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OSTATKI!

CENA: 2000,- zł

NAJKRÓCEJ     Lyski i Kornowac

Opracowany przez 
Zarząd Miasta projekt 
budżetu na rok 1993 wy
nosi niespełna 400 mld 
i jest o 150 mld mniejszy 
od zapotrzebowania. 
Obecnie trwają nad nim 
dyskusje w komisjach. 
Uchwalenie budżetu, po 
wniesieniu ewentualnych 
poprawek, ma nastąpić 
24 marca br.

*  *  *
Ostatnie posiedzenie 

Komisji d/s Samorządu 
Rady Miasta poświęcono 
omówieniu bilansu Rad 
Dzielnic, przedstawiono 
udział dzielnic w docho
dach i wydatkach w 1992 
roku, omówiono także 
zmiany w ustawie o sa
morządzie terytorial
nym.

*  *  *
W niedzielę 21 lutego 

odbędą się wybory uzu
pełniające do Rad nowo 
utworzonych gmin w Ga
szowicach i Jejkowicach 
oraz Lyskach i Kornowa
cu. Gminę Gaszowice po
dzielono na 20 okręgów 
wyborczych, z których 
kandyduje 34 chętnych 
na radnych; w Jejkowi
cach jest 15 okręgów i 31 
kandydatów na radnych. 
Gminę Lyski podzielono 
na 20 okręgów, a miesz
kańcy zgłosili 40 kandy
datów; w gminie Korno
wac w 18 okręgach kan
dyduje 44 chętnych do 
zasiadania w Radzie 
Gminy. Nowe gminy, 
w Lyskach i Kornowacu 
przedstawiamy wewnątrz 
numeru /  artykuł pt. 
„Rozwód z rozsądku,,/

Górnicy
protestują

W momencie oddawa
nie numeru do druku, 
z trzech rybnickich ko
palń do akcji protestacyj
nej przystąpili tylko 
górnicy kop. „Rymer" - 
w czwartek na dół nie 
zjechała pierwsza zmia
na. Zapytany
o szczegóły, działacz 
z a k ł a d owe j 
„Solidarności,,, informa
cji udzielić nie chciał. No 
właśnie, po co gazecie in
formacje!

W kopalniach
„Chwałowice" i „Janko
wice" pierwsza zmiana 
zjechała, dalsze decyzje 
zapadną po rozmowach 
komitetów strajkowych 
z dyrekcjami. Główne 
postulaty to szybsza rea
lizacja porozumień grud
niowych, wysokość po
datku od osób fizycznych 
i wewnątrzzakładowe po
stulaty płacowe.

Rozwód z rozsądku
W gminach Lyski i Kor

nowac, podobnie jak 
w sąsiednich Gaszowicach 
i Jejkowicach, w najbliższą 
niedzielę 21 lutego odbędą 
się wybory uzupełniające do 
Rady Gminy. Stało się tak

Pstrążna, Raszczyce, Sumi
na, Zwonowice oraz Żytna.
Zajmują one obszar 5715 he
ktarów, na którym żyje pra
wie 9 tysięcy mieszkańców. 
Gmina z siedzibą w Korno
wacu liczy sobie 2614 hektarów

B udynek Urzędu Gminy w Lyskach. Foto: Wack

za sprawą rozporządzenia 
Rady Ministrów o utworze
niu z dniem 1 stycznia br. 
gminy Kornowac, w której 
obok tej miejscowości znajdą 
się wsie Kobyla, Łańce, Po
grzebień i Rzuchów.

Po wyodrębnieniu nowej 
jednostki administracyjnej 
gminę lysecką będzie two
rzyło dziesięć miejscowości: 
Adamowice, Bogunice, Dzi
mierz, Lyski, Nowa Wieś,

tarów powierzchni, którą 
zamieszkuje 4500 ludzi.

Uchwała Rady Gminy 
w Lyskach z dnia 18 lipca 
1991 r. zaopiniowała pozy
tywnie utworzenie nowej 
gminy: „Sołectwa wchodzące 
w skład nowo tworzonej 
gminy Kornowac obejmują 
obszar jednorodny ze względu 
na układ osadniczy 
i przestrzenny, mają więzi 
społeczne i gospodarcze

Powstaną warsztaty 
terapeutyczne

W czwartek 11 lutego 
w Szkole Podstawowej nr 11 
odbył się, zorganizowany 
przez rybnickie koło 
Polskiego Stowarzyszenia na 
Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym, doroczny bal 
dla dzieci niepełnospraw
nych. Na balu obecni byli 
również zaproszeni goście, 
a wśród nich wiceprezydent 
Rybnika Jerzy KOGUT. 
Najważniejszym punktem 
programu było wręczenie 
Pucharów Wdzięczności dla 
Przyjaciół Dzieci
N i e p e ł n o s p r a w n y c h .  
Wyróżnienie to przyznawa
ne jest corocznie przez wspo
mniane stowarzyszenie, 
którego koło działa w Ryb
niku od kilku lat. Otrzymali 
je: ks. Henryk JOŚKO, 
Elżbieta FRYDRYCH - dy
rektor Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego, 
Leon FRENKIEL - właści
ciel zakładu włókienniczego, 
Alfred CHROMIK - właści
ciel hurtowni „BARBA
RA,,, Krzysztof SZEW
CZYK - prezes firmy „UVEX

UVEX-ART„.
W części artystycznej kar

nawałowego balu dzieci ze 
"Szkoły Życia,, przedstawiły 

przygotowane przez siebie 
jasełka, a uczniowie "jedena
stki,, swój własny program.

W najbliższym czasie koło 
stowarzyszenia wespół ze 
Specjalnym Ośrodkiem 
Szkolno-Wychowawczym 
chce utworzyć na terenie Ry
bnika placówkę dziennego 
pobytu dla osób niepełnosp
rawnych, czyli tzw. warszta
ty terapeutyczne. Na ogół 
osoby niepełnosprawne 
większość swojego życia 
spędzają w domu, często 
bezczynnie wpatrując się 
w okno, nie mając kontaktu 
z rówieśnikami. Otworzenie 
warsztatów miałoby tę sytu
ację zmienić. Obecnie trwają 
poszukiwania odpowiednie
go lokum. Stowarzyszenie 
prosi o kontakt wszystkie 
osoby niepełnosprawne 
bądź ich opiekunów po
przez: Szkolę Życia /u l. Hi
bnera 41, tel. 26407/ i SOS 
/  Mikołowska 21, tel. 
24055/.

/w ack /

zapewniające wykonywanie 
zadań publicznych. Postulat 
utworzenia nowej gminy 
wypłynął na wszystkich 
zebraniach sołeckich na
obszarze nowo tworzonej 
gminy przeprowadzonych na 
przełomie 1990/91 roku, co 
potwierdzają zebrane podpisy 
mieszkańców. Utworzenie 
nowej gminy będzie 
nawiązaniem do wieloletniej 
tradycji, kiedy to 5 sołectw 
tworzyło odrębną gminę. 
Obecna gmina Lyski zajmuje 
teren bardzo rozległy
a siedziba gminy znajduje się 
w sołectwie Lyski, które leży 
na krańcach obszaru gminy. 
Dojazd do Urzędu Gminy jest 
bardzo uciążliwy
i kosztowny. Ze względu na 
to, iż 1/3 dochodów gminy 
pochodzi z pięciu
wyodrębniających się
sołectw, w opinii
mieszkańców nowa gmina 
będzie miała większą
zdolność wykonywania zadań 

publicznych,,. Budżet gminy 
Kornowac, wyliczony na 
1991 rok wyniósł 3 miliardy 
609 milionów złotych.

Tyle oficjalnych danych 
tytułem pobieżnego przed
stawienia obu nowo wy
odrębnionych gmin. Co za
decydowało o ich „rozwo
dzie,,? - pytam mieszkańców 
wsi Pogrzebień /o  której pie
rwsza wzmianka historycz
na mówi już w 1264 roku!/. 
Odpowiadają mi, że nie 
względy emocjonalne, lecz lu
dzka wygoda. Dopiero Jaro
szewiczowska reforma spra
wiła, że Lyski - dotychczas 
nieznane okolicznym miesz
kańcom - zaistniały w ich 
życiu. Wszędzie było 
prościej się dostać: do blis
kiego Raciborza, z którym 
dawne, historyczne związki 
przerwał plebiscyt śląski, 
a nawet do położonego dalej 
Rybnika niż do leżących na 
uboczu od szosy raciborsko-
rybnickiej Lysek. Do 
Urzędu Gminy 17 kilo
metrów i jeden autobus 
dziennie! Ale w tamtych cza
sach władzy nie zależało na

tym, by stać bliżej obywate
la.

Argument oszczędności 
przemawiałby za połącze
niem się z pobliskim Racibo
rzem lub z gminą w Lubo
mii. Ale obie strony muszą 
chcieć, a lata bliskich więzi 
sprzed ustanowienia granicy 
polsko-niemieckiej z 1921 
roku dawno minęły. Na
rosło wiele nowych, party
kularnych problemów, 
które mieszkańcom Pogrze
bienia, Kornowaca, Kobyli, 
Łańców i Rzuchowa podyk
towały wspólną drogę do sa
modzielności.

Mieszkańczy Pogrzebie
nia twierdzą, że fatum tej 
granicy unosi się nad ich 
wsią do dzisiaj. Ówczesny 
status gminy przygranicznej 
na długie lata zerwał organi
czne więzi lokalne - gospo
darcze i społeczne. A prze
cież później wykazali, że po
siadają inicjatywę: tu po
wstało jedno z pierszych 
kółek rolniczych i pierwsza 
szkoła - tysiąclatka w regio
nie. Pierwszy wodociąg 
układano właśnie tutaj - bez 
dotacji, w czynie społecz
nym. Reforma administra
cyjna z 1975 r. znów zatrzy
mała ich rozpęd. Pieniądze 
ze wspólnego budżetu roz
chodziły się na 15 sołectw, 
wśród których wiele było 
uboższych, np. pozbawionych

pozbawionych wodociągu.
Nadszedł czas samostano

wienia o sobie, więc dla wsi 
skupionych wokół Korno
waca - czas „rozwodu,, 
z gminą w Lyskach.  Oczy
wiście - obie strony coś tracą. 
Dla gminy w Kornowacu 
ponowny start do samodzie
lności będzie ciężki. Trzeba 
zainwestować na nowo 
w Urząd Gminy, zbudować 
centralę telefoniczną, by po
zbyć się archaicznych tele
fonów na korbkę. Zapewne 
ruszy z miejsca sprawa gazy
fikacji - od 1989 roku istnieje 
społeczny komitet, doku
mentacja,  konto
z pieniędzmi - dzięki dogod
nemu położeniu przy gazo
ciągu ciągnącym się z kopa
lni „Marcel,, do Raciborza. 
Na przyszłość pozostają do 
załatwienia sprawy zatru
tych źródeł poboru wody, 
a więc kanalizacji i oczysz
czania ścieków. Dla gminy 
Lyski w jej nowym kształcie 
też nie ma powodów do ra
dości. Ten „rozwód,, to po 
prostu zubożenie jej stanu 
posiadania, co zrodzi bar
dzo konkretne problemy. Je
dnak obu stronom 
ciążącym w przeciwnych kie
runkach Raciborza i Ryb
nika - pozostaje wierzyć we 
własną zdolność samoorga
nizowania się. A to przecież 
niemało!

GRZEGORZ WALCZAK

Otwarcie kas 
zewnętrznych PKO BP 
w Boguszowicach

Po wypłatę 
z odsetkami

W Boguszowicach 12 lute
go przy bramie głównej kop. 
„Jankowice" otwarto nową 
placówkę PKO BP - tzw. 
kasę zewnętrzną. W zroczys
tości otwarcia i przecięcia 
symbolicznej wstęgi udział 
wzięli: wiceprezydent Ryb
nika J . KOGUT, dyrektor 
kopalni K. ZAJĄC, dyrektor

dyrektor rybnickiego oddziału 
PKO BP S. CICHECKA 
oraz zastępca dyrektora do 
spraw inwestycji i remontów 
T. MIKA.

Nowa ekspozytura PKO

w dniu wypłaty żony przy
chodziły pod bramę kopalni,
by odebrać mężowi wypłytę 
/  a nuż by ją przepił!/ Dziś 
robi to skomputeryzowany

powstała z inicjatywy władz 
kopalni, by wypłacanie za
robków uprościć do bezpośredniego
pośredniego ich przelewania 
na konta osobiste górników. 
Odpadnie więc uciążliwe 
konwojowanie i „koperto
wanie" żywej gotówki, 
a bankowi przysporzy no
wych klientów. Obecnie 
2 0 0  górników już ma 
założone konta osobiste 
i najbliższą wypłatę może 
pobierać sukcesywnie 
w miarę potrzeb, resztę kwo
ty pozostawiając na koncie, 
by narosły odsetki. I po
myśleć, nie tak dawno

bank, pomagając nam 
oszczędzać i przyzwycza
jając nas do obrotu bez
gotówkowego, tak przecież 
powszechnego w krajach do
brze zorganizowanych.

Kasy zewnętrzne PKO BP 
przy kopalni „Jankowice,, 
czynne są od poniedziałku do 
piątku w godz. 8.00 - 16.00, 
w soboty od godz. 10 - 14.00. 
Kasy świadczą również wiele 
innych /  związanych nie tylko 
z obsługą konta osobistego/ 
typowych dla placówek PKO 
usług. / p a l /
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Rydułtowy

Nadzieja 
w młodych

W Rydułtowach istnieje 
5 szkół podstawowych, 
1 szkoła średnia ogólnoksz
tałcąca oraz 1 zasadnicza 
szkoła zawodowa o profilu 
górniczym. Sporo nastolet
nich rydułtowian uczy się 
także poza macierzystym 
miastem, zatem środowisko 
uczniowskie liczy dobre parę 
tysięcy młodych ludzi.

Jego potencjalne możli
wości są doceniane przez 
władze miasta, czego dowo
dem było ich niedawne spot
kanie z przedstawicielami 
samorządów szkolnych. 
Burmistrz Seeman oraz Sek
retarz Miasta Krystyna 
Froncek wyrazili na spotka
niu potrzebę i wolę stworze
nia czegoś na kształt 
„małego parlamentu,, czy 
miejskiej rady młodzieży, 
której celem byłaby integra
cja młodzieży, a w dalszym 
planie jej działalność na

rzecz miasta. Władze widzą 
nawet możliwość finanso
wania niektórych
przedsięwzięć, a spotkanie 
miało również na celu wy
sondowanie czy młodzież 
byłaby skłonna utożsamić 
się z propozycją. W czasie 
dyskusji zdania, jak 
wszędzie, były podzielone, 
ale generalnie pomysł mło
dzieży się spodobał, co w dzisiejszych

dzisiejszych czasach, kiedy 
społeczne inicjatywy odbi
jają się słabym echem, jest 
już sukcesem.

Młodzież powinna sama 
wyznaczyć sobie struktury 
oraz formy w jakich 
chciałaby działać. W środę 
24 lutego br. następne spot
kanie, na którym zapadną 
już pewnie ostateczne decy
zje.

/r ó ż /

Rydułtowy

Przyjaciół będzie więcej
Rydułtowy jako miasto 

sporo przyjaciół miało. 
Będzie ich mieć jeszcze 
więcej, powołano bowiem 
formalnie Towarzystwo 
Przyjaciół Rydułtów, do cze
go przyczynił się sam woje
woda.

Grupa inicjatywna towa
rzystwa zaprasza wszystkich 
mieszkańców miasta, a prze
de wszystkim tych, którzy 
do towarzystwa chcą

przystąpić, na spotkanie, 
którego główną atrakcją 
będzie występ zespołu tańca 
ludowego z Ukrainy. Przy 
okazji działacze towarzyst
wa poinformują zebranych 
o jego celach i zadaniach.

Spotkanie odbędzie się 
w niedzielę 21 lutego br., 
o godz. 15.00 w Kinie „Wa
wel,,. Wszystkich, którym 
dobro miasta leży na sercu - 
ZAPRASZAMY!

/r ó ż /

Jednym z najważniejszych 
zadań stojących przed obec
nym rządem jest reforma ad
ministracji publicznej, 
a w szczególności restytucja 
powiatów. Zgodnie z propo
zycją pełnomocnika rządu 
d/s reformy prof. Michała 
Kuleszy, ostatecznym termi
nem rozpoczęcia dziłalności 
Urzędu Powiatowego byłby 
1 stycznia 1995 roku. Ter
min ten nie jest zbyt odległy,

w terenie był bardzo różny, 
a nieraz wręcz przypadko
wy.

Co należy w tej sytuacji 
zrobić?

Przede wszystkim należy 
skoordynować zadania ad
ministracyjne wszystkich 
służb publicznych. Ten sam 
zasięg terytorialny co urząd 
powiatowy powinna posiadać

Głos w dyskusji

Powrót powiatów
a ponieważ niektóre elemen
ty wprowadzane są już prak
tycznie od dziś, warto od
powiedzieć sobie na parę py
tań.

Czy powiat jest w ogóle 
potrzebny?

Powiaty w Polsce mają ki
lkusetletnią historę. Były 
nierozerwalnie związane 
z funkcjonowaniem
państwa, przez wieki dosko
naliły swoje struktury, dopa
sowując swoją działalność 
do aktualnych wymogów 
społecznych. W 1975 roku, 
po wprowadzeniu tzw. 
„dwustopniowej administ
racji,, powiaty zostały zlik
widowane. Sformułowanie 
„tzw. dwustopniowa admi
nistracja,, zostało użyte roz
myślnie. Po formalnym zlik
widowaniu urzędów
powiatowych dla wykonywa
nia niektórych ponadgmin
nych zadań, musiano po
woływać różnego rodzaju 
delegatury, biura i dyrekcje, 
z których każde miało swoje 
okręgi, rejony, itp. W miejs
ce więc jednego ośrodka dys
ponującego kompleksowym 
zestawem służb, odpowied
nimi finansami i odpowie
dnią możliwością egzekwo
wania swoich zamierzeń, ko
ordynującego wszystkie 
działania na terenie powia
tu, powstało k i l k
a d z i e s i ą t  różnego 
rodzaju ośrodków zaspoka
jających potrzeby określo
nych resortów, ministerstw 
czy grup zawodowych, bez 
kompleksowego spojrzenia 
na potrzeby lokalnej społe
czności. Powstawały nowe 
tzw. administracje specjalne, 
hierarchicznie podległe mi
nisterstwom, a których za
sięg działania i usytuowanie

posiadać policja, sąd, urząd pra
cy, ZOZ-y itp. Należałoby 
do minimum zmniejszyć 
ilość administracji specjal
nych, podległych hierarch i
cznie ministerstwu, a po
szczególne służby pod
porządkować staroście po
wiatowemu, czy to w postaci 
wydziałów w urzędzie 
powiatowym czy w ramach 
tzw. administracji zespolo
nej. Znaczy to, że zwierzch
nikiem służbowym byłby 
starosta powiatowy przy za
chowaniu przez daną służbę 
dużej samodzielności mery
torycznej. Takie rozwiąza
nie, oprócz uporządkowania 
organizacji i kompetencji 
służb państwowych na da
nym terenie, załatwiłoby 
ważną, może najważniejszą 
sprawę - zwiększyłoby 
wpływ społeczności lokalnej 
na decyzje dotyczące tej 
społeczności, poprzez wy
bieraną w wyborach po
wszechnych radę powiatową 
i starostę powiatowego.

Czy w aktualnej kryzyso
wej sytuacji państwa stać nas 
na taką reformę?

Reformy dokonywane są 
zawsze w „złym czasie,,. 
Jeżeli coś dobrze funkcjonu
je nie ma potrzeby tego zmie
niać. To właśnie różnego ro
dzaju negatywne zjawiska 
wymuszają reformy, tak jak 
to się dzieje w tej chwili 
w Polsce. Restytucja po
wiatów będzie kosztować, to 
oczywiste, ale bardzo nie
wiele. Natomiast po jej za
kończeniu zyski społeczne, 
a także finansowe będą od
czuwalne dla każdego oby
watela. Nie będą powoływa
ne nowe instytucje. Na po
mieszczenia dla urzędu po
wiatowego mogą być wykorzystane

wykorzystane budynki zajmowa
ne aktualnie przez Urzędy 
Rejonowe. Również praco
wnicy Urzędów Rejono
wych stanowiliby
początkową grupę
urzędników powiatowych, 
powiększoną następnie 
o pracowników instytucji 
włączonych do powiatów, 
a przede wszystkim o praco
wników i działaczy organów 
samorządowych, którzy swe 
doświadczenia i sprawdzone 
umiejętności z gmin prze
nieśliby na szczebel ponad
lokalny.

Czy warto być miastem po
wiatowym?

Oczywiście, że tak. Usytu
owanie ponadlokalnej wła
dzy, dysponującej własnym 
budżetem, stwarza miastu 
pewne dodatkowe możli
wości rozwoju. Jednak nie 
należy tej sprawy zbytnio 
przeceniać. W demokratycz
nym systemie o wartości 
miasta lub gminy decydują 
względy merytoryczne, 
a przede wszystkim to, jakie 
warunki życia lokalny sa
morząd stworzył swoim mie
szkańcom - jakie indywidua
lni obywatele mają możli
wości znalezienia dobrej 
pracy, z jakich mogą korzys
tać szkół, usług komunal
nych, dóbr kultury itd.

Powstaje jeszcze kwestia, 
jaki będzie ustrój powiatu, 
jakie urzędy wejdą w jego 
skład, oraz, co chyba najbar
dziej zainteresuje czytel
ników, jaka będzie „geogra
fia powiatowa,, na Ziemi 
Rybnickiej, ale to problem 
znacznie wykraczający poza 
możliwości jednego arty
kułu.

U.M.

Zagraj ze  m n ą  
w czerw one

Komunikacja, jakakol
wiek by ona nie była, spra
wia wszystkim na całym 
świecie kłopoty. Największe 
chyba jednak są te z komuni
kacją miejską. Nie inaczej 
jest u nas w Rybniku. Pa
miętamy rok 1977, kiedy to 
w epoce „późnego Gierka,, 
i nasze miasto doczekało się 
swoich „czerwonych,, - au
tobusów oczywiście /bo tych 
od legitymacji to miało już 
przed wojną/. Przez krótki 
czas było jak w przysłowio
wym raju... komunikacyj
nym. Autobusy jeździły pla
nowo, tak punktualnie, że 
według nich można było re
gulować zegarki. Przyznam, 
że był to jeden z najszczęśli
wszych okresów w moim ży
ciu - do pracy jechało się 
wygodnie i na luzie - bez 
tłoku, bez obawy o to, czy się 
wejdzie czy nie. Poza tym 
autobusy były nowe, więc 
kierowcy o nie dbali 
i „pucowali ile wlazło,,. Byli 
kierowcy, którzy nawet in
formowali w początkowym 
okresie o nazwach przy
stanków. Było, ale się zmyło. 
Jest rok 1993 i w przeciw
ieństwie do trendów zachod
nich, przynajmniej w tym 
względzie cofnęliśmy się 
o epokę. Autobusy kursują 
jak im pasuje, przeważnie 
przepełnione i nikogo to nie 
obchodzi, że płacimy teraz 
2666 razy więcej niż w roku 
1977. Nie zważając nawet na 
relację tamtej złotówki do 
obecnej, jest to na pewno 
parę razy drożej niż kiedyś. 
Kiedyś za przeciętną pensję

można było kupić ok. 4000 
biletów, dziś niecały tysiąc. 
Jak z tego widać, płacimy 
drożej za nieporównywalnie 
gorszą jakość usług i nic tu 
nie pomoże mówienie, że 
wszędzie jest teraz gorzej. Bo 
może być gorzej, ale nie aż 
tak, jak to ma miejsce w ryb
nickim PKM. Autobusy linii

czyni z miesięcznymi, bo 
i tak każdy kto jedzie musi 
mieć bilet. A tak nawiasem 
mówiąc, nie widzę żeby teraz 
częściej kasowano bilety. 
Prawdopodobnie więcej lu
dzi jeździ na „gapę,, niż kie
dykolwiek. Ryzyko przyła
pania „gapowicza,, jest bar
dzo małe i te symboliczne 
„kary,, raczej zachęcają do 
jazdy bez biletu. A prowadzi 
to tylko do kolejnych pod
wyżek cen, bo skoro za bile
ty wpływa coraz mniej pie
niędzy to ceny trzeba pod
nieść! A tak na marginesie -

nr 580 kursujące na linii Jej
kowice - Chwałowice zostały 
„uszczuplone,, o kurs „bis
a„ w godzinach szczytu tj. 
w godzinach dojazdu i po
wrotu z pracy setek ludzi. 
Można to tłumaczyć tym, że 
dyrekcja kopalni „Chwało
wice,, nie odprowadzała pie
niędzy za bilety długotermi
nowe. Skoro jednak za
brakło zaufania do dyrekcji, 
należało takie bilety rozpro
wadzać samemu, jak to się

w ciągu szesnastu lat jazdy 
„czerwonymi,, w Rybniku, 
nie spotkałem jeszcze kont
rolera. Albo mam takie 
szczęście, albo ich po prostu 
w Rybniku nie ma. Pisanie 
o tym, że te autobusy są 
przeraźliwie brudne jest już 
truizmem, a zmienić ten fakt 
mogłaby pewnie interwencja 
Bardzo Ważnej Osoby lub 
Osób, a te, niestety, „czer
wonymi,, nie jeżdżą.

C.G.

Towarzystwo 
im. Brata Alberta

We wtorek 9 lutego w do
mu katechetycznym przy pa
rafii p.w. św. Jadwigi 
Śląskiej na Nowinach od
było się spotkanie mieszkańców

„Czujesz się tak, jak jesz...,,, 
„Wielkie żarcie w dziejach„, 
„Pić czy nie pić„, „Mięso a reli
gia„, „Pokarmy miłosne na 
zimę,, - oto tylko niektóre tytuły 
oryginalnego, profesjonalnie robionego

Spółka promuje swoje wyro
by, a także wydawnictwo po
przez cykle spotkań z wybrany
mi środowiskami. We wtorek 23 
lutego spotkanie takie odbędzie 
się na Małej Scenie Rybnickiej,

„Despol" zaprasza
robionego miesięcznika pod 
nazwą „RAJ DLA 
SMAKOSZY,,. Jego wydawcą 
jest spółka „DESPOL,, z Raci
borza, której wyroby mięsne są 
już szeroko znane w okolicz
nych miastach. „DESPOL,, jest 
firmą bardzo ekspansywną, wi
dać ją na rynku, a to dzięki 
skutecznej reklamie, której jed
nym z elementów jest wyżej 
wspomniana gazetka.

a  gośćmi „DESPOLU,, będą 
tym razem pracownicy „RU
CHU,,, a więc środowisko opi
niotwórcze i mające wpływ na 
sposób rozprowadzania organu 
prasowego spółki. Nie zabrak
nie również wyrobów firmy, 
a od ich smaku zależeć pewnie 
będzie ilość sprzedanych egze
mplarzy „RAJU DLA 
SM AKOSZY,,.

/róż/

mieszkańców Rybnika
pragnących zawiązać Towa
rzystwo Pomocy im. Brata 
Alberta.

Ku wielkiej satysfakcji 
osób zaanagażowanych 
w stworzenie towarzystwa, na 
spotkanie przybyła dość licz
na grupa ludzi dobrej woli. 
Wypełnione deklaracje 
o przystąpieniu do towarzystwa

towarzystwa i zgłoszone wielkości 
składek rocznych, w tym 
przez emerytów, pozwalają 
wierzyć w ludzką chęć bezin
teresownej pomocy.

Wszystkich, którzy chcą 
działać i dać świadectwo swej 
dobroci prosimy o kontakt 
z p. Ryszardą CACAK 
w Przychodni Rejonowej Nr 
5 ul. Piasta 16 lub z naszą 
redakcją.

Nowa publikacja Szkoły Zarządzania i Marketingu
Wybrane zagadnienia 

wynalazczości
Ukazała się kolejna pub

likacja Szkoły Zarządzania 
i Marketintu autorstwa: G. 
Kuźnika i M. Tosty „Wy
brane zagadnienia z wynala
zczości,,. Obejmuje 3 zagad
nienia: regulamin postępo
wania w sprawach wynalaz
czych, zasad ustalania wyna
grodzeń, jednolity tekst 
ustawy o wynalazczości oraz 
tekst ustawy o ochronie to
pografii układów scalonych.

Część pierwsza - regula
min w sprawach wynalaz
czych, proponuje uregulowanie

uregulowanie spraw wynalazczych 
wewnątrz podmiotu gospo
darczego. Regulamin opiera 
się na trzech założeniach, tj. 
wykorzystaniu daleko idącej 
swobody w sprawach wyna
lazczych jakie stwarza zno
welizowana ustawa o wyna
lazczości, wykorzystaniu 
doświadczeń krajowych 
podmiotów gospodarczych 
oraz doświadczeń ustawo
dawstwa i firm zagranicz
nych.

Część druga - obejmuje 
jednolity tekst ustawy o wy

wynalazczości. Nowelizacja 
ustawy o wynalazczości 
z dnia 30.10.1992 r. zawiera 
70 zmian. Posługiwanie się 
tym ustawodawstwem jest 
bardzo utrudnione. Trud 
autorów publikacji chyba 
pierwszej w kraju doprowa
dził do pożądanego rezulta
tu, tj. wydania jednolitego 
tekstu ustawy.

Środowisko twórców, dy
rektorów, rzeczników pa
tentowych i innych osób za
jmujących się postępem nau
kowo-technicznym przyjęło 
opracowanie to z zadowole
niem i wdzięcznością.

Część trzecia obejmuje za
gadnienie ochrony tzw. 
układów scalonych. Do

Dotychczas ochronę tę opiera
no na przepisach o nieucz
ciwej konkurencji oraz prze
pisach o prawie autorskim. 
Obecnie mamy regulację 
prawną w postaci ustawy 
o ochronie topografii 
układów scalonych. Ustawa 
ta stanowi załącznik do 
omawianego wydania.

Autorzy mają nadzieję, że 
w ten sposób pomogą pod
miotom gospodarczym 
w sprawach ruchu innowa
cyjnego i doprowadzą do je
go ożywienia.

Wydawnictwo można na
być w kancelarii Szkoły 
Zarządzania i Marketingu 
w Rybniku, ul. Kościuszki 54.
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Ostatnimi laty obserwuje
my w Polsce bardzo duży 
wzrost kradzieży samo
chodów. I wszystko wskazu
je na to, że jest to epidemia 
trudna do powstrzymania. 
Możemy wyróżnić w tym 
procederze kilka odmian

Strzeżonego 
Pan Bóg  
s trzeże

złodziei, od zawodowców 
często kradnących na 
zamówienie, przed którymi 
trudno się ustrzec, do 
kradnących okazyjnie ama
torów przejażdżki lub pozo
stawionego w samochodzie 
mienia.

Czy istnieje możliwość za
bezpieczenia naszego pojaz
du przed kradzieżą? Na pew
no nie w 100 procentach, ale 
można go uchronić przed 
złodziejami „okazyjnymi,,, 
działającymi najczęściej wie
czorem lub w nocy na na
szych osiedlach. Jaka jest na 
to rada? Otóż w wielu mias
tach można zaobserwować 
małe osiedlowe parkingi

strzeżone. Z parkingu 
najczęściej korzystają
właściciele samochodów 
mieszkający w pobliżu. 
Przypuszczam, że nie tylko 
oni powinni być z tego zado
woleni, ale również zakłady 
ubezpieczeniowe, które 
mogłyby traktować dowód 
opłaty abonamentu za par
king w taki sam sposób jak 
w przypadku posiadania ga
rażu.

Innym plusem byłby 
mniejszy ruch samochodo
wy na uliczkach osiedlo
wych, dzięki czemu nasze 
dzieci byłyby trochę bezpie
czniejsze, hałas pod oknami 
mniejszy, a ilość spalin by się 
zmniejszyła.

Poza tym stworzenie kilku 
lub nawet kilkunastu par
kingów na terenie miasta po
zwoliłoby zatrudnić dodat
kowo te kilkadziesiąt osób, 
będących obecnie na zasiłku 
dla bezrobotnych.

W Rybniku np. na osiedlu 
Nowiny znajduje się kilka 
miejsc, w których takie par
kingi mogłyby powstać. Kto 
byłby ich właścicielem to już 
inna sprawa. Mogłyby tym 
zainteresować się władze 
miejskie Rybnika lub też ad
ministracja naszych osiedli, 
samodzielnie realizując ten 
pomysł lub też umożliwiając 
wykonanie go przez prywat
ne firmy. A.Ż.

Odchodzi od nas ze wszys
tkimi urokami i uciążli
wościami tegoroczna zima. 
Pozostawiła po sobie przede 
wszystkim... brud. Pełno go 
wszędzie - od okien, poprzez 
chodniki aż do samo
chodów. I gdyby był to tylko 
brud z piasku czy ziemi, wy
starczyłoby wiaderko wody, 
ale brud ten zmieszany jest 
z solą, która żre te nasze 
dmuchane i chuchane samo
chody ze wszystkich sił. 
Właśnie zbliżająca się wios
na jest sygnałem dla wszyst
kich samochodziarzy do 
zmycia tego „słonego bru
du,, z naszego... cudu. Przed 
blokiem nie bardzo wypada, 
bo sąsiad, który jeszcze się 
auta nie dorobił jakby mi
mochodem pyta, dlaczego 
wojewoda jeszcze nie zniósł 
zakazu i że tej policji ciągle 
jest za mało. Zresztą pod 
spodem jak nie masz 
„szlałchu,, pod ciśnieniem, 
nie bardzo wymyjesz - pozo
staje więc MYJNIA. Namnożyło

namnożyło się ich ostatnio spo
ro. Przez długi czas oglądało 
się je w zachodnich filmach 
/  widziałem taki , w którym 
auta myły gołe.../ i marzyło 
się, że kiedyś, jak pozwolą, 
to kto wie... Pozwolili. Poje
chałem, ale pieniędzy nie sta
rczyło. Teraz to proste. To, 
że jest ich kilka, sprawiło, że 
można wybrać najtańszą 
i najlepszą. To nie zawsze 
musi iść w parze, wydaje mi 
się jednak tym razem, że 
trafiłem dobrze. Jest w Ryb
niku jedna taka myjnia, 
w której można umyć auto 
od dachu aż po bieżnik, nie 
wyłączając tapicerki i silni
ka. Tak, to ta myjnia przy 
ulicy Sosnowej 5, na terenie 
byłej bazy „Transrowu,, 
w Paruszowcu. Za hutą „Si
lesią,, widoczne są tablice 
z informacją o tej jedynej, 
która każdemu kierowcy za
pewnić może pełnię 
szczęścia. Do jednego trzeba 
się przyzwyczaić - jest tu 
zawsze mała kolejka, pięć,

Gorzkie życie cukrzyka
O najpoważniejszych dla 

naszego zdrowia zagroże
niach rozmawiam z dr med. 
Anielą KEMPIŃSKĄ, prze
wodniczącą Komisji Zdro
wia w Radzie Miasta.

- Ostatnio rozmawiałyśmy
o najgroźniejszym zabójcy - 
chorobach serca. O czym po
rozmawiamy dziś?

- Rozmawiałyśmy rów
nież o właściwej postawie 
wobec własnego zdrowia
i choroby. Dzisiaj pomówi
my o schorzeniu, w którym 
zdyscyplinowanie oraz 
współpraca z lekarzem wa
runkują w bardzo istotnym 
stopniu efekty lecznicze - 
mam na myśli cukrzycę.

Badania epidemiologicz
ne wskazują na wzrastającą 
zapadalność na tę chorobę, 
zwłaszcza w krajach cywili
zowanych. Częstość
występowania cukrzycy 
określa się na 1 - 5 procent. 
5-procentową częstość mają 
Czechosłowacja i Niemcy. 
W Polsce mamy ok. 2 mln 
chorych.

- Rybniczanie prowadzą 
chyba podobny tryb życia, 
jak Czesi i Niemcy?

- Raczej tak, i podobnie 
się odżywiają, a sposób 
odżywiania odgrywa w tej 
chorobie zasadniczą rolę.

- Jaka jest przyczyna cuk
rzycy?

- Powodem powstania cu
cukrzycy jest niewydolność 
tzw. „komórek beta,, w trzu
stce, produkujących insu
linę. Czynnikami
wywołującymi mogą być: 
przebyte infekcje, stresy, za
burzenia hormonalne, ob
ciążenie dziedziczne,
otyłość, warunki bytowe 
i niektóre leki.

- Na czym właściwie pole
ga choroba?

- Istotą cukrzycy jest za
burzenie przemiany węglo
wodanów w organiźmie, 
a podstawowym objawem 
jest podwyższony poziom 
cukru we krwi i nadmierna 
jego utrata z moczem. 
Główną dolegliwością jest 
silne pragnienie, częste od
dawanie moczu, świąd 
skóry, nadmierne łaknienie, 
osłabienie, skłonność do za
każeń.

- Czy cukrzyca jest ulecza
lna?

- Nie w takim sensie, jak 
np. grypa, angina. Cukrzyca 
trwa całe życie i wymaga 
stałego leczenia. Do czasu, 
gdy w 1921 roku Best i Ban
king odkryli insulinę, cuk
rzycy rzadko przeżywali 
5 lat od momentu wykrycia 
choroby. Obecnie dożywają 
późnego wieku i mogą za
chować aktywność równą 
ludziom zdrowym, pod pew
nymi jednak warunkami.

- Jakie to są warunki?

- Po pierwsze wczesne roz
poznanie, po drugie ustale
nie typu cukrzycy, która 
może być insulinozależna 
/typ pierwszy/ lub insulino
niezależna /typ drugi/. 
Także systematyczne i pra
widłowe leczenie, połączone 
z prawidłową dietą. Dla dia
betyków właściwe odżywia
nie jest gwarantowaną 
formą leczenia. Szczegółowa 
dieta jest opracowywana in
dywidualnie dla każdego pa
cjenta. Generalnie trzeba 
ograniczyć spożycie cukru, 
tłuszczów, produktów 
mącznych.

- Jest to chyba wyzwanie 
dla śląskiej kuchni?

- Niestety, tutejsze przy
zwyczajenia są dla cuk
rzyków fatalne - je się 
właśnie tłusto, słodko, 
mącznie, a przy każdej oka
zji rodzina namawia chore
go na różne przysmaki. Cuk
rzyk słyszy: „kawałek tortu 
ci przecież nie zaszkodzi,,, 
więc daje się skusić, a potem 
jest jeszcze bardziej chory. 
Dziwne, że kochający kre
wni o tym nie myślą...

- Jakie skutki przynosi 
brak współpracy z lekarzem 
i niestosowanie diety?

- Cukrzyca jest chorobą,
która prowadzi przede wszy
stkim do uszkodzenia na
czyń w wielu narządach. 
Uważa się, że nasilenie 
zmian naczyniowych stano
wi o losie chorego. Zmiany 
te pojawiają się najwcześniej 
w oku i nerkach, doprowa
dzając do ślepoty i niewydol
ności nerek. Znana jest 
również tzw. „stopa cukrzy
cowa,,, dolegliwość
kończąca się niejednokrot
nie amputacją.

- Czy powikłania te są 
nieuniknione?

- Zarówno ilość, jak 
ciężkość komplikacji zależy 
przede wszystkim od czasu 
trwania choroby, a ponie
waż obecnie chorzy przeży
wają dużo dłużej, mamy co
raz więcej powikłań. Np. po
wikłania oczne są przyczyną 
36 procent wszystkich przy
padków ślepoty! Ponieważ 
zmiany naczyniowe na tle 
cukrzycy pojawiają się naj
wcześniej w oku i ponieważ 
dno oka jest jedynym miejs
cem. w którym można na
czynia bezpośrednio zoba
czyć, bardzo ważne są sys
tematyczne badania okulis
tyczne. Badanie dna oka po
zwala niejednokrotnie wy
kryć cukrzycę.

- Jakie są możliwości bada
nia i leczenia dla diabetyków 
w Rybniku?

- Rybniczanie mają pora
dnię przeciwcukrzycową, 
w której zarejestrowanych 
było w 1992 roku 5800 cho
rych. W województwie kato
wickim ilość cukrzyków sta
nowi 2 procent populacji. 
Wszyscy cukrzycy powinni 
być leczeni w poradni prze
ciwcukrzycowej, a także ko
rzystać w czasie kontroli 
z możliwości badania w po
radni okulistycznej /w  na
szym mieście obie znajdują 
się w tym samym budynku/.

Przy ulicy Chrobrego 25 
w Rybniku znajduje się sie
dziba Górnośląskiego Sto
warzyszenia Chorych na Cu
krzycę. Do stowarzyszenia 
należy niestety tylko 180 
członków. Chorzy na cuk
rzycę w Rybniku są w bar
dzo dobrej sytuacji, jeżeli 
chodzi o możliwość badań 
kontrolnych. Leki dla nich 
są bezpłatne, zaś stowarzy
szenie dysponuje bezpłatny
mi strzykawkami. Przydałby 
się natomiast sklep ze spec
jalną żywnością.

A czego brakuje 
leczącym?

- Najistotniejszym celem 
leczenia, poza uregulowa
niem poziomu glikemii, czyli 
poziomu cukru we krwi, jest 
jak najwcześniejsze leczenie 
powikłań. Dlatego bardzo 
brakuje nam lasera okulis
tycznego ratującego niejed
nokrotnie wzrok, który to 
laser powinien być właściwie 
na każdym oddziale okulis
tycznym, a tymczasem jest 
tylko jeden w województwie.

Fotokoagulatory lasero
we są niestety bardzo drogie, 
przy obecnych
możliwościach finansowych 
służby zdrowia możemy 
o tym tylko pomarzyć.

- Może jakiś rybnicki f i
nansista pomoże szpitalowi 
kupić laser? Przecież ludzie 
zamożni i ich rodziny także 
chorują...

/ M ./

Na glans!r
sześć aut, ale to nie powinno 
nikogo zrazić, bo znaczyć to 
tylko może, że myją tu dob
rze, szybko i co najważnie
jsze taniej, niż gdzie indziej. 
A i obsługa tu miła. Wpraw
dzie nie taka jak z filmu, ale 
może kiedyś - kto wie. Za 75 
tys. zł. umyli mi auto, nawos
kowali, wyglansowali, że 
wyglądało jak nowe. 
W ciągu siedmiu minut my
cia przy pomocy automatu 
„Rohe California„ dowie
działem się od „fachowca,,, 
że myjnia jest własnością fir
my „PSOTTA GmBH„ 
z Rogowa-Bluszczowa i jest 
polsko-niemiecką spółką, 
specjalizującą się właśnie 
w tym „interesie,,. Oprócz tej 
w Rybniku, w której obieg 
wody jest jeszcze otwarty, 
ale z trójstopniowym oczy
szczaniem, mają myjnię 
w Żorach przy ulicy Bocznej 
2 w pomieszczeniach „Fado
mu„, pracującą już z za
mkniętym obiegiem wody - 
całkowicie proekologiczną. 
W Rybniku prowadzą 
również mycie samochodów 
ciężarowych i autobusów 
metodą ciśnieniową z gorącą 
wodą. Patrząc na te nasze 
PKM-owskie „czerwono-

czarne,, autobusy, chiałoby 
się żeby choć raz w roku były 
one tu umyte. Uprzejmemu 
panu z obsługi dałem się 
namówić na umycie silnika 
za 65 tys. zł i na umycie pod
wozia za jedyne 100 tys. zł. 
W sumie po niecałych dwa
dziestu minutach miałem au
to jak nowe, zaoszczędziłem 
masę czasu, a sąsiadowi dostarczyłem

starczyłem powodów do 
myślenia. Auto umyte, a on 
tego nie widział.

W związku z tym, że woje
woda nie wprowadził zaka
zu odkurzania samochodów 
przed blokiem zrezygno
wałem z propozycji odkurze
nia go u „PSOTTY,,, a my
cie tapicerki pozostawiłem 
żonie. Niech też się poczuje 
właścicielką, chociaż żałuję 
bo na „walentynki,, mogłem 
jej „postawić,, mycie tapice
rki z odkurzaniem za 135 
tys. zł.

Cały zysk firmy lokowany

jest w jej rozwój. 
W niedługim czasie wszyst
kie samochody, załadowane 
węglem w kopalniach będą 
musiały mieć umyte koła, 
żeby nie zanieczyszczać ulic 
naszych miast. Tu firma 
zwietrzyła szansę - będzie 
musiało powstać kilka myjni 
samochodowych kół.

Wszystkie usługi świad
czone „maluchom,, w myj
niach tej firmy są o 10 tys. zł 
tańsze. Kompletne więc umy
cie „malucha,, z wyglansowa
niem kosztuje tu 65 tys. zł.

/cg/
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Jeszcze rok temu miesz
kańcy Niedobczyc, którym 
leży na sercu kultura ich 
dzielnicy, martwili się
o przyszłe losy swojego Do
mu Kultury. Kopalnia „Ry
mer,, zrezygnowała z finan
sowego patronatu nad 
placówką nie przynoszącą 
dochodów. Dom Kultury 
wszedł w stan posiadania 
Rybnickiego Ośrodka Kul
tury i - utrzymywany od tej

Król i królowa dziecięcego 
Kultury

Kultura pod hałdami
pory z budżetu miasta - ist
nieje nadal! A jest to 
placówka potrzebna tutaj 
w tym samym stopniu, co 
czyste powietrze czy - nie 
przymierzając - kanalizacja.

balu w niedobczyckim Domu

Działa tu wiele zespołów 
i kół zainteresowań. Cztery 
razy w tygodniu zbierają się 
członkowie koła plastyczne
g o  /ok. 15 osób/, jego opie
kun Marian L. BEDNA
REK pomaga chętnym ryso
wać, rzeźbić, malować, 
uprawiać takie techniki gra
ficzne jak np. linoryt. Pod 
jego opieką tworzy zespół 
teatralny, który w czasie ferii 
dał pierwsze przedstawienie 
pt. „Bajka o starych 
meblach,,. Tu odbywają się 
cykliczne wystawy galerii 
„Pod Brukiem,, /nazwa po
chodzi od sposobu jej lokali
zacji - w piwnicy, poniżej 
poziomu ulicy/. Do jej doro
bku należy I Konkurs Sztuki 
Nieprofesjonalnej im. Vin
centa Van Gogha, rozstrzy
gnięty w grudniu ubiegłego 
roku, upamiętniony skrom
nym, acz pięknym katalo
giem. Aktualnie /od 10 lute
go do końca lutego/ w gale
rii czynna jest wystawa mala
rstwa i gobelin Janiny KU
BIK, artystki - amatorki

Prezydent wręcza nagrodę 
malej Darii

Oficjalne kontakty między 
Rybnikiem, a francuskim 
Mazamet i innymi miastami, 
umiejscowienie w naszym 
mieście ośrodka Alliance 
Francaise oraz powołanie, 
z francuską m.in. pomocą, 
Szkoły Zarządzania i Mar
ketingu świadczy, że szeroko 
pojęta kultura francuska za
domowiła się u nas na dobre, 
a jej oddziaływanie przynosi 
wciąż nowe efekty.

Francuskie Centrum Kul
tury przy ul. Szafranka zain
teresowanie kulturą
romańską i językiem francus
kim zmierzyć może liczbą 
uczęszczających na kursy 
językowe osób, ale nie tylko. 
Sporym zaskoczeniem był 
nadspodziewanie liczny 
udział dzieci i młodzieży w zo
rganizowanym przez Alliance 
Francaise I Konkursie Poezji 
Francuskiej, którego pierw
szy etap odbył się w ub. 
środę, 16 lutego. Do rywali
zacji o miano najlepszego 
recytatora w języku francus
kim przystąpiło ponad 60 
młodych ludzi w dwu kate
goriach wiekowych - do 10 
oraz od 11 do 15 lat. Re
prezentowali oni nie tylko 
szkoły rybnickie; przyjechali 
również z Żor, Wodzisławia, 
Świerklan i Raciborza.

Jury, które stanowili ro
maniści - pracownicy rybni
ckiego ośrodka Alliance 
Francaise, najchętniej na
grodziliby wszystkich, bo 
wybór najlepszych był nie
zwykle trudny. Po długiej 
dyskusji, w kategorii dzieci 
młodszych, pierwsze miejsce 
przyznano Darii Ciesielskiej, 
uczennicy III klasy SP nr 
6 w Rybniku, drugie - jej 
rówieśnicy, również ze SP nr 
6 Katarzynie Sosinka, miejs
ce trzecie uzyskali ex aequo 
Adrian Błanik z kl.I SP 
w Świerklanach Dolnych 
i Jacek Krentusz z kl.III SP
6. Wyróżnienia otrzymali: 
Joanna Leonard, Aleksandra 
Krzesińska, Marta Wojcie
chowska, Aneta Cesarz, Jo
anna Gryga, Aleksandra 
Wułkiewicz, Jadwiga Wie
czorek i Mirosław Płochar
czyk.

W kategorii młodzieży pierwsze
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C 'est
m a g n i f i q u e !
pierwsze miejsce ex aequo otrzy
mali: Monika Wencławek ze 
SP 34 oraz Bartłomiej 
Kuźnik ze SP w Świerkla
nach, drugie miejsce również 
ex aequo Agata Pierchała ze 
SP 3 oraz Małgorzata Madej 
z SP 34, trzecie - Ewa Osu
chowska z Raciborza. 
Wyróżniono również: Alek
sandrę Cybura, Jadwigę Pik
sa, Magdalenę Bierza, Ma
rzenę Szymura, Aleksandrę 
Skrobol, Ewę Godzik, Dariu
sza Krzyżewskiego, Annę 
Kula i Hannę Mickiewicz.

Nagrody książkowe 
wręczył prezydent Józef MA
KOSZ, który przybył na uro
czystość wraz z wiceprezy
dentem Jerzy KOGUTEM. 
Składając dzieciom gratula
cje, swoje doświadczenia ro
manisty prezydent Makosz 
wspominał z widoczną nosta
lgią. Najlepsi wystąpili raz 
jeszcze, na bis...

Serce rośnie, kiedy patrzy 
się na dziewczynki i chłopców 
ledwo odrośniętych od ziemi, 
jak z pięknym akcentem re
cytują La Fontaine’a, Verlai
ne, Victora Hugo, Prospera 
Malarme, Rimbouda... 
Wszyscy wymienieni, którzy 
swoje wyróżnienia przyjmo
wali ze spontaniczną 
radością, przechodzą do 
następnego etapu konkursu, 
który odbędzie się, nie, to nie 
prima aprilis, 1 kwietnia br., 
w bibliotece przy Szafranka.

Trzeba będzie przygotować 
nowy wiersz oraz fragment 
prozy. Może tym razem w ju
ry zasiądą zapowiadani 
i oczekiwanie Jean - Claude 
Gonzales, stały delegat Al
liance Francaise przy amba
sadzie Francji oraz jej atta
che językowy Jean - Louis 
Batko,, którym w wypełnie
niu tak sympatycznego obo
wiązku przeszkodziła... 
śnieżyca.

Biorąc pod uwagę tylko 
I etap, powody do sporej saty
sfakcji mają również nauczy
cielki, które przygotowały 
dzieci do konkursu, a wśród 
nich Anna Malinowska ze SP 
nr 6 w Rybniku, której 
uczennicami są zwyciężczy
nie w młodszej kategorii wiekowej

Wszyscy wyróżnieni

wyróżnionej w tymże kon
kursie.

Oprócz działalności plas
tycznej rozwija się prężnie - 
zgodnie z tradycją tej ziemi - 
ruch muzyczny. Tu ćwiczy 
znany „Chór im. Adama 
Mickiewicza,,, grają dwa 
zespoły rockowe, Orkiestra 
Dęta KWK „Rymer,,. Trwa 
nauka gry na gitarze i for
tepianie, zbiera się zespół ta
neczny, a w najbliższych 
dniach ruszą zajęcia Klubu 
Tańca Towarzyskiego.
W czasie ferii zimowych M a
rian WOLNY uczył chętne 
dzieci gry na fortepianie 
i trąbce - na wesoło. Jest on 
tu dyrygentem orkiestry 
rozrywkowej, którą tworzy 
około 50 osób. W jej skład 
wchodzi m.in. zespół estra
dowy i zespół instrumental
no-wokalny. Orkiestra przy
gotowuje się do udziału 
w międzynarodowym festi
walu w Interlaken /Szwaj
caria/, który odbędzie się 
w październiku br.

W Domu Kultury przy 
ulicy Barbary 23 działa także 
biblioteka oraz kino 
„Wrzos,,, którego duża sala 
służy także w czasie zebrań 
mieszkańców i wszelkich 
większych imprez. Na nowo 
- jak obiecuje dyrektor 
placówki Adam ŚWIER
CZYNA - ruszy kawiaren
ka, która będzie miała szan
se ściągnąć tutaj młodzież 
wałęsającą się po ulicach, 
a potrzebującą kulturalnie 
podanej rozrywki.

Dom Kultury tradycyjnie 
przyciąga najmłodszych. 
Przykładem Mini Playback - 
konkurs z nagrodami odby
ty w czasie ferii zimowych, 
w którym brały udział dzieci 
od lat 8 do 14, a zwyciężyły 
Ewa Molenda i Agnieszka

wiekowej, Daria i Kasia. Pod 
okiem A. Malinowskiej Da
ria uczy się francuskiego 
3 rok, bardzo to lubi, a jako 
pomoc naukową traktuje... 
starszą o parę lat i bardziej 
zaawansowaną w naucę 
języka siostrę. Nauka zacho
dniego języka jest w szkole 
podstawowej, a szczególnie 
w młodszych klasach, eks
perymentem. Kiedy znajdzie 
się chętny tak jak A. Malino
wska w „szóstce,, czy Beata 
Oeszloeger ze SP nr 4 w Żo
rach, której kilkoro uczniów 
uzyskało wyróżnienia, to 
wtedy dzieciaki mają 
szansę... Wielką pomocą jest 
podręcznik pod nazwą „Tra
mpoline,, wraz z ćwiczenia
mi, który pojawił się niedaw
no. Do tego czasu uczyły 
intuicyjnie: poprzez piosen
ki, wiersze. To wystarczy, by 
zachęcić... Efekty były wido
czne przy rozstrzygnięciu 
konkursu.

W.R. Foto: wack
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Tylman /duet - 1 miejsce/, 
Ania Oślizło i Agata Men
ning /2  miejsce ex aequo/ 
oraz Ewa Wolny /3  miejs
ce/. Nagrody fundował 
NSZZ „Solidarność,, ZN 
PW w Niedobczycach. Dla 
młodszych i starszych 20 lu
tego o godz. 19.00 odbędzie 
się ostatnia zabawa tegorocz
nego karnawału pt. „Kupa 
śmiechu II„. W programie 
przewidziano występy licz
nych zespołów wokalno-in
strumentalnych /także z Do
mu Kultury/ oraz humor 
w wykonaniu kabaretu 
„Trzy ofiary drogi do 
Europy,, Czesława Żymły 
/bilet kosztuje 150.000 zł 
z konsumpcją/.

Tego typu placówka, jak 
dom kultury w Niedobczy
cach, ma szansę być miejs
cem, w którym spotykają się 
przedstawiciele wszystkich 
pokoleń. Jest tu miejsce dla 
odchodzącej /niestety/
w przeszłość kultury rodzin
nej, charakterystycznej dla 
małych, lecz wewnętrznie 
zwartych społeczności, jaką 
kiedyś były Niedobczyce. 
Widziałem tu ciekawe jej 
świadectwa utrwalone na 
płótnach Mariana Bednar
ka. Pielęgnowanie własnych 
tradycji - to jedna z dróg. 
Inna to współuczestniczenie 
w życiu współczesnym dziel
nicy, gdzie obok kopalni i fa
miloków wyrosły wysokie, 
lecz płaskie bloki, obwieszone 
antenami satelitarnymi. Tu 
powinni czuć się u siebie ci 
mieszkańcy Niedobczyc, 
którzy chcą od życia /więc 
kultury/ czegoś więcej niż 
wyłącznie umiejętności ope
rowania telewizyjnym pilo
tem...

GRZEGORZ WAL
CZAK

Material ilustrowany 
zdjęciami z katalogu I  Kon
kursu Sztuki Nieprofesjonal
nej im. Vincenta Van Gogha, 
Niedobczyce ’92. Autorem 
zdjęć jest Henryk TKOCZ.

Marian L. Bednarek - ’’Vin
cent Van Gogh” / patron kon
kursu/

Katarzyna Sola - ”Martwa 
natura”, rysunek

Jan Kozioł - ’’Myśliciel”,

rzeźba

Szkoła Podstawowa w Jej
kowicach w czasie ferii zimo
wych tętniła życiem. Za sie
dzibę obrali ją sobie harcerze 
Hufca Rybnik, którzy od 25 
do 31 stycznia przeprowadzi
li tu zajęcia Nieobozowej Ak
cji Zimowej. 80 dzieci - od 
klasy „0„ do siódmej - z Jej
kowic i Zebrzydowic pod 
opieką wicedyrektor Ilony 
STASIAK oraz 6 druhów

i pląsów. Zarówno warszta
tami, jak i Nieobozową 
Akcją Zimową dowodziła 
komendantka Hufca Ryb
nik, druhna Teresa KNU
RA. Szkoła w Jejkowicach 
i rybniccy harcerze 
współpracują ze sobą od lat. 
Akcję dofinansowała Ko
menda Hufca, zaś szkoła 
znalazła przychylnego spon
sora - Gminną Spółdzielnię

Harcerze, Czesi 
i... Jan III Sobieski
i druhenek miało możliwość 
aktywnie spędzić wolny od 
lekcji czas.

Liczne konkursy, minilis
ta przebojów, bal przebie
rańców oraz wyjścia na san
ki czy „tropienie śladów,, 
w lesie to tylko niektóre 
z form odbywanych tu zajęć. 
Codziennie grano w piłkę 
nożną, siatkówkę, tenisa 
stołowego, trwał turniej o ty
tuł „króla,, rzutów do kosza. 
Ten ostatni chyba się przy
dał, skoro w rozgrywkach 
międzyszkolnych reprezen
tacja szkoły wygrała turniej 
koszykówki w Gaszowi
cach. Prowadził j ą  do boju 
Franciszek KIEŚ - nauczy
ciel wychowania fizycznego.

Równocześnie w szkole 
trwały „Warsztaty metody
czne funkcyjnych,, dla 50 
drużynowych zuchowych 
i harcerskich. Tradycyjnie 
prowadziła je instruktor 
druhna Mariola ZARYCH
TA. Drużynowi poznawali 
zasady udzielania pierwszej 
pomocy, zdobywania spra
wności i musztry. Uczono się 
historii harcerstwa, piosenek

w Jejkowicach.
Inny przykład współpracy 

- tym razem międzynarodo
wej - stanowią wzajemne wi
zyty uczniów i nauczycieli 
Szkoły Podstawowej w RA
DUNIU /Czechy/ i w Jej
kowicach. Tym razem 20 
młodych Czechów z 5 opie
kunami na 3 dni zjechało do 
Jejkowic. Dzieci nocowały 
u zaprzyjaźnionych rodzin, 
opiekunowie w szkole. Od
były się tradycyjne rozgry
wki sportowe. Gościom 
z Czech bardzo spodobało 
się odnowione centrum Ry
bnika. W niedzielę 31 stycz
nia zwiedzono Kraków, by 
później z nowymi wrażenia
mi wrócić do domu. Po har
cerzach została w Jejkowi
cach pamiątkowa chusta, po 
Czechach - miłe wspomnie
nia i plany na rewizytę. A te
raz kolej na lekcje w tej 
szczególnie zadbanej /  deko
racje/, zielonej /kw iaty / i ży
wej placówce oświatowej. 
Jan III Sobieski - patron 
szkoły - ma tu wiele po
wodów do zadowolenia...

/g w /
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 pod redakcją MARIANA RAKA

Osobowość twórcy 
koncepcja dzieła sztuki

Ryszard HOROWITZ wykorzystuje najnowocześniejsze 
urządzenia w procesie tworzenia swoich dziel. Prace swoje 
wykonuje zarówno metodą tradycyjną jak i przy użyciu 
komputera, który umożliwia mu korzystanie z kilku fotografii, 
fragmentów fotografii, czy też elementów graficznych, które 
za pomocą programu PHOTO SHOP łączy w jedno dzieło. 
Korzystając z tego urządzenia, wycina fragmenty fotogramów, 
zmienia perspektywę niektórych elementów, zmienia ich 
rozmiar i kolor. Tak więc materiałem niezbędnym pozostaje 
zdjęcie lub slajd - jednakże używając komputera dokonuje się 
wielu operacji często niedostępnych metodami tradycyjnymi 
lub o wiele bardziej pracochłonnych.

Wyżej opisane zabiegi techniczne w znacznym stopniu 
pomagają w materializacji koncepcji dzieła, określonego 
„przesłania„ - poszerzając wyobraźnię, są na pewno 
efektowne; jednakie nie one decydują o sile oddziaływania jego 
głęboko przemyślanych realizacji będących przecież przeja
wem wybitnej OSOBOWOŚCI TWÓRCZEJ - osobowości 
mającej tak wiele do powiedzenia o otaczającym nas świecie.

Jaźń i osobowość są 
wykładnikami dziedzictwa, 
wykładnikami osobistych 
doznań, przeżyć i odczuć 
każdego człowieka, każdego 
twórcy.

Twórca z prawdziwego 
zdarzenia z reguły dokonuje 
introspekcji, dokonuje son
dażu swego wnętrza, swego 
JA. Fakt postrzegania jakie
gokolwiek zjawiska, czy też 
zdarzenia zabarwiony jest 
bowiem nieuchwytną, nie 
dającą się bliżej sprecyzować 
dozą efemerycznych remini
scencji i skojarzeń, mających 
ogromny wpływ na kreatyw
ne ujęcie problemu. Dlatego 
też wszelkie elementy wypo
wiedzi artystycznej takie jak 
kompozycja, bryła, plama, 
kolor, światłocień, linia, fak
tura itp. są jedynie serwitu
tami podporządkowanymi 
naczelnej idei jaką jest kon
cepcja - ta z kolei jest wyni
kiem erupcji jaźni artysty. 
Zatem każdy ambitny 
twórca zadaje sobie pytanie 
jaki jest jego wewnętrzny pej
zaż, jaka jest jego osobo
wość, jaki jest jego stosunek 
do otoczenia, do materii ży
cia.

Malując, rysując, rzeźbiąc 
czy też fotografując kogoś 
lub coś artysta realizuje sie
bie, wyraża swój osobisty 
stosunek do obserwowanej 
rzeczywistości. Efekt końco
wy jego działań w postaci 
obrazu, rzeźby, filmu czy też 
fotogramu nie jest więc tylko 
ilustracją, rejestracją, no
tatką z tejże rzeczywistości. 
Działania takie byłyby bo
wiem zbyt łatwe, wprost nie
godne ambitnego twórcy. 
Tak więc artysta tworząc nie 
kieruje się jedynie tym co 
widzą jego oczy, lecz tym, co

W Czyżowicach 
też zagrała

Okazało się, że mimo na
szego sceptycyzmu, w wielu 
miejscach Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy jednak 
„zagrała,,. Może nie dosłow
nie, ale w kilku miejscach 
odbyła się zbiórka 
pieniędzy. Zebrali je także 
uczniowie i nauczyciele 
Szkoły Podstawowej
w Czyżowicach i przekazali 
na rzecz dzieci z wrodzony
mi wadami serca /dwa mi
liony sto trzydzieści siedem 
tysięcy trzysta złotych/.

Zbiórkę pieniędzy wśród 
356 uczniów i 26 nauczycieli 
szkoły przeprowadziło szko
lne Koło PCK, działające 
pod opieką nauczycielki bio
logii Justyny Markiewicz.

Spośród uczniów 
współorganizatorów całej 
akcji szczególną aktywność 
wykazała uczennica kl. IVa 
Agnieszka Ługowska.

widząc - odczuwa, co 
przeżywa. I wtedy dopiero 
uruchamia cały arsenał swo
ich umiejętności technicz
nych, cały swój warsztat - 
w przeciwnym bowiem razie, 
hołdując jedynie technice,

Mała Scena Rybnicka za
prasza w najbliższym czasie 
na dwie interesujące imprezy 
dla ludzi obdarzonych mniej 
komercyjną naturą, bardziej 
romantycznych, tęskniących 
za doświadczeniami innej ja
kości niż te, jakich na co 
dzień dostarcza branża ma
sowej rozrywki.

Ryszard Horowitz, jeden 
z najwybitniejszych na świe
cie artystów fotografików, 
który w maju 1992 r przeby
wał w Polsce w ramach 10-
lecia katedry fotografiki 
Krakowskiej Akademii 
Sztuk Pięknych.

doprowadziłby do powsta
nia perfekcyjnego technicz
nie, ale zarazem sterylnego, 
bezdusznego tworu, boć 
przecież na miano dzieła 
sztuki produkt taki nie 
zasługiwałby nigdy.

Małej Scenie. To propozycja 
dla tych wszystkich, którzy 
w czasach w których po
wszechną modą stało się ary
tmiczne podrygiwanie 
w luźnym szyku, marzą 
i tęsknią za szczyptą gracji 
i odrobiną podniosłej, uro
czystej atmosfery.

Tym którzy wolą słuchać

Niemało 
n a  Małej Scenie

Już w niedzielę 21 lutego
o godz. 17.00 rozpoczną się 
kolejne „SPOTKANIA TA
NECZNE,,, na które orga
nizatorzy zapraszają wszyst
kich miłośników tańców 
klasycznych, tak juniorów 
jak seniorów. „Spotkania,, 
mają swój niepowtarzalny 
klimat, w czym duża zasługa 
prowadzącego je Janusza 
Jurcimierskiego, znakomite
go instruktora kursów tańca
i wodzireja w jednej osobie. 
Nastrojowa muzyka i odpo
wiednie oświetlenie dodają 
uroku tym małym balom na

niż się ruszać, Mała Scena 
proponuje koncert rybnic
ko-żorskiej grupy "Carran
tuohill,,, grającej bardzo me
lodyjną ludową muzykę Ir
landii. Ta sympatyczna 
pięcioosobowa kapela, od 
dawna licząca się na folko
wym rynku, reklamy w Ryb
niku nie potrzebuje. W czwa
rtek 25 lutego jak zwykle 
spontanicznie i z werwą kon
certować będzie na Małej 
Scenie. Początek koncertu 
o godz. 19.00.

wack

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

Jak po
O jednym ze starożytnych 

wędrownych filozofów, cy
niku Diogenesie, znanym 
z bardzo krytycznego sto
sunku do wartości material
nych, zachowała się w ielce 
pouczająca anegdota. Otóż 
kiedy spragniony podszedł 
ku rzece, wyciągnął 
z podróżnego wora gliniany 
kubek, by zaczerpnąć wody 
i ugasić pragnienie, zau
ważył małego chłopca, który 
przerywając zabawę pod
biegł, nabrał w ręce wody 
i pił. Filozof doznał olśnie
nia: „Ależ głupi byłem 
dźwigając przez cale życie ten 
niepotrzebny p r z e d m io t po 
czym cisnął naczynie w nurt 
rzeki i lżejszym krokiem 
powędrował dalej.

W kulturze europejskiej 
problem ubóstwa i bogact
wa istnieje od czasów sta
rożytnych. Wśród
największych autorytetów 
nie znajdujemy jednak jed
noznacznych wskazań, czy 
powinniśmy się bogacić czy 
raczej preferować skromne, 
a nawet ubogie życie. Sta
rożytni filozofowie greccy, 
choć pochodzili przeważnie 
z warstw średnio zamożnych 
mieszczan, nie zajmowali się 
problemami społecznymi, 
a bogactwo czy ubóstwo 
przyjmowali jako rzecz zwy
czajną, jako atrybuty wiel
kich i małych tego świata, 
jako owoce fortuny. Proble
mem tym zajęła się nato
miast Biblia. W Starym Tes
tamencie wychwalane jest 
bogactwo króla Salomona, 
które otrzymał przecież 
dzięki bożemu błogosła
wieństwu. Podobnie lektura 
Księgi Hioba skłania ku te
zie, że bogactwo jest bożym 
błogosławieństwem, a bieda 
i nieszczęścia - karą za grze
chy. Zupełnie odmienne 
twierdzenia niesie ze sobą 
Nowy Testament. Dzięki 
poszerzeniu perspektywy lu
dzkiego bytowania o wiecz
ność, Chrystus naucza wy
raźnie, że prawdziwym skar
bem jest oglądanie Ojca 
w niebie. A za życia nie trze
ba być biedakiem, lecz wy
starczy być skromnym, dob
rym, ubogim duchem czło
wiekiem. Ludzie majętni 
mają więc również szanse na 
wejście do Królestwa Nie
bieskiego, tyle tylko, że 
będzie to nieco utrudnione. 
Tak jak trudno jest 
wielbłądowi przejść przez 
najwęższą bramę w Jerozoli
mie, zwaną „uchem 
igielnym,,. Nie wypływa to 
jednak z samego faktu bycia 
bogatym, lecz z tego, że bo
gactwo staje się często po
wodem do lekceważenia 
człowieka. Nie ulega jednak 
wątpliwości, że
chrześcijaństwo stawiając 
człowiekowi o wiele wyższe 
cele, sprawę bogactwa od
suwało na plan dalszy, z bie
giem czasu preferując wzorzec

Po 14 latach nieobecności, 
znów na rybnickiej scenie 
gościć będzie Opera Śląska 
z Bytomia. W jej wykonaniu 
zobaczymy arcydzieło bez
sporne - spektakl, który żyje 
na scenach całego świata od 
ponad stu lat. To „Carmen,, 
Bizeta. Treść wzięta wprost 
z życia, zaś muzyka jest 
pełna emocji, żaru, liryzmu 
i tragizmu, jak natura ludz
ka. Jako, że zdrada i zazdrość

farorzu
wzorzec człowieka ubogiego - ja
ko podobającego się Bogu. 
Nic więc dziwnego, że wy
chowani w tym duchu 
chrześcijanie bardzo negaty
wnie oceniali ludzi boga
tych, brama zwana „ucho 
igielne,, stała się w przysło
wiu dziurką w igle. Ostra 
krytyka bogactw ziemskich 
Kościoła i bardzo dostatnie
go życia wyższego ducho
wieństwa i niektórych klasz
torów wyszła w średniowie
czu z kół kościelnych. Rodził 
się specyficzny rodzaj klery
kalizmu i antyklerykalizmu. 
W sporze tym jedni cytowali 
św. Pawła: „Godzien jest 
robotnik swojej zapłaty„, 
drudzy zaś słowa Chrystusa, 
nakazującego apostołom, by 
idąc nauczać nie brali trzosa 
/portfela/... Konflikt jest 
wszak do rozwiązania, kry
tykujący i krytykowani 
muszą jednak w słowach, 
czynach i stylu życia zacho
wać umiarkowanie - tę naj
ważniejszą cnotę.

Zagadnienie to jest bar
dzo ciekawe i pozostaje do 
dnia dzisiejszego nieroz
strzygnięte. Dotyczy ono 
całej Polski, w tym również 
Górnego Śląska. Nasz re
gion dopracował się w tej 
mierze wielu odrębności 
i charakterystycznych za
chowań. O jednym z nich, 
choć dawno już minionyn, 
świadczy zachowane do dnia 
dzisiejszego powiedzenie: 
„Bierze jak po farorzu!,,, sto
sowane w sytuacji bezczel
nego i bezprawnego 
przywłaszczania sobie cu
dzej własności. Odnosi się to 
do pewnego dziwnego śre
dniowiecznego zwyczaju, 
który został zlikwidowany 
na Śląsku dopiero w XV 
wieku, a biskup wrocławski 
zakazał tych czynności pod 
karą klątwy kościelnej, 
a chodzi o spadek po probo
szczach. Wierni przeczu
wając rychły zgon swego 
duszpasterza i znając cenę 
jego mienia, gromadzili się 
wokół probostwa. Gdy fa
rorz oddał ducha, wdzierali 
się wprost do domostwa 
i brali co popadło „na pa
miątkę,,. Innym ciekawym 
zjawiskiem jest fakt, iż od 
połowy XIX wieku do

ABECADŁO
RZECZY

ŚLĄSKICH

połowy XX wieku na 
Górnym Śląsku antyklery
kalizm w porównaniu z po
zostałymi ziemiami polskimi 
praktycznie nie istniał. Brało 
się to stąd, że jeżeli np. w zie
mi kieleckiej czy lubelskiej 
duchowieństwo niezależnie 
od swego pochodzenia bra
tało się raczej ze szlachtą - 
warstwą posiadającą, to na 
Górnym Śląsku ducho
wieństwo pozostawało z lu
dem i w większości z niego 
się wywodziło, a dochody 
duszpasterza nie różniły się 
znacznie od dochodów sta
tystycznego parafianina. 
Nie do pomyślenia było też, 
by Ślązak mówił źle o swoim 
proboszczu czy ogólnie 
o kościele.

Dziś ta sytuacja się zmie
niła. W wielu środowiskach 
mówi się o duchowieństwie 
niepochlebnie i to z pozycji 
pozateologicznych. Co za
tem sprawiło, że ten tak reli
gijny niegdyś Śląsk posze
rzył swój antyklerykalny 
margines? Wpłynęły na to, 
moim zdaniem, następujące 
zjawiska: niskie wykształce
nie religijne wiernych, niepo
party rzetelną wiedzą kryty
cyzm, przybycie wielkiej 
liczby ludności napływowej 
z odmiennymi tradycjami 
kościelnymi, laicyzacja ży
cia, pogłębiana jeszcze nad
miernym tradycjonalizmem 
polskiego życia religijnego. 
A także zwykła polska, bez
interesowna zawiść, która 
nie omija duchowieństwa. 
Nadmierne i pozbawione 
wyobraźni jest również afi
szowanie się księży swoim 
stanem majątkowym. Naj
bardziej zaś drażnią ludzi 
zagraniczne samochody 
księży. Dobre auto nadal 
uważane jest w Polsce za 
luksus. Tak więc nasz anty
klerykalizm jest bardzo płyt
ki, oparty często na plotce, 
zazdrości, braku wiary i wie
dzy, gdyż łatwo sobie ob
liczyć, że gdyby nie mieć ro
dziny, dzieci i domu na 
utrzymaniu, to dorobienie 
się volkswagena czy audi jest 
możliwe. Ale takie są na dzi
siaj fakty!

MAREK SZOŁTYSEK

„Carmen,,
na scenie TZR

zazdrość czy tragiczna miłość 
są wieczne.

To niezwykłe przedsta
wienie reżyserowała Maria 
Fołtyn, kierownictwo muzy
czne objął Tadeusz Serafin,

a scenografię zaprojektował 
- uwaga, uwaga - sam Jerzy 
Duda-Gracz!

Wystąpią znani soliści, 
chór, balet i orkiestra.

Zapowiada się kolejna 
uczta dla oczu i uszu. Radzi
my zapamiętać, że odbędzie 
się tylko jedno przedstawie
nie

- w sobotę 6 marca br. 
o godz. 17.00.

B.
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ZARZĄD MIASTA INFORMUJE

Na sesji Rady Miasta w dniu 10 lutego 1993 r. podjęto 
uchwały w sprawie: dokonania zmian w Statucie miasta, 
miesięcznych stawek czynszu za lokale użytkowe administ
rowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Ryb
niku oraz zmiany opłaty targowej.

RADA MIASTA RYBNIKA 
postanowiła

W Statucie Miasta Rybnika - stanowiącym załącznik do 
Uchwały Nr 92/XIII/91 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 
stycznia 1991 roku dokonać następujących zmian:

1/ w paragrafie 10 ust.2 skreślić akapity pierwszy, nato
miast ostatniemu nadać brzmienie: „analiza sposobu wyko
nania uchwał rady„

2 /  dodać paragraf 10A w brzmieniu:
1. Rada wykonuje swoje funkcje kontrolne przy pomocy 

Komisji Rewizyjnej.
2. Komisja Rewizyjna w szczególności:

- kontroluje działalność Zarządu oraz podległych mu jedno
stek,

- kontroluje sposoby wykonania uchwał Rady,
- występuje z wnioskami w przedmiocie absolutorium,
- wyraża opinię w przedmiocie wniosków o odwołanie 

Zarządu.
3. Komisja Rewizyjna składa się z 7 radnych.
4. Przewodniczącego oraz członków komisji wybiera się 

w głosowaniu tajnym,
3 /  paragraf 23 ust.1 nadać treść:

Wydatki budżetu nie mogą przekraczać dochodów oraz 
wpływów z pożyczek krótkoterminowych i obligacji pomniej
szonych o dokonanie spłaty,

4 /  Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZARZĄD MIASTA INFORMUJE

Na kolejnej sesji w dniu 10 lutego br., na wniosek Komisji 
Działalności Gospodarczej

RADA MIASTA RYBNIKA 
postanowiła

1. Począwszy od 1 kwietnia 1993 roku ustalić miesięczne 
stawki czynszu za 1 m kw. powierzchni lokali użytkowych 
położonych na parterze budynków z ekspozycją wystawową 
i wejściem do niego od ulicy w wysokości: 

a /  w strefie I miasta - 80 tys. zł 
b /  w strefie II miasta - 35 tys. zł
c / pozostałe lokale użytkowe ze strefy I i II miasta - 

umowy indywidualne.

2. Stawki ustalone niniejszą uchwałą nie mają zastosowa
nia do lokali w stosunku do których wyższe stawki ustalono 
w drodze przetargu.

Natomiast stawki niższe ulegają podwyższeniu do stawek 
wynikających z niniejszej uchwały.

3. Stawki czynszu ustalone dotychczas w drodze decyzji 
indywidualnych podlegają podwyższeniu o 15 procent z za
okrągleniem stawek do tys. zł.

4. Stawki czynszowe obejmują podatek od nieruchomości.
5. Strefę I i II miasta określa załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały.
6. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku dokona 

wypowiedzenia najemcom dotychczasowych stawek czyn
szowych z zachowaniem ustawowego terminu wypowiedze
nia.

7. Upoważnia się Zarząd Miasta do obniżania stawek 
w uzasadnionych wypadkach.

8. W ykonanie uchwały powierza się Zarządowi M iasta.
9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Na tej samej sesji RADA MIASTA RYBNIKA 
postanowiła również

1. Ustalić następujące stawki opłaty targowej:
a /  z tytułu umów stałych - miesięcznych za handel:
- na straganach dużych metalowych /8 m kw. pow./
- na straganach zajmujących powyżej 10 m kw. pow.
- w kioskach, budkach, kontenerach, przyczepach
- z samochodów łącznie ze straganami ustawionymi na 

targowiskach miejskich z wyjątkiem targowiska w dzielnicy 
Nowiny i Niedobczyce stawkę dzienną 5.000 - za 1 m kw. 
zajmowanej pow. płatne z góry za dany miesiąc w kwocie 
wynikającej z pomnożenia dni roboczych przez w/w stawkę,

b / z tytułu umów miesięcznych za wszystkie dni targowe 
lub handlowe oraz handel doraźny

- ze straganów, koszy, skrzyń, pojemników, samochodu, 
z ręki itp. /opłata dzienna/ analogicznie jak w pkt. a / 10.000 
zł za 1 m kw. zajmowanej powierzchni,

c/ za handel w dzielnicy Nowiny i Niedobczyce /opłata 
dzienna/ analogicznie jak w pkt. a /  - 4.000 zł za 1 m kw.

b / - 8.000 zł za 1 m kw.
d /  opłata za dzierżawę gruntu pod pawilonami 3.000 zł za 

1 m kw. zajmowanej powierzchni płatne z góry za dany 
miesiąc w kwocie wynikającej z pomnożenia dni roboczych 
przez w/w stawkę.

2. Powierzchnię liczy się w pełnych metrach kwadrato
wych nie mniej niż 1 m kw.

3. Zarządza się pobór opłaty w drodze inkasa. Określa się 
inkasentów w osobach pracowników Rybnickich Służb 
Komunalnych zatrudnionych w tym charakterze.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1993 roku 
po uprzednim jej ogłoszeniu w prasie lokalnej i na terenie 
targowisk.

5. Traci moc uchwała 
z dnia 27 marca 1992 r.

Nr 195/XXVI/92 Rady Miasta

Nie ma talonów? 
Są talony!

Faktem jest, że jak czło
wiek do czegoś przywyknie 
to później ciężko mu się 
z tym czymś rozstać. Po lik
widacji kartkowego systemu 
zaopatrzenia niektórzy na
bywcy przez jakiś czas mieli 
trudności z kupowaniem. 
Żadnych kolejkowych atra
kcji, żadnej przyjemności 
z tzw. „zdobywania,,. Podo
bnie było ze sławetnymi „gew

exami„. Górnicza brać 
długo była niezadowolona 
z odebranych im przywi
lejów. Ktoś jednak pomyślał
o tym, żeby coś na osłodę
górnikom zostawić. Myślał, 
myślał i... wymyślił. Kartki - 
tzw. talony żywnościowo - 
mleczne. Kiedyś było tak, że 
ekwiwalent za uciążliwą 
pracę przyznany pracowni
kom dołowym wkładano do 
wspólnego kotła
i przyrządzano pożywne zu
pki. Kto na nie chodził, to 
już inna sprawa. Kiedy 
zaczęły obowiązywać nowe 
reguły gospodarcze, kopal
niom nie opłaciło się goto
wać zupek. I właśnie - za
miast należną kwotę 
wciągnąć na pasek zarobko
wy i wypłacić przy pobo
rach, ktoś wpładł na genial
ny pomysł, by ... drukować 
i  d a w a ć  talony górnikom.

D a w a ć to przecież nie to 
samo co wypłacać! Każde
mu dołowemu pracowniko
wi należy się więc tyle kartek

miesięcznie ile ma zjazdów. 
Każdy bon ma wartość 15 
tys. zł i jest dawany przed 15 
każdego miesiąca. Sklepy re
alizujące talony z reguły usy
tuowane są jak najbliżej ko
palni lub na odległych, 
górniczych osiedlach. I cóż 
dzieje się w takich sklepach 
w tym czasie? Dzieje się tak, 
jak działo w niedawnej świe
tlanej przeszłości. Kolejki, 
nerwówka i kłótnie. Padają 
jakże pamiętne, epitety pod 
adresem współ-kolejko
wiczów i ekspedientów. Ani 
jednym, ani drugim to jed
nak nie przeszkadza. Klienci 
przeżywają czas dawnych 
emocji, sprzedawcy w tym 
dniu /wszystkim obdarowa
nym zależy, żeby wykupić 
talony natychmiast po ich 
otrzymaniu, gdyż przed 15- 
tym portfele są puste/ mają 
nie lada obroty. A idzie 
wszystko, bo jak zabraknie 
mięsa, to przecież „bom- 
bonów,, jest pod dostat
kiem. Ceny w tych sklepach 
są zdecydowanie wyższe niż 
w innych placówkach hand
lowych. Kto komu nabija 
kieszeń? Kto płaci za druk 
i rozdzielnictwo talonów? 
Ktoś wymyślił coś, aby mógł 
zyskać ktoś. A przy tym, jak 
lud się cieszy! A może to 
wszystko po to, aby zacho
wać ciągłość tradycji. No to 
o.k.

/ lo g /

Rybnicka Giełda Cenowa
Ceny z bieżącego tygodnia

W  a r  z y w a
s k l e p m a r c h e w b u r a k i      p i e t r u s z k a c e b u l a kapusta

k iszo n a
ogó rk i
k isz o n e

P ow stań ców  24 6 6     8 6 10 10
św. Jan a  13 6 6 6 5 10 10
M iejsk a  3 7 5 10 5 10 7
H E R M E S 7 5 8 5 10 10
T A R G 7 -8 6 -8 7 -1 5 5 -6 - - - —

O w o c e
s k le p jabłka banany cytryny pomarańcze grejpfruty k iw i

Powstańców 24 5 -1 0 19 18 16 19 (czerw o n e) 3
św. Jana 13 8 -1 0 15-20 17 15 17 2 ,8
M iejska 3 8 20 18 18 20 3 ,5
H E RME S 6 -9 21 18 18 18 1,5-3
TARG 3 -1 0 16-19 16-17 14-15 16-18 2 ,5 -3

W a lu t y  / k u p n o - s p r z e d a ć /
m ie j s c e  w y m ia n y d o la r  U S A , m arka R F N

k o r o n a
C -S

s c h i l l in g
A u str ia

fr a n k
F r a n c ja

Pow stańców  8 1 6 1 0 0 /1 6 2 3 0 9 8 0 0 /9 9 0 0 5 4 0 /5 6 0 1 3 0 0 /1 4 0 0 2 8 0 0 /2 9 0 0
POCZTA 16150 /1 6 2 3 0 9 7 7 0 /9 8 2 0 5 3 0 /— 1 3 8 0 /1 4 0 0 2 8 8 0 /2 9 5 0
D e lik a te s y 1 6 1 6 0 /1 6 2 5 0 9 7 7 0 /9 8 3 0 5 4 0 /5 7 0 1 3 7 0 /1 4 0 0 2 8 7 0 /2 9 6 0
H ER M ES 1 6 1 5 0 /1 6 2 0 0 9 7 8 0 /9 8 3 0 5 5 0 /5 7 0 1 3 9 0 /1 4 0 0 2 8 9 0 /2 9 5 0

A r t y k u ł y s p o ż y w c z e
s k le p masło 0,25 kg c u k ie r c hl e b 1 kg sera "żó łtego" ja j k o
HURTOW NIK 8 .4 6 9 po 8,5 45 1,3
Rynkowy 8.5 6.5

8,5 . . . 4 8 -5 4 1,3
JAN NOGA 9 7 9 7 48 1,4
Delikatesy 8 .5 6 ,6 9 ,5 9 5 2 -6 0 1,3
HERM ES 8. 5 7 9, 5 9 5 2 -1 5 0 1,3

M ięso i wędliny /w kg/
s k l e p w o lo w e  

b e z  k o śc i
sch a b

w ie p r zow y
ło p a tk a  

w ie p r z o w a k u r c z a k s z y n k a
g o t o w a na

k ie łb a sa
ślą sk a

Rynkowy . . . 27 105 5 0
PIOTROWSKI 5 1 ,6 5 3 .8 5 0 ,6 — 1 0 1 ,1 4 4 ,4
Delikatesy 51 5 5 4 6 28 9 5 -1 1 0 4 6
Hermes 58 5 4 ,5 4 0 27 105 5 2
Hala Mięsna 48 i 5 2 54 3 9 25 105 48

W związku z realizacją 
ustawy z dnia 17.10.1991 r.
o rewaloryzacji emerytur
i rent /Dz.U. nr 104, poz. 450 
/  i rozporządzenia MPPiS 
z dnia 22.07.92 /D z.U . Nr 58 
poz. 290/ w sprawie 
szczegółowych zasad zmniej
szania emerytury i renty 
ZUS Oddział w Rybniku in
formuje, że emeryt, rencista

Emeryci i renciści

społecznego,

* dochód osiągany z ty
tułu pracy w rolniczej 
spółdzielni produkcyjnej 
i spółdzielni kółek rolni
czych.

By umożliwić świadcze
niobiorcom ZUS rozliczanie 
swych dochodów
osiągniętych w ub. r. podaje
my wysokość kwot bazo
wych, które obowiązywały 
w 1992 r.

Kwoty graniczne docho
du w 1992 r. to:

1. 60 proc. kwoty bazowej zł

Ile i jak fiskusowi?
oraz zakład pracy 
zobowiązani są
do końc a  l ut e go  b 
r. powiadomić organ rentowy 
o wysokości dochodu 
osiągniętego w 1992 r.

Za dochód mający wpływ 
na zawieszenie prawa do 
świadczeń, lub zmniejszenie 
ich wysokości uważa się m. 
innymi:

* wynagrodzenie z tytułu 
pracy wykonywanej w ra
mach stosunku pracy oraz 
na podstawie umowy 
o pracę nakładczą,

* dochód osiągany z ty
tułu pracy wykonawczej na 
podstawie umowy zlecenia 
lub umowy agencyjnej, jeżeli 
praca ta była wykonywana 
przez okres co najmniej 30 
dni,

* dochód osiągany z ty
tułu pozarolniczej działal
ności gospodarczej, wyko
nywanie której podlega obo
wiązkowi ubezpieczenia

17.270.000 /niższa kwota 
graniczna dochodu/

2. 120 proc. kwoty bazo
wej zł 34.540.000 /wyższa 
kwota graniczna dochodu/

Jeżeli łączny dochód eme
ryta, rencisty w 1992 r. nie  
przekroczył 60 procent kwo
ty bazowej tj. 17.270.000 zł, 
to świadczenie za rok 1992 
przysługiwało w pełnej wy
sokości /  w przyciwnym ra
zie emerytura lub renta ule
ga zmniejszeniu/.

Jeżeli łączna kwota do
chodu osiągniętego przez 
emeryta lub rencistę w okre
sie ubiegłego roku przekro
czyła niższą kwotę graniczną 
dochodu, organ rentowy 
ustali:

* zmniejszenie świadczeń 
wypłaconych za okres 
ubiegłego roku kalendarzo
wego, jeżeli dochód nie prze
kroczył niższej kwoty grani
cznej dochodu,

* zawieszenie świadczeń 
wypłaconych za okres 
ubiegłego roku kalendarzo
wego jeżeli dochód przekro
czył wyższą kwotę graniczną.

Kwota różnicy między na
leżną, a wypłaconą kwotą 
świadczeń podlega zwroto
wi. W stosunku do osób wy
konujących pracę nauczy
ciela i nauczyciela akademic
kiego w 1992 r., okres, 
z którego ustala się łączną 
kwotę dochodu osiągniętego 
przez emeryta lub rencistę 
oraz sumę kwot granicznych 
dochodu, ulega skróceniu
o okres poprzedzający dzień
1 września 1992 r.

Na wniosek emeryta lub 
rencisty, organ rentowy do
kona rozliczenia świadczeń 
w stosunku miesięcznym po
przez porównanie kwot do
chodów osiągniętych przez 
emeryta lub rencistę w po
szczególnych miesiącach ro
ku kalendarzowego, do obo
wiązujących w tych 
miesiącach dopuszczalnych 
kwot dochodów, obliczo
nych wskaźnikiem 60 pro
cent lub 120 procent.

Do wniosku powinno być 
dołączone zaświadczenie 
o dochodzie osiągniętym 
w poszczególnych
miesiącach roku 1992.

Każdy emeryt lub rencista 
osiągający lub zamierzający 
osiągać dochód w 1993 r. ma 
obowiązek złożyć do 
O/ZUS oświadczenie do
tyczące zamiaru osiągania 
dochodu, który:

* nie powoduje zawiesze
nia lub zmniejszenia świad
czenia,

* powoduje zmniejszenie 
świadczenia,

* powoduje zawieszenie 
świadczenia,

tak by oddział ZUS mógł 
bieżąco obniżyć lub zawiesić 
wypłacanie świadczenia.

/ lo g /
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Hamill do wzięcia
Przygotowania do nowe

go sezonu w toku. Zbyt dłu
go chyba nie można było nic 
zrobić, teraz nadrabiać więc 
trzeba stracony czas. O ile 
zawodnicy, którzy tradycyj
nie wybierają się na tygod
niowe zgrupowanie do Bren
nej mogą spokojnie ćwiczyć 
i przygotowywać się do 
startów, to działaczom po
zostało naprawdę niewiele 
czasu na zgromadzenie od
powiednich zasobów finan
sowych. Prawdopodobnie 
klub rozprowadzać będzie 
całoroczne karnety, jako je
den z bardziej sprawdzo
nych sposobów na pozyska
nie potrzebnej gotówki. Po
dobno sprzedano już pierw
sze reklamy.

Wciąż otwarta jest sprawa 
ostatecznego składu druży
ny. Kontrakty zagraniczne 
sfinalizować trzeba do 
końca lutego, a zatem czasu 
coraz mniej. Dopiero w osta
tni weekend lutego, a nie jak 
początkowo planowano 
w okolicach dwudziestego, 
przyjedzie do Rybnika 
Francuz Philip BERGE, by 
podpisać kontrakt. Prawdopodobnie

podobnie wystąpi w meczu 
sparingowym, ale z kim? 
A no chyba z Unią Tarnów, 
choć to jeszcze nic pewnego. 
Żużlowiec z kraju 
miłośników żabich udek, za
mieszka, jeśli się sprawdzi na

torze, w stadionowym hote
lu, jak ćwierkają stadionowe 
wróble towarzyszyć ma mu 
kandydatka na żonę. To 
właśnie z Rybnika 
wyjeżdżać miałby na turnieje 
na długich i trawiastych to

torach, gdyż jak wiadomo jest 
zawodnikiem dość wszech
stronnym. Zdaję sobie 
sprawę, że sympatycy ryb
nickiego zespołu woleliby 
w jego szeregach zobaczyć 
zupełnie innego zawodnika -

Amerykanina Billy HA
MILLA.

Chce on startować w Ryb
niku, ale klubu nie stać na 
pokrywanie kosztów
podróży na trasie Wielka 
Brytania - Polska. A może

znajdzie się zamożna firma, 
która za odpowiednią re
klamę sfinalizuje przeloty te
go znakomitego żużlowca 
i gwiazdora mającego za 
sobą występy w finale In
dywidualnych Mistrzostw 
Świata. W ubiegłym sezonie 
był dobrym duszkiem 
drużyny, w tym przydałby 
się również ze względu na 
swą skuteczność i niezawod
ność. Inna sprawa, że jest on 
takim zawodnikiem, dla 
którego ludzie lubią przy
chodzić na stadion, a to też 
jest ważne.

Dariusz Flegert nie wysta
rtuje chyba ponownie na 
Wyspach Brytyjskich. Po 
odejściu braci Skupieniów 
będzie potrzebny tu na miej
scu, a o nieustannym 
podróżowaniu z Polski do 
Anglii i z powrotem, rzecz 
jasna z powodów finanso
wych, nie ma mowy. Szko
da.

Z tych samych powodów 
większość rybniczan prze
siądzie się jak się spodzie
wam na czeskie Jawy. 
Różnice w parametrach są 
niewielkie, zaś koszty utrzy
mania znacznie mniejsze, 
gdy porównać je z „God
denem,, czy „GM-em„.

Za tydzień, kolejny mel
dunek...

/w ack /

Trzynastoletni następcy JordanaWojewódzki
sprawdzian
W sobotę 13 lutego 

w Częstochowie odbył się 
wojewódzki turniej w bad
mintonie, w którym udział 
wzięli zawodnicy Kolejarza 
Częstochowa, Kolejarza 
Katowice, Janowa, Blacho
wni, Unii Bieruń, TKKF 
Częstochowa i Energetyka 
Rybnik. Rybniccy badmin
toniści spisali się nieźle, 
a Marcin Troszka, zajmując 
w kategorii juniorów trzecie 
miejsce w turnieju, wywal
czył tym samym awans do 
turnieju strefowego. A oto 
miejsca zawodników Ener
getyka w turniejowej klasyfikacji

Policyjny Klub Sportowy 
razem z Komisją Kultury Fi
zycznej Urzędu Miasta 
i Zarządem Miejskim SZS
organizuje w najbliższym 
czasie dwa koszykarskie tur
nieje dla chłopców z rocz
nika ’80, czyli trzynasto
latków. Turniej rozgrywany 
będzie systemem „każdy

klasyfikacji:
Seniorzy: 5 miejsce - Adam 

Szczotok, 8 /  Jacek Szymik, 
9 /  Andrzej Kopacz, 10/ 
Wojciech Chlubek 

Juniorzy: 3 miejsce Mar
cin Troszka, 5 /  Seweryn Ku
la, 8 /  Przemysław Tomala 

Jniorki: 9 /  Teresa Spon
da, 10 / Barbara Kopacz, 
11/ Wioletta Zaradkiewicz.

/w ack /

z każdym,,, zaś mecze 
składać się będą z dwóch 
ośmiominutowych połówek.

W pierwszym turnieju 
rozgrywanym jutro, czyli 
w sobotę 20 lutego od godzi
ny 9.00 w sali Policyjnego 
Klubu Sportowego, spot
kają się drużyny: szkół pod
stawowych nr 4, 5 /z  Ryb
nika/, nr 3, 5 /z  Leszczyn/ 
i pierwsza drużyna szkoły nr 
31.

W drugim turnieju, który 
odbędzie się tydzień później, 
wystąpią zespoły szkoły nr 
4 z Leszczyn oraz rybnickich 
szkół: 10, 34, 26 i druga 
drużyna szkoły 31. Finanso
wo organizację tych dwóch 
imprez wspierają firmy 
„FOOD-EX,, i „SZKO
LAK„.

/w ack /

Przełom stycznia i lutego 
najlepsi juniorzy sekcji sza
chowej RMKS Rybnik 
spędzili w Grudziądzu, gdzie 
w dniach 29 stycznia do 7 lu
tego rozegrano Indywidualne 
Szachowe Mistrzostwa Pol
ski Juniorów. Rybnicka 
drużyna okazała się najlicz
niejsza, wprowadziła do tur
niej z aż 14 zawodników. 
Z naszego regionu startowa
li tam także czterej przed
stawiciele Górnika Czer
wionka i jeden gracz z So
kola Racibórz.

W każdej grupie wiekowej 
startowało po 28 najlep
szych zawodników z całej 
Polski. W grupie do lat 16 
juniorek mistrzostwo Polski 
zdobyła Monika BOBRO
WSKA /8.5 pkt/, 
powiększając swoją kolekcję 
tytułów i medali. 10 miejsce 
zajęła Monika LUKS z Czerwionki

W czasie ferii zimowych 
Delegatura KOiW w Rybni
ku oraz działacze sekcji sza
chowej RMKS Rybnik zor
ganizowali turniej szachowy 
dla dzieci i młodzieży, które 
nie wyjeżdżały na zimowisko.

Szachowe
Rozgrywki trwały od 1 do 
6 lutego na Małej Scenie Ry
bnickiej.

61 zawodników codziennie 
od 8.00 do 13.00 rozgrywało 
pojedynki szachowe,
a w przerwach otrzymywało 
poczęstunek /herbata i ciast
k o/. Rezultaty: rocznik 1986 
i młodsi: 1. Robert MENT
LIK /przedszkole nr 17 - 4,5 
p./, 2. Sebastian MENTLIK 
/przedszkolne nr 17 - 4 p./, 
3. Tomasz CHOROS 
/przedszkole nr 43 - 1 p./; 
rocznik 1982 i młodsi - 1. Jan 
ADAMOWSKI /SP 9 - 6,5 
p./, 2. Arkadiusz

JARZĄBEK /SP 34 -  6 p./, 
3. Zbigniew GRASZKA 
/SP 22 - 6 p./, 1. Agnieszka 
MATRAS /SP 34 - 7 p./, 2. 
Michalina GAJEWSKA 
/SP 13 - 4,5 p./, 3. Marta 
CHOROS /SP 31 - 4 p./.

zimowisko
Rocznik 1978 i młodsi - 1.
Robert KOZAK /SP 31 - 
8 p ./. 2. Krzysztof STEP
NOW SKI /S P 31 - 7 p ./, 3. 
Paweł MARKS /SP 31 - 
7 p./, 1. Anna KUBECKA 
/SP 22 - 7 p ./, 2. Dorota 
SPALDING /S P 34 - 7 p./. 
3. Joanna ŁUCZAK /SP 34 
- 5 p./.

Wśród młodzieży szkół 
średnich zwyciężyli:

1. Dariusz MISZCZAK 
/TG  Rybnik - 9,5 p ./

2. Piotr MOSKALIK 
/TM  Zabrze - 8 p ./

3. Zbigniew GWOŹ
DZIK /T G  Rybnik - 8 p./.

/g w /

Monika Bobrowska 
Mistrzynią Polski Juniorów

Czerwionki /6  pkt/. W grupie 
dziewcząt do lat 10, piąta 
była Małgosia SZYDŁOW
SKA /7  pkt/, szósta Ala 
CHMIELIŃSKA /6,5/, je
denasta Małgosia
WRÓBEL /6  pkt/. Wśród 
chłopców do lat 12 miejsce 
9 zajął Maciej  CHMIE
LIŃ SK I /6 ,5 pkt/, do lat 16 
na dobrym, szóstym miejscu 
ulokował się Przemysław 
GRĄDALSKI /6  pkt/.

Drużyna RMKS Rybnik 
wygrała turniej w klasyfika
cji klubowej, ale najmłodsi 
zawodnicy okazali się mało 
odporni psychicznie. Jeszcze 
do połowy turnieju można 
było liczyć na pięć medali, 
lecz później było gorzej... 
Szkoda! Pozostaje ćwiczyć 
odporność w kolejnych tur
niejach, w oczekiwaniu na 
udany rewanż za rok!

/g w /

Chciał pomóc?
8 lutego o godz. 5.50 na ulicy 

Patriotów kierujący samocho
dem fiat 125p uderzył w tył 
pchanego przed nim malucha. 
W wyniku tej „pomocy,, odniósł 
obrażenia pasażer fiata 126p. 
Ma złamane podudzie i przeby
wa w szpitalu.

Passatami w maluchy
Dwa razy spotykały się 8 lute

go na rybnickich drogach volks
wageny passaty z fiatami 126p. 
I w obu przypadkach nie wy
nikło z tego nie dobrego.
O godz. 16.30 na ulicy Małacho
wskiego kierowca passata nie 
zachował należytej ostrożności
i uderzył w tył poprzedzającego 
go fiata 126p. Maluch został 
odrzucony do przodu i uderzył 
w tył opla kadeta.

Tego samego dnia o godz. 
20.00 w Boguszowicach Volks
wagen passat wpadł w poślizg 
i zjechał na lewą stronę jezdni 
uderzając w nadjeżdżającego 
z przeciwka fiata 126p. Kierow
ca malucha doznał obrażeń 
ciała.

Wiosna coraz bliżej
Między 6 a 8 lutego włamano 

się do piwnicy przy ulicy

Dąbrówki. Włamywacz myślał 
już o sezonie turystycznym. 
Skradł trzyosobowy namiot tu
rystyczny i rower. Suma strat 
wyniosła 7 mln zł.

Śmierć na przejeździe
8 lutego o godz. 17.00 na 

przejeździe kolejowym w Czer
wionce na ulicy Polnej pociąg 
relacji Wodzisław - Katowice 
potrącił 53-letnią pieszą. Kobie
ta pchała przed sobą wózek 
załadowany kartonami i nie rea
gowała na sygnały ostrzegaw
cze. W wyniku wypadku po
niosła śmierć.

Okazja czyni złodzieja
9 lutego w Szczerbicach 

włamano się do domu przy ulicy 
Krótkiej. Właściwie to nawet 
trudno mówić o włamaniu. 
Złodziej wszedł po prostu przez 
otwarte okno i skradł z szafy 
kasetkę metalową z zawartością 
2800 marek niemieckich. Jak wi
dać nie należy przesadzać z wiet
rzeniem mieszkania.

Nieudane samobójstwo
10 lutego o godz. 6.30 z okna 

na II piętrze budynku przy ulicy 
3-Maja wyskoczyła 39-letnia 
kobieta. Desperatka miała za
miar popełnić samobójstwo, je
dnak w wyniku upadku doznała 
„tylko,, ciężkich uszkodzeń 
ciała i przebywa w szpitalu przy

ulicy Rudzkiej.
Pies - podpalacz

Niecodzienne były okolicz
ności pożaru, który wybuchł 10 
lutego w mieszkaniu przy ulicy 
Kościuszki. Przyczyną tego 
groźnego zdarzenia była... psia 
kąpiel. Po umyciu czworonoga 
jego właściciel owinął go w koc 
i włączył grzejnik elektryczny 
/tzw. słoneczko/, by zwierzę wy
suszyć. Pies, jak to pies, nie miał 
ochoty siedzieć w kocu i zrzucił 
go z siebie na stojący grzejnik. 
Koc zapalił się powodując 
pożar, który strawił meble oraz 
pozostałe wyposażenie mieszka
nia.

Syrenka - pirat
Aż dwa auta - w tym jedno 

zachodnie - ma na swoim sumie
niu jedna z naszych poczciwych 
syrenek. 11 lutego o godz. 11.00 
samochód tej marki zderzył się 
na ulicy Mikołowskiej z fiatem 
125p i fordem sierra. Potłuczeń 
ciała doznał kierowca forda. 
Wyglądałoby na to, że nasze 
rodzime auta są solidniejsze.

Policjanci - amatorzy
W policjantowi złodziei zaba

wiło się kilku mieszkańców Czu
chowa. Okazja po temu nad
arzyła się 11 lutego, gdy do 
budynku gospodarczego przy 
ulicy Cmentarnej włamywało się

trzech mężczyzn. Próbowali 
skraść 12 metrów kabla mie
dzianego. Jednak mieli pecha. 
Mieszkające w pobliżu osoby 
zatrzymały jednego
z przestępców na gorącym 
uczynku. Złodziej trafił do are
sztu.

Randka w ciemno
Jeden z mieszkańców Rybni

ka wieczorem 12 lutego posta
nowił skorzystać z zaproszenia 
nieznanej mu kobiety i poszedł 
z nią do jej mieszkania. Niestety 
jak się okazało cel tego zapro
szenia był inny niż się wydawało 
mężczyźnie. Został okradziony 
z kurtki oraz posiadanej 
gotówki w wysokości 7 mln zł. 
Jak widać kobieta nie była taka 
łatwa, jak to wyglądało na 
początku tej randki.

Rumuński kieszonkowiec
13 lutego na targowisku oby

watel rumuński dokonał kra
dzieży kieszonkowej portfela 
z gotówką w wysokości 150 
tys. zł. Miał jednak pecha. Został 
ujęty i osadzony w areszcie.

Koła fortuny
Niezbyt miłą niespodziankę 

zrobiono jednemu
z mieszkańców Rybnika. W no
cy z 13 na 14 lutego nieznani 
sprawcy odkręcili dwa koła z je
go fiata 126p. Mimo, że dwa 
koła pozostały, niedzielna wy
cieczka nie mogła się odbyć.

D o tarła  do nas walen
tynka spóźniona, ale chy
ba wciąż aktualna:

Kochana ASIU 
kochałem Cię, kocham  

i zawsze będę Cię kochał. 

„IRYS,,

Energicznej Marysi L. 
z okazji urodzin dużo 
zdrowia i  pomyślności 
życzą podwładni.

Obiecujemy dobrze 
wycierać buty!

Naszej słodkiej

i niezastąpionej Wiesi
z okazji urodzin wielu

prawdziwych krasnali

życzy zespół. W różko, nie

chowaj się pod  łóżko!
* * *

Dla W.R. w dniu 
urodzin:

Ż yczę  Ci, by Twoja 
rzeka popłynęła bez żadnej 

tamy.

K .M .

Zachęcam y naszych 
czytelników do składania 

za pośrednictwem  naszej 

rubryki Drzewko życzeń 
wszelkich serdeczności - 

wystarczy wrzucić kartkę 

do „żółtej skrzynki,,.
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W zimowej szacie nawet przeciętnej urody kwietnik 
wygląda efektownie. Wack

Fatałachy z naszej szafy

Nowe trendy
Zima jeszcze trochę po

straszyła i przyhamowała 
nieco nasze wiosenne już na
stroje. Jak się zdaje, były to 
już ostatnie jej podrygi i gdy
by nawet lekko jeszcze przy
mroziła, a nawet sypnęła 
śniegiem - nic jej nie pomoże 
- w naszym kąciku trzeba już 
myśleć o wiośnie. Kreatorzy 
mody pracują z ogromnym 
wyprzedzeniem, oni nie tyl
ko wiosnę, ale i tegoroczne 
lato mają za sobą. Kolekcję 
trzeba przecież zaprojekto
wać, uszyć i trafić z nią nie 
tylko na wybiegi, ale i na 
ulice. Wielcy projektanci 
mają więc już na głowie pra
wdopodobnie lato ’94. 
A my?

My mamy na wiosnę do 
wyboru kilka trendów,

których nazwy wymyślono 
we Francji. Pierwszy to no
woczesne metropolie,
o którym już wspominałam, 
a dla własnego użytku na-

Trend ekologiczny doprowa
dzony do absurdu

zwałam go sobie na Marlenę. 
A więc nawiązanie do mody

męskiej - powrót garni
turów, męskich akcesoriów 
jak krawat, szelki, koszule, 
szarości, dyskretna eleganc
ja. Na drugim biegunie styl 
bardzo kobiecy - piękne 
Włoszki. Nie mylić z fryzurą 
na „mokrą Włoszkę,,. 
A więc imitujemy Ginę Lol
lobrigidę i Sophię Loren z lat 
50 i 60 - dużo kobiecości, 
seksu i koloru, duże wzory 
i w ogóle wszystkiego dużo...

Najbliższy byłby mi styl 
trzeci, nazwany nostalgie ko
lonialne, pokrewny trendowi 
ekologicznemu, choćby po
przez upodobanie do podo
bnych kolorów /biały, ecru, 
beż, khaki, brązowy/, i natu
ralnych włókien. Jest to sze
roka formuła, w której znaj
dziemy również nawiązanie 
do folkloru afrykańskiego, 
ale nie tylko. To wszystko 
już było, ale cieszy, że 
wróciło...

Wróżka

5  m i n u t  ł a m a n i a  g ł o w y

Ilustracje różnią się w 8 miejscach. Znajdź różnice.

N OWIN K I W KUCHN I

Tarta cytrynowa
CIASTO

250 g mąki, 100 g cukru pudru, 200 g masła, 2 żółtka, kropla 
esencji waniliowej, sól, masło do nasmarowania formy, cukier 
puder do posypania

MASA CYTRYNOWA
9 jaj, 4 cytryny, 375 g cukru, 300 ml gęstej śmietany, 

szczypta mąki.
Porcja dla 6 osób, przygotowanie 5 godz., gotowanie 40 

minut.
1. Masło posiekać i wyrabiać palcami do miękkości. 

Dodać przesiany cukier puder i szczyptę soli oraz żółtka. 
Wyrabiać dalej, aż do uzyskania jednolitej masy. Dodać 
przesianą mąkę, kroplę esencji waniliowej i szybko zagnieść 
ciasto. Uformować z niego kulę, zawinąć w folię i wstawić na 
kilka godzin do lodówki.

2. Gotowe ciasto rozwałkować na placek grubości ok. 
4 mm i wyłożyć nim spód i boki natłuszczonej i oprószonej 
mąką tortownicy. Wierzch ciasta przykryć aluminiową folią 
i lekko obciążyć ziarnami fasoli. Piec przez ok. 10 minut 
w nagrzanym do temp. 180 stop. C piekarniku. Wyjąć 
i usunąć folię. Ostudzić.

3. Cytryny umyć i wytrzeć do sucha. Zetrzeć z nich skórkę, 
po czym wycisnąć sok. Sok połączyć ze startą skórką.

4. W osobnej misce ubić jaja z cukrem. Dodać śmietanę 
i lekko ubić, a następnie połączyć z sokiem cytrynowym 
i skórką z cytryny. Otrzymaną masę przełożyć na pod
pieczony placek.

5. Piec ok. 40 minut w nagrzanym do temp. 170 stop. C 
piekarniku. Przed podaniem posypać cukrem pudrem.

Tarta zyskuje na smaku po dwóch dniach przechowywania.
Przepis pochodzi z książki „Kuchnia francuska II„ wydanej 

z serii „Encyklopedia sztuki kulinarnej,, przez wydawnictwo 
TENTEN.

Pod znakami zodiaku

BARAN
Nie rozstrzygaj niczego pod wpływem impulsu i intuicji, 

zachowaj raczej rozwagę. Inaczej możesz pożałować 
pochopnych działań, które uniemożliwią kompromisowe, 
najlepsze dla Ciebie rozwiązanie.

BYK
Rozdrażnienie i zniecierpliwienie, a także agresja jaką  

przejawiasz w stosunku do partnera miną. Sam jesteś 
zmęczony tym stanem, bo zdajesz sobie sprawę, że harmonii nie 
da się wymusić siłą.

BLIŹNIĘTA
Jesteś o krok od zrobienia fałszywego kroku w życiu 

osobistym! Niech sfera uczuciowa nie przysłoni Ci zadań 
zawodowych, których podjęcie może wiązać się ze znacznymi 
sukcesami f inansowymi.

RAK
Uważaj na swoje zdrowie, niech nie będzie również 

zaskoczeniem choroba bliskiej osoby. Nie prowadź teraz 
ważnych rozmów mogących wpłynąć na Twoje decyzje 
życiowe, może to mieć złe skutki na przyszłość.

LEW
Żadnych zabaw, żadnych większych „spędów,, 

towarzyskich, potrzebny Ci pełny relaks i harmonia oraz czas 
na uporządkowanie papierów. Może Ci się to przydać 
w uregulowaniu spraw podatkowych.

PANNA
Stan hossy nie może trwać wiecznie. Mogą zdarzyć się 

kłopoty finansowe, nieporozumienia w pracy. Nie wpadaj 
jednak w depresję, jest ktoś kto chętnie pomoże Ci w tych 
niełatwych dniach!

WAGA
Wykaż więcej aktywności i do przodu! Musisz 

przezwyciężyć rozterki uczuciowe, a także te w sferze 
zawodowej, inaczej nastąpi spiętrzenie problemów. Możesz 
sobie nie poradzić!

SKORPION
Wchodzisz w lepszy okres, co oznacza, że uda Ci się wyjść 

cało z zamieszania, jakie sam spowodowałeś. Nie bądź jednak 
zbyt impulsywny, bo posuniesz się za daleko i będziesz tego 
żałować.

STRZELEC
Zanadto aktywizujesz swoją sferę uczuciową. Popełniasz 

sporo błędów, z reguły jednak nie potrafisz się do nich 
przyznać, co jest niepotrzebnym powodem nieporozumień 
między Tobą, a partnerem. Spróbuj pokusić się o szczerość.

KOZIOROŻEC
Nie należysz do ludzi łatwo znoszących samotność, dlatego 

nie psuj sobie stosunków z najbliższymi. Twój 
niekonwencjonalny i pełen humoru sposób rozładowywania 
konfliktów może być tu bardzo pomocny. Użyj całego Twojego 
czaru...

Wśród czytelników, 
którzy nadeślą prawidłowe 
rozwiązanie łamigłówki do 
1 marca, wylosowana zosta
nie nagroda w postaci kasety 
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 
5 z dnia 5 lutego otrzymuje: 
Przemek MAZUREK, ul. 
Szymanowskiego 33, 44-273 
Rybnik. Nagrodę prosimy 
odebrać w redakcji.

WODNIK
Twoje układy są dosyć powikłane, jednak i tym razem czas 

wiele z nich rozwiąże bezboleśnie. To w życiu osobistym. 
Przyhamuj wydatki, choć masz dobrą passę w finansach, 
i pomyśl jednak o przyszłości.

R YB Y
Twoje rozterki sprzed paru dni wydadzą Ci się śmieszne, 

a rekompensata za parę ponurych wieczorów będzie tym 
większa, że niespodziewana. Chmury się rozstąpiły, ale 
trzymaj rękę na pulsie, bo nic nie rozwiązuje się samo...

Do jednej kobiety 
przychodził przyjaciel, wtedy 
jak jej chłop na delegację 
wyjeżdżoł. Roz przyszedł 
chłop wcześniej nazod, bo coś 
miarkowoł, ale baba 
przyjaciela do szafy 
schowała. Siedzą se tak przy 
stole naroz baba zawołał:

- Ojej, poli sie, poli sie!
Chłop wstoł prędko i nie

wie, co naprzód ratować. A tu 
naroz z szafy słychać glos:

Bery
śmieszne 
i ucieszne

- Naprzód szafę wynieście!
* * *

- Antek, czy ty wiesz, jako 
jest różnica pomiędzy psem 
a kobietą?

- Jaka?
- No widzisz, baba to na 

swojego szczeko, a do 
cudzego sie przymilo, a pies 
na opak!

* * *

Wiesz - pado kolega do 
kolegi - kobieta to jest jak ten 
anioł stróż. Po ślubie to ten 
anioł frr , frr do nieba, a kole 
ciebie to ino ten stróż 
zostanie.

* * *

Spotkały sie roz dwie 
sąsiadki, ale takie, co to 
kiedyś do kupy mieszkały, 
a potem sie wiela lot nie 
widziały. Ta jedno pyto:

- To tyś sie ponoć, Trudka, 
wydała, ja?

- Ano tak - pado ta Trudka.

- A szczęśliwy twój chłop?
- No niechby ino spróbowoł 

nie być - pado ta Trudka.

To jest tako staro 
opowieść, ale prawdziwo. 
Jeden górnik spotkoł roz 
kamrata i pado mu:

- Ty, Paulek, słyszołeś to, 
jakie nieszczęście naszego 
sztygara spotkoło?

- Nie. A co mu się stało?
- A dyć borok z moją starą 

uciekł!

Roz trzy panny poszły do 
kawiarni, a chciały pokozać, 
jak też to dobrze one po 
polsku godają, a nie ino 
gwarą. Siadły se przy stoliku 
i tak rozprowiają.

Ta pierwszo pado: - Jo 
bym tak chciała schuść.

Ta drugo pado: - Jo bym 
chciała zwąź.

A ta trzecio: - Z  wos to by 
można pęc.

NASZ ADRES: 
44-200 Rybnik, 

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