrębny status 
miejski. Problemów było co
raz więcej, w Rydułtowach, 
wtedy jeszcze dzielnicy Wo
dzisławia, zamiatarka poja
wiała się bardzo rzadko, 
a cała energia radnych szła 
na walkę o pieniądze, a nie 
na działania zmierzające do 
dobrego ich zagospodaro
wania i spożytkowania.

Rydułtowy posiadają ry
nek, kościół, średnią szkołę 
ogólnokształcącą, kompleks 
szpitalny, jeden duży zakład 
przemysłowy i wiele innych 
elementów „miastotwór
czych,,, przede wszystkim 
zaś mają ludzi zdecydowa
nych rządzić się na swoim, ze 
wszystkimi konsekwencjami 
- dobrymi i złymi.

- W pierwszym roku naszej 
„secesji,, gospodarzyliśmy 
prawie wyłącznie pieniędzmi 
z własnego budżetu, którego 
podstawą są podatki, w tym 
płatności kop. „Rydułtowy,,, 
która, w odróżnieniu od 
wielkich zakładów prze
mysłowych w innych 
miastach, dobrze się z nich 
wywiązuje. Otrzymaliśmy 
zaledwie 150-milionową 
dotację.

W pierwszym rzędzie dla 
potrzeb nowej władzy sa
morządowej przystosowano 
budynek, w którym siedzibę 
miały dotychczas inne insty
tucje. Nikogo nie zostawio
no na lodzie, wszyscy otrzy
mali lokale zastępcze.

Rydułtowy

Czy było warto?
Osławiona reforma administracyjna w 1975 roku, dzięki której władza miała 

zbliżyć się do obywatela, rydułtowian od władzy oddaliła. Mimo wyraźnego ciążenia 
ku Rybnikowi, Rydułtowy z dnia na dzień stały się jedną z peryferyjnych dzielnic 
W odzisławia.

Kiedy nie tak dawno władzę „w terenie,, przejęły samorządy, pojawiła się szansa na 
pozbycie się ciasnego gorsetu i przejścia na swoje... I tak się też stało.

Pierwszego stycznia 1992 roku Rydułtowy stały się odrębnym miejskim organiz
mem. M inął rok i dziś można już zadać pytanie: czy było warto?

Kiedy tylko nowi urzędni
cy ulokowali się za biurka
mi, rozpoczęła się szara rze
czywistość. Do najpilniej
szych zadań należała moder
nizacja ulic. Ulica Bema wy
magała zmiany wszystkiego 
co kryło się pod powierz
chnią: kanalizacji sanitarnej, 
wodociągów itp. Podobnie 
rzecz ma się z główną arterią 
- ul. Ofiar Terroru, systema
tycznie zatapianą. Wodzi
sławskie władze rozpoczęły 
wprawdzie modernizację ul. 
Tetmajera, lecz bez doku
mentacji technicznej, co 
trzeba było uzupełnić.

Do bardzo pilnych zadań 
należy położenie chodników 
przy przelotowej ul. Racibo
rskiej. Tam zdarza się naj
więcej wypadków, a znaj
dują się przy tej ulicy przed
szkole, USC i duże osiedle 
Orłowiec. Nawierzchnia tej 
drogi jest też fatalna i choć 
nie należy ona do gminy, 
rola władz samorządowych 
w poprawie jej stanu też 
może być spora - choćby 
w naciskach na gospodarza 
drogi, czy partycypacji w ro
botach.

Ulica Engelsa, choć nie 
zmieniono jej nazwy, bo na 
to jeszcze władz Rydułtów

nie stać, jest lepiej oświet
lona. Podobnie ul. Piecows
ka. Można by iść po naj
mniejszej linii oporu i wszys
tkie dziurawe nawierzchnie 
przykryć tzw. „dywanikiem 
asfaltowym,,, uzyskując na
tychmiastowy, choć, z czego 
na szczęście rydułtowskie 
władze zdają sobie sprawę, 
krótkotrwały efekt. Na roz
kopywanie drogi z powodu 
jednej, drugiej, czy dziesiątej 
awarii miasta stać ich nie 
będzie, stąd roboty muszą 
sięgnąć głębiej, co trwa 
dłużej i wymaga większych 
nakładów finansowych. 
A w planie również 
uporządkowanie Rynku i te
renów przyległych. Targ nie 
mieści się już na niedużym 
placu, rozległy Rynek szpecą 
autobusowe wiaty. Mają 
one w przyszłości znaleźć 
miejsce na dzisiejszym tar
gowisku, ono zaś zostanie 
przeniesione na ul. Bema, za 
stację benzynową. 
Pobożnym życzeniem władz 
byłoby przeprowadzenie te
go przedsięwzięcia do końca 
tego roku. Teren zostanie 
uzbrojony przez miasto, nie 
rozwiązano jeszcze sprawy 
systemu wynajmu, będzie to 
zależało od stanu miejskich 
finansów. Może zostanie 
wydzierżawiony w całości, 
może będą wynajmowane 
poszczególne stoiska.

Problemów jest wiele, co 
wykazała choćby ostatnia 
sesja Rady Miasta. Dysku
towano o stanie bezpie
czeństwa, ładu i porządku 
publicznego oraz o polityce 
społecznej. Rydułtowskie 
władze spoglądają jednak 
w przyszłość z optymizmem, 
co zbyt powszechne nie jest 
i budzi podejrzenia. Łatwo 
zauważyć entuzjazm, które
go nie zdołał ugasić trudny 
rok samodzielnego istnienia. 
Na razie przyświeca im 
mądre powiedzenie: kto chce 
coś zrobić - szuka rozwiązań, 
kto nie chce - szuka trudności.

W.R.

Galeria
w

Urzędzie Miasta
Korytarze Urzędu Miasta 

w Rydułtowach ozdabiają 
prace członków Państwowe
go Ogniska Plastycznego, 
związanego od lat z tym 
właśnie miastem.

Ognisko, jak wiele insty
tucji oświatowych i kultural
nych, boryka się z finanso
wymi trudnościami, może 
więc wśród przechodzących 
znajdzie się miłośnik sztuki 
z nadmiarem gotówki!

________________ / r ó ż /

Gościnne
śm ietnisko

Odcięcie się od Wodzisła
wia odcięło Rydułtowom 
dostęp do wodzisławskiego 
wysypiska śmieci. Tymcza
sowo rydułtowianie mogą 
korzystać ze śmietniska 
w Rybniku.

W przygotowaniu jest już 
teren pod własny miejski 
śmietnik, który usytuowany 
będzie na terenach przy
ległych do kopalni „Ry
dułtowy,,. Wydała ona już 
zgodę na jego lokalizację, 
zaś właściciele działek zgo
dzili się na wywłaszczenie. 
Poczyniono także uzgodnie
nia z ’’Sanepidem" .

Kiedy wysypisko ruszy, 
taka sama ilość śmierci, jaką 
wywieziono z Rydułtów do 
Rybnika, stamtąd wróci. 
W przyrodzie nic nie ginie...

/ r ó ż /

Gdy
czarodziejskiej różdżki

Urząd Miasta Rydułtowy  
informuje

Działając na podstawie art. 27 ustawy z dnia 12 lipca 1984 
roku o planowaniu przestrzennym /Dz.U .Nr 35, poz.185 
wraz z późniejszymi zmianami/

p o d a j e  s i ę
do publicznej wiadomości o przystąpieniu do opracowa

nia
MIEJSCOWEGO PLANU OGÓLNEGO ZAGOSPO

DAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA RY
DUŁTOWY NA LATA 1993-2008

Obszar opracowania obejmuje miasto Rydułtowy w jego 
aktualnych granicach administracyjnych.

Zainteresowane organy administracji państwowej, jednostki 
organizacyjne, organizacje i osoby fizyczne mogą zgłaszać 
uwagi i wnioski dotyczące sposobu zagospodarowania prze
strzennego w /w  obszaru pod aresem: Urząd Miasta Ry
dułtowy, ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy - Wydział 
Rozwoju Miasta.

Termin zgłaszania uwag i wniosków dotyczących sposobu 
zagospodarowania przestrzennego upływa po 30 dniach od 
daty ogłoszenia obwieszczenia.

c. d. ze str. 1
walczą Niedobczyce od 
ćwierćwiecza, nadal nie 
będzie mogła być w naj
bliższym okresie rozstrzyg
nięta. Wiceprezydent ADA
MCZYK nie starał się tutaj 
nikogo zwodzić: kanalizacja 
to zarazem wielka oczysz
czalnia i nie tylko dla tej 
dzielnicy - tak jest niemal 
w całym Rybniku. Nikt pro
blemu nie lekceważy, ale na 
razie na rozwiązanie go nas 
po prostu nie stać!

GAZYFIKACJA. Spra
wa powracająca również od 
wielu lat zbliża się do finału! 
Józef CYRAN referował już 
nie koncepcję, ale konkretne 
kroki, które spowodują 
połączenie niektórych okolic 
Niedobczyc z gazociągiem 
głównym - ten dotarł już 
bowiem do Zamysłowa. Są 
i tu kłopoty: „Każdy gaz chce 
- tylko u sąsiada,,. Plan 
zakłada, zamiast podłącza
nia niektórych tylko bu
dynków, doprowadzenie 
w 1993 roku gazociągu do 
ulicy Górnośląskiej, w roku 
następnym połączenie stacji 
na Górnośląskiej ze stacją 
na Reymonta, a wtedy 
społeczny komitet gazyfika
cji będzie mógł zająć się 
podłączeniem indywidual
nych domostw. „Gdyby to 
każdy robił indywidualnie, 
to koszt podłączenia jedne
go budynku wyniósłby ok. 
25 milionów złotych,,.

TELEFONIZACJA dzielnicy
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dzielnicy. Problem wielokrotnie 
podnoszony i w latach 
ubiegłych i podczas środo
wej dyskusji. Od lat w pla
nach rozwoju Niedobczyc 
powraca budynek nowej po
czty i nowej centrali telefoni
cznej. Tymczasem powstało 
wiele placówek handlowych, 
dla których brak telefonu 
jest poważną barierą. „Gdy
by nie inicjatywa Urzędu 
Miasta, to dopiero pod ko
niec 95 roku byłaby budo
wana centrala i w 97 byłyby 
pierwsze telefony. Dzięki 
nam już w tym roku powsta
nie centrala, która da nowe 
numery w ramach Międzyg
minnego Związku Teleko
munikacyjnego. Niedługo 
będzie wiadomo jak 
wygląda możliwość rozsze
rzenia kontraktu z Siemen
sem. Na przełomie 93 i 94 
roku będzie praktycznie 
każda ilość telefonów do 
osiągnięcia,, - stwierdził pre
zydent MAKOSZ.

Gdy chodzi o pocztę, to 
już w tym roku Rybnickie 
P r z e d s i ę b i o r s t w o  
Wodociągów i Kanalizacji 
zacznie się przenosić do no
wej siedziby przy ulicy Pod 
Lasem. Przeprowadzka po
trwa około dwóch lat. Na 
wykorzystanie budynków 
pozostałych po niedobczyc
kiej bazie PWiK będzie 
miała wpływ - jak obiecał 
prezydent - miejscowa Rada 
Dzielnicy.

Henryk RYSZKA,

kończąc swoje sprawozda
nie, położył szczególny na
cisk na remont głównej ar
terii Niedobczyc - ulicy 
Górnośląskiej. Oprócz re
montu kanalizacji, poszerze
nia, położenia krawężników 
i pokrycia nowym asfaltem 
mieszkańcy Niedobczyc 
chcieliby mieć chodniki 
wyłożone przy tej ulicy kolo
rowymi kształtkami - podo
bnie jak w centrum Rybni
ka. Są to jednak ogromne 
koszty. Czy w czasie spotkań 
przewodniczących rad sa
morządowych dzielnic 
z Zarządem Miasta wszyscy 
zgodzą się na podjęcie prac 
przy tej „wizytówce,, Niedo
bczyc? - oto pytanie, na 
które sam prezydent nie zna 
odpowiedzi, będąc jednak 
osobiście przekonanym 
o konieczności ich podjęcia.

Padły jednak znamienne 
słowa, jeśli chodzi
o współpracę Rady Dzielni
cy Niedobczyce z Urzędem 
Miasta: „Gdzie tylko jest lu
dzka inicjatywa, nie może 
zabraknąć materiału. Mate
riał był z podatków ogólno
miejskich. Natomiast wasza 
była inicjatywa, wasza była 
praca i to było wspaniałe, 
dzięki temu coś się zmienia,, 
- stwierdził prezydent.

Gdy brak czarodziejskiej 
różdżki lub cudownego sto
liczka, trudno żeby wszyscy 
byli zadowoleni. Ale realis
tyczne podejście do skom
plikowanych problemów ży
cia w dzielnicy, reprezento
wane przez obie strony - 
mieszkańców Niedobczyc
i samorządowe władze mias
ta - wróży lepszą przyszłość 
tej dzielnicy Rybnika.

GRZEGORZ WALCZAK

Rybnik 
to nie 

Chicago
c. d. ze str. 1
rybnickiej Komendzie wzrosła 
w ubiegłym roku o 5 proc. 
mimo, co podkreśla zastępca 
Komendanta Rejonowego 
Policji Edward BUJOK, 
ogólnego wzrostu
przestępczości. Tak dobre 
efekty są wynikiem właści
wej organizacji i atmosfery 
pracy.

Najlepsze wyniki na tere
nie Komendy Rejonowej za
notowały komisariaty w Le
szczynach i Gaszowicach 
oraz komisariat kolejowy 
w Rybniku. Wzrosła ilość 
ujęć sprawców przestępstw 
na gorącym uczynku, 
których było w ubiegłym ro
ku 93. Świadczy to dobrze 
o pracy policjantów 
pełniących służbę na ulicach 
naszego miasta.

Jednak dowództwo rybni
ckiej policji jest dalekie od 
samozadowolenia. W tym 
roku postawiono zadanie 
poprawy wyników wykry
walności przestępstw prze
ciwko mieniu, są one bo
wiem gorsze niż w przypad
ku innych rodzajów 
przestępstw. W 1992 roku 
wykryto sprawców w 37 
proc. włamań „społecz
nych,, i 45,4 proc. włamań 
„prywatnych,,.

Ubiegły rok był dość fera
lny, jeśli chodzi
o przestępstwa najcięższe. 
Zanotowano aż 9 zabójstw 
/w 1991 roku były 3/. Udało 
się ująć sprawców ośmiu

spośród nich.
Wzrosła również ilość 

przestępstw gospodarczych - 
dokonano ich w 1992 roku 
608. Są to głównie wyłudze
nia, oszustwa i zagarnięcia 
mienia. Zwiększaniu się tego 
rodzaju przestępczości 
sprzyja okres przejściowy 
z gospodarki socjalistycznej 
do kapitalistycznej.
W ubiegłym roku zakończo
no kształtowanie struktury 
organizacyjnej na terenie 
Komendy Rejonowej. Trzy 
posterunki policji lokalnej - 
na Nowinach, w Świerkla
nach i Boguszowicach prze
kształcono w komisariaty. 
Policja przymierza się do 
utworzenia posterunku 
w Kamieniu. Zależy to jed
nak od pomocy finansowej 
władz samorządowych.

Jak mówi zastępca ko
mendanta Edward BUJOK, 
dla policjantów najważnie
jsza jest ocena ich pracy 
przez społeczeństwo. O tym, 
że nie jest ona zła świad
czyłaby mniejsza ilość skarg 
wpływających do komendy, 
które są wnikliwie rozpatry
wane.

/ j ak/

SPROSTOWANIE
Chochlik zadziałał! W wy

niku przestawienia przecin
ka z myślnikiem Jan JO
CHEM, który był w Jejkowi
cach sołtysem w 1991 roku, 
stracił swoją ówczesną 
funkcję /artykuł: Jejkowice: 
Nowa gmina, nowe szanse 
w GR z 29 stycznia br./. 
Przepraszamy!

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



W rocznicę 
pamiętnego marszu

Wstrząsające marsze 
śmierci ewakuowanych 
więźniów obozu koncentra
cyjnego w Oświęcimiu, 
których świadkami w ostat
nich miesiącach wojny byli 
mieszkańcy ziemi rybnickiej, 
to jedna z najsmutniejszych 
kart historii naszego regio
nu. Wycieńczonych do granic

granic możliwości ludzi w pasia
kach, przemarzniętych, sma
ganych zimowymi wiatrami 
hitlerowcy pędzili zaśnieżo
nymi lasami i drogami, 
dniem i nocą, znacząc trasę 
tego pochodu śmierci ciała
mi tych, którzy zasłabli, 
bądź nie byli w stanie 
nadążyć za kolumną. Tylko

w okolicach Rybnika za
strzelono kilkaset osób, 
m.in. w Kamieniu, 
Chwałęcicach i Jejkowicach.

W niedzielę 31 stycznia 
rybnicki Klub Inteligencji 
Katolickiej zorganizował 
tradycyjną już Drogę 
Krzyżową w intecji 385 
więźniów Oświęcimia, za
mordowanych w końcu sty
cznia 1945 roku w okolicach

dzisiejszego kąpieliska „Ru
da,,. W czasie tego 
szczególnego nabożeństwa, 
zakończonego mszą św. 
w kościele św. Katarzyny 
w Wielopolu, wiązanki 
kwiatów złożono m.in. pod 
pomnikami Powstańców 
Śląskich i pomordowanych 
więźniów Oświęcimia.

Tekst i foto: /w a c k /

O Rybniku 
w TV  

i w prasie
W „Magazynie Katolic

kim,, emitowanym w czwar
tek, 21 stycznia w pierwszym 
programie TYP, nadano ob
szerny reportaż z Ośrodka 
Rehabilitacyjno-Lecznicze
go im. Jana Pawła II na N o
winach.

O spotkaniu się inicjatywy 
kościoła z działaniami mias
ta oraz o ekumenicznym wy
miarze tej współpracy mówi
li m.in. ks. dziekan H. Jośko, 
pastor J. Kowalczyk oraz 
prezydent J. Makosz.

*  *  *
Począwszy od grudnia 

1992 roku przez 3 dni w ty
godniu /w  każdy wtorek, 
środę i czwartek/ „Dziennik 
Zachodni,, ukazuje się 
z ostatnią stroną zatytuło
waną „Rybnicki Dziennik 
Zachodni,,, na której zamie
szczane są bieżące informa
cje z terenu Rybnika, Raci
borza, Jastrzębia, Wodzisła
wia, Żor i sąsiednich gmin. 

*  *  *
Dziennik „Rzeczpospoli

ta,, z 1 lutego br. ocenia 
warunki prowadzenia 
działalności gospodarczej 
w polskich miastach. W ar
tykule „Nadal Łódź w miarę 
przychylna, zaś Warszawa 
zniechęca biznesmenów,,, 
Rybnik i Bytom uznano - na 
tle miast woj. katowickiego - 
za najbardziej aktywne 
w tworzeniu klimatu dla in
westorów z zewnątrz.

*  *  *
Rybnickie „Nowiny,, 

dwukrotnie podały niepraw
dziwą informację, jakoby 
w noc wigilijną prezydent 
J. Makosz przemawiał na 
Rynku do mieszkańców. 
Uczynić to miał z balkonu, 
który zdaniem autora nota
tki specjalnie w tym celu 
wybudowano.

Paweł Widacki /z  lewej/ i  Łukasz Janko /z  prawej/ zgłosili się 
na przyśpieszony kurs szermierki organizowany w sali MOSiR-u 
na ulicy Powstaców.

Trochę
ruchu...

Ferie dobiegły końca i znów 
co dzień trzeba dreptać do 
szkoły. Na kolejną przerwę 
w nauce poczekamy do świąt 
wielkanocnych. Dzieciaki 
czas wolny spędzały w różny 
sposób, przede wszystkim je
dnak aktywnie.

Inni uczęszczali na basen, zażywając kąpieli.
Tekst i foto: wack

W sali MOSiR przy ul. 
Powstańców Śl., odbył się ko
lejny, wielki bal karnawało
wy. Tym razem organizato
rzy zaprosili na tańce i zaba
wy dzieci z ubogich rodzin, 
często pokrzywdzone przez 
los, te którym na co dzień
brakuje zwykłych radości. 
Maluchom przygrywał zespół 
muzyczny, były konkursy 
i zabawy oraz nagrody, które 
ufundowali: MOSiR, Hen
ryk PIERCHAŁA, Wojciech 
MURA, Stefan WIŚNIE
WSKI, dyrektor Zakładów 
Mięsnych w Rybniku - Ma
rian KAJOR, Jerzy GÓRA
LSKI i Waldemar 
STĘPNIEWSKI.

Był to szczególny bal. Za
bawa wywołała na twarzach 
dzieci prawdziwy uśmiech 
radości, będący nagrodą dla 
organizatorów, którzy w je
go przygotowanie włożyli 
sporo trudu.
Radek z Wielopola i Darek 
z Rybnika sięgnęli do bal i
kowej tradycji

Tekst i foto: /w a c k /

W piątkowy wieczór w sa
li konferencyjnej Miejskiej 
Biblioteki Publicznej teatr 
„HOMOSUM,, wystawił 
swój kolejny spektakl: pro
gram poetycki „BYĆ„, op
arty na tekstach Wandy 
ŚWITAŁOWEJ, która spe
cyficzny ten spektakl wy
reżyserowała i opracowała 
doń choreografię.

Czwórka aktorów-amatorów

młodych artystów, którzy pora
dzili sobie z nią nienajgorzej.

Same teksty traktowały 
o sprawach dla każdego, 
zwłaszcza młodego człowie
ka, bardzo ważnych, jeśli nie 
najważniejszych: szczęściu, 
miłości, oczekiwaniu i prze
mijaniu. Myślę, że przy har
monijnym współudziale mu
zyki, światła i samego głosu, 
autorom programu udało się

„Homosum,,
tym razem bardziej poetycki
torów: Justyna BUJOK, 
Krystyna OSIŃSKA-
FRANCUZ, Jacek KOMO
ROWSKI i Leszek ORAW
SKI zmierzyła się z trudną 
i chyba nieco zapomnianą 
formą artystycznego przeka
zu. To już zupełnie inny teatr 
i zupełnie inna sztuka, gdy 
dialogi i monologi zostają 
zastąpione liryką, dodajmy 
nie najłatwiejszą. Nie ma już 
widza tylko przyglądającego 
się i obserwującego to wszys
tko, co dzieje się na scenie; 
zastąpił go ktoś bardziej 
konkretny - odbiorca słów 
padających ze sceny, 
z którym za wszelką cenę 
utrzymać trzeba kontakt. 
Gdy dodamy do tego ruch 
sceniczny, nie mający często 
racjonalnego wytłumacze
nia, a będący czymś równie 
niedookreślonym jak sama 
poezja, stwierdzimy, że jest 
to jakość artystyczna, inna 
od tego wszystkiego, z czym 
spotykamy się na ogół na 
teatralnych scenach. Tym 
większe uznanie dla młodych

poruszyć w widzach to, co 
intymnie prawdziwe i spon
taniczne. W tej sferze do
znań i uczuć nie ma znaczeń 
nieważnych i obojętnych, 
choć dla każdego ze słucha
czy brzmieć mogą one ina
czej i inaczej rezonować. 
Również dlatego jest, 
a właściwie była to sztuka 
trudna i wymagająca, ale to 
dobrze, że od ludzi młodych 
właśnie w taki artystyczny 
sposób ktoś jeszcze czegoś 
wymaga i z premedytacją 
wrzuca na głębokie wody re
fleksji i zadumy inspirowa
nej poezją. Młodym ludziom 
coraz częściej proponuje się 
rzeczy płytkie i powierzcho
wne, zaniedbując sferę życia 
wewnętrznego. To nic, że 
tym razem widownia nie 
była tak liczna jak przy oka
zji poprzedniej premiery; 
ważne, że zjawili się ci, 
którzy jeszcze potrafią od 
siebie czegoś wymagać, że 
istnieje teatr, który daje ku 
temu okazję...

WACŁAW TROSZKA

Szczególny bal

„Autotak,,? Czemu nie
W miniony wtorek na 

drugim piętrze domu towa
rowego „Hermes,,
uroczyście otwarto stoisko 
konsorcjum „AUTOTAK,,, 
którego główną dekoracją 
jest czerwony fiat 
cinquecento ze swą zgrabną 
opiekunką. Konsorcjum 
oferuje wszystkim zaintere
sowanym sprzedaż fiatów 
cinąuecento i „maluchów,, 
w specjalnym systemie ratal
nym, nazywanym systemem 
argentyńskim. Na otwarciu 
obecny był wiceprezes Euro- 
American Konsorcjum Artu
ro M. Rodriguez Romero. 
Wpisowe - 3 proc. aktualnej 
ceny samochodu. Reszta 
w ratach, po drodze co mie
siąc losowanie samochodu. 
Jak nas poinformowano, 
zgłosili się już pierwsi klien
ci.

Tekst i foto /w a c k /

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Dom dziecka? Ciemne, 
długie korytarze, kilkulatki 
w burych zużytych ubra
niach , być może niedożywio
ne, bawiące się cudzymi za
bawkami, oddanymi przez 
szczęśliwsze dzieci podczas 
szkolnej zbiórki. I maluchy, 
które bez przerwy kiwają się 
w kojcach. Telewizyjne re
portaże przyzwyczaiły nas 
do takiego obrazu, bo tele
wizja lubi pokazywać sceny 
bulwersujące, rozczulające 
i mrożące krew w żyłach.

Dom Małego Dziecka 
w Rybniku dziwi już od 
wejścia, wszędzie choinkowe 
ozdoby, adwentowe wieńce, 
łańcuchy z kolorowej folii. 
Bawialnie, pełne zabawek, 
których pozazdrościłyby 
dzieciaki z całego miasta, 
urządzone barwnie i wesoło 
z kolorowymi dywanami, 
zasłonkami w radosny wzo
rek, pełne światła. Opiekun
ki wydawały się pogodne, 
same dzieci były ładnie, czys
to ubrane. Żadne nie pła
kało, żadne się nie kiwało, 
zresztą te, które potrafią już 
raczkować, nie siedzą w koj
cach, a bawią się na 
ułożonych na podłodze ma
teracach i dywanach. Żadne 
nie liczy więcej, niż trzy lat
ka.

SKĄD SIĘ BIORĄ
DZIECI...

w takim domu?
Najczęściej z rodzin alkoho
lików, często przynajmniej 
jedno z rodziców jest
niezrównoważone lub nawet 
upośledzone psychicznie. 
Do tego dochodzi niski po
ziom oświaty zdrowotnej, 
wiele kobiet nie ma pojęcia

o antykoncepcji. Ich potom
stwo jest bardzo często ob
ciążone genetycznie - rodzi 
się np. bez ręki, z rozszczepa
mi, z porażeniem mózgo
wym, zdarzają się dzieci bez 
mózgu, w tej chwili w domu 
przebywa roczna dziewczyn
ka - bezmózgowiec. Było 
dziecko - nosiciel AIDS, za
rażone przez matkę, i nikt 
nie protestował, nie pikieto
wał i nie groził podpaleniem 
budynku. Ale zdarzają się 
też zupełnie zdrowe nie
mowlęta, których nastolet
nie matki zostały wyrzucone 
z domu w ciąży, i nie mogą 
powrócić dopóki nie 
pozbędą się „bękarta,,. Nie

wszystkich dzieci matki zrze
kają się od razu po urodze
niu - niektóre trafiają, do 
Domu Małego Dziecka, po
nieważ były zaniedbywane, 
niedożywione, często naba
wiły się choroby sierocej we 
własnej rodzinie. W siero
cińcu się je podkarmia, leczy

i - zależnie od sytuacji - na
mawia rodzinę, by się nimi 
zajęła, lub przygotowuje do 
adopcji.

SPRZEDAWANE ZA 
GRANICĘ?

Dyrektorka, Krystyna 
KUBAT, nie wie jak sprawa 
wygląda w innych ośrod
kach, ale u niej zbyt często są

kontrole, by „sprzedawa
nie,, dzieci było możliwe. 
Owszem, zdarzają się adop
cje zagraniczne, ale dotyczą 
one dzieci, którymi żadna 
polska rodzina nie chce albo 
nie potrafi się zająć. Niedaw
no wyjechała za granicę nie
widoma dziewczynka, której

leczenie było zbyt drogie, by 
je sfinansował ktokolwiek 
w Polsce. W tej chwili jest już 
po operacji, widzi. Jeżeli 
zdarzają się zagraniczne ad
opcje dzieci zdrowych, to 
„stadkami,,, kiedy trzeba 
znaleźć dom dla kilkorga ro
dzeństwa, a w Polsce nikt nie 
chce aż tak bardzo 
powiększyć rodziny. Zawsze 
zaczyna się od sprawdzenia

warszawskiego banku ro
dzin, a jeżeli nie ma 
chętnych, szuka się rodziców 
za granicą. Rodziny zagrani
czne są „sprawdzone,, na 
wszelkie sposoby, dużo wni
kliwiej niż chętni z Polski. 
Rybnicki ośrodek stara się, 
żeby adopcja przebiegała jak

najszybciej. Cały proces 
trwa około pół roku, bardzo 
rzadko dłużej. W tej chwili 
jest jedna sprawa, która na 
pewno się przeciągnie - mor
derca żony nie chce dobro
wolnie zrzec się opieki nad 
dziećmi, a trudno sobie wyo
brazić ich wspólne życie ro
dzinne, kiedy zabójca wy
jdzie z więzienia, zaś formal
ne odebranie praw rodziciel
skich potrwa pewnie długo.

W ubiegłym roku przep
rowadzono adopcję 24 dzie
ci, 11 wróciło do własnych 
rodzin, dwoje, z bardzo 
ciężkimi uszkodzeniami psy
cho-fizycznymi, przeniesio
no do domu pomocy 
społecznej, a trójka przeszła 
do domów dziecka, 
w których jest ich starsze 
rodzeństwo. Po adopcji ro
dziny często utrzymują kon
takt, przysyłają zdjęcia dzie
cka i prezenty - zabawki, 
odzież, żywność, wyposaże
nie.

PORA NA SPONSORA

Lista sponsorów jest za
dziwiająco długa, zwłaszcza 
w zestawieniu z narzekania
mi zawodowych artystów, 
którym nikt nie daje pie
niędzy za bycie elitą intelek
tualną. Do Domu Małego 
Dziecka sponsorzy zgłaszają 
się sami. Ktoś podarował 
wózki, ktoś inny telewizor. 
„Pollena,, daje środki czys
tości, rybnicka mleczarnia 
36 litrów mleka dziennie, 
mięso jest od Procka, a pie
karnia z placu Wolności 
będzie dostarczać pieczywo. 
Hurtownia „Wojciech,, daje 
mleko, odżywki, bobofruty, 
z wielu sklepów z Rybnika

i okolicy przywozi się odzież, 
zabawki, wyposażenie. Aus
triacko-polska spółka z Żor 
wstawia właśnie luksusowe 
okna, różne osoby i instytu
cje zgłaszają się, by wykonać 
potrzebne domowi prace. 
Uczniowie z przyzakładowej 
szkoły „Ryfamy,, zbierają 
dla dzieci zabawki, owoce, 
słodycze i od lat wiosną i je
sienią porządkują ogród. 
Ksiądz Klon z tutejszej para
fii przekazuje leki, odżywki, 
mleko. Sponsorują też oso
by prywatne.

Bardzo pomocne są prak
tyki uczennic liceum medy
cznego i studentów pedago
giki specjalnej z Uniwersyte
tu Śląskiego, bo personelu 
bez przerwy brakuje. W tej 
chwili w domu pracuje dzie
więć pielęgniarek, sześć salo
wych i dziewięć wykwalifi
kowanych opiekunek, abso
lwentek Szkoły Opiekunek 
Medycznych, działającej od 
kilku lat i dostarczającej ba
rdzo dobrych, fachowych 
pracowników. W czasie „ka
dencji,, Krystyny Kubat, 
odeszło z pracy aż 160 osób. 
Z różnych powodów osoby 
te nie nadawały się do pracy 
w takiej placówce. Podsta
wowym zaś wymogiem jest 
życzliwość dla dzieci.

A dzieci gamą się do opie
kunek, bawią się przy nich, 
i są zadziwiająco spokojne - 
cichutko leżą albo siedzą na 
materacach - jak gdyby ich 
żywotna siła została zdruz
gotana rozłąką z najbliższy
mi osobami. Zupełnie jak 
u Huxley’a w „Nowym, 
wspaniałym świecie,, - dzieci 
wychowywane przez
państwo mogą dostać wszys
tko oprócz miłości, która 
jest najważniejsza.

KLAUDIA MICHALAK

Prywatna szkoła 
w domu parafialnym
Kiedy w 1983 roku przy 

parafii św. Antoniego w Ry
bniku rozpoczęto budowę 
domu katechetycznego, 
który miał służyć całej para
fii, a głównie dzieciom 
i młodzieży, nikt chyba nie 
przypuszczał, że za kilka lat 
ta inwestycja może już nie 
spełniać swojego głównego 
zadania. Tak właśnie się 
stało. Kiedy w 1990 roku 
religia weszła do szkoły dom 
katechetyczny, który
głównie miał służyć do nauki 
religii, stał się jednym z pro
blemów nie tylko ks. probo
szcza Alojzego KLONA, ale 
także parafian. Kilka lat 
ciężkiej pracy nie mogło 
przecież pójść na marne. 
Z dolną kondygnacją jakoś 
sobie poradzono, tzn. uru
chomiono tam „Stół 
św. Antoniego,,, gdzie biedni 
otrzymują darmowe posiłki 
oraz aptekę z lekarstwami 
z darów. Natomiast cały 
czas zastanawiano się co 
zrobić z górną częścią domu 
katechetycznego, gdzie znaj
duje się kilkanaście pomiesz
czeń. W rozwiązaniu tego 
problemu spory udział ma 
Jolanta ŁUCZYŃSKA, 
założycielka i dyrektorka 
prywatnej szkoły podstawo
wej, która znalazła siedzibę 
właśnie w górnej części D o
mu Parafialnego.

W szkole prywatnej, fun
kcjonującej od września 
1992 roku, realizuje się taki 
sam program jak w szkołach 
państwowych, nie obcina się 
siatki godzin, co pozwala na 
poświęcenie niektórym par
tiom materiału większej 
ilości godzin lekcyjnych. 
Większą uwagę niż 
w szkołach państwowych 
zwraca się na naukę języków 
obcych oraz na przygotowa
nie komputerowe. Szkoła 
zarudnia kilku wspaniałych 
nauczycieli, którzy głównie 
uczą w szkołach średnich na
szego miasta, a na kilka go
dzin lekcyjnych przychodzą 
do szkoły przy ulicy Mi
kołowskiej. Wizytówką 
szkoły może być pani profe
sor GODLEWSKA, na co 
dzień ucząca w I LO w Ryb
niku, która już od wielu lat 
otrzymuje różne wyróżnie
nia resortowe.

Obecnie szkoła liczy pięć 
zespołów klasowych od kla
sy I do VI, oprócz klasy III. 
Każda klasa liczy tylko 16 
uczniów, co stwarza możli
wości większego kontaktu 
nauczyciela z każdym 
uczniem. Uczniowie korzys
tają z pomocy pobliskich 
szkół oraz ośrodków spor
towych. Na zajęcia kompu
terowe chodzą do Techni
kum Górniczego, natomiast

na zajęcia wychowania fizy
cznego przenoszą się na salę 
gimnastyczną MOSiR-u. 
Szkoła prywatna przy prafii 
św. Antoniego nie jest na ra
zie inwestycją dochodową, 
nie otrzymuje też żadnych 
dotacji finansowych. Opłata 
za jeden miesiąc nauki od 
ucznia wynosiła w I półro
czu 1.300.000 zł, natomiast 
w II wzrośnie ona do kwoty 
1.500.000 zł. Pieniądze 
otrzymane z tych opłat po
zwalają na opłacenie: nau
czycieli, których wynagro
dzenie oblicza się na razie 
tak samo jak w szkołach 
państwowych, wynajmowa
nych sal, ogrzewania oraz 
prądu. Dyrektorka ma jed
nak nadzieję, że kiedyś ta 
inwestycja przynosić będzie 
dochody. Jest to nowa 
szkoła, do której należy za
kupić całe wyposażenie i do
piero po kilku latach będzie 
można pomyśleć o jakichko
lwiek dochodach. O spraw
ność fizyczną dzieciaków 
troszczy się Piotr FOJCIK, 
który zapewnia swoim pod
opiecznym naukę gry w teni
sa ziemnego, 2 godziny 
pływania i 2 godziny zajęć na 
sali gimnastycznej tygodnio
wo. Obowiązkiem każdego 
ucznia jest korzystanie 
z bezpłatnych zajęć gimnas
tyki korekcyjnej. Pan Fojcik 
pragnie, aby jego uczniowie 
byli bliscy ideału pod 
względem sprawności fizycz
nej.

Dyrektorka szkoły bar-

Brat ALBERT CHMIE
LOWSKI, święty kościoła 
katolickiego, założyciel 
zgromadzeń Braci i Sióstr 
posługujących ubogim, 
działał na przełomie XIX  
i X X  wieku. Mieszkał wśród 
biedaków i wyrzutków 
społeczeństwa, w przy
tułkach, był apostołem tych 
ludzi. Jego pracę kontynuuje 
Towarzystwo Pomocy im. 
Brata Alberta, skupiające 
duchownych i świeckich. To 
właśnie towarzystwo skupia

bardzo liczy na pomoc rodziców 
w organizowaniu różnych 
imprez, wyjazdów. Już na 
początku roku szkolnego 
wszyscy uczniowie, aby się 
lepiej poznać, pojechali na 
wspólny wypoczynek do 
Wisły, 17 grudnia wystawili 
dla swoich rodziców 
Jasełka, a w lutym 
wyjeżdżają na obóz narciar
ski. Do szkoły, której dyrek
torką jest Jolanta Łuczyńska 
idzie się z chęcią, radością, 
bez stresów. I można się 
w niej naprawdę czegoś nau
czyć.

Wszystkim zainteresowa
nym podajemy, że od 7 lutego 
jest prowadzony nabór do 
klasy I oraz IV prywatnej 
szkoły, która znajduje się 
w domu parafialnym parafii 
św. Antoniego w Rybniku.

Pani Jolanta Łuczyńska 
w najbliższej przyszłości pra
gnie otworzyć prywatną 
szkołę ponadpodstawową.

MARCIN TROSZKA

Pod egidą 
Brata Alberta

schroniska i kuchnie 
albertyńskie z całej Polski. 
Schronisk jest w tej chwili 30. 
Wszystkie one powstawały 
oddolnie - grupa ludzi 
zakładała koło, prosiła 
władze o odpowiedni 
budynek, i nadzorowała 
powstały w nim dom pomocy.

Tymi słowami zapowia
daliśmy przed niespełna

2 miesiącami na łamach 
„GR,, działania, celem 
których było powstanie D o
mu im. Brata Alberta w na
szym mieście. W międzycza
sie realia uległy zmianie, 
chęć stworzenia
Towarzystwa Pomocy im. 
Brata Alberta - pozostała.

Wszystkich, którym los 
ludzi nieszczęśliwych i opu
szczonych nie jest obojętny 
i z powodów humanitarnych 
chcieliby im pomóc, infor
mujemy o zawiązaniu się 
grupy inicjatywnej, mającej 
na celu powołanie 
towarzystwa...

Pierwsze spotkanie
odbędzie się we wtorek 9 sty
cznia br. o godz. 17.00 w D o
mu Katechetycznym przy 
kościele p.w. św. Jadwigi 
Śląskiej na Nowinach.

Pensjonariuszy Domów 
im. Brata Alberta obowiązu
je dość surowy regulamin - 
żeby brać, tzn. mieć wikt, 
opierunek i dach nad głową, 
muszą coś z siebie dać, a więc 
są zobowiązani pracować na 
rzecz miejscowej parafii 
i środowiska i pomagać lu
dziom w jeszcze gorszej kon
dycji społecznej. Wiele miej
sca w życiu schroniska za
jmuje modlitwa.

Tylko od zaangażowania 
społeczeństwa Rybnika za
leży, czy dom taki powstanie 
- ku pomocy ludziom po
trzebującym i satysfakcji za
angażowanych w jego two
rzenie.

/ r ó ż /
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pod redakcją MARIANA RAKA

Czary, 
czarty, czarownice

-  C Z . I I
We Francji w XVI wieku 

jednym z najgorszych 
oprawców był sędzia Piotr 
de Lancre, który popadłszy 
w zupełny obłęd, wyprawił 
za jednym zamachem na tor
tury i stos 600 osób. Uroił on 
sobie, że mieszkańcy Labour 
wraz z duchowieństwem we
szli w przymierze z szata
nem. Sądził bowiem, że całe 
hordy diabłów, pierzchając 
przed chrześciańskimi mis
jonarzami z Indii i Chin, 
osiadły w Labour, zbierając 
się podczas sabatów

„SZATAN,, 
rzeźba z tympanonu portalu 
romańskiej Katedry w Autun 

w rysunku Mariana Raka

W tympanonie zacho
dniego portalu romań
skiej Xll-wiecznej kate
dry w Autun /Francja/ 
przedstawione zostało 
PIEKŁO. Oto człekoksz
tałtny, ogoniasty o roz
wartej gębie szatan 
śmiejąc się, wrzeszczy. 
Kościstą dłonią chwyta 
drążek, połączony
z szalką wagi, w której 
tkwi skazany na męki 
piekelne, przycupnięty, 
o cierpiącej bezzębnej 
paszczy, nagi potworek 
ludzki - grzesznik. Dia
beł opiera się na dru
giej, równoległej do 
niego, ognistej bestii.

Śliskość ciał oraz

liczących po sto tysięcy cza
rownic.

W tych czasach, dziesiątki 
tysięcy kobiet straciło życie 
na stosie przebywając uprze
dnio miesiącami
w cuchnących lochach. D o
zorcy męczyli kobiety okru
tnie, oskarżając je o spółko
wanie z diabłem i rodzenie 
mu dzieci. Wielkim powo
dzeniem cieszyły się tzw. 
„czarne msze„, które odpra
wiano na ciałach nagich 
młodych dziewcząt. W cza
sie tych „misteriów„ zabijano

no zazwyczaj niemowlęta.
W niewesołej sytuacji zna

lazł się również pewien spad
kobierca uczonego, otrzy
mując w spadku mikroskop, 
w którym osadzony był ko
mar. Komar po powiększe
niu prezentował się jako wie
lki kosmaty potwór, którym 
mógł być tylko szatan. I tyl
ko dzięki sprytowi i przyto
mności umysłu miejscowego 
proboszcza, człowiek ów 
uszedł z życiem.

Również w dzisiejszych 
czasach gwałci się prawa 
określonych grup zazwyczaj 
zbyt słabych, by mogły się 
bronić - i jest to czas wzajem
nych animozji, prześlado
wań, często sadyzmu, a prze
de wszystkim czas braku to
lerancji w jak najszerszym 
tego słowa znaczeniu. Ale 
oto nadeszła era „WODNI
KA,, i ona w długim procesie 
dojrzewania cywilizacji wy
miecie głupców, militarnych 
maniaków i pełnych niena
wiści barbarzyńców.

obrzydliwy grymas 
odrażających głów ro
biły zapewne ogromne

wrażenie na człowieku 
ś r e d n i o w i e c z n y m ,  
wierzącym w material
ne piekło.

Kolędowe trasy chóru im. J. Słowackiego
Mający się właśnie ku 

końcowi okres kolędowy 
chór im. Juliusza Słowackie
go z Biertułtów spędza od lat 
bardzo pracowicie. Pod 
wodzą niezmordowanego 
Jerzego MICHALSKIEGO 
- muzyka i nauczyciela, 
związanego m.in. z rybnic
kim Młodzieżowym Domem 
Kultury, od 11 prawie lat 
zespołem tym kierującego 
i nadającego mu artystyczny 
kształt, we wszystkie nie
dzielne popołudnia wyjeż
dża w „kolędowe,, trasy. Za
praszany przez proboszczów 
okolicznych parafii, chór 
koncertuje przede wszyst
kim w kościołach, ale nie 
tylko. Tradycyjnie już od ki
lku lat zespół odwiedza pac
jentów Szpitala Górniczego 
w Jastrzębiu, z niecierpli
wością oczekiwany jest przez 
pensjonariuszy Domu Opie
ki Społecznej w Lyskach, 
a także w Domu Dziecka 
w Gorzycach. Oprócz 
pięknej, polskiej kolędy 
chórzyści przywożą dzie
ciom upominki, sprawiając 
im radość podwójną.

Ponad czterdziestosobo
wy chór, działający już po
nad 70 lat, jest zespołem pra
wdziwie wielopokolenio
wym i... rodzinnym. Naj
starszą jego członkinią, nie
zwykle jeszcze sprawną i ak
tywną jest Monika BEDNORZ

BEDNORZ, przyprowadzająca 
na próby oraz koncerty 
czworo własnych wnucząt, 
w tym najmłodszą 
chórzystkę, niespełna 8-let
nią Marysię. Niewiele więcej 
lat liczy sobie trzecioklasist
ka Karolina. Wspólnie

ABECADŁO
RZECZY

ŚLĄSKICH

E p ita f iu m
dla

budowniczego
Dawna ulica Obrońców 

Stalingradu już od trzech lat 
nosi nazwę ULICY KS. DR. 
FRANCISZKA BRUD
NIOKA. Zmiana tej nazwy 
była decyzją bardzo trafną, 
gdyż przy niej do dnia dzi
siejszego znajduje się „stare 
probostwo,,, budynek, 
w którym od czwartku 19 
kwietnia 1900 roku do lipca 
1923 roku mieszkał ks. Fran
ciszek Brudniok, rybnicki 
proboszcz. Był on rodowi
tym gliwiczaniniem, urodzonym

Hoc lo c o  c o n d i ta su n t  ossa rev. d o m .
Dr. theol. FRANCISCI BRUDNIOK

v ir i  p ie ta te  et d o c tr in a  o rn a t i  
p a r o c h i  h u iu s  ec c le s ia e  q u a  a e d i f ic a ta  

o p t im e  m e r u it  de  s a lu te  f id e l iu m .  
N atu s e st a  d o m  MDCCCLVI d ie  XIII. Maii. 

o b i i t  a. d o m  MCMXXVI d ie  X. Febru ari i

R. I. P.

został ks. Tomasz Reginek,
któremu z czasem przyszło 
odprawić pogrzeb swemu 
poprzednikowi. Ksiądz Bru
dniok zmarł 10 lutego 1926 
roku, a więc niemal dokład
nie 67 lat temu. Pochowano 
go przy wejściu do kościoła 
św. Antoniego, pod wieżą 
południową, pod posadzką 
w murowanym grobie przy
krytym granitową płytą bez 
napisu, o wymiarach 2,6 
m na 1,72 m. Obok zaś na 
ścianie /dzisiaj w miejscu 
tym jest kaplica z figurą Ma
tki Boskiej Fatimskiej/, naj
prawdopodobniej ks. pro
boszcz Tomasz Reginek, kazał

urodzonym w 1856 roku, później 
duchownym pełniącym licz
ne funkcje kościelne 
i państwowe. Był np. dyrek
torem Konwiktu Biskupiego 
i nauczycielem religii i języka 
hebrajskiego w gimnazjum 
w Głogówku. Zaś swoje aka
demickie wykształcenie zdo
był głównie na uniwersytecie 
w Pradze, skąd powrócił 
z tytułem doktora teologii. 
Jednak największym dziełem 
jego życia było wybudowanie 
w latach 1903-1906 kościoła 
pod wezwaniem świętego An
toniego Padewskiego w Ryb
niku.

W wieku 67 lat ksiądz Bru
dniok, osoba wątłego zdro
wia, złożył urząd rybnickiego 
proboszcza i zamieszkał 
w szpitalu św. Juliusza w Ryb
niku, by jak mówił: 
„poświęcić ostatnie lata na 
przygotowanie się na drogę 
do wieczności,,. Zaś jego 
następcą na probostwie został

występują rodzice i dzieci, 
dziadkowie i wnuki. Oprócz 
Bednorzów - Radeccy, Win
klerowie, Marcolowie. Kie
dyś klany takie stanowili 
Różańscy i Buglowie...

kazał wmurowć marmurową 
tablicę epitafijną o wymia
rach 1,18 m na 0,77 m z ła
cińskim tekstem /patrz rysu
nek obok/, który tłumaczy 
się: „W tym miejscu złożono 
kości odwołanego przez Pana 
/  doktora teologii Francisz
ka Brudnioka /  męża po
bożnego i nauką ozdobionego 
/  proboszcza tego kościoła, 
który zbudował /  z naj
większą rzetelnością ku zba
wieniu wiernych. /  Urodzony 
Roku Pańskiego 1856 dnia 
13 maja /  zmarł Roku 
Pańskiego 1926 dnia 10 lute
go. /  Niech odpoczywa w po
koju!,,.

*  *  *
W czasie przygoto

wywania materiałów do 
niniejszego tekstu, spotkałem 
się kilka razy z twierdzeniem, 
że budowniczych kościoła św. 
Antoniego było dwóch, a ten 
drugi, właśnie ks. Brudniok, 
miał jakoby zebrać całe

laury, pozostawiając
w zapomnieniu wysiłki swego 
poprzednika.

Twierdzenie to wymaga 
pewnych wyjaśnień, czym 
zajmiemy się dokładnie 
w późniejszym terminie. 
Dzisiaj jednak należy 
wstępnie nadmienić, że tym 
„pierwszym budowniczym,, 
był ks. Edward Bolik, 
urodzony w roku 1823. 
Rybnickie probostwo objął on 
w 1861 roku pracując tam aż 
do śmierci w 1899 roku. 
Prawdą jest, że w latach 
dziewięćdziesiątych XIX  
wieku zabiegał on 
o wybudowanie na miejscu 
starej kapliczki św. 
Antoniego /stojącej na 
miejscu dzisiejszego kościoła 
św. Antoniego w Rybniku/, 
większej murowanej kaplicy, 
czy nawet kościoła. Wszedł 
nawet w związku z tym 
w konflikt z wrogo 
nastawionym rządem
niemieckim i biskupem 
wrocławskim oraz
z n i e c i e r p l i w i o n y m i  
parafianami, którzy ochoczo 
skupowali już cegły i wylewali 
fundamenty pod przyszłą 
budowlę. Kiedy więc 
ks. Brudniok przybył do 
Rybnika, zastał już 
odpowiednią atmosferę, lecz 
to co później powstało, 
w żadnym wypadku nie było 
kontynuacją budowli
ks. Bolika, a co najwyżej było 
zgodne z jego intencjami. 
Twierdzenie więc, że 
ks. Franciszek Brudniok jest 
jedynym budowniczym 
kościoła św. Antoniego jest 
całkowicie prawdziwe
i nieprzesadzone. Nie 
umniejsza to wielkich zasług 
dla miasta ks. Bolika, 
któremu chyba nawet nie 
śniło się o budowli, która 
zaczęła wznosić się pod 
rybnickie niebo cztery lata po 
jego śmierci. Szczegóły 
wkrótce!

MAREK SZOŁTYSEK

Skład chóru im. J. Słowa
ckiego dowodzi, że tradycyj
ny, śląski ruch śpiewaczy ma 
się całkiem dobrze. Silną 
grupę stanowią tu bowiem 
nastolatki obojga płci, oraz 
już nie nastoletnie, lecz 
równie młode osoby. Chło
pak z kolczykiem w uchu, 
lecz w eleganckim smokingu 
i muszce, czuje się wśród 
chórzystów równie dobrze, 
jak jego rówieśnik na roc
kowej scenie.

Chór wspólnie ćwiczy, 
wspólnie koncertuje, staje 
do konkursów, wspólnie też 
wyjeżdża na wycieczki i or
ganizuje różnego rodzaju 
okolicznościowe imprezy, 
w czym celuje grupa zaprzy
jaźnionych dziewcząt. 
Wspólnie cieszą się sukcesa
mi, a tych na swoim koncie 
mają sporo. Chór uchodzi za 
jeden z najlepszych zespołów 
amatorskich w regionie. Nie 
tak dawno w konkursie 
kolędowym w Tychach po
konał utytułowane,
występujące w wielu krajach

Europy, zespoły z większych 
ośrodków.

Ostatnio chór im. J. Sło
wackiego wystąpił w Biblio
tece Miejskiej przy ul. Szaf
ranka w Rybniku. Wykonał 
godzinny program kolędo
wy, którego głównym celem 
było nagranie kasety. Wśród 
przepięknych, tradycyjnych 
polskich kolęd, znalazła się 
również pieśń napisana 
przez więźniów w obozie 
oświęcimskim „Nie było 
miejsca dla Ciebie,,, czemu 
aktualności dodawał fakt 
kolejnej rocznicy „marszu 
oświęcimskiego,,. Kolędy 
przeplatano recytacją na
strojowej poezji religijnej.

Przedsięwzięciu temu pa
tronował rybnicki Mło
dzieżowy Dom Kultury, zaś 
koszty nagrania kasety wziął 
na siebie NSZZ „Solidar
ność,, kopalni „Marcel,, 
w Radlinie. Kaseta ta będzie 
stanowić wizytówkę zespołu 
i ułatwi jego promocję.

W.R.

38 7GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



ZARZĄD MIASTA INFORMUJE 

ZARZĄD MIASTA RYBNIKA 
o g ł a s z a

u s t n y  p r z e t a r g  n i e o g r a n i c z o n y
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Ry

bniku przy ul. Zawiszy Czarnego 84, stanowiącej część 
działki numer 3536/70 karta mapy i obręb Smolna o powie
rzchni 324 m2, 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 m3 i powierzchni użytkowej /bez  
piwnic i poddasza /1 1 5  m2.

Wartość budynku: 600.000.000.-zł
Wartość gruntu: 32.400.000.-zł

Cena wywoławcza: 632.400.000.-zł

Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Geodezji 
i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Rybnika - tel. 22364.
Wizja nieruchomości odbędzie się w dniu 8 lutego 1993 r.
o godz. 10-tej.

Przetarg odbędzie się w dniu 9 lutego 1993 r. o godz. 10-tej, 
w sali nr 17, parter budynku Urzędu Miejskiego w Rybniku 
przy ul. B. Chrobrego 2.

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

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczest
nika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy w wy
znaczonym terminie. Dodatkowo należy wpłacić koszt or
ganizacyjny przetargu w wysokości 50.000.-zł. Zarząd Mias
ta Rybnika zastrzega sobie prawo odstąpienia w każdej 
chwili od przetargu bez podania przyczyn.

ZARZĄD MIASTA RYBNIKA  
o g ł a s z a

u s t n y  p r z e t a r g  n i e o g r a n i c z o n y

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Ryb
niku dzielnicy Niedobczyce przy ul. Gen. Andersa 4 stano
wiącej działkę nr 1337/37 k.m. 5 obręb Niedobczyce o powie
rzchni 1500 m2, zapisanej w KW 496.

Nieruchomość obejmuje wolnostojący budynek piętrowy
i garaż drewniany. Całość jest ogrodzona. Budynek o kuba
turze 2154 m3 i powierzchni użytkowej 510 m2.

Wartość zabudowań: 1.500.000.000.- zł
Wartość gruntu: 100.000.000.- zł

Cena wywoławcza: 1.600.000.000.- zł

Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Geodezji 
i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Rybnika - teł. 22364.
Wizja nieruchomości odbędzie się w dniu 8 lutego 1993 r. od 
godz. 13.00 - 14.00.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 lutego 1993r. o godz. 10.00 
w sali nr 17, parter budynku Urzędu Miasta w Rybniku przy ul. 
B. Chrobrego 2.

Uczestnicy przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 
160 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 terminie. 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 Rybnik 
o g ł a s z a  p r z e t a r g  

o f e r t o w y  p i s e m n y  o g r a n i c z o n y
na sprzedaż nieruchomości położonej w Rybniku przy ul. Pod 
Lasem z przeznaczeniem na bazę usług komunalnych. 
Wyżej opisana nieruchomość zapisana jest w KW 101134
o pow. 2517m2.
Cena wywoławcza: 215.000.000.- zł
Pisemne oferty należy składać na adres Urzędu Miasta 
Rybnika ul. B. Chrobrego 2 z dopiskiem „przetarg" w terminie 
do dnia 11.02.1993 r.
Przetarg odbędzie się dnia 12.02.1993 r. o godz. 10.00 w sali nr 
17 Urzędu Miasta Rybnika przy ul. B. Chrobrego 2.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium 
w wysokości 22.000.000.- zł które należy wpłacić gotówką do 
dnia przetargu 12.02.1993 r. do godz. 9.00 w kasie Urzędu 
Miasta w Rybniku lub na konto Urzędu Miasta Rybnika nr 
373602-2017-139-1 Warszawa I Oddział Rybnik.
Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Geodezji
i Gospodarki Gruntami w Rybniku - tel. 22364. Urząd 
Miasta Rybnika zastrzega sobie prawo wyboru oferenta lub 
unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

ZARZĄD MIASTA INFORMUJE  ZARZĄD MIASTA INFORMUJE 

ZARZĄD MIASTA RYBNIKA 
o g ł a s z a

u s t n y  p r z e t a r g  n i e o g r a n i c z o n y
na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 2 znaj

dującego 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 stanowiącego parc. 75/10 i parc. 11
o łącznej powierzchni 420 m2 k.m. 9 obr. Rybnik zapis 
w KW 271 i 272.

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 m2.

Cena wywoławcza lokalu mieszkalnego : 195.000.000.-zł
Pierwsza opłata roczna za użytkowanie wieczyste ułam

kowej części gruntu co stanowi 56/1000 wynosić będzie 20 
procent jego wartości tj. 470.400.- zł.

Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Geodezji
i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Rybnika - tel. 22364. 
Wizja lokalu odbędzie się 8 lutego 1993 r. od godz. 8.00 - 
9.00.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 lutego 1993 r. o godz. 10.00 
w sali nr 17, parter budynku Urzędu Miasta w Rybniku, ulica 
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 terminie. 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.

RYBNICKIE SŁ U Ż BY  K O M U N A LN E
zawiadamiają swoich klientów, że należności 

za zlecone nam usługi należy regulować w kasie zakładu 
mieszczącego się w Rybniku, ul. Jankowicka nr 41.

Kasa czynna jest w:
poniedziałek - od 7.00 do 12.00; od 13.30 do 17.00 

pozostałe dni tygodnia z wyłączeniem wolnych sobót: 
od 7.00 do 12.00; od 13.30 do 14.30

W każdym ostatnim dniu miesiąca kasa jest nieczynna. 
Istnieje możliwość dokonywania wpłat na konto: 

Państwowy Bank Kredytowy Warszawa 
I/ Oddział Rybnik - 372602-615275-131.

Przypominamy o pierwszej racie 
podatku od środków transporowych!
Zgodnie z art.11 ust. 1 u stawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 

o podatkach i opłatach lokalnych /  Dz.U. Nr 9 poz. 31/, 
PIERWSZA RATA PODATKU OD ŚRODKÓW TRANS
PORTOWYCH ZA 1993 ROK, PŁATNA JEST W TER
MINIE DO DNIA 15 LUTEGO 1993 R.

Wpłaty, dokonywane w niżej wymienionych placówek 
wolne są od opłat pocztowych oraz manipulacyjnych:

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ RYBNIK
- Dział Usług Pogrzebowych, 

ul. Rudzka 70b /cmentarz komunalny/,
tel. 28-991

oferuje następujące usługi porzebowe:
- wynajęcie karawanu
- całodobowy przewóz zwłok
- szeroki asortyment trumien
- kosmetykę, ubranie i przechowanie zwłok
- wynajęcie kaplicy do pogrzebu
- usługi cmentarne, w tym wykopanie grobu. 
Ceny konkurencyjne.

 wszystkie placówki pocztowe w Rybniku

Powszechna Kasa Oszczędności Bank państwowy, Od
dział w Rybniku, ul. J.F. Białych

inkasenci w dzielnicach miasta:
Boguszowice, Gotartowice i Kłokocin w budynku Urzędu 

Gminy w Boguszowicach, ul. Małachowskiego
Chwałęcice - w miejscu zamieszkania inkasentki, ul. Czecha 

24 b
Kamień - w świetlicy OSP, ul. Szewczyka 3 0
Niedobczyce, Niewiadom i Popielów - w budynku B.U.G., 

ul. Zagłoby
Orzepowice, Rybnicka Kuźnia - w miejscu zamieszkania 

inkasentki, ul. Kasztanowa 17
Zebrzydowice - w miejscu zamieszkania inkasenta , 

Kasztanowa 17

PLASTOGRAF

UL. OGRÓDKI 6A, 44-200 RYBNIK 
TEL/FAX (0-36) 25167, TLX 038503

REKLAMA 
I INFORMACJA 

WIZUALNA

* ekspresowe 
wykonywanie 
napisów

★  tablice 
informacyjne

* napisy na 
samochodach

*  kasetony 
i szyldy 
podświetlane

★  litery
trójwymiarowe 

popisy urządzeń 
przemysłowych

*  wizytówki
*  papiery 

firmowe
*  naklejki

i etykiety
★  prospekty 

reklamowe
★  skład gazet

i biuletynów
★  plakaty
★  nadruki

na koszulkach
*  identyfikatory

Wielopole , ul. Rubinowa 5 /sk lep  warzywa - owoce/ 
* Kasa Wydziału Finansowego , ul. Chrobrego 2

Rybnicka Giełda Cenowa
ceny z wtorku i środy 19-20 stycznia 1993 r.

zebrał i opracował: szoł

W a r z y w a
sk le p m archew burak i p ietruszka cebula. kapusta

kiszona
ogórki
kiszone

Powstańców 24 6 6 8 6 10 10
św. Jana 13 6 7 8 6 10 10
TARG 4-8 6 12 6 — —

Miejska 3 7 5 10 5 10 7
HERMES 7 5 7 5 10 10

O w o c e
sk le p jabłka banany cytryny pom arańcze grejpfruty kiw i

Powstańców 24 5-10 20 18 16 19 (czerw.) 3.5
św. Jana 13 8 20 18 16.5 19,5 (czerw.) 3
TARG 5-12 18-20 12-17 12-17 17-20 3-3,5
Miejska 3 7-8 19 18 18 18-20 3,5
HERMES 8 21 18 17 18 3

W a l u t y  / k u p n o - s p r z e d a ż /
miejsce wymiany d o la r  U S A m a rk a  R F N koronaC-S schillingAustria frankFrancja

JAN N O G A 1 5 8 0 0 /1 6 1 5 0 9 7 0 0 /9 8 0 0 — 1 3 0 0 /1 4 0 0 2 7 0 0 /—
PO C ZTA 1 5 9 0 0 /1 6 0 0 0 9 7 3 0 /9 7 8 0 4 0 0 /— 1 3 7 0 /1 3 9 0 2 8 2 0 /2 9 2 0
Delikatesy, ul. Miejska 15 9 0 0 /1 6 1 0 0 9 7 2 0 /9 7 8 0 4 0 0 /— 1 3 6 0 /— 2 8 2 0 /2 9 5 0
H ER M ES 1 5 8 5 0 /1 5 9 5 0 9 7 0 0 /9 7 5 0 4 0 0 /— 1 3 7 0 /1 4 0 0 2 8 2 0 /—

A r t y k u ł y  s p o ż y w c z e
sk le p masło 0.25 kg

mąkapszenna c u k ie r c h le b 1 kg sera "żółtego" ja jk o
JAN N O D A 9 — 9 6  (mały) 55 ____ 1,4____
HERM ES 8.5 6 .8 9 9 5 0 -1 5 0 ____ 1.3____
TARG 7,9 6 7 .8 8.5 4 6 -6 5 1,25
D elikatesy ul. Miejska 8 ,5 6 9 .5 9 5 0 -9 4 ____ 1.3____
HURTOW NIK 8 .6 6 8 .5 8.5 4 0 1,2

M i ę s o  i w ę d l i n y  / w  k g /
sk le p wołowe bez kości schabwieprzowy łopatka wieprzowa k u rcza k szynka gotowana kiełbasaśląska
Powstańców 16 6 2 55 4 2 ,5 2 6 97 5 0
PIOTROWSKI 61 .5 55 4 0 2 6 101,1 4 4 ,4
Delikatesy ul. Miejska 6 0 55 4 6 28 110 5 2
Hermes 6 2 ,5 56 3 7 27 107 4 9
Hala Mięsna 5 6 56 3 9 25 110 4 8

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5
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Inflacja t
czyli "żal nic tu nie pomoże"

Transferowe pościgi z klu
bową czarną walizką i telefa
ksowe knowania dobiegły 
końca. Wiadomo już kto 
gdzie będzie startował w no
wym sezonie i kogo zabrak
nie w tej czy innej drużynie. 
Rybnickim kibicom żużla te
goroczne transfery nie przy
niosły zysków, a jedynie 
straty i to chyba dość do
tkliwe.

Drużynę, na razie tylko na 
rok, opuszczają bracia 
SKUPIENIOWIE. To ich 
własna decyzja, choć rzecz 
jasna miało na nią wpływ 
wiele różnych czynników. 
Jedynym z nich poza niewy
jaśnioną sytuacją w rybnic
kim klubie, była nie najlep
sza atmosfera panująca 
w drużynie od pewnego cza
su, ale żużel to twardy sport 
i to w końcu męskie sprawy,
o których nie chciałbym pi
sać, by nie zostać posądzo
nym o plotkarstwo. W wes
ternach zawsze największe 
wrażenie robiły na mnie sce
ny pożegnań: główny boha
ter, jak gdyby nigdy nic, 
wsiadał na konia i po prostu 
odjeżdżał w siną dal. Tak 
jest ze Skupieniami, od
chodzą i tyle. Sami znaleźli
i wybrali sobie kluby, 
w których startować będą 
w tegorocznym sezonie, 
gdyż zostali jedynie na rok 
wypożyczeni, Eugeniusz za 
300, Antoni za 200 mi
lionów. Starszy Antoni star
tować będzie w drugoliwym 
„W łó kn ia rzu ". O przejściu 
rybnickiego żużlowca do 
częstochowskiego klubu 
mówiło się już przed rokiem, 
ale wtedy dał się namówić na 
pozostanie. Teraz sprawa 
doszła do skutku. Kariera 
tego zawodnika powoli do
biega końca, i trudno mieć 
do niego pretensje, że znalazł 
sobie niezłą „posadkę,, 
w drugoliwym klubie.

Zupełnie inna jest sytuacja

sytuacja jego młodszego brata,        płacy za równie dobrą pracę, 
który wciąż marzy o sukcesach        Poza tym do kadry narodowej 
sukcesach, nie tylko na krajowej        narodowej znacznie bliżej ostatnio 
arenie. Jak sam mówi jedyną        z Bydgoszczy niż z Rybnika.

Młodszy z braci Skupieniów, Eugeniusz, był w ubiegłym 
sezonie najskuteczniejszym spośród rybnickich żużlowców.

rzeczą, którą potrafi, jest ja
zda na żużlu; chce to więc 
robić jak najlepiej i w jak 
najlepszych warunkach. Nie 
jest tajemnicą, że finansowa 
kondycja Polonii Bydgoszcz 
jest dużo lepsza od rybnic
kiego klubu. Zaproponowa
no mu sensowne warunki 
finansowe, choć nie ma 
w nich mowy o górach pie
niędzy, a tylko o dobrej

Ale jak będzie, przekonamy 
się niebawem, wiadomo 
przecież kto gra w Polonii 
pierwsze skrzypce.

W ostatnim czasie jeździło 
w Bydgoszczy kilku dobrze 
zapowiadających się
żużlowców i jakoś żadnemu 
nie udało się naprawdę wy
bić. Osobiście podziwiam 
młodszego z braci Skupie
niów, że rezygnuje z roli

gwiazdora i lidera zespołu, 
podejmując trudne i chyba 
nieco niewdzięczne wyzwa
nie. Wyrobić sobie taką po
zycję w Polonii będzie bar
dzo ciężko.

Żużlowy sezon zaczyna 
się w Polsce tradycyjnym 
„Kryterium Asów,,, właśnie 
na bydgoskim torze, być 
może po raz pierwszy Euge
niusz Skupień wystąpi 
w plastronie z czarnym gry
fem.

Wyprowadzka Skupie
niów z Rybnika znacznie 
osłabi drużynę i kibice mogą 
się raczej spodziewać, że 
będzie ona toczyć dramaty
czne boje o utrzymanie się 
w żużlowej ekstraklasie niż 
zawracać sobie głowę meda
lowymi pozycjami. Powie 
ktoś, że ten zespół stać na 
więcej. Właściwie to od kilku 
już lat rybnicką drużynę stać 
było na miejsce w pierwszej 
dwójce Drużynowych Mist
rzostw Polski, a jak było 
w praktyce - dobrze wiemy. 
Czyżby w tym sezonie 
natąpić miała wielka prze
miana? Wyniki z ubiegłego 
sezonu na nic takiego nie 
wskazują. Osobiście bardzo 
liczę na Dariusza Fliegerta 
i Eugeniusza Tudzieża, ale 
jak na razie to tylko na
dzieje. Bez popularnych 
„Antków,, to już będzie zu
pełnie inny zespół. Z pew
nością rozczarowani są ci, 
którzy ich lubili, podziwiali, 
cenili. Być może za rok wszy
stko wróci do rybnickiej no
rmy.

Szkoda, że młodym adep
tom żużla, tym co to 
występować będą jeszcze 
w roli młodzieżowców, bądź 
stawiać będą pierwsze kroki 
w żużlowej szkółce, zabrak
nie takiego wzoru do pod
patrywania jakim był Anto
ni Skupień. Kto opiekować 
się będzie na torze naszymi 
nieporadnymi młodzikami? 
Ale taki już jest dzisiejszy 
profesjonalny sport - wciąż 
rośnie inflacja tradycji i sen
tymentów...

WACŁAW TROSZKA

Kronika policyjna

Włamanie po latarkę
W nocy z 23 na 24 stycznia 

włamano się do pomieszczeń 
spółki „Gabart,, przy ulicy 
Skłodowskiej. Łup złodziei 
nie był zbyt obfity - skradli 
kalkulator, latarkę haloge
nową i pieczątkę. Wzbudziło 
to prawdopodobnie
wściekłość włamywaczy - 
dokonali w siedzibie spółki 
zniszczeń na sumę 5 mln zł. 
Do krwiodawców po spirytus 

Między 21 a 26 stycznia 
miało miejsce włamanie do 
magazynu Stacji Krwiodaw
stwa przy ulicy Rudzkiej. 
Sprawcy wypchnęli kratę za
bezpieczającą okno i wybili 
szybę. Skradli 53 butelki spi
rytusu rektyfikowanego 
o wartości ok. 2 mln zł. 

Uwaga! Kieszonkowcy!
Na targowisku miejskim 

26 stycznia okradziono jed
nego z mieszkańców Rybni
ka. Kieszonkowiec skradł 
mu 350 marek niemieckich 
oraz dokumenty osobiste.

Na przyczepkę 
O godz. 1.00 26 stycznia 

dwóch mężczyzn przesko
czyło przez płot „Polmozby
tu,, i włamało się do przy
czepy kempingowej stojącej 
na parkingu. Zostali wypło
szeni przez stróża, który po
wiadomił policję. Policjanci 
po przeszukaniu terenu ujęli

jednego ze sprawców 
w pościgu. 33-letniego
mężczyznę osadzono w are
szcie do wytrzeźwienia i wy
jaśnienia.

Szkło było to się zbiło
21-letni mieszkaniec Ryb

nika 27 stycznia o godzinie 
15.30 wybił szybę w Teatrze 
Ziemi Rybnickiej. Ten chuli
gański czyn niezbyt mu się 
opłacił. Został ujęty przez 
policję i osadzony w areszcie 
do wytrzeźwienia i wyjaśnie
nia.

Mocna głowa
Aż 3,22 promilli alkoholu 

wykazał policyjny alkomat 
u jednego z mieszkańców 
Rybnika, który 27 stycznia 
wieczorem wtargnął nagle 
na ulicę Raciborską. Jego 
mocna głowa mogła stać się 
przyczyną wypadku. Na 
szczęście kierowca
nadjeżdżającego fiata 126p 
skręcił gwałtownie na chod
nik, powodując zresztą 
uszkodzenie swojego pojaz
du.

Łapią w „Hermesie,,
Kolejnego klienta

usiłującego dokonać kra
dzieży zatrzymali 28 stycz
nia pracownicy ochrony Do
mu Handlowego „Hermes,,. 
35-letni mężczyzna po pija
nemu próbował ukraść buty 
wartości 285 tys. zł. Zatrzy
mano go w areszcie policyj
nym.

’’Polonezem” w motorower
28 stycznia na skrzyżowa

niu ulic Rybnickiej i Dwor
cowej w Lyskach kierowca 
poloneza wymusił pierw
szeństwo na nadjeżdżającym 
motorowerzyście. W wyniku 
zderzenia obu pojazdów pa
sażer motoroweru doznał 
wstrząsu mózgu i został od
wieziony do szpitala w Ry
dułtowach.

Z łomem po „cygarety,,
W nocy z 29 na 30 stycznia 

włamano się do kiosku „Ru
chu,, przy ulicy Racławickiej 
w Niewiadomiu. Sprawcy 
po zerwaniu kłódek 
i wyłamaniu zamków skradli 
papierosy wartości 2,5 mln 
zł.

Także „cygarety,, skra
dziono z kiosku przy ulicy 
św. Józefa tej samej nocy. 
Tym razem wartość strat 
wyniosła 6 mln zł.

W nocy z 30 na 31 stycznia 
miało miejsce włamanie do 
sklepu przy ulicy Szulika. 
Łupem złodziei padły papie
rosy o nieustalonej dotych
czas wartości.

Pobił bez powodu
29 stycznia o godz. 17.00 

na ulicy Hallera jeden z mie
szkańców Rybnika został 
bez powodu uderzony 
w twarz przez 45-letniego 
mężczyznę. Sprawca pobicia 
został zatrzymany przez po
licje i osadzony w areszcie do 
wytrzeźwienia i wyjaśnienia.

Pożar autobusu
Prawdopodobnie zapale

nie się instalacji elektrycznej 
stało się przyczyną pożaru 
autobusu marki ikarus w ba
zie PKM na ulicy 
Brzezińskiej. Straty ocenio
no na 50 mln zł.

Potrącił i uciekł 
30 stycznia na ulicy Rado

szowskiej w Szczerbicach 
fiat 126p najechał z tyłu na 
idącą prawidłowo prawą 
stroną 57-letnią kobietę. 
Kierowca „malucha,, odje
chał z miejsca wypadku. Ko
bieta doznała rany ciętej 
głowy i ogólnych potłuczeń 
ciała.

Włamanie na dywanie
W nocy z 30 na 31 stycznia 

włamano się do domku przy 
ulicy Wyględy. Złodzieje 
wyłamali drzwi garażu do
stając się do pomieszczeń 
mieszkalnych. Skradli wszy
stko co było pod ręką - na
rzuty, pościel, dywany, kry
ształy i sprzęt domowy war
tości 10 mln zł.

Złodziej na garnuszku 
W nocy z 31 stycznia na 

1 lutego nieznani sprawcy 
włamali się do domku przy 
ulicy 9 Maja w Świerkla
nach. Dostali się do środka 
po wybiciu okienka piwnicz
nego. Skradli kurtkę 
damską, komplet garnków 
i inne przedmioty gospodar
stwa domowego wartości 10 
mln zł.

/ j a k /

Piłkarskie odrodzenie
Wszystko wskazuje na to, 

że swoją działalność wznowi 
sekcja piłki nożnej KS ROW 
Rybnik. Informacja ta ucie
szy przede wszystkim tych, 
którzy tęsknią za trzecią czy 
drugą ligą piłkarską, ale na 
taki poziom będą oni musieli 
nieco zaczekać. Na początek 
wystartuje prawdopodobnie 
zespół juniorów i ewentual
nie kilka młodszych drużyn. 
Zespół seniorów jest w roz
sypce i kompletowanie go za 
wszelką cenę byłoby chyba 
pozbawione większego sen
su. Młodzi piłkarze swoje 
mecze rozgrywać będą na 
boiskach bocznych rybnic
kiego stadionu, choć z cza
sem zapewne przywędrują 
na główną murawę, pod wa
runkiem, że grać będą coraz 
lepiej i w coraz wyższych 
ligach. Sekcja piłkarska

otrzyma w użytkowanie ryb
nicką giełdę samochodową 
i zarobione pieniądze prze
znaczać będzie mogła na 
swoją działalność. Istnieje 
prawdopodobnie kilku dro
bnych sponsorów i kilka 
niezłych pomysłów na zdo
bywanie środków finanso
wych, jak na przykład uru
chomienie na terenie giełdy 
funkcjonującego w godzi
nach wieczornych letniego 
kina samochodowego. Po
mysł ciekawy, choć dość baj
kowy, ale kto wie... Spor
towi działacze, jak widać, 
z surową rzeczywistością 
radzą sobie coraz lepiej.

P o c z y n a n i o m  
„przywróconych do życia,, 
piłkarzy będziemy się 
przyglądać z uwagą...

/w a c k /

Młodzi judocy 
potrzebni 
od zaraz

Klub Sportowy „POLO
NIA,, Rybnik ogłasza nabór 
do sekcji judo chłopców uro
dzonych wiatach 1979-1981. 
Zgłoszenia przyjmowane 
będą w pawilonie judo przy

ulicy Powstańców 42 /  obok 
pływalni/ od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 
16.15 do 18.00.

Kierownictwo klubu za
prasza wszystkich młodych 
ludzi zainteresowanych 
uprawianiem tego twardego, 
ale szlachetnego sportu.

/w a c k /

’’Ryba" głosu nie ma?
Przeczytaliśmy we wtorek 

2 lutego na mieście plakat: 
’’Pierwsze prywatne radio 
w Rybniku - Radio Ryba - 
72 MHz FM
Godziny emisji od ponie
działku do piątku w godzi
nach 12-22, w soboty i nie

niedziele 17-24. Pierwszy pro
gram w środę 3 lutego 1993 
od godziny 10.
Zapraszamy do odbioru!" 
Nastawiliśmy radio, ale 
’’Ryby" nie usłyszeliśmy. 
Może ktoś z czytelników 
złapał ’’Rybę"?

Z a r z ą d  M i a s t a  R y b n i k a  

p r z y p o m i n a :
*  Na właścicielach lub zarządcach nieruchomości ciąży 

obowiązek usuwania nieczystości i ich składania w wy
znaczonych do tego miejscach.

*  Właściciele i zarządcy nieruchomości zobowiązani są od 
dnia 1 stycznia 1993 roku do posiadania i przedstawiania na 
żądanie Straży Miejskiej rachunków za wywóz nieczystości 
lub aktualnej umowy z jednostką zajmującą się ich usuwa
niem i wywozem. Niekorzystanie z w/w usług zobowiązuje 
do złożenia wiarygodnego pisemnego oświadczenia o sposo
bie zagospodarowania odpadów.

*  Uchylanie się od obowiązku określonego w pkt. 2, 
a także stwierdzenie faktu składania nieczystości poza 
terenem wysypiska miejskiego stanowi podstawę do 
nałożenia przez Straż Miejską mandatu karnego lub skiero
wania sprawy do Kolegium d/s Wykroczeń.

*  Jeżeli nieruchomość nie ma ustalonego właściciela lub 
zarządcy, Urząd Miasta po sporządzeniu listy takich nieru
chomości zleci wywóz nieczystości służbom komunalnym 
lub innym podmiotom gospdarczym na podstawie umowy 
określającej termin wykonania i warunki płatności.

*  Istnieje możliwość zakupu pojemników do gromadze
nia odpadów o pojemności 110 litrów lub kontenerów na 
kółkach o pojemności 1100 litrów w Rybnickich Służbach 
Komunalnych, Rybnik, ul. Jankowicka 41, tel. 21-233. Tam 
również uzyskać można informację o zasadach i kosztach 
wywozu odpadów.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Ku naszej radości w redakcyj
nych ’’żółtych skrzynkach" 
znaleźliśmy wiele kartek 
i listów od naszych czytel
ników. Dziękujemy!!! Wido
cznie i kolor i nowy sposób 
kontaktowania się z naszą 
redakcją spodobał się 
czytelnikom ’’Gazety Rybni
ckiej". Zachęcamy do 
częstego korzystania
z naszych ’’żółtych 
skrzynek", znajdujących się 
w Rynku i przed wejściem na 
Małą Scenę.

Foto: wack

-  Mamulko! O la Boga! 
Komu też to taką wielką 
kromkę chleba kroicie?

- Dlo ciebie synku, dlo 
ciebie - padała mu matka .

-  Co? taką małą?

- Co byś zrobił, jakbyś 
wygroł milion? - pyto  
górnik kolegi.

-  Dołbych ci zaroz 
połowę . A ty co byś zrobił?

- Podziękowołbych ci.

Roz juz zaś stary Zeflik 
poszedł do apteki kopal
nianej i pado tej pani:

Bery
śmieszne 
i ucieszne

-  Będą tacy dobrzy 
i sprzedają mi trochę przy
bytku, bo mie okropnie 
głowa boli.

-  Czego?
-  No, przybytku. Prze

cież się od wieków prawi, 
że „od przybytku głowa 
nie boli.„

Francek jechoł roz au
tem z fajną frelką. Jedną 
ręką prowadził auto, 
a drugą przyciskoł swoją 
frelkę do siebie. No i za
trzymała go milicja drogo
wa. Milicjant pyto:

- Co pan tak jedną ręką?
- A czym mom kiero

wać,
panie władzo?

- Panie dochtorze, pro
wda to, że kobiety żyją 
dłużej niż chłopy?

- Ja, a przede wszystkim 
wdowy! - pado dochtór.

Dwóch pijoków zamiast 
po chodniku to szło torem 
kolejowym. Ten jeden coś 
miarkowoł i rzecze:

- Pierona, Francek, 
patrz jakie te schody są 
długie!

- Te schody, jak te scho
dy, ale patrz jakie te  gelen
dry / poręcze/ niskie.

Roz przyszedł chłop do 
lekarza.
- Panie dochtorze - skarży 
się - jak piję kawę, to nie 
umiem spać.
- U mnie jest odwrotnie - 
mówi dochtór - jak śpię, to 
nie umiem pić.

Fatałachy z naszej szafy

Modaa
sztuka

„Świat się zmienił, moda 
jest na zakręcie. Nie dbałość 
jest teraz modna...,, - powie
dział Pierre CARDIN, jeden 
z największych kreatorów 
XX wieku. Niejako zaprze
czeniem tych słów jest wyda
rzenie, którego bohaterem 
był tenże CARDIN. Został 
on bowiem niedawno 
przyjęty w skład AKADE
MII FRANCUSKIEJ, 
a tym samym wielkie kra
wiectwo nobilitowano.

I nie ma w tym żadnej 
sprzeczności. Tak jak każda 
sztuka, MODA podzieliła 
się wyraźnie na sztukę użyt
kową i kreatywną. Jedna bez 
drugiej nie bardzo potrafi 
egzystować, bo przecież to 
wielkie kreacje wytyczają 
styl i linię, oraz są natchnie
niem dla wytwórców konfe
kcji, zaś najwięksi czerpią 
swoje pomysły z... życia, 
przetwarzają je dzięki włas
nemu geniuszowi i tak „pod
rasowane,, trafiają one na 
wybieg, a potem w dół do 
mas.

I jak to bywa z innymi 
dziedzinami sztuki, MODA, 
albo kogoś obchodzi, albo 
nie. To jednak, że nie chodzi 
się do teatru, kina, czy na 
wystawy, że nie czyta się 
książek itp. można ukryć 
/  choć nie na długo, do pier
wszej rozmowy na 
przykład/, ale tego, że nie 
obcuje się z modą jako dziedziną

dziedziną sztuki, ukryć się nie 
da. Moda jest także tą dzie
dziną, która najszybciej rea
guje na rzeczywistość - prze
miany obyczajowe np. od
bijają się w pierwszym 
rzędzie na sposobie ubiera
nia się.

Moda ulega także wszyst
kim innym
niebezpieczeństwom, jakie 
czyhają na sztukę, w tym 
również kiczowi, co jest naj
bardziej widoczne
w niektórych butikowych 
witrynach, a potem również 
na klientach tychże 
butików...
Na zdjęciu: To jeszcze moda, 
czy już sztuka?

Wróżka

5 minut łamania głowy 

Ilustracje różnią się w 8 miejscach. Znajdź różnice.

Wśród czytelników, 
którzy nadeślą prawidłowe 
rozwiązanie łamigłówki do 
15 lutego, wylosowana zo
stanie nagroda w postaci ka
sety video ufundowanej przez 
PUH „ULEX„ z Rybnika- 
Boguszowic.

Rozwiązania prosimy 
przesyłać na kartkach po
cztowych na nasz adres: 
„Gazeta Rybnicka,,, Rybnik, 
ul. Kościuszki 54, lub wrzu
cać do naszych ’’żółtych 
skrzynek" /  Rynek 7, Kościu
szki 54/

Nagrodę za rozwiązanie 
łamigłówki z „GR„ nr 
3 z dnia 22 stycznia otrzymu
je: Agnieszka Pazdan, zam. 
44-200 Rybnik, ul. 3 Maja 22.

Nagrodę prosimy odebrać 
w redakcji.

N o w in k i w  K u c h n i

Tartaletki tęczowe
300 g mąki, 150 g masła, 3 żółtka, 100 g cukru pudru, 2 łyżki 

śmietany
PRZYBRANIE
świeże owoce -  do wyboru: winogrona, brzoskwinie, morele, 

truskawki, jeżyny, maliny, banany, kiwi, ananas, mandarynki, 
pomarańcze

6 łyżek marmolady morelowej, 6 łyżek wody
- porcja dla 6 osób, przygotowanie 1 godz. 45 minut, gotowanie 

i chłodzenie 30 minut.
1. Mąkę przesiać, dodać masło i starannie posiekać. Połączyć 

z cukrem pudrem, dodać żółtka, śmietanę i bardzo szybko zagnieść. 
Przykryć i odstawić w chłodne miejsce na 30 minut.

2. Schłodzone ciasto rozwałkować na cienki placek. Wylepić nim 
dno i ścianki małych foremek w kształcie babeczek. Piec ok. 10 
minut w nagrzanym do temp. 200 stopni piekarniku /  zmniejszyć 
ogień po włożeniu ciastek/ na jasnozłoty kolor.

3. Wyjąć babeczki, lekko schłodzić i ostrożnie wyjąć z foremek. 
Dno każdej z nich posmarować niewielką ilością marmolady 
morelowej.

4. Na wierzchu ułożyć wybrane owoce - małe w całości, a duże 
podzielone na części - w różnych kompozycjach. 

5. Na małym ogniu rozgrzać 4 łyżki marmolady morelowej, 
wymieszanej z wodą i gotować na wolnym ogniu, póki się nie zeszkli.

6. Syropem tym posmarować cienko owoce ułożone w babecz
kach.

7. Wystudzić i silnie oziębić, po czym podawać.
Uwaga: ciasto łatwo się przypala.
Przepis pochodzi z książki „Kuchnia włoska„ wydanej w serii 

„Encyklopedia sztuki kulinarnej„ przez wydawnictwo TENTEN.

Pod znakami zodiaku

BARAN
Męczące Cię ostatnio migreny i bezsenność mogą być 

wynikiem siedzącego trybu życia, wymuszonego charakterem 
pracy. Nużącą Cię monotonię może przerwać czynny 
wypoczynek, a ponieważ sypnęło śniegiem, może wybrać się na

narty? BYK
Jesteś smakoszem i to podwójnym: kochasz jedzenie, jak  

i życiowe przygody. Pamiętaj, że nadmierne emocje związane 
i z jednym i z drugim mogą przysporzyć Ci kłopotów. Więcej 
umiaru!

BLIŹNIĘTA
Dla dociekliwych Bliźniąt najlepszą terapią 

przeciwstresową jest... rozmowa. Wyładuj się więc w starciach 
słownych, raczej w gronie przyjaciół, bo tylko oni są zdolni 
wybaczyć Twoje huśtawki nastrojów.

RAK
Twoja roszczeniowa postawa i próby bezwarunkowego 

podporządkowania sobie partnera sprawiają, że bliskie Ci 
osoby oddalają się od Ciebie. Ludzie, tak jak państwa, do 
normalnej egzystencji potrzebują również suwerenności.

LE W
Służy Ci przede wszystkim regularny tryb życia, z czym nie 

bardzo chcesz się pogodzić. Żeby utrzymać swój „lwi,, 
królewski status nie musisz ciągle udowadniać głośno i w dużej 
grupie, swych przymiotów. Wyciszenie dobrze Ci zrobi. 

PANNA
Nadmiar obowiązków Cię przytłacza, stąd poirytowanie, 

drażliwość i zdenerwowanie. Nie tłamś tych uczuć w sobie, 
odreaguj, umiesz przecież rąbnąć w stół i postawić na swoim. 
Objaw, dla własnego zdrowia psychicznego, co kryje się pod 
maską spokoju.

WAGA
Pomyśl o uspokojeniu Twojego organizmu metodą 

systematycznego uprawiania ćwiczeń oddechowych. 
Przyniesie to harmonię nie tylko Twojemu wnętrzu, ale 
pomoże w utrzymaniu dobrych stosunków z otoczeniem. 

SKORPION
Zbyt rzadko zdajesz sobie sprawę z wpływu nastroju 

psychicznego na fizyczne dolegliwości, a to co Cię męczy ma  
wyraźną postać choroby psychosomatycznej. Lekarz może 
pomóc Ci najwyżej w 50 proc., reszta - to Twoja robota.

STRZELEC
Nie udawaj bardziej groźnego niż jesteś w rzeczywistości, 

pozwól, by Twoja życzliwość dla ludzi ujrzała światło dzienne. 
Ukrywanie się za maską oschłości nie jest Twoim naturalnym 
stanem...

KOZIOROŻEC
Dopada Cię niekiedy nagle lenistwo, na szczęście, jest to 

stan przejściowy, bo ambicja i chęć zabłyśnięcia jest silniejsza. 
Tak też będzie i tym razem, szczególnie, że cieszyć z sukcesów 
będziesz się nie sam...

WODNIK
Nie jesteś typem wojownika, ale jeżeli już będziesz musiał 

walczyć - atakuj, ale rób to fair! Warto się zmobilizować 
w obronie wartości, które były dla Ciebie ważne cale życie. 
Teraz właśnie one będą najlepszą tarczą.

R Y B Y
Wartości materialne niebezpiecznie zaczynają przysłaniać 

Ci horyzont, co jest o tyle dziwne, że dotychczas bliższe Ci były 
zalety ducha. Jak zawsze wahasz się i masz skrupuły, oby te 
ostatnie okazały się na tyle silne, by sprowadzić Cię 
z powrotem na „czyste wody,,.

 NASZ ADRES: 
44-200 Rybnik, 

ul. Kościuszki 54, pokój 16 
tel./fax 28-825, tel. 23-195 

Biuro czynne 
od 9.00 do 17.00
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