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 Grypa szaleje w Ryb
niku. Codziennie do le
karzy zgłasza się przynaj
mniej 750 chorych. Re
kordowy był wtorek, 16 
lutego - przychodnie od
wiedziło 1164 „zagrypio
nych„ pacjentów. Apteki 
zostały opróżnione z za
pasów lekarstw. Nie ma 
epidemii w szpitalach - 
przy Rudzkiej zanotowa
no tylko jeden przypadek 
grypy, przy Żorskiej - 
trzy, w „Juliuszu,, - 
osiem. W szkołach nato
miast zdarza się, że 
w czterdziestoosobowej 
klasie choruje
trzydzieścioro kilkoro 
dzieci.

*  *  *
Strajk kolejarzy, który 

zapowiadano na 23 lute
go w godz. 6.00 - 8.00, 
miał w Rybniku słaby 
oddźwięk - nie odwołano 
żadnego pociągu, dwa 
były opóźnione z powo
du przerwania pracy na 
innych stacjach. 

R O Z M O W A  Z K O M EN D A N TEM  KR PO LICJI

Skuteczna policja
Komenda Rejonowa Policji        Przy tej ilości etatów jest 

Policji w Rybniku zatrudnia 405        jedną z największych komend 
etatowych pracowników,        komend rejonowych w województwie 
w tym 390 policjantów i 13        województwie katowickim, 
urzędników państwowych.        W jej skład wchodzą komisariaty

komisariaty w Leszczynach, Bo
guszowicach, Gaszowicach, 
Świerklanach oraz na osiedlu 
Nowiny. Oprócz nich 
również posterunki policji 
lokalnej w dzielnicach 
Chwałowice, Niedobczyce 
oraz w centrum i gminie Ly
ski. Ze względu na rodzaj 
popełnionych przestępstw 
komenda dzieli się na spec
jalistyczne wydziały: krymi
nalny, dochodzeniowo-śled
czy, prewencji i ruchu drogo
wego. Najliczniejsza jest 
grupa pracowników mundu
rowych, stanowiąca ok.
trzech piątych pracowników 
komendy. W chwili obecnej 
około 50 procent stanu eta
towego to pracownicy
przyjęci po 1990 roku, czyli 
wtedy gdy powstała policja. 
O krótka rozmowę poprosi
liśmy Komendanta Rejono
wej Komendy Policji w Ryb
niku, podkomisarza Huber
ta HANAKA.

Napad na sklep ’ ’Agat"

Z gazem 
po złoto

19 lutego do sklepu jubile
rskiego „Agat,, przy ulicy 
Gliwickiej wszedł mężczyz
na, który poprzedniego dnia 
prosił o odłożenie dla niego 
dwóch złotych obrączek. Był 
jedynym klientem. Długo 
zastanawiał się nad wybo
rem odpowiedniego modelu 
i rozmiaru. W chwili, gdy 
obsługująca go ekspedient
ka wyciągnęła ręce z zamia
rem schowania do gabloty 
palety z ponad siedemdzie
sięcioma obrączkami, po
czuła szczypanie w gardle
i oczach. Kiedy zaskoczona 
kobieta mogła otworzyć 
załzawione oczy, napastnik 
właśnie zbiegał po stopniach 
schodów. Po przecięciu 
ul. Gliwickiej zniknął na 
ul. ks. dr Brudnioka.

Pracownicy i właściciel 
sklepu apelują do starszej 
kobiety stojącej w momencie 
ucieczki rabusia przy 
skrzyżowaniu ulic Brudnio
ka i Gliwickiej o informację 
dotyczącą dalszego ciągu 
zdarzenia. Nie wiadomo, czy 
przestępca skorzystał
w ucieczce z samochodu, 
który mógł być zaparkowa
ny na ul. Brudnioka, czy

skierował się stronę ’’stare
go" kościoła, czy ulicy 
Cmentarnej. Najdrobniejsza 
informacja może się okazać 
przydatna w ujęciu sprawcy. 
Ekspedientka obsługująca 
złodzieja nie zwróciła uwagi 
na jego twarz - w sklepie 
jubilerskim oczy sprzedawcy 
są zwrócone na ręce i towar.

Zaatakowana gazem łza
wiącym z odległości ok. 
pięćdziesięciu centymetrów 
kobieta nie straciła wzroku 
tylko dlatego, że nosi okula
ry. Przeżytego stresu pamięć 
nie pozbędzie się przez 
długie lata.

Trudno przy tej okazji 
przestrzegać sprzedawców 
przed możliwością napadu, 
z tego wszyscy zdają sobie 
sprawę, można natomiast 
zaapelować do wszystkich, 
aby w podobnych sytuac
jach poczuli się solidarni 
z ofiarami i zrobili w miarę 
możliwości wszytko, co po
zwoliłoby ukarać
przestępcę. A.Ł.
Komunikat policji na str. 2

Red.: Czytelników z pew
nością interesuje skuteczność 
poczynań rybnickiej policji...

Kom.: Pod względem wy
krywania przestępstw syste
matycznie plasujemy się na 
pierwszym miejscu w wo
jewództwie, jedynie w mi
nionym roku lepsza okazała 
się od nas komenda w Żo
rach, uzyskując 73,5 proc. 
wykrywalności. My, uzys
kując 72 procent, byliśmy 
więc gorsi zaledwie o 1,5 
proc. Dla porównania ko
menda w Wodzisławiu uzys
kała wykrywalność rzędu 67 
proc., w Katowicach 42,6 
proc., w Gliwicach 34,3 
proc. W roku 1991 mieliśmy 
67 procent wykrywalności 
i zajęliśmy pierwsze miejsce 
w województwie. A zatem 
efektywność pracy policji 
wzrasta. W ubiegłym roku 
w Rybniku popełniono 3358 
różnych przestępstw, na tak 
duże miasto nie jest to zbyt 
wiele. Rybnik należy do bez
pieczniejszych miast w wo
jewództwie, po Olkuszu 
i Tarnowskich Górach. 
Jeżeli obywatel sam nie cho
dzi w miejsca zagrożone 
przestępczo: meliny pijackie, 
lokale gastronomiczne
o określonej reputacji, to 
w pozostałych miejscach 
może czuć się bezpiecznie. 
Niebezpieczne są okolice 
dworca PKP i PKS. Ludzie 
oczekują na odjazd pociągu 
czy autobusu, wykorzystują 
to przestępcy, dokonując 
kradzieży kieszonkowych
i rozbojów. Miejscem 
wyjątkowo częstych kra
dzieży kieszonkowych jest 
teren targowiska i giełdy sa
mochodowej, gdzie mimo 
naszych apeli i nieustannego 
przypominania o grożącym 
niebezpieczeństwie ludzie 
zachowują się często bardzo 
lekkomyślnie, prowokując

wręcz kieszonkowców. 
Odrębny problem to gry ha
zardowe np. w trzy kubki, 
w które wygrywają tylko 
osoby podstawione. W roku 
ubiegłym odnotowaliśmy 
119 kradzieży samochodów, 
z czego odnaleziono 62. 
W Chorzowie na 300 skra
dzionych samochodów od
zyskano 100, w Gliwicach na 
440 tylko 193.

Red.: Czy są w naszym 
mieście problemy z obcokra
jowcami?

Kom.: Obywatele innych 
państw nie stanowią w Ryb
niku problemu, przynajm
niej tak poważnego, jakby 
się mogło wydawać. W sty
czniu zatrzymano grupę 
włamywaczy, na czele stał 
obywatel Ukrainy, ale pozo
stałymi członkami byli dwaj 
przestępcy rodzimego cho
wu. Do tej pory udowod
niono im 22 przestępstwa, 
głównie kradzieże mieszka
niowe. Dalsze czynności 
ustalające dorobek tej grupy 
są w toku.

Red.: A problemy z alko
holem?

Kom.: W 1992 roku 
sporządzono 535 wniosków 
do kolegium o ukaranie 
osób, które po spożyciu al
koholu prowadziły pojazdy. 
Z interwencji domowych za
trzymaliśmy w naszych are
sztach do wytrzeźwienia aż 
540 osób. Jest jeszcze pro
blem nieletnich - 231 do
puściło się 385 czynów kara
lnych, co stanowi 12 proc. 
ogółu popełnionych
przestępstw.

Red.: Od pewnego czasu
c. d. .na str. 2

W  num erze:
*  Ekolodzy z II LO 

*  Słaba końcówka dealera 
*  Znów telewizory za darmo

Foto: wack
Otwarcie wystawy

malarstwa Jana KARWOTA 
w galerii TZR

Do rzeczy dobrych przy
zwyczajamy się bardzo szyb
ko. Gdy komin rybnickiego 
browaru zakończył swą nie
chlubną karierę największe
go usytuowanego w centrum 
miasta kopciucha,
odetchnęliśmy z ulgą. Ko
min cieszył co najwyżej oko

w czasie codziennych 
wędrówek po mieście. Nic 
więc dziwnego, że gdy komin 
zakopcił jak za czasów swo
jej „świetności,,, rozdzwo
niły się telefony i wzrosła 
liczba redakcyjnej korespon
dencji.

O wyjaśnienie kłopotliwej 
sytuacji zwróciliśmy się do 
dyrektora browaru Mariana 
GRYCZUKA. Jak się oka
zuje, przyczyną ponownej 
wzmożonej niskiej emisji 
pyłów i sadz jest awaria dy
szy palnika nowego kotła 
i konieczność produkowa
nia pary przy użyciu starego 
węglowego kotła, który, jak 
się okazało, szczęśliwym tra
fem nie został jeszcze zde
montowany. W przeciwnym 
razie produkcja piwa siłą 
rzeczy zostałaby wstrzyma
na. Nowy olejowy kocioł 
montowała na przełomie lis
topada i grudnia łódzka fir
ma „Polimark,,, która teraz 
potrzebną część sprowadzać 
musiała aż z Niemiec. Praco
wnicy serwisu łódzkiej firmy 
zjawili sią w Rybniku w mi
niony wtorek i kocioł opala
ny olejem napędowym zo
stał przywrócony do stanu 
używalności. Tak więc od 
wtorku potrzeby energetycz
ne browaru zaspokajane są 
przy pomocy zdrowszego 
dla środowiska kotła, a ko
min znów cieszyć się może 
„nieskazitelną,, opinią.

W.T.

1GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Lyski, K ornow ac, G aszow ice, Je jkow ice

Gminy po wyborach
W niedzielnych /21 lute

go/ wyborach do nowo 
utworzonych Rad Gmin za
padły rozstrzygnięcia. 
W czterech gminach zostały 
obsadzone wszystkie okręgi 
wyborcze, więc przynajm
niej na początku pracy w no
wych radach nie będzie wa
katów.

Więcej osób głosowało 
w gminach, które 
wyodrębniły się na mocy 
woli swoich mieszkańców. 
W Jejkowicach głosy oddało 
48 procent uprawnionych 
osób, w Kornowacu ponad 
35 procent, podczas gdy 
w Lyskach niespełna 30,

O ile powrót powiatów 
nastąpi 1 stycznia 1995 roku, 
następną bardzo istotną 
kwestią jest jak będzie zor
ganizowany Urząd Powiato
wy, kto będzie wybierał 
władze powiatowe, oraz jaki 
będzie zasięg działania po
wiatów. Możliwe są w tej 
kwestii trzy rozwiązania:

1. Powiat jako organ ad
ministracji rządowej.

W tym modelu Urząd Po
wiatowy byłby jednostką 
bezpośrednio podporządko
waną Urzędowi
Wojewódzkiemu, a w dalszej 
kolejności Urzędowi Rady 
Ministrów. Wszyscy
urzędnicy Urzędu Powiato
wego byliby urzędnikami 
państwowymi, na czele ze 
starostą mianowanym przez 
wojewodę. Rozwiązanie ta
kie istnieje dzisiaj w postaci 
Urzędów Rejonowych, 
które są organami administ
racji państwowej.

2. Powiat jako organ ad
ministracji samorządowej.

W tej sytuacji powiat zo
staje prawie identycznie zor
ganizowany jak Gmina 
/miejska lub wiejska/, a więc 
w bezpośrednich i powszech
nych wyborach byłaby wy
bierana Rada Powiatowa, 
która z kolei wybierałaby 
Zarząd Powiatowy i starostę 
powiatowego. Powiat posia
dałby osobowość prawną, 
własny majątek, a także 
uchwalałby budżet. Starosta 
powiatowy mógłby również 
wykonywać pewne czyn
ności administracyjne na zle
cenie administracji rządo
wej, byłby jednak podległy 
wyłącznie Radzie Powiato
wej.

3. Powiat jako organ ad
ministracji samorządowo- 
rządowej.

Taki system obowiązywał 
w Polsce w okresie dwudzie
stolecia międzywojennego. 
Starosta powiatowy był co 
prawda urzędnikiem
państwowym mianowanym 
przez władze państwowe 
szczebla centralnego. Jed
nak niektóre swoje zadania 
wykonywał z nadania i pod 
kontrolą Rady Powiatowej. 
Dzięki takim rozwiązaniom 
zapewniona była jednolitość 
systemu administracyjnego 
na całym terenie młodego 
państwa, przy jednoczesnym 
wpływie mieszkańców na lo
kalne władze.

W proponowanym posel
skim projekcie Ustawy o Sa
morządzie Powiatowym, 
powiat stanowiłby „... ponadgminną
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a w Gaszowicach tylko 20 
procent uprawnionych do 
głosowania.

Radnymi w Lyskach zo
stali: Ewa TWARDOWS
KA, Paweł PIELA, Kazi
mierz PYTLIK, Alfons GE
MBALCZYK, Rajnhard 
WEINER, Zygmunt
CHRZAN, Bogusław 
ADAMCZYK, Damian 
MROWIEC, Urszula 
WIŚNIEWSKA, Stanisław 
NIESTRÓJ, Gerard KU
CZKA, Henryk NIE
WRZOŁ, Gerard ŻUREK, 
Józef KOCJAN, Robert 
KUŚKA, Bogdan Kłosek, 
Eugeniusz MURAS, Franciszek

ponadgminną wspólnotę sa
morządową,,. Oznacza to że 
zostałby wybrany model po
wiatu jako jednostki sa
morządowej /wariant 2/. 
W planowanych wyborach 
samorządowych na wiosnę 
1994 roku, oprócz rad miejs
kich i gminnych, wybierano 
by również: Rady Powiato
we, Zarządy Powiatowe, sta
rostów powiatowych,
a także sekretarza powiato
wego i skarbnika powiato
wego.

Starosta powiatowy wy
konywałby swoje zadania 
przy pomocy urzędu pod 
nazwą Starostwo Powiato
we. Powiat wykonywałby 
zadania na własną odpowie
dzialność, a jego samodziel
ność podlegałaby ochronie 
sądowej. Proponowana 
ustawa jakkolwiek jedno
znacznie przewiduje sa
morządowy charakter po
wiatu, jednak wiadomo, że 
starosta powiatowy będzie 
zmuszony wykonywać pew
ne czynności administracyj
ne będące w kompetencji ad
ministracji rządowej. Spo
woduje to pewną kontrolę 
urzędów państwowych nad 
tą sferą działania starosty 
powiatowego.

Na zakończenie jeszcze je
dna uwaga.

Samorządowy charakter 
powiatu umożliwi wykony
wanie zadań powiatowych 
przez duże miasta. Ustawa 
przewiduje, że miasta posia
dające więcej niż 100 
tys. mieszkańców będą auto
matycznie wyłączone z po
wiatu, a Rady Miejskie i pre
zydenci tych miast dodatko
wo, oprócz swoich zadań 
dotychczasowych, otrzy
mają zadania rad powiato
wych i starosty powiatowe
go. Można tę sytuację 
prześledzić na przykładzie 
miasta Rybnika.
Zakładając, że powiat Ryb
nik będzie istniał w grani
cach obecnego „Rejonu Ry
bnik,, sytuacja byłaby 
następująca: prezydent mia
sta Rybnika pełni jedno
cześnie obowiązki starosty 
powiatowego dla miasta Ry
bnika, a Rada Miasta Ryb
nika analogicznie obowiązki 
Rady Powiatowej, ale tylko 
dla miasta Rybnika. Dodat
kowo i zupełnie niezależnie 
w Rybniku działałyby Rada 
Powiatowa i Starosta Po
wiatowy, które to organy 
wykonywałyby swoje zada
nia tylko wobec miast Żory 
i Leszczyny oraz gmin Lyski, 
Gaszowice i Świerklany 
z wyłączeniem Rybnika.

U.M.

Franciszek ŻYŁA, Jerzy PRO
CEK i Gerard BADURA.

W Kornowacu radnymi są: 
Regina KNURA, Henryk 
ŁUKOSZEK, Alojzy KA
LUS, Jan GAWRON, Jan 
PYTLIK, Ewald KNURA, 
Marian ROGOŚ, Józef PI
SARSKI, Henryk GASZ
KA, Rajmund SOLICH, 
Jan KRASEK, Paweł DU
DA, Józef KOLORZ, Anie
la JENDRZEJCZYK, Mie
czysław BRACHMAN, 
Lesław HAJDUK, Ryszard 
KUBICA i Jan GOMO
LEC.

W Gaszowicach radnymi 
zostali: Czesław KASPERZEC

K om unikat
policji

W dniu 18 lutego 1993 
roku o godz. 11.50 nieznany 
sprawca dokonał napadu ra
bunkowego na ekspedientkę 
sklepu jubilerskiego „A
GAT„ w Rybniku przy 
ul. Gliwickiej. Sprawca 
skradł obrączki ze złota 
w  ilości ok. 80 sztuk 
o różnych rozmiarach i wzo
rach.

RYSOPIS SPRAWCY: 
wiek z wyglądu 20 - 25 lat, 
wzrost ok. 170 cm, średniej 
budowy ciała, twarz okrągła, 
cera blada, policzki lekko za
czerwienione.

c. d. ze str. 1 
współpracujecie ze Strażą 
Miejską...

Kom.: Straż Miejska jest 
istotnym elementem, przy
czyniającym się do 
porządku i bezpieczeństwa 
w mieście. Powoduje ona, że 
policja może się skupić na 
sprawach bezpieczeństwa. 
Aby współpraca była jeszcze 
bardziej owocna i właściwa 
potrzebny jest skonkretyzo
wany i jednoznaczny zakres 
uprawnień i kompetencji 
tych służb. Wiadomo, że ich 
zadaniem jest dbać 
o porządek w mieście. Nie 
wolno im na przykład za
trzymywać pojazdów li tyl
ko po to, by przeprowadzić 
rutynową kontrole, jeżeli 
kierujący nie popełnił żad
nego wykroczenia typu 
porządkowego /jak np. za
trzymanie pojazdu w miejs
cu  niedozwolonym/.
W przypadku ujawnienia 
przez Straż Miejską nie
trzeźwości kierowcy czyn
ności wstępne wykonuje po
licja, powiadamiana drogą 
radiową.

KASPERZEC, Adam KĘDZIERA
WSKI, Alfred JANYGA, 
Jan CHENTOSZ, Zygmunt 
ŚMIEJA, Andrzej KOWA
LCZYK, Zygmunt MRO
ZEK, Stanisław GÓRE
CKI, Marek MASAR
CZYK, Leon PODLEŚNY, 
Jerzy KONSEK, Tadeusz 
HADAM, Bronisław WIE
CZOREK, Ryszard JA
CEK, Ernestyn KNURA, 
Paweł KACHEL i Jerzy WI
TEK.

W Jejkowicach radnymi 
są: Jerzy SIWICA, Herbert 
ŚMIEJA, Bronisław GASZ
KA, Jan ZIELEŹNY, Jan 
ADAMSKI, Roderyk 
PRUS, Leon WOJACZEK, 
Jan JOCHEM, Erwin KRY
WALSKI, Eryk WEIDE
MAN, Czesław GRZENIA, 
Maria ZYGMUND, Antoni 
SZULIK, Janusz KNURA 
i Wiktor CHROBOCZEK.

 /g w /

UBRANY: na głowie cza
pka z dzianiny w drobne po
przeczne paski naciągnięta 
na czoło, spodnie dżinsowe, 
czarne, lekko wytarte, kurt
ka czarna lub ciemnograna
towa do bioder, w dolnej 
części wszyty ściągacz, kie
szenie „na skos„, u góry za
kończona stójką.

W chwili napadu przy 
sklepie widziana była kobie
ta ubrana w brązowy 
płaszcz, która obserwowała 
uciekającego sprawcę napa
du. Kobietę tę oraz inne oso
by, które posiadają informa
cje w sprawie tego 
przestępstwa KRP Rybnik 
prosi o osobisty kontakt lub 
telefonicznie pod numerami 
telefonów 210 -91 wew. 287, 
288, 281.

Red.: Wiem, że szykujecie 
niespodziankę dla źle par
kujących...

Kom.: Od 1 marca wobec 
kierowców, którzy pozosta
wią samochody w miejscach, 
gdzie jest to zabronione 
i równocześnie utrudnia i ta
muje ruch policja wspólnie 
ze Strażą Miejską stosować 
będzie specjalne blokady 
zakładane na jedno z kół 
pozostawionego samocho
du. Kierowca, który po po
wrocie zastanie swój sa
mochód zablokowany /spe
cjalne nalepki informować 
go będą o założonej bloka
d z ie /  będzie musiał oczeki
wać na przyjazd patrolu, 
który krążyć będzie w rejo
nie  blokowania
samochodów, chyba że sam 
skontaktuje się z oficerem 
dyżurnym rybnickiej ko
mendy.

Natomiast pojazdy, 
których pozostawienie 
w miejscu nieodpowiednim 
zagrażać będzie
bezpieczeństwu ruchu dro
gowego, będą odholowywa
ne na parking strzeżony. 
W Rybniku istnieje wiele pa
rkingów i każdy kierowca

Ministère des Affaires étrangères 
Secrétariat d'Etat à la Francophonie 

et aux
Relations culturelles extérieures 

Sezon wystawienniczy 
w Miejskiej Bibliotece Pub
licznej przy ul. Szafranka 
w pełni. We wtorkowe połu
dnie z udziałem wiceprezy
denta J. Koguta dokonano 
otwarcia wystawy, której 
pomysłodawcą był przedsta
wiciel Alliance Francaise 
w Pradze, a przedsięwzięcie 
sponsorowało m. in. Minis
terstwo Spraw Zagranicz
nych Francji.

Drogą rozpisanego w kil
ku krajach konkursu wybra
no fotogramy i informacje
o bibliotekach Austrii, 
Bułgarii, Rumunii, Jugosła
wii, Rosji, Czech, Słowacji
i Polski. I tak powstała wy
stawa „Historia bibliotek", 
której założeniem było przy
bliżenie zachodniej publicz
ności historii i współczes
ności bibliotek środkowej

Historia 
bibliotek 

w bibliotece
i wschodniej Europy. Pod 
uwagę brano duże, ogólno
dostępne biblioteki narodo
we, naukowe, czy uniwersy
teckie. Pokazano historię 
budynkowi zbiorów, niekie
dy unikatowych. Po wynale
zieniu druku nie tylko gro
madzono książki, ale 
udostępniono je, a budow
niczym zaczęło zależeć 
również na komforcie użyt
kownika, stąd piękno tych 
budynków, bogactwo
wnętrz, gdzie z cennych wy
dawnictw można było ko
rzystać w otoczeniu równie 
cennych mebli, obrazów i in
nych dzieł sztuki. Z polskich 
placówek podziwiać może
my fotogramy bibliotek przy 
Koszykowej w Warszawie, 
Biblioteki Uniwersyteckiej 
we Wrocławiu, biblioteki 
w pałacu w Nieborowie i bi
blioteki Instytutu Francus
kiego w Krakowie.

Wystawę obejrzy publicz
ność w około 30 krajach, 
a rybniczanie, dzięki 
wspólnemu wysiłkowi bib
lioteki przy Szafranka i ryb
nickiego Alliance Francaise, 
będą mogli ją oglądać do 15 
marca.

Również Alliance Franca
ise jest organizatorem dru
giej z wystaw w budynku 
biblioteki. Można tu zapoz
nać się z aktualnymi ty
tułami prasy francuskiej, 
a dzięki Ambasadzie Francji 
również je zaprenumerować 
z 50-procentową bonifikatą.

Wystawa fotografii
W Domu Kultury Elekt

rowni „Rybnik,, czynna jest 
wystawa fotografii "Rudy, 
okolice i skutki pożaru,,. Do 
końca marca w hallu Domu 
Kultury można oglądać 
około pięćdziesięciu prac au
torstwa Andrzeja
Szymańskiego i zdjęć ze 
zbiorów Towarzystwa Przy
jaciół Rud. Ekspozycja 
przedstawia dawne uroki 
obszarów leśnych, archiwalne

archiwalne fotografie obiektów 
związanych z historią Rud 
i kilkanaście fotografii 
płonących połaci lasu. Choć 
nie ma sygnalizowanych 
w tytule wystawy obrazów 
ukazujących skutki pożaru, 
zachęcamy do jej odwiedze
nia dla przekonania się, cze
go już w okolicach Rud nie 
będzie można oglądać przez 
długie lata.

A.Ł.

Skuteczna policja

”Łapa” na kole może sporo kosztować...
przy odrobinie dobrej woli 
może znaleźć miejsce dla 
swojego samochodu.

Red.: Wiem, że rybnicka 
policja ma swoich sprzymie
rzeńców...

Kom.: Dobre efekty w na
szej pracy osiągamy przy po
mocy finansowej takich in
stytucji jak Urząd Miasta, 
elektrownia „Rybnik,, i ko
palnia „Jankowice.,. Prze
znaczyły one niemałe kwoty 
na zakup niezbędnych 
urządzeń technicznych dla 
policji, jak samochody, radiostacje

radiostacje i inne, a także na 
zakup potrzebnego paliwa, 
co przyczynia się do większej 
mobilności policji. Instytuc
jom tym leży na sercu bez
pieczeństwo mieszkańców 
Rybnika, za co im serdecznie 
dziękuję. W najbliższym cza
sie nasza komenda otrzyma 
kolejny zastrzyk w postaci 
zachodnich samochodów
wysokiej klasy, o czym poin
formujemy mieszkańców za 
pośrednictwem „Gazety Ry
bnickiej,,.

Notował: W. TROSZKA

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

Głos w dyskusji - cz. II

Jaki ustrój
przyszłych powiatów?

M uzyczne laury?
W tegorocznej edycji Oli

mpiady Artystycznej z dzie
dziny muzyki znak omicie 
spisali się uczniowie I Li
ceum Ogólnokształcącego 
im. Powstańców Śląskich 
w Rybniku. Do eliminacji 
wojewódzkich doszło ich aż 
dwunastu. Tu w silnej, po
nad czterdziestoosobowej 
stawce kolegów zdawali eg
zamin z historii muzyki oraz

znajomości literatury muzycznej. Wszyscy zajęli wysokie 
wysokie lokaty, a czworo z nich 
/w  kolejności

znajomości literatury muzycznej 

z nich
/w  kolejności zajętych 
miejsc: Grzegorz GĄSIOR, 
Monika KOCJAN, Dagna 
KRZEMPEK i Monika BA
RAN /  zakwalifikowało się 
na najwyższy, centralny 
szczebel olimpiady! Ich opie
kunki - dyrektor szkoły Jani
na WYSTUB oraz Lidia 
MARSZOLIK - mają 
niewątpliwe powody do satysfakcji

satysfakcji z utalentowanych 
uczniów.

18 lutego chór żeński „Bel 
Canto,, z tegoż liceum wziął 
udział w wieczorku pac
jentów Szpitala Psychiatry
cznego w Rybniku. Uczen
nice śpiewały pieśni Józefa 
Świdra, kolędy i utwory religijnereligijne, m.in. „Ave Maria,, 

Zoltana Koday’a. „Ostatko
wy,, wieczór pacjentom umi
liła także „Modlitwa 
o pokój,, Norberta Blachy.

Skąd więc znak zapytania 
w tytule notatki, skoro aura 
muzyki towarzyszy uczniom 
tej szkoły niemalże na co 
dzień? Stąd, że owe olimpijs
kie laury w dziedzinie wiedzy 
muzycznej trzeba będzie do
piero zdobyć. Wierzę - wraz 
z uczniami oraz ich opieku
nami - że wszystko jest na 
dobrej drodze do tego suk
cesu!

/g w /



Jeśli choć jeden człowiek...
Impulsem do tej rozmowy była wystawa w Bibliotece 

Miejskiej- „Aby żyć nie trzeba zabijać,,. Wystawa o okru
cieństwie, bezmyślności, zadawaniu bólu dla rozrywki, 
próżności, często pieniędzy, a czasami ot tak, dla wygody. 
Fotografie i opisy tego czego nie znamy, oglądać nie 
chcemy, słuchać nie lubimy. A myśli? Te skuteczne 
odpędzamy od siebie. Wystawa o tym, co my - władcy tego 
świata - robimy ze zwierzętami. Autorami jej są uczniowie 
klasy trzeciej II Liceum im. Hanki Sawickiej: Piotr Zie
leźny, Mariusz Kazana i Adrian Strzelczyk. Z Mariuszem 
i Piotrem, a także ich klasowymi kolegami Danielem 
Wójcikiem, Marcinem Marcokiem oraz Tomkiem Klim
kiem z Technikum Budowlanego rozmawia Ewa Podolska.

E.P. - Jak doszło do tego 
przedsięwzięcia? Domyślam 
się, ze lubicie zwierzęta. Ale 
przecież wielu ludzi je lubi, 
a jednak mało jest takich, 
którzy robią coś czynnie w ich 
obronie.

Piotr - U mnie zaczęło się 
od tego, że zostałem wegeta
rianinem. Stwierdziłem, że 
zwierzęta zabijane są dla 
mnie, mam w tym swój 
udział i chciałem z tym 
skończyć. Dużo ludzi nie wie 
jak produkuje się mięso, jak 
wyrabiane są kosmetyki. 
Chcieliśmy im to pokazać.

E.P. - Skąd wzięliście ma
teriały: plakaty, zdjęcia, ar
tykuły?

Piotr - Mamy kontakty 
z różnymi organizacjami 
ekologicznymi, jak Klub 
Gaja, Wspólnota Wszyst
kich Istot, Front Wyzwole
nia Zwierząt. A materiały 
dostaliśmy od naszych zna
jomych z Kolbuszowej 
z Pracowni na Rzecz Wszys
tkich Istot.

E.P. - A jak odebrali tę 
wystawę wasi najbliżsi?

Daniel - Bardzo dobrze. 
Mojej mamie np. bardzo po
doba się to, że zajmuję się 
teraz ruchami ekologiczny
mi. Sama już dawno próbo
wała zostać wegetarianką, 
ale nie starczyło jej silnej 
woli.

Piotr - Pozytywnie się od
niósł do niej także nasz dyre
ktor. Dzwonił do mnie 
również pewien nauczyciel 
szkoły podstawowej. Powie
dział, że bardzo mu się wy
stawa podobała i chce przy
prowadzić na nią swoich 
uczniów.

Mariusz - Oczywiście jest 
grupa ludzi, która przyjmuje 
to z takim lekkim uśmie
chem i szyderstwem „po co 
się tym zajmujecie, skoro 
i tak idzie to na darmo, 
a zwierzęta dalej są zabija
ne,,.

E.P. - Chyba łatwo się 
zniechęcić. Głosicie idee, 
które nie mają wpływu na 
rzeczywistość.

Piotr - Mają wpływ. Np. 
na Zachodzie sprzedaż futer 
zmalała prawie o połowę.

Mariusz - Kosmetyki

także łatwiej sprzedają się, 
jeśli są oznaczone, że nie 
były testowane na 
zwierzętach.

E.P. - Ale chyba jeszcze nie 
u nas?

Mariusz - U nas! Ja sam 
zetknąłem się w Rybniku, 
gdy kobiety wybierały krem, 
z tym, że szukały właśnie 
tego napisu. Zresztą tam, 
gdzie nie jest to wyraźnie 
zaznaczone, można pode
jrzewać, że ta firma testuje 
swoje produkty na 
zwierzętach. Ale tego oczy
wiście nie pisze, bo nie 
będzie się tym szczycić.

Piotr - Gdy
montowaliśmy tę ekspo
zycję, przyszła pani, która 
obok pracuje w bibliotece. 
Miała długie, karakułowe 
futro. A tam właśnie była 
informacja - co to są kara
kuły. Przeczytała i powie
działa, że już nigdy więcej 
tego futra nie włoży.

E.P. - Mnie zabrakło jed
nak czegoś na waszej wysta
wie. Myślę, że wielu ludzi, 
którzy ją oglądali i jeszcze 
będą oglądać, mogą odejść 
z takim mniej więcej przeko
naniem - „no cóż, mięsa na 
razie nie rzucę, może kiedyś, 
futra nie mam, nie poluję, a te 
wszystkie inne okropności 
dzieją się daleko, gdzieś tam 
i nic na to nie mogę pora
dzić „. Nie pokazujecie okru
cieństwa, które się dzieje tu 
koło nas i na które możemy 
mieć wpływ. Np. o „pozbywa
niu się„ zwierząt, bo są już 
niepotrzebne, o topieniu lub 
innym uśmiercaniu małych 
kociąt lub psów. Przecież 
można je  uśpić, można także 
wysterylizować kotkę.
I o tym trzeba mówić. Tym
czasem ile osób z Rybnika, 
a zwłaszcza okolicznych wsi 
zaniesie kocięta do uśpienia?

Mariusz - Podejrzewam, 
że bardzo mało, bo dla takie
go człowieka jest to strata 
pieniędzy i czasu. Przypusz
czam, że wystawa nie trafi 
bezpośrednio do ludzi, 
którzy zabijają właśnie tak 
zwierzęta. Wątpię czy ci lu
dzie chodzą na podobne wy
stawy.

Piotr - Ich to w ogóle nie 
interesuje.

Mariusz - Nawet, gdyby 
ktoś zorganizował wielki sa-

Mariusz Kazana i Adrian 
Strzelczyk - niestety na 
zdjęciu zabrakło chorego 
Piotra Zieleźnego
i nieobecnego Tomka 
Klimka. * I

samochód, który przejechałby 
z takimi transparentami 
przez całą wieś, to myślę że 
spotkałoby się to z wielkim 
śmiechem. Z drugiej strony 
jeśli choć jeden człowiek 
przekona się do czegoś, to 
znaczy, że warto było to ro
bić. Ta wystawa będzie teraz 
odwiedzać szkoły, a wiado
mo, że tam spotykają się 
osoby z różnych środowisk.
I ci ludzie będą mogli poroz
mawiać na ten temat.

Piotr - U nas zwierzę jest 
traktowane jak nic nie 
czujący przedmiot, z którym 
jego „pan,, może zrobić co 
zechce. Ostatnio jechałem 
autobusem i słuchałem roz
mowy dwóch kobiet. Jedna 
z nich mówiła, że jej pies 
przy budzie jest już stary, nie 
szczeka, trzeba go zabić i ku
pić nowego.

Marcin - Ja znam miejs
cowość tu niedaleko, gdzie 
mieszkańcy przynoszą do je
dnego człowieka „niepotrze
bne,, zwierzęta i on je lik
widuje. Jest nawet w Ryb
niku taka zabawa np. za 
przejechanie psa 3 punkty, 
kota - 2 punkty. I tak sobie 
ludzie liczą kto ma więcej.

Mariusz - Słyszałem, że są 
młodzi ludzie, jeżeli można 
ich nazwać ludźmi, którzy 
podpalają koty i bawi ich to, 
gdy kot ucieka i skrzeczy.

E.P. - Barbarzyństwo 
może istnieć ponieważ jest 
tolerowane, także przez ro
dziców. Jest u nas rodzaj pew
nego przyzwolenia na takie 
zachowania.

Marcin - Przecież nie
możliwe, aby ojciec nie zau
ważył, że syn potrącił psa. 
To zostawia ślad na samo
chodzie. Ale jest lekceważo
ne, spływa to po nich.

Piotr - Przede wszystkim 
niedoskonałe jest prawo. 
Dotychczas obowiązuje 
u nas ustawa z 1928 roku. 
Nawet jeśli kogoś poda się 
do sądu za zabicie lub 
znęcanie się nad 
zwierzęciem, to większość 
tych spraw jest umarzana ze

względu na znikomą szkod
liwość społeczną czynu. Jest 
złożony w sejmie projekt no
wej ustawy, która ma wnieść 
wiele zmian.

E.P. - Zazwyczaj jesteśmy 
bezsilni, a stąd może biorą się 
bardzo radykalne działania 
niektórych obrońców
zwierząt np. niszczenie 
sklepów z futrami. Co o tym 
sądzicie?

Piotr - Ja tego osobiście 
nie popieram.

Mariusz - Jest to odpo
wiedź agresją na agresję.

E.P. - Czyli nie będziecie 
oblewać farbą szyb sklepów

futrzarskich, pikietować...

Daniel - Piekietować - tak. 
Widziałem w Warszawie lu
dzi, którzy pokojowo pikie
towali pod sklepem 
z hasłami, transparentami.

Piotr - W Anglii jest taka 
organizacja - Front Wyzwo
lenia Zwierząt. Gdy powsta
wała, to miała olbrzymie po
parcie społeczne. Lecz jej 
działania doprowadziły do 
tego, że ludzie są przeciwko 
niej. Front wysadza labora
toria, podkłada bomby. 
Chyba już zginęło dwóch 
niewinnych ludzi. To po
ciąga opór społeczny. I choć 
rozumiem tych ludzi, dla 

nich uratowanie każdego

zwierzęcia jest sukcesem, to 
sam bym tego nie robił.

E.P. - To są sytuacje eks
tremalne, ale co np. możecie 
zrobić dla psów trzymanych 
w okropnych warunkach na 
wsi?

Piotr - Trzeba zacząć od 
dzieci. Jeśli np. dziecko 
będzie wiedziało, że to jest 
złe, że pies nie ma budy 
i jakiejś swobody, to tak 
będzie męczyło rodziców, aż 
mu ulegną.

Mariusz - Można by też 
karać! Ale oczywiście naj
pierw taka „komisja,, odwie
dzałaby gospodarzy i gdyby 
zobaczyła, że pies leży gdzieś 
w wykopanej dziurze i na 
łańcuchu, to po prostu po
wiedziałaby delikwentowi co 
należy zrobić. A dopiero po 
paru takich „inspekcjach,,, 
jeśli sytuacja by się nie zmie
niła - karać.

E.P. - U nas jest w ogóle 
inna atmosfera wokół tych 
spraw niż na Zachodzie. Gdy 
mówię, że moja kotka jest 
wysterylizowana, słyszę 
często, że jestem okrutna. 
A tam jest to normą tak samo 
jak tatuaż na uchu 
zwierzęcia, aby je móc na
tychmiast odnaleźć gdy zgi
nie. Lub sam wegetarianizm. 
Podejrzewam Piotrze, że na 
początku było ci ciężko. 
Mam na myśli dom.

Piotr - Był okropny opór - 
„Jak to - musisz jeść, żeby 
być zdrowy!,,. A teraz mama 
widzi, że od 2 lat już nie 
choruję, poza tym zmieniła 
sposób gotowania. Je się

u nas po prostu mniej mięsa.

E.P. - Chyba brakuje 
w Polsce ludzi popularnych 
i lubianych, którzy będąc we
getarianami mogliby być 
przykładem, jak w Anglii 
Paul Mc Cartney i jego żona.

Piotr - Podobno członkowie

wie zespołu Dezerter...

E.P. - Czy macie zamiar 
być filią którejś z organizacji 
ekologicznych, o których 
mówiliście na początku?

Piotr - Nie. My zakłada
my własną. Będziemy jeździć 
po szkołach, robić różne po
gadanki, akcje informacyj
ne.

Tomek - Praktycznie 
w Rybniku nie ma sklepu ze 
zdrową żywnością. Gdy 
wszedłem do takiego w Biel

Bielsku i zobaczyłem ile jest ro
dzajów fasoli, to mi włosy 
dęba stanęły. Możemy za
proponować właścicielom 
sklepów spożywczych te 
produkty. Ja sam mam 
dojście do hurtowni.

Mariusz - Chcemy prze
ciwstawić się planom budo
wy spalarni odpadów w Wo
dzisławiu. Ludzie nie 
wiedzą, że spalarnie są bar
dzo szkodliwe dla środowis
ka. Mieszkańcy powinni
o tym sami zadecydować.

Tomek - Moim marze
niem byłoby wprowadzenie 
systemu segregacji odpadów 
w mieście. Przygotujemy 
projekt dla prezydenta Ryb
nika - jak to robić, łącznie 
z odzyskiwaniem surowców.

Mariusz - Może zorgani
zujemy w czerwcu Święto 
Ziemi. Takie całonocne. 
Sponsorem mógłby być Bro
war Rybnicki.

E.P. - Masa planów, a czy 
macie już jakieś doświadcze
nia?

Piotr - Tak. W zeszłym 
roku zbieraliśmy podpisy 
pod petycją przeciwko bu
dowie tamy w Czorsztynie
i corridzie w Hiszpanii.

E.P. - A wasz ostatni suk
ces?

Piotr - Nasz wychowaw
ca.

E.P. - Nie rozumiem?

Piotr - Kiedyś rozmawia
liśmy z nim o eksperymen
tach na zwierzętach. Był za 
ich prowadzeniem, uważał, 
że jest to potrzebne i ważne. 
Po feriach powiedział nam, 
że oglądał wystawę, bardzo 
mu się spodobała i że zmienił 
zdanie. A on łatwo zdania 
nie zmienia.

E.P. - Dziękuję Wam bar
dzo za to spotkanie i mam 
nadzieję, że będziecie infor
mować gazetę o tym co dalej 
robicie.

EWA PODOLSKA
Kto nie widział wystawy 

w bibliotece ma jeszcze 
szansę zobaczyć ją w auli II 
Liceum im. Hanki Sawickiej. 
Do trójki autorów dołączył 
Tomek Klimek, dzięki które
mu powstała jej nowa ulep
szona wersja, bogatsza o ma
teriały na tematy ekologiczne 
już nie związane ze 
zwierzętami. Można tam 
także kupić koszulki z na
drukami, plakaty i pisma 
ekologiczne.

Autorzy ekspozycji
dziękują bardzo za pomoc 
w jej przygotowaniu artyście- 
plastykowi ANDRZEJOWI 
O B U C H O W I C Z O W I ,  
a także panu WALDEMA
ROWI RYMUTOWI za 
zrobienie plakatów.

Czy w iesz, że:
- każdego roku 100 mln zwierząt ginie w okrutny sposób 

dostarczając surowca dla przemysłu futrzarskiego
- aby wykonać jedno futro należy zabić przynajmniej: 18 

rudych lisów, 100 wiewiórek, 100 szynszyli, 125 gronostajów, 
55 dzikich norek,

- aby powstał nowy lek corocznie umiera w męczarniach 
w laboratoriach naukowych ponad 800 mln zwierząt,

- napis „not tested on animals„ oznacza, że kosmetyk nie 
był testowany na zwierzętach. Znajdziesz go na wyrobach 
firm: Ives Rocher, Christian Dior, Ives St.-Laurent, Max 
Factor,

- swoje kosmetyki testują na zwierzętach: Colgate, Pal
molive, Coty, Gillete, Helena Rubinstein, Johnson & Johnson, 
Lancome, L’Oreal, Vidal Sasoon /np. Wash and G o/,

-jedna z odmian testu Draiz’ea polega że środek chemicz
ny wprowadza się do oczu żywych, unieruchomionych 
królików. Oczy królika nie łzawią, zwierzę nie może się go 
pozbyć. Reakcje są bardzo różne od lekkiego zaczerwienie
nia do ostrych owrzodzeń, krwotoków w gałce ocznej i utraty 
wzroku,

- aby uzyskać ten charakterystyczny skręt włosa - krótko 
przed porodem zabija się owcę, wyjmuje płód i obdziera ze 
skóry. Ta skóra to właśnie karakuł.
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Malarstwo 
dla odważnych
W miniony poniedziałek 

w Galerii Teatru Ziemi Ryb
nickiej otwarto bez wątpie
nia najciekawszą w krótkiej 
historii tej instytucji wy
stawę malarstwa Jana KAR
WOTA, urodzonego w nie
dalekich Marklowicach. G a
leria wciąż się zmienia i wre
szcie za sprawą profesjonal
nego sprzętu stała się galerią 
z prawdziwego zdarzenia. 
Zakupiono specjalnie wyko
nane plansze wystawienni
cze sprowadzone przez firmę 
TOTAL, do których stojaki 
i ramy wykonał zakład pana 
Egona Jarzyny. Jest również 
specjalne oświetlenie. Wszy
stko to wygląda imponująco 
i ułatwia oglądanie samych 
obrazów. Galeria to w chwili 
obecnej nie tylko wydzielone

pomieszczenie dawnej pala
mi, ale również główny ko
rytarz teatru.

Obrazy, które można 
w niej teraz podziwiać, 
będące dziełem wyobraźni 
i ręki Jana Karwota, są nie
zwykłe. Przejmują trwogą, 
niepokoją, ale i fascynują 
mrocznością swego przesła
nia. To malarstwo na które 
nie można patrzeć na 
obojętnie.

Sztuka to coś bardzo oso
bistego i każdy z nas staje 
przed nią z innymi doświad
czeniami, z innym sposobem 
rozumienia obrazów i mo
tywów. To, co jest istotą 
sztuki, powstaje na styku 
konkretnego dzieła z naszą 
świadomością. W miejscu,

Jan Karwot urodził się w Ma
rklowicach -  W odzisławiu  
Śląskim. Studiował
w Państwowej Wyższej Szko
le Muzycznej w Katowicach 
w klasie skrzypiec. Dyplom 
otrzymał w 1961 roku. Od 
1960-1990 pracował w orkie
strze Państwowego Zespołu 
Ludowego Pieśni i Tańca 
„Śląsk,,. W 1970 roku 
przyjęty do Związku Pols
kich Artystów Plastyków 
w Katowicach na podstawie 
prac. Uprawia malarstwo 
sztalugowe - rysunek, akwa
rela.

Obecna wystawa jest 25 
wystawą indywidualną. Bral 
udział w kilkudziesięciu wy
stawach zbiorowych w Polsce 
i za granicą: w Austrii, Ang
lii, Belgii, Bułgarii, Cze
chosłowacji, Danii, Hiszpa
nii, Holandii, Francji, Nie
mczech, Norwegii, Szwajca
rii, Szwecji i na Węgrzech.

Prace Jana Karwota 
oglądać można w Muzeum 
Narodowym w Warszawie, 
Muzeum Górnośląskim 
w Bytomiu, Muzeum Etno
graficznym w Krakowie, Mu
zeum Okręgowym
w Wałbrzychu, Muzeum 
w Radomiu, Muzeum w Ryb
niku, a także w zbiorach pry
watnych w kraju i za granicą: 
Swzecji, Szwajcarii, Austrii, 
Belgii, Niemczech, Stanów 
Zjednoczonych i innych.

Nagrody:
- 2 nagroda w Konkursie 

Malarskim ZPAP w Katowi
cach w 1972 roku i 1 nagroda 
w 1974 roku

- 2 nagroda w XXXII Salo
nie Zimowym w Radomiu,

- pierwsze nagrody na I i II 
Ogólnopolskim Triennale 
Akwareli w Lublinie w 1985 
i 1987 roku i inne oraz wiele 
wyróżnień.

/ z  programu wystawy 
w Galerii TZR /

w którym spotykają się dwie 
wyobraźnie: artysty i widza, 
ostatnie słowo należy zawsze 
do tego ostatniego. Nie 
miałby on jednak nic do po
wiedzenia, gdyby artysta nie 
porwał się na akt stworze
nia. Karwot proponuje do
znania trudne i niebezpiecz
ne, proponuje stanąć twarzą 
w twarz z mrokami i bruda
mi człowieczej egzystencji, 
z tym, o czym nieraz boimy 
się nawet myśleć, ale właśnie 
dlatego ta trudna konfronta
cja może okazać się koniecz
nym warunkiem naszej ludz
kiej uczciwości wobec sa
mych siebie.

Malarstwo Jana Karwota 
w Galerii Teatru Ziemi Ryb
nickiej oglądać można do 
końca marca. Później kolej
na ekspozycja.

Nowe ma postać pana lub 
pani, albo pani z panem. 
Przychodzą do nas, a razem 
z nimi garnki, przepraszam - 
naczynia kuchenne, takie co 
to na sto lat, nawilżacze, 
jonizatory, przyrządy do 
masażu i inne rzeczy
o których nie wiedzieliśmy, 
że bez nich żyć się nie da, 
więc żyliśmy. Ale co to było 
za życie?

U mojej znajomej Nowe 
objawiło się w postaci sym
patycznego młodego czło
wieka, który zadzwonił
i uprzejmie zapowiedział się 
na wieczór. Nie używał bru
talnych słów „kupno,,, 
„sprzedaż,,. Mówił, że chce 
pokazać. Znajoma usiło
wała odwieźć go od tego 
zamiaru argumentując, że 
nie warto, śnieg pada, wilki 
na drogach, ale pan był sta
nowczy. Jak powiedział tak 
zrobił. O wyznaczonej go
dzinie zjawił się ze wspa
niałym urządzeniem, które 
miało długą bardzo mądrą 
nazwę. Niestety nie zapa
miętałam jej, lecz mam nad
zieję, że firma mi wybaczy, 
gdy nazwę je prostacko „od
kurzaczem,,. Pan sam siebie 
nazwał dealerem, a urządze
nie słowem obcojęzycznym, 
który dalej będziemy krop
kować, aby nikt nie zarzucił 
nam kryptoreklamy.

Niestety zjawiłam się na 
ostatnią godzinę tego poka
zu /cały trwał trzy/, ale i tak 
zrobił on na mnie duże 
wrażenie. Przede wszystkim 
pan dealer. Przystojny, miły, 
elegancki - doskonale skro
jona marynarka, świetnie 
dobrany krawat, lekki luz 
w postaci wysmakowanych 
kolorystycznie sztruksowych

sztruksowych spodni w drobny 
prążek. Spokojny, ciepły 
głos. Słowem: profesjonalis
ta. Może nie do samego 
końca, ale o tym dalej. 
Wkroczyłam w momencie, 
gdy pan mówił, że gdybyśmy 
umyli metr kw. parkietu 
i choćby nie wiem jak się 
starali, zostałoby tam pełno 
brudu, a on ze swoim ...., 
który ma sprawność 99,999 
proc. /nie jestem pewna czy 
tyle znaków po przecinku/ 
może nam to udowodnić. 
Ponieważ nikomu z obec
nych nie chciało się myć 
podłogi, uwierzyliśmy mu na 
słowo. Następnie pan zaczął 
montować do pięknej rury 
różne końcówki i pokazywał 
nam jak miło i przyjemnie 
jeździ się tymi końcówkami 
po dywanie. Potem siadł, 
aby łyknąć kawy i zjeść ka
wałek tortu, a w tym czasie 
za jego zachętą pani domu 
i jej syn jeździli końcówkami 
po dywanie i też stwierdzili, 
że jest to miłe i przyjemne. 
Następnie pan dealer poka
zał nam wodę w „odkurza
czu,,, do której wpadło to co 
było w dywanie i woda była 
naprawdę paskudna. Fe! 
Padło pytanie, czym tu czuć. 
Już miałam powiedzieć, że 
kurzem, na szczęście nie 
zdążyłam. Ponieważ według 
pana w pokoju rozchodził 
się zapach olejków eterycz
nych. Poczuliśmy. Ale oto 
zbliża się moment kulmina
cyjny. Pan dealer pełnym na
pięcia głosem oznajmił, że 
teraz pójdziemy tam, gdzie 
najbrudniej i chyżo podążył 
do sypialni, a my za nim. 
Nim społoszona gospodyni 
zdążyła zareagować, zdarł

wprawnym ruchem narzutę, 
kołdrę, prześcieradło. Wziął 
końcówkę i przyssał się do 
materaca. Kilka ruchów 
i triumfalnie pokazał nam 
ciemny kawałek gąbki ze 
słowami „to są roztocza 
i /przepraszam ale cytuję/ 
ich odchody„. Naprawdę 
zrobiło się ponuro. Na moją 
zuchwałą uwagę, że zdaniem 
niektórych zżywamy się 
z naszymi domowymi wirusami

sami, bakteriami, a może 
i tymi roztoczami pan od
powiedział pełnym godności 
milczeniem. Ostatni punkt 
polegał na tym, że nasz cice
rone wsadził do plastikowe
go worka dużą tapicero
waną poduchę z wersalki 
i kawałek węża z końcówką; 
wszystko szczelnie owinął. 
I zassało. Ale jak! Została 
jedna czwarta tego co było, 
coś małego, spłaszczonego 
i sztywnego. Znikła istota 
poduchy, pozostała tylko 
czysta witkacowska forma. 
Każdy musiał tego dotknąć, 
ciesząc się że końcówka nie 
została przystawiona do nie
go. Towarzystwo rozluźniło 
się, zaczęliśmy nawet żarto
wać. „Widzę, że pani 
doskonale się bawi - skarcił 
mnie pan - ale teraz 
przechodzimy do rzeczy 
poważnych, czyli ceny,,. Za
padła cisza. Padła suma. Au
dytorium zamarło. To była

gorzka pigułka do 
przełknięcia. Po dłuższej 
chwili milczenia pan chcąc 
jakoś nam ją osłodzić dodał 
dwie wiadomości. Pierwszą - 
złą. Otóż pełnię szczęścia 
osiąga się wtedy, gdy do 
urządzenia dołącza się jesz
cze dwa inne - można powie
dzieć suplement. Zobaczy
liśmy je na rysunku. Jedno 
z nich zdaje się pierze dywa
ny, drugie - nie pamiętam.

Problem w tym, że kosztują 
one razem 8 mln zł. Ale jest 
druga dobra wiadomość. 
Jeśli pani domu na tzw. liście 
rekomendacji poda nazwis
ka znajomych i dwójka
z nich kup i.... , to ona sama
za darmo dostanie ów sump
lement. Czyli prezent war
tości 8 mln zł. Oczywiście 
sama najpierw musi stać się 
właścicielką „odkurzacza,,. 
Na mojej znajomej specjal
nego wrażenia to nie zrobiło, 
chyba nie wierzyła w siłę 
nabywczą swoich przyjaciół. 
Pan dealer dał 15 minut do 
namysłu. Aby nam ułatwić 
decyzję obliczył, ile biorąc 
pod uwagę wieloletnie użyt
kowanie maszyny kosztuje 
ona dziennie. Faktycznie 
wypadło niewiele. 15 minut 
mijało. Mieliśmy wrażenie, 
że szybciej niż te 15 sekund 
w kole fortuny. Gospodyni 
wiercąc się w fotelu zaczęła 
tłumaczyć, że owszem wszystko

wszystko to jest wspaniałe, ale 
akturat ostatnio miała wy
datki... Robiło się coraz du
szniej. Wtedy pan powie
dział, że jego kolega też dea
ler powiedział, co jemu po
wiedział zadowolony klient 
nabywca /odkurzacza/ „wie 
pan kto tego nie kupuje? 
Tylko idiota, albo taki co nie 
ma pieniędzy,,. Usiłowałam 
zażartować, że chyba jes
teśmy tym drugim przypad
kiem, ale zrobiło nam się 
głupio. Pan dealer nie 
wyglądał na takiego, które
mu przyjemność sprawiało
by obcowanie z jednymi lub 
drugimi. „A teraz - kontynu
ował - dowie się pani co 
będzie, gdy pani nie kupi,,. 
Użył nawet ostrego słowa - 
konsekwencje. Zaczął od te
go, że odkurzacz się zbru
dził, zużył. Już nie jest nowy, 
już nie dziewiczy, a chyba 
zgodzimy się, że następny 
klient takiego nie zechce. 
Zgodziliśmy się. Firma musi 
go zregenerować, odświeżyć, 
odnowić, wieźć w tym celu 
kilkadziesiąt kilometrów do 
specjalnego centrum. To 
wszystko kosztuje. Głos pa
na robił się coraz poważnie
jszy, gospodyni coraz bled
sza, poczucie winy rosło. 
Zaczęliśmy w duchu liczyć, 
po ile trzeba będzie się zrzu
cić, aby firmie wynagrodzić 
to wszystko. Ale jest wyjście! 
Uf! Odetchnęliśmy. Firma, 
zamiast wydawać te pie
niądze, woli je podarować 
klientowi. W ten sposób od 
sumy wyjściowej odejmiemy 
jeszcze 5 mln. I to już cena 
ostateczna - zaznaczył pan 
dealer. Ale jest jeszcze inna 
sprawa /w głosie naszego 
gościa pojawił się

złowróżbny ton/. Firma wie 
wszystko. Data, godzina te
go spotkania, adres, nazwis
ko gospodyni - wszystko jest 
już w komputerze. Jeśli pani 
nie kupi, zostanie pani 
wciągnięta na czarną listę.
I nawet gdy po miesiącu zro
zumie swoją pomyłkę, 
będzie za późno. Wtedy już 
żadnych ulg. Żadnych! Mina 
mojej znajomej zdawała się 
świadczyć, iż zaczyna sobie 
zdawać sprawę ze swego 
błędu. Ale dzielnie nie po
ddała się. Pan dealer, by ją 
pognębić do końca, powie
dział że firma ma dla niej 
prezent, tę oto podstawkę na 
kółkach. Zgrabnym ruchem 
postawił na niej odkurzacz. 
Cudownie pasowało. Ale po 
co pani podstawka /w  jego 
głosie zabrzmiał lekki sar
kazm/ gdy nie kupiła pani... 
/tu  użył pięknej nazwy an
gielskiej/. I zabrał. No tak. 
Po co?

Rzecz zmierzała ku fi
nałowi. Naprawdę było nam 
przykro, że nie kupiliśmy 
’’odkurzacza" . Panu chyba 
jeszcze bardziej. Przestał się 
uśmiechać, wręcz spochmur
niał, a gdy zwlekaliśmy z wy
pełnieniem listy rekomenda
cji z lekka się zdenerwował. 
Tak, końcówkę miał wy
raźnie słabszą, spakował tę 
cudowną maszynę i odszedł.

Zostaliśmy sami z niedo
pitą kawą, niedojedzonym 
tortem, rozgrzebanym 
łóżkiem, wśród niedoczysz
czonych dywanów, wykła
dzin i poduszek. A na doda
tek pani domu dopiero teraz 
sobie przypomniała, że ta 
podstawka przydała by się 
jej pod duży słój z ogórkami.

EWA PODOLSKA

Przyszło nowe,
czyli słaba końcówka 

dealera
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NASZE
PROPOZYCJE

Mała Scena Rybnicka
26 lutego, godz. 17.00 - 

20.00, nabór na kurs mode
lek, wstęp bezpłatny 
/szczególnie dla pięknych 
pań/

Teatr Ziemi Rybnickiej
4 marca, godz. 10.00, 

„Śpiąca królewna,, - baśń 
w wykonaniu aktorów Teat
ru Zagłębia z Sosnowca, reż. 
Zbigniew Leraczyk, muzyka 
Jerzy Milian, cena biletu 
25.000 zł.

Klub Filmowy EKRAN 
przy TZR

1 marca, godz. 19.00, 
„Spotkanie z Venus,,, film 
prod. USA, reż. Istvan Sza
bo, w roli gł. Glenn Close, 
wstęp za okazaniem kar
netów /do nabycia przed 
projekcją/

Kino Premierowe przy TZR 
4 i 5 marca, godz. 17.00 

i 19.00, „Opowieści niemora
lne"  film prod. franc. - 
Grand Prix Locarno ’74, reż. 
Walerian Borowczyk, grają 
L. Danvers, P . Picasso, cena 
biletów 25.000 i 20.000 zł. 
Kino WRZOS- Niedobczyce 

28 lutego, godz. 17.00, 
„Wojownicze żółwie Ninja 
II,„ film prod. USA /od lat 
12/
Kino ZEFIR - Boguszowice 

28 luty - 4 marca, godz. 
17.00 i 19.00, „Kevin sam 
w Nowym Jorku,,, film prod. 
USA /od lat 12/

Kino VEGA - Żory
26 lutego, godz. 17.00, 

„Jacek i Placek,,, film polski 
/b /o /, godz. 19.00, „Okru
chy pamięci,,, film prod. 
USA /od lat 159

27 - 28 luty, godz. 15.00, 
„Jacek i Placek,, /j.w ./, 
godz. 17.00 i 19.00, „Okru
chy pamięci,, /j.w./.

/g w /

„Miss Ósemka,,
Wybory najsympatycz

niejszej nastolatki Rybnic
kiego Okręgu Węglowego 
chce zorganizować Miejski 
Ośrodek Kultury „Cent
rum,, w Wodzisławiu. 
Wzięłyby w. nich udział 
uczennice ósmych klas ze 
szkół Rybnika, Wodzisławia, 
Jastrzębia, Żor i Raciborza. 
Pomysłodawczynią imprezy 
jest Anna Koczy - zastępczy
ni dyrektora wodzisławskie
go MOK-u. Finał wyborów 
„Miss Ósemka,, został prze
widziany w pierwszej poło
wie czerwca i miałby się od
być w Domu Kultury w Wo
dzisławiu. Natomiast repre
zentantki poszczególnych 
miast zostałyby wybrane 
1 czerwca. Oczywiście przed
tem odbyłyby się eliminacje 
na terenie poszczególnych 
szkół.

Tą inicjatywą zaintereso
wał się już Racibórz. Zor
ganizowania wyborów 
„Miss Ósemka,, na terenie 
tego miasta podjął się Dom 
Kultury „Strzecha,,. Anna 
Koczy zamierza zapropono
wać przyłączenie się do tej 
imprezy Miejskim Ośrod
kom Kultury w Jastrzębiu 
i Żorach. Poszukuje takie 
instytucji kulturalnej, która 
podjęłaby się zorganizowania 
wyborów najsympatyczniejszej

najsympatyczniejszej nastolatki Rybnika.
Może podjęłaby się tego 
Mała Scena Rybnicka. Wo
dzisławski MOK ma już pe
wne doświadczenia związa
ne z tego typu imprezą. 
W zeszłym roku wybory 
„Miss Ósemka,, odbyły się 
na terenie Wodzisławia. 
Wzięły w nich udział 
dziewczęta z 16 szkół. Jak 
mówi Anna Koczy, 
niektórzy z dyrektorów mieli 
wątpliwości co do organizo
wania tej imprezy w swoich 
szkołach. Jednak udało się 
ich przekonać, że nie są to 
typowe wybory „miss,, - 
chodzi przede wszystkim 
o wybór najsympatyczniej
szej dziewczyny, a uczennice 
ósmych klas podstawówek 
nie będą paradowały przed 
publicznością w strojach 
kąpielowych. Dziewczęta 
miały do wykonania zada
nia, w których mogły wyka
zać się dowcipem, pomysło
wością i inteligencją.

Scenariusz imprezy oraz 
jej regulamin został już opra
cowany i zainteresowani 
mogą je otrzymać w wo
dzisławskim MOK-u. Wy
borami „Miss Ósemka,, za
interesowana jest telewizja 
kablowa, a także katowicka 
Telewizja Regionalna.

/ j a k /

Zdjęcie to wykonano 
podczas stypy w jednej 
z górnośląskich miejscowości 
w lipcu 1929 roku. Fotograf 
dokonał tu małego 
fotomontażu, umieszczając 
nad biesiadnikami zdjęcie 
głowy zmarłej kobiety. Ten 
oryginalny zabieg mógł być 
próbą zastąpienia
popularnego wtedy, choć 
również krytykowanego 
zwyczaju fotograf i i
pośmiertnej. / Zdjęcie ze 
zbiorów prywatnych autora/.

Stanisław Ostoja 
Kotkowski w czasie realizacji 
swoich ruchomych wizji.

ABECADŁO
RZECZY

ŚLĄSKICH

Środa Popielcowa rozpo
czynająca Wielki Post aż po 
Wielki Tydzień jest dla wielu 
czasem zastanowienia się 
nad życiem. A z życiem 
wiąże się nierozerwalnie 
śmierć. Jest ona dla nas jed
nocześnie zjawiskiem zna
nym i nieznanym. Bo z jed
nej strony nikt z nas nie 
może powiedzieć, że o niej 
nie słyszał i że ona go nie 
dotyczy, z drugiej, człowiek 
za życia doświadcza jedynie 
śmierci cudzej. Sytuacja ta 
sprawia, że pojmowanie ta
jemnicy umierania i śmierci, 
zalicza się do ważniejszych 
towarzyszek ludzkiego ży
cia. Mało jest jednak ludzi, 
którym obsesja śmierci nie 
pozwalałaby żyć. Większość 
zjawisko śmierci przyjmuje 
spokojnie, z powodu trybu 
życia „ z dnia na dzień,,, 
bądź podchodząc do śmierci 
z chrześcijańską nadzieją. 
Ten drugi właśnie aspekt jest 
wśród nas najbardziej roz
powszechniony. Starsi lu
dzie bardzo wiele myślą 
i przygotowują się do tej 
„ostatniej podróży,,. Modlą 
się też o spokojną śmierć. 
Pamięć i świadomość tego, 
że się umrze, co w naszej 
kulturze wyraża łacińskie 
powiedzenie „memento 
mori„, nie jest zjawiskiem 
patalogicznym, obsesyjnym 
czy humorystycznym - jak 
próbował to wyrazić Henryk 
Sienkiewicz w „Panu Woło
dyjowskim,, w scenie rozmo
wy Zagłoby z pewnym kamedulskim

i zależnością światła 
i dźwięku. Do swoich eks
perymentów twórczych uży
wa elektroniki, za pomocą 
której uaktywnia światło 
dźwiękiem uzyskując w ten 
sposób ruchome obrazy.

Każdy z eksperymentów 
twórczych artysty niesie 
w sobie dynamiczną grę 
świateł inicjowanych przez 
dźwięki muzyki.

Światło jest efektem za
stosowania najnowocześnie
jszej techniki - laserów 
i skomplikowanych
układów reflektorów. Nie 
ma jeszcze na świecie filmu, 
który oddałby piękno, ruch
liwość i czystość światła, 
jaką daje promień lasera.

Do najbardziej intere
sujących eksperymentów 
Ostoi-Kotkowskiego należy 
ten z laboratorium w Los 
Angeles. Udało mu się bo
wiem uruchomić zespół 
świateł poprzez emisję fal al
fa z własnego mózgu.

Artysta starając się o wy
zwolenie wyobraźni ludzkiej 
z ciasnych więzów nałożo
nych przez tradycyjne środki 
wyrazu artystycznego wy
jaśnia, iż to „n
ie  o n  w y p r z e d z a  
c z a s ,  a raczej ludzie 
zostają w tyle,,.

Twierdzi również, iż „NIE 
CHCE ZAPAĆKAC
SZTUKI TECHNIKĄ"

Śląsku w zwyczaju budowa
nia nagrobków, a wielkie 
bogate grobowce, stawiane 
dodatkowo jeszcze za życia, 
nie są w zasadzie w ogóle 
znane. Odmienna jest też ge
ografia górnośląskich cmen
tarzy z ostatnich stu lat. Nie 
ma tam miejsc dla panów, 
z a g r o d n i k ó w ,  
chudopachołków czy
dziadów, zaś miejsce na grób 
wybierała rodzina w porozu
mieniu z proboszczem, przy 
czym nie brało się wtedy pod 
uwagę pozycji społecznej.

Badacze ludowej kultury 
Śląska poświęcają wiele 
miejsca personifikacji śmierci

Australijczyk, polskiego 
pochodzenia
STANISŁAW OSTOJA-
KOTOWSKI jest artystą nie 
ustającym w poszukiwa
niach nowych środków wy
razu, ustawicznie ekspery
mentujący kolorem,
kształtem, harmonią 
w s p ó ł i s t n i e n i e m

Memento mori
kamedulskim nowicjuszem. 
Świadomość memento mori, 
rozumiana w zdrowej pro
porcji do innych życiowych 
zjawisk, należy z pewnością 
do postaw bardzo realistycz
nych.

Warto się teraz zastano
wić, czy na Górnym Śląsku 
związana ze śmiercią oby
czajowość wytworzyła jakieś 
charakterystyczne cechy 
i zachowania ludzkie. Wy
daje się, że kilka takich cech 
da się wyróżnić. Do naj
ważniejszych należą chyba 
śpiewy pogrzebowe, to jest 
melodie wybranych
psalmów i oryginalne pieśni. 
Z podobnymi motywami 
tych pieśni można do dnia 
dzisiejszego spotkać się na 
Słowacji i w Czechach, zaś 
nieobecne są w regionach 
Polski środkowej. Przykła
dem może być „Stabat Ma
ter„ Antoniego Dworzaka -   
w VI części utworu tego po
chodzącego z Czech kompo
zytora, tenor do tekstu 
„Crucifixo condolere...,,
śpiewa znaną na Śląsku po
grzebową melodię.
Następną charakterystyczną 
cechą śląskich pogrzebów 
jest skromna stypa, z mini
malną ilością podawanej 
wtedy wódki. Wydają się to 
potwierdzać również bada
nia etnograficzne, które nie 
zanotowały w związku z tym 
powstania u nas zwyczaju 
toastów pogrzebowych, zna
nych w innych regionach 
kraju. Podobną skromność 
zauważa się na Górnym

śmierci. Miała on postać kobiecą 
i nazywano ją kostuchą, 
kostuchną, kostisią, lub 
śmiertką. Wyobrażano ją so
bie zaś na kilka sposobów. 
Czasami, przychodząc po 
duszę bogatego, miała dziu
rawe ręce, by nie dać się 
przekupić. Innym razem 
była głucha, by nie ulec 
prośbom i lamentom blis
kich umierającemu.
Najczęściej jednak śmierć 
wyobrażano sobie jako ku
lawą, która powoli ale kon
sekwentnie zbliża się do 
każdego. Z tą „śmiercią,, 
wiązały się też liczne powie
dzonka. Jeszcze dzisiaj prze
cież flegmatyka czy fajtłapę 
wysyła się żartobliwie „po 
śmierć,,, licząc na bardzo 
długie lub żadne wykonanie 
polecenia.

MAREK SZOŁTYSEK

SZTUKA* TWÓRCY *  WYSTAWY
 pod redakcją MARIANA RAKA

Artysta,
który wyprzedza 

w ła sn ą  e p o k ę

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



ZARZĄD MIASTA INFORMUJE

A oto ostateczna wersja uchwały z dnia 10 lutego br. 
w sprawie zmiany opłaty targowej.

RADA MIASTA postanowiła:

1. Ustalić następujące stawki opłaty skarbowej:
a /  z tytułu umów stałych - miesięcznych za handel:
- na straganach dużych metalowych /8  m2 pow./
- na straganach zajmujących powyżej 10 m2 pow.
- w kioskach, budkach, kontenerach, przyczepach
- z samochodów łącznie ze straganami ustawionymi na 

targowiskach miejskich z wyjątkiem targowiska w dzielnicy 
Nowiny i Niedobczyce stawka dzienna 5.000 zł za 1 m2 
zajmowanej powierzchni płatne z góry za dany miesiąc 
w kwocie wynikającej z pomnożenia dni roboczych przez 
w/w stawkę,

b / z tytułu umów:
za dni targowe /środy, soboty/
w pozostałe dni handlowe
- ze straganów poniżej 10 m2, koszty skrzyń, pojemników, 

samochodu, z ręki itp. /opłata dzienna/ analogicznie jak 
w pkt.a/

10.000 zł za 1 m2 zajmowanej powierzchni 
c / za handel doraźny opłata dzienna analogicznie jak 

w pkt b /  10 tys. zł za 1 m2 zajmowanej powierzchni 
d /  za handel w dzielnicy Nowiny i Niedobczyce /opłata 

dzienna/ analogicznie jak w pkt a / - 4.000 za 1 m2 
pkt b /  - 8.000 za 1 m2
e/ opłata za dzierżawę gruntu pod pawilonami 3.000 za 

1 m2 zajmowanej pow. 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 m2.

3. Zarządza się pobór tej opłaty w drodze inkasa. Wy
znacza się na targowiskach miejskich, z wyjątkiem targowis
ka w dzielnicy Niedobczyce, inkasentów w osobach pracow
ników Rybnickich Służb Komunalnych zatrudnionych 
w tym charakterze. Na inkasenta na targowisku w Niedo
bczycach wyznacza się osobę zatrudnioną przez tamtejszą 
Radę Dzielnicy.

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

5. Traci moc uchwała nr 195/XXVI/92 Rady Miasta 
z dnia 27 marca 1992 roku.

ZARZĄD MIASTA RYBNIKA 
ogłasza przetarg ofertowy na rozbiórkę budynku warsz

tatowego przy ul. 3 Maja 12 wraz z zagospodarowaniem

materiałów z rozbiórki.
Rozbiórce podlega budynek warsztatowy o o kubaturze 

2233 m3. Konstrukcja murów: ceglana, stropy: betonowe. 
Wizja budynku w dniu 8 marca 1993 roku od godz. 10.00 do 
12.00.

Przetarg ofertowy na rozbiórkę budynku i zagospodaro
wanie materiałów z uwzględnieniem cen i terminu wykona
nia robót nastąpi w dniu 11 marca 1993 roku o godz. 10.00 
w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku 
przy ul. 3 Maja 12.

Termin rozpoczęcia prac rozbiórkowych - od 15 marca 
1993r. Vadium wynoszące 20 mln zł i koszt organizacyjny 
przetargu w wysokości 50 tys. zł należy wpłacić w kasie 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, ul. 3 Maja 
12 najpóźniej do godz. 9.30 w dniu przetargu.

Bliższych informacji udziela dyrektor Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Rybniku, tel. 25-344.

Zastrzegamy sobie prawo nieskorzystania z ofert bez 
podania przyczyny.

LISTY DO 
REDAKCJI

Kochano Redakcjo!
Co na to redakcja, proszę 

was aby sprawdzić ulice Ry
bnika.

Panowie radni miasta, 
proszę iść do Rynku na śliz
gawki. Coście nam miesz
kańcom zrobili, że tylu mieszkańców

mieszkańców na Rynku 
położyli?

Czyż już zapomniano 
o posypywaniu chodników? 
To są ślizgawki. Podatki 
zbieracie, a o chodniki nie 
dbacie, przecież to zima, 
a piasku na ulicach nie ma.

Proszę posłuchać jak lu
dzie na was pomstują, a stare 
babcie w skarpetach chodzą, 
bo to jest najlepsze.

Janina MROZEK
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Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku - Kamieniu 
wydzierżawi BUDYNEK ADMINISTRACJI mieszczący się 
na terenie MOSiR w Kamieniu, budynek posiada instalację 
CO, wodną. Powierzchnia wynosi ok. 300 m2.

Przetarg odbędzie się 16 marca o godz. 9.00 w Hotelu 
Olimpia w Kamieniu ul. Hotelowa 12.

Wadium płatne w dniu przetargu w kwocie 20.000.000.-

Club S

Nowe 
placówki 
w sieci 

Clubu „S„
Sieć rybnickich sklepów 

należących do Clubu „S„ 
wzbogaciła się o dwie 
placówki: drogerię „Maj,, 
przy ul. Wyzwolenia 65 oraz 
Dział Ogłoszeniowy Dzienni
ka Zachodniego w Rybniku.

Ponadto księgarnia przy 
ul. Zamkowej 2 /4  prowadzi 
sprzedaż kart Clubu „S„ 
„PROMOTION,, w cenie

220.000 zł.
Przypominamy, że posia

dacz karty Clubu „S„ jest 
upoważniony do zakupu 
w placówkach zrzeszonych 
w systemie z 5-proc. rabatem, 
a zebrane w trakcie zakupów 
punkty dają szansę wyloso
wania atrakcyjnych nagród.

/r ó ż /

Oddam za 
darmo!

Oddam za darmo te
lewizor czarno-biały.

M ałgorzata Banek, 
R ybnik , u l. O rzepow ic
ka 6b m.37 po godz. 
17.00.

Oddam telewizor kolo
rowy tel. 28825

Zarząd M iasta Rybnika 
ogłasza nabór do Inkubatura Przedsiębiorczości

dla wszystkich zainteresowanych rozpoczęciem 
lub kontynuowaniem działalności 

produkcyjno - usługowej

OFERUJEM Y:
- pomieszczenia na działalność
- ulgi z tytułu najmu tychże pomieszczeń
- pomoc organizacyjno - prawną
- doradztwo ekonomiczne

Pełna informacja na spotkaniu w dniu 
4 marca br. o godz. 16.00 w świetlicy 

Domu Rzemiosła /„ O k r ą g la k ,,/  w Rybniku 
przy ul. Wysokiej 1 5 /1 6 .

Czekamy na ludzi z inicjatywą 
i pomysłem na przedsiębiorczość. 

ZAPRASZAM Y!

N ie zatruwaj środow iska!
- nie spalaj gu m y i plastiku!

ZARZĄD ZIELENI M IE JSK IEJ 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.

UWAGA,
znaleziono dokumenty!

Znaleziono dokumen
ty na nazwisko Franci
szek BLAUT. Do odebra
nia w redakcji „Gazety
Rybnickiej,,, Rybnik, ul. 
Kościuszki 54.

Przeceny 
i nowe sklepy

* Staniały ciuchy w sklepie 
„Dallas,, przy ul. Sobieskie
go, specjalizującym się 
w strojach dżinsowych.

* „Hermes,, /na  parterze/ 
przecenił wyroby szklane 
i porcelanowe - wazony, 
dzbanki, patery. Np. dzba
nek do herbaty kosztował 
114 tys. zł, kosztuje 80 tys. zł.

* Tańsze kurtki dla dzieci 
można kupić przy Po
wstańców 16a.

* Przecenę obuwia zimo
wego rozpoczął sklep „Pa
ko,,, również przy Po
wstańców.

* Nowy sklep spożywczy
powstał przy ul. Korfantego 
1. K.

Rybnicka Giełda Cenowa
Ceny z bieżącego tygodnia

W a r zyw a
s k l e p m a rc h e w b u ra k i p ie tru s z k a c e b u la kapusta

kiszona
ogórki
kiszone

P ow stań ców  24 6 6 8 6 10 10
św. Jana 13 6 6 6 5 10 1 0
M iejsk a  3 7 5  10 5 10 7
H E R M E S 7 5 7 5 .1 0 10
TARG 6-8 . . .  7-8 6 — —

O w o c e
s k l e p ja b łk a b an an y  cy try n y p o m a ra ń c z e g re jp fru ty k i w i

P ow stań ców  24 5-10 19 18 16 19 3
św . J an a  13 10 19 17 15 18 2,8
M iejsk a  3 8 20 18 18 18 3.5
H E R M E S 8-9 21 18 16 18 3 ,2
TARG 5-15 19-20 18 15-16 17-18 3-3 ,5

Wa luty /kupno-sprzedać/
miejsce wymiany d o l a r  U S A m ar k a  R F N

k o r o n ac-s s c h i l l i n g  
A u s t r i a

f r a n k
F r a n c j a

Powstańców 8 16100/16250 9750 /9830 5 4 0 /560 1300 /1400 2800 /2900
JAN NOGA 16000/16300 9750 /9900 530 /570 1300/1400 2 8 0 0 /--------
POCZTA 16160/16230 9 8 2 0 /9860 — 1380/-------- 2900 /2950
Delikatesy, ul. Miejska 16150/16250 9 8 0 0 /9850 5 4 0 /560 1380/-------- 2 8 8 0 /--------

A r t y k u ł y  s p o ż y w c z e
s k le p m a s ł o   

0 , 2 5  k g
m ą k a

p s z e n n a c u k i e r ch leb 1 k g  s e r a j a jk o
JAN NOGA 9 — ___ 9,5 _ 7 53 1,4
Delikatesy, ul. Miejska 9 6,6 9.5 9 50-96 1,3
HERMES 8.5 7 9,5 9 52-105 1,5
Miejska 13 9 6,5 8.5 50 1,1
HURTOW NIK 8,4 6 9 8.5 44-46 1,3

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

b e z  k o śc i
sc h a b  

w i e p rzo w y
ło p a tk a k u r c z a k s z y n k a

g o to w a n a
k ie łb a s a

P o w s ta ń c ó w 62 55 42,5 26 97 48.8
P I O T R O W S K I 51 ,6 53,8 39 26 101,1 44,4
Delikatesy, u l. Miejska 52 55 46 28 110 46
H e r m e s 6 2 55 51 b/k 27 105 52
H a la  M ię sn a   5 6 5 4 3 9 ..........  110

4848
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TURYSTYKA SPORT TURYSTYKA SPORT *

W 1993 roku naszym 
w mieście istnieje zaledwie 
jedna sekcja występująca 
w I lidze, nie ma reprezen
tantów w ligach drugiej 
i trzeciej. Po dwunastu sekc
jach pozostały zaledwie 
dwie: żużlowa i piłki nożnej. 
Według wszelkich oznak za
wodnicy pierszej z nich będą 
walczyli w nadchodzącym 
sezonie o utrzymanie się w li
dze, a druga zdobędzie sobie 
godną odnotowania grupę 
kibiców - przy bardzo op
tymistycznych prognozach - 
za trzy, cztery lata. Powstał 
co prawda w roku ubiegłym 
Rybnicki Młodzieżowy 
Klub Sportowy z sekcjami 
koszykówki żeńskiej,
szachów, szermierki, lekkiej 
atletyki i siatkówki 
chłopców, ale powołanie ta
kiego klubu do życia budzi 
uzasadnione obawy o to, czy 
nie będzie on spełniał roli li 
tylko wychowawcy pełno
w a r t o ś c i o w y c h  
zawodników, którzy
z chwilą osiągnięcia wieku 
juniora zasilą kluby spoza 
Rybnika, pozostawiając sa
tysfakcję z odnoszonych su
kcesów trenerom i rodzi
com. Przekonuje o tym 
działalność powstałej w 1983 
roku pod patronatem MKS 
„Gwardii,, Katowice /obec
nie PKS Rybnik/ sekcji ko
szykówki chłopców. Dla ry
bnickiego kibica pozostanie 
kilka spacerów w ciągu 
całego roku na stadion przy 
ul. Żużlowej.

Nikt nie wątpi, że przy
czyną takiego stanu rzeczy 
jest brak pieniędzy. Ale czy 
można powiedzieć o Rybni
ku, że jest miastem biednym, 
a co za tym idzie - czy można 
powiedzieć o większości ryb
nickich zakładów prze
mysłowych, przedsiębiorstw
i firm, że „ledwo zipią,,? Tru
dno uwierzyć, aby 
stupięćdziesięciotysięczne
go, górnośląskiego miasta 
nie było stać na wystawienie 
liczących się w kraju repre
zentacji kilku dyscyplin spo
rtowych.

Wydaje się, że głównej 
przyczyny opłakanego stanu 
sportu wyczynowego w Ry
bniku należy upatrywać 
w niedostrzeganiu własnego

O  ry b n ic k im  s p o r c ie :

Przyczynek do reanim acji a lbo  
m ow a pogrzebow a

W zapomnienie odeszły czasy, kiedy o finansach w sporcie 
rozmawiali przede wszystkim działacze klubowi i przedstawi
ciele zakładów pracy sprawujących opiekę nad po
szczególnymi sekcjami. Początkowo nieliczne, więc emoc
jonalnie komentowane „podejrzane transfery,„ „niezdrowe 
układy,„ „lewe etaty,,, „wielkie afery,, stały się w jakimś 
momencie chlebem powszednim dla dyskusji w sportowej 
prasie i między sympatykami sportu. Ich pojawienie się było 
zapowiedzią koniecznych i poważnych zmian, zmian tym 
bardziej naglących, że od samych początków towarzyszyła im 
coraz to słabsza kondycja krajowego sportu.

Zmiany dokonały się, a ich gruntowność pozwala mówić 
o narodzinach nowej ery w historii polskiego sportu. W ich 
konsekwencji jedne kluby zaczęły jako tako prosperować, inne 
stanęły u progu bankructwa. Niestety, wśród tych innych 
znalazł się rybnicki ROW, klub o najbogatszej w kraju tradycji 
żużlowej, z poważnymi osiągnięciami w takich dziedzinach 
jak: piłka nożna, tenis stołowy, podnoszenie ciężarów, judo czy 
posiadająca do dziś duży potencjał zawodniczy i trenerski 
koszykówka. Od czasu do czasu znaczące sukcesy odnosili 
rybniccy narciarze, szermierze, lekkoatleci, szachiści i żeg
larze.

interesu przez tych, którzy 
w rozwój sportu mogliby za
inwestować lub braku 
działaczy z prawdziwego 
zdarzenia, zdolnych
namówić potencjalnych 
sponsorów do takiej inwes
tycji. Nie powinien tu od
straszać niefortunny
przykład Romana Niemyjs
kiego, pragnącego o włas
nych siłach udźwignąć ciężar 
jednej z najbardziej koszto
wnych dyscyplin. Jego pie
niądze pochłonięte przez 
żużlowy tor przyniosły wiele 
zapisanych na trwałe w his
torii klubu korzyści. Dzięki 
nim drużyna może występo
wać wśród najlepszych 
w nadchodzącym sezonie. 
Fakt osobistej porażki pana 
Niemyjskiego to efekt przeli
czenia się z własnymi 
możliwościami, jednakże ten 
aspekt pozostaje jego kłopo
tem. Ważne jest, iż zwraca 
uwagę na kierunek w jakim 
zajmowanie się sportem po
winno zmierzać. Speedway 
okazał się jedną z dyscyplin

mogących przynosić zyski. 
Wiadomo, jakie warunki 
musi spełniać drużyna, by, 
jeśli już nie przyniesie ko
rzyści materialnych właści
cielom, była zdolna pokryć 
koszty własnej działalności. 
Taką możliwość dają druży
ny reprezentujące wysoki 
poziom krajowy, a jeszcze 
lepiej, choćby dostateczny, 
europejski.

Trudno powiedzieć czy re
alne jest skupienie w Ryb
niku środków pozostających 
w dyspozycji miłośników 
sportu, gotowych utrzymy
wać i utrzymujących niewiel
kie, nie posiadające po
ważnych perspektyw, o cha
rakterze rekreacyjnym klu
by przyzakładowe. Łatwo 
natomiast przewidzieć, jak 
będzie wyglądała sportowa 
przyszłość miasta, jeśli 
wspomniane środki nie 
znajdą się w najbliższym cza
sie. Przecież tak naprawdę 
historia rybnickiego sportu 
bierze swój początek od roku 
1964, kiedy to doszło do

połączenia sił RKS „Górnik„ 
Rybnik z „Górnikiem,, 
Chwałowice. Choć na 
przykład niektórzy chwało
wiczanie nie byli zadowoleni 
z takiego zespolenia, to wy
pada im się zgodzić, że bez 
niego trudno byłoby uczest
niczyć w zawodach, na 
których stawali naprzeciw 
siebie mistrzowie Polski, Eu
ropy i świata.

Teraźniejszość nie daje 
odpowiedzi na pytanie czy 
KS ROW Rybnik doczeka 
trzydziestolecia istnienia, 
czy powstaną warunki po
zwalające wychowankom 
RMKS-u na grę w barwach 
klubu rybnickiego, czy 
zdąży się jeszcze skorzystać 
z pomocy ludzi 
współtworzących do nieda
wna klubowe sukcesy. Sytu
acja jest zła, ale nie bezna
dziejna póki nie upadną 
w Rybniku tradycje 
współpracy klubu ze 
szkołami, póki są jeszcze tre
nerzy, zdolni prowadzić ze
społy na najwyższym pozio
mie, póki są jeszcze kibice 
z wyrobionym nawykiem 
uczestnictwa w sportowych 
wydarzeniach.

W oczekiwaniu na lepszy 
niż trwający i nadchodzący 
sezon proponuję przenieść 
się w świat nazwisk, 
punktów i tabel, będących 
świadectwem pracy, emocjo
nującej walki, popularności 
i sukcesów, których 
udziałowcami byli ludzie 
związani ze sportem Rybni
ka. Przeglądając zapomnia
ne wyniki spotkań i sytuacje 
w tabelach, przypominając 
sobie imiona i nazwiska zna
komitych zawodników i tre
nerów, miejmy na uwadze, 
że jest co wspominać, że 
w przekonaniu twórców te
go imponującego dorobku 
jego powiększenie nie do 
końca znajduje się w sferze 
pobożnych życzeń.

W następnym numerze pie
rwszy odcinek „Historii ryb
nickiego sportu,, - „Ko
szykówka żeńska,,.

A. ŁUKASIK

KRONIKA POLICYJNA 

Zatrucie gazem
15 lutego o godz. 10.00 Pogo

towie Ratunkowe powiadomiło 
policję o znalezieniu zwłok 22-
letniego mężczyzny w budynku 
przy ulicy Piasta. Śmierć 
nastąpiła w wyniku zatrucia ga
zem. Policja nie stwierdziła 
działania osób trzecich. Proku
rator odstąpił od prowadzenia 
czynności dochodzeniowych.

Pijany „kaskader"
 Wprost kaskaderskiego wy
czynu dokonał kierowca auto
sanu prowadzący ten pojazd po 
spożyciu alkoholu. 15 lutego, 
jadąc ulicą Małachowskiego, 
nie opanował autobusu i zjechał 
z jezdni uderzając w betonowy 
płot. Następnie przejechał po 
dachu garażu wpadając na znaj
dującą się przy ulicy posesję. 
Autobus uległ zniszczeniu, 
a kierowca został zatrzymany 
przez policję do wytrzeźwienia.

Jak na Sycylii
16 lutego jeden

z mieszkańców Rybnika powia
domił policję, że około 4.00 zo
stał pobity w restauracji „Paler
mo,, przez trzech mężczyzn. Co 
ciekawe, jednym z napastników 
był barman tejże restauracji. Po
szkodowany przebywa w szpita
lu - prawdopodobnie doznał 
uszkodzenia kręgosłupa.

Wygląda na to, że restauracja 
ma nazwę, która pasuje do tego 
co się w niej dzieje.

Licznik się przyda
Z klatki schodowej budynku 

przy ulicy Dworcowej 16 lutego 
skradziono... licznik gazowy. 
Jego wartość wyceniono na 300 
tys. zł.

Niesforni „synkowie"
17 lutego jeden

z mieszkańców Rybnika zgłosił 
na policję, że jego syn od 1989 
roku skradł pieniądze, biżuterię 
i inne przedmioty wartości 16 
mln zł na szkodę własnego ojca. 
Niezbyt wdzięczny rodzicom 
okazał się także inny młody 
człowiek. Jego ojciec powiado
mił policję, że syn skradł mu 
odzież i inne rzeczy wartości 
7 mln zł.

Napad na „Jubilera,,
18 lutego do sklepu jubilers

kiego przy ulicy Gliwickiej 
wszedł młody człowiek, który 
przy pomocy gazu łzawiącego 
obezwładnił sprzedawczynię, 
a następnie zabrał paletę ze 
złotymi obrączkami w ilości 80 
sztuk. Wartość skradzionego 
złota wyniosła ok. 50 mln zł.

Wypadek na torach
19 lutego na stacji Rybnik-

Paruszowiec pociąg towarowy 
relacji Leszczyny - Rybnik
potrącił 26-letniego nietrzeźwe
go mężczyznę. Pieszy doznał ob
rażeń ciała i został przewieziony

do szpitala.
Przez szkło po szkło

Włamaniu do sklepu przy uli
cy Żorskiej dokonano w nocy 
z 18 na 19 lutego. Sprawca wybił 
szybę w oknie wystawowym. 
Okno to było okratowane, więc 
włamywacz wyciągał z wystawy 
poprzez kratę to, co było w za
sięgu ręki. Zabrał artykuły dro
geryjne i chemiczne oraz szklan
ki. Straty wyniosły 2 mln zł.

Udana zasadzka
Kradzieży oleju napędowego 

z cysterny stojącej na torach 
stacji Rybnik Towarowy doko
nał jeden z mieszkańców Raci
borza. Jednak te gościnne 
występy nie wyszły mu na dob
re. Został ujęty na gorącym 
uczynku przez policjantów z ko
misariatu kolejowego podczas 
zastawionej zasadzki. Złodziej 
wykonywał swoją „robotę,, po 
wypiciu alkoholu. Alkomat wy
kazał 0,72 promila.

Kablowe kradzieże
W ostatnich dniach na te

renie Rybnika i okolic zano
towano kilka kradzieży kab
la miedzianego.

W nocy z 14 na 15 lutego 
przy drodze dojazdowej do 
szybu VI kopalni „Jankowice

ce„ nieznani sprawcy ucięli 
ok. 200 m kabla telefonicz
nego z linii napowietrznej. 
Straty wyniosły 5 mln zł.

18 lutego na torach kole
jowych PKP w Rybniku z lo
komotywy nieletni uczeń VI 
klasy szkoły podstawowej 
skradł 1,5 kg kabla miedzia
nego.

Prawdziwym „kablo
wym,, dniem był natomiast 
19 lutego. Strażnicy prze
mysłowi zatrzymali aż 3 oso
by usiłujące dokonać kra
dzieży miedzianych kabli. 
Jeden z mieszkańców Ryb
nika „wpadł,, na terenie ko
palni „Chwałowice,,. Skradł 
on ok. 20 m kabla.

Inny mężczyzna został 
ujęty przez Straż Prze
mysłową kopalni „Rydułto
wy,,- Ruch II w Niewiado
miu. Próbował on wynieść 
z terenu kopalni 8 m kabla 
miedzianego.

Dość chętnie procederem 
kradzieży miedzi zajmują się 
nieletni. Strażnicy tejże sa
mej kopalni zatrzymali 15- 
letniego chłopca, który 
w pobliżu ogrodzenia kopa
lni miał prawdopodobnie 
dokonać kradzieży 20 m ka
bla. / j a k /

SPORT * TURYSTYKA

Trwają mozolne przygo
towania do żużlowego sezo
nu. Dzieje się niby wiele, ale 
nie są to rzeczy, które in
teresować mogą sympa
tyków drużyny. Na widowi
sko sportowe składa się wie-

Sam Berge przyjedzie do Ry
bnika dopiero w marcu na 
pierwsze treningi i ewentual
ny mecz sparingowy. Fran
cuski żużlowiec wystąpi być 
może we wszystkich me
czach rybnickiego ROW-u,

Berge podpisał kontrakt
wiele elementów, o które już 
teraz trzeba zadbać, by 
później zająć się wyłącznie 
sprawami sportowymi.

Bliska finału jest sprawa 
transferu Francuza Philippa 
BERGE. Nie przyjechał 
w końcu do Rybnika, ale 
wszystko załatwiono przy 
pomocy faksów. Przesłał on 
umowę ze swoim podpisem 
i teraz trzeba już tylko 
załatwić zgodę francuskiej 
federacji i złożyć stosowne 
dokumenty w biurze Pols
kiego Związku Motowego.

choć rzecz jasna wszystko 
zależy od jego umiejętności 
i zdobyczy punktowych. 
Tym samym sprawa zagra
nicznych transferów w ryb
nickiej drużynie zostaje 
właściwie zamknięta. Przed 
rokiem mieliśmy Duńczyka, 
mistrza świata Jana Osvalda 
Pedersena, w tym mieć 
będziemy „FILIPA,,, z kra
ju, który chyba nikomu na 
świecie nie kojarzy się ze 
speedwayem. Czy sprawdzi 
się przysłowie z konopiami?

/w a c k /

Uzupełnienie
S za ch o w e  M istrzostw a  

P olsk i Ju n iorów
W zestawieniu wyników 

młodych szachistów RMKS 
Rybnik, uzyskanych w Mist
rzostwach Polski Juniorów 
w Grudziądzu /„Gazeta Ry
bnicka,, z 19 lutego br./ za
brakło niestety informacji 
o występie Elżbiety JANI
SZYN. Ta 10-letnia uczen
nica SP nr 13 w Rybniku

w swoich pierwszych tak po
ważnych zawodach uzyskała 
7 miejsce w Polsce w grupie 
juniorek do lat 10. Zapewnia 
jej to udział w przyszłorocz
nych Mistrzostwach Polski 
Juniorów do lat 12.

/gw/

Tragiczna bieda
Tragedia Mariana BUB

LEWICZA poruszyła wszy
stkich prawdziwych
miłośników sportu: Nie była 
to tylko zwykła śmierć wkal
kulowana w ryzyko upra
wianej dyscypliny. Ale na 
przeszkodzie stanęła bieda. 
Nie było specjalistycznego 
sprzętu, który pozwoliłby 
wyciągnąć rannego kie
rowcę z roztrzaskanego sa
mochodu. Wyciągali go sa
mi kibice przy użyciu prymi
tywnych narzędzi. To jeszcze 
jeden tragiczny dowód na 
ubóstwo polskiego sportu. 
Oszczędza się na wszystkim, 
nawet na ludzkim zdrowiu 
i życiu. Do czego to dopro
wadzi? Czy wracają czasy 
„jednorazowych,, gladia
torów? Skoro nie stać nas na 
zapewnienie ludziom bezpie
czeństwa, nie organizujmy 
imprez, w czasie których jest 
ono zagrożone. Sport często 
przypomina porywanie się 
z motyką na słońce, ale prze
cież istnieją pewne granice. 
Teraz o znakomitym rajdo
wym kierowcy wypowiedzianych

dzianych zostanie wiele 
ciepłych słów; najbliżsi dłu
go rozpamiętywać będą tra
gedię, której można było 
uniknąć, gdyby w naszym 
sporcie rzeczą priorytetową 
nie były oszczędności. Nie
mniej są i nic nie wskazuje, 
by ten koszmarny stan rze
czy mógł ulec zmianie. Być 
może będzie jeszcze gorzej.

W poniedziałkowym pro
gramie sportowym w dru
gim programie TVP mówio
no o sprawach mało intere
sujących Polaków: footbal 
w Anglii, footbal we Wło
szech, Hiszpanii, Nowej 
Gwinei, Paragwaju i na Bie
gunie Północnym. Jedynie
o Marianie Bublewiczu nikt 
już nie wspomniał. Para
doks! Wciąż ważniejsze jest 
to co na Zachodzie, niż to co 
dzieje się na naszym 
podwórku. Czyżby nikogo 
to nie obchodziło? Czy do
prawdy taką tragedię skwi
tować można jedynie okaz
jonalnym komentarzem
i zdjęciem w ramce?

/w a c k /

K. S. ROW szuka 
dzierżawcy

K. S. ROW Rybnik informuje, że odda w bezpłatną 
dzierżawę usługi i pomieszczenia WC. Szczegółowe informa
cje w sekretariacie K. S. ROW Rybnik, przy ul. Gliwickiej.

9GAZETA RYBNlCKA, TEL. 28825



Brzydota znika z centrum Rybnika. Na Placu Wolności stary, 
nadwyrężony czasem kiosk „Ruch,, zastąpiono nowym, wykonanym 
z drewna. Harmonizuje on z architekturą otoczenia, a co ważniejsze 
umożliwia dokonywanie zakupów pod dachem.

F o to :  w a c k

NOWINKI W  K U C H N I

KARTOFLE Z KALAFIOREM
250 g kartofli, 1 średniej wielkości kalafior, 100 g  ghee*, 1/2 

łyżeczki kminku, świeży imbir /ok. 3 cm/ lub 1 łyżeczka 
sproszkowanego, 1 łyżeczka turmeriku /kurkumy/, 1/2 łyże
czki chilli, 1/2 łyżeczki mielonego czarnego pieprzu, sól do 
smaku, 1 łyżeczka koncentratu pomidorowego

Porcja dla 4 osób, przygotowanie 10 min., gotowanie 25 
minut

1. Obrane kartofle pokroić w. plastry. Kalafior podzielić 
na równe, niewielkie cząstki. Posiekać imbir.

2. Rozgrzać ghee w rondlu, wrzucić kartofle, kminek, 
imbir, cząstki kalafiora i na średnim ogniu smażyć 5 minut.

3. Dodać do jarzyn koncentrat pomidorowy, dusić pod 
przykryciem na małym ogniu do miękkości jarzyn /przy 
szczelnym przykryciu nie ma potrzeby podlewania jarzyn 
wodą/. Co pewien czas potrząsnąć garnkiem, aby jarzyny nie 
przywierały do dna.

4. Podawać gorące, posypane czarnym pieprzem.
* aby otrzymać ghee, topimy masło i trzymamy je na 

małym ogniu 10-30 minut, zbierając burzyny. Dobrze się do 
tego nadaje masło Zjełczałe.

Przepis pochodzi z książki „Kuchnia indyjska,, wydanej 
w serii „Encyklopedia sztuki kulinarnej,, przez wydawnictwo 
TENTEN

_______ P od zn ak am i zo d ia k u

BARAN
Tym razem głowa musi posłużyć Ci zupełnie do czego innego niż 

walenie nią o mur. Wszystko co było do zdobycia siłą - już zdobyłeś. 
Czas na subtelne działania, które powinny być fair, bo każde kłamstwo 
tylko zaszkodzi.

Fatałachy z naszej szafy

Są szafy, których zawar
tość mówi nam o gustach 
i preferencjach właścicielki. 
Wiszą w nich rzeczy w podo
bnej gamie kolorystycznej 
i jednolitym stylu. Nawet 
obca osoba jest w stanie 
w parę minut skompletować 
z nich strój. Są również inne 
szafy, które wyglądają tak 
jakby kobieta nie potrafiła 
zdecydować się sama, co lu
bi. Sytuacja taka może mieć 
wiele przyczyn, jedną z nich 
zaś jest nieznajomość samej 
siebie. Część kobiet intuicyj
nie wie, co dla nich dobre, 
część musi się tego dopiero 
uczyć. Pomagają w tym dzie
siątki kobiecych pism, nie
kiedy wprowadzając przy 
okazji wiele zamętu. Dają 
one bowiem propozycje, 
a my mamy dokonać wyboru

Zaufać
naturze

Typowa wiosenna, beżowa uroda 
- Monika Dzienisiewicz-
Olbrychska

ru odpowiedniego dla nasze
go typu urody.

Ale jaki jest nasz typ uro
dy? W określeniu tej pod
stawowej informacji pomoc
na będzie książka „Najład
niej Ci w kolorze...,,. Jej 
amerykańska autorka dzieli 
kobiety na cztery typy uro
dy, odpowiadające po
szczególnym porom roku. 
I tu trzeba zaufać naturze, 
nie zdarzyło się bowiem, że
by wrodzona barwa oczu nie 
pasowała do kolorytu cery. 
Są więc zimowe brunetki 
i szatynki, letnie beżowe, no
rdyckie blondynki i ich wio
senne, bardziej świetliste, 
odpowiedniczki, jesienne 
złote szatynki i rudawe blon
dynki. Co się za tym kryje? 
Przeczytajmy i wyszukajmy 
swój własny typ. Potem 
skompletowanie garderoby 
nie będzie przypadkowe.

Wróżka

BYK
Nie udawaj sztywniaka, który nie potrafi ugiąć się o cal, nawet jeżeli 

mogłoby to przynieść spore korzyści. Nie odrzucaj również pomocy, 
którą ofiarowuje Ci bliska osoba. Nie ma w tym żadnego podstępu.

BLIŹNIĘTA
Rozterki i miotające Twym umysłem dylematy zostały sztucznie 

rozdmuchane, a to za sprawą Twojej własnej wyobraźni i podsuwania 
niezdrowej dla niej pożywki przez fałszywych przyjaciół.

RAK
Najważniejsze to wytyczenie kierunku i logika działania. Nie 

spoglądaj na boki, nie licz na innych, nawet przyjaciół, licz tylko na 
siebie. Efekty muszą nadejść!

LEW
Nienaturalne ożywienie, niespokojny wzrok - oto zachowanie 

świadczące o lęku, który trapi Cię już od dłuższego czasu. 
Ograniczenie obowiązków, harmonijna atmosfera, do stworzenia 
której również musisz się przyczynić - oto podstawowy zestaw leków na 
tę przypadłość duszy raczej niż ciała.

PANNA
Masz uczucie, że coś wymyka Ci się z rąk, a nie bardzo potrafisz 

sobie uświadomić, dla której sfery życia zapala się czerwone światełko. 
Warto poświęcić jeden wieczór na wgłębienie się „w siebie,, 
i odszukanie newralgicznego punktu

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.

WAGA
Kto jak to, ale WAGA na pewno pamięta o umiarze i regule złotego 

środka. Zachowując go, jesteś w stanie pomóc nie tylko sobie, bez 
wspomagania środków uspakajających, ale innym, którzy Twoje 
zdanie cenią i często kierują się nim w swoim życiu.

Wśród czytelników, 
którzy nadeślą prawidłowe 
rozwiązanie łamigłówki do 
8 marca, wylosowana zosta
nie nagroda. Będzie nią bon 
wartości 100 tys. zł ufundo
wany przez firmę PIOTRO
WSKI i SPÓŁKA, pro
wadzącą sklepy rzeźnicze

w Rybniku, ul. Sobieskiego, 
tel. 216-35.

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, Kościuszki

Kościuszki 54).
Nagrodę za rozwiązanie 

łamigłówki z „GR,, nr 
6 z dnia 12 lutego otrzymuje: 
Michaela LARYSZ, ul. Ka
sztanowa 25, 44-217 Rybnik. 
Nagrodę prosimy odebrać 
w redakcji.

SKORPION
Kiedy zechcesz, potrafisz rozwiązać swój problem dokładnie, szybko 

i rzetelnie. Potrafisz się mobilizować, pod warunkiem, że Twój sukces 
zostanie odpowiednio nagłośniony. Nie rób jednak wszystkiego dla 
poklasku, możesz zostać bez przyjaciół.

STRZELEC
Jesteś nieco rozczarowany do świata, że nie odpowiada Twojemu 

wyidealizowanemu wybrażeniu. Bo wbrew pozorom - pod maską 
twardziela ukrywa się romantyk, który chciałby, aby wszytko było 
harmonijne i uładzone. Dobrze, że jeszcze tacy istnieją!

KOZIOROŻEC
Po karnawałowym szaleństwie nie masz najlepszych notowań na 

towarzyskim rynku. Powiedziałeś za dużo, i to nieodpowiednim 
ludziom. Teraz zostało odkręcanie nieporozumień...

WODNIK
Trzeźwa ocena sytuacji może tylko zapobiec nadmiernemu 

rozczarowaniu. Nie przejmuj się więc zdaniem bliskich, że stąpasz za 
bardzo po ziemi, bo po prawdzie nie jest to zgodne z Twoją naturą, choć 
konieczne ze względu na okoliczności.

RYBY
Z  zasady doszukujesz się wszędzie niebezpieczeństwa. Oby zasada 

„szukajcie a znajdziecie,, nie sprawdziła się! Musisz odsunąć wszystkie 
złe myśli, a to co radzisz innym, czyli myślenie pozytywne, zastosuj do 
siebie.

Antka roz okropnie ząb 
boloł. Spotkoł Francka i po
skarżył sie:

- No wiesz, powiem ci 
szczerze - pado Francek - 
jakby to był mój, tobych za
roz poszoł do dentysty go 
wyrwać.

A Antek na to:
- Jo bych to samo zrobił, 

jakby to był twój!

Bery
śmieszne 
i ucieszne

Idzie szosą pijok. Patrzy, 
a naprzeciwko idzie drugi pi
jok .

- To ty tak, pieronie, tą 
szosyją kręcisz? - pado mu ten 
drugi.

* * *

Jeden złodziej szedł roz 
kraść kapustę. Ale że pocho
dził z porządnej rodziny, to 
kradł ino sześć łebek, a przy 
siódmej se zawsze głośno po
wiedzioł: „siódme nie krad
nij,,. Rano widzi chłop, co się 
z jego kapustą stało. Wzion 
taką tęgą lagę i schował sie za 
altanę. Jak już zaś ten zło
dziej przyszedł i zaczął racho
wać i ścinać: ,jeden, dwa, 
trzy, pięć, sześć, siódme nie 
kradnij, jeden, dwa...,, i tak 
dali, to chłop wyskoczył z tej 
altany i zaczął złodzieja lagą 
okładać i rachować: "jeden, 
dwa, trzy, cztery, piąte nie 
zabijaj, jeden, dwa... piąte nie
zabijaj„ i tak mu doł nauczkę.

*  *  *

Było to zaroz po wojnie. 
Nie wszyscy, co tu mieszkają 
teraz, wiedzieli, że my na 
Śląsku są Polokami. Brali 
może tę naszą gwarę za jaki 
niemiecki?

Toż Hanys se tak z Gust
likiem stoją w drogerii 
i gwarzą se tak o wszystkim. 
Koło nich stoi taki jeden ze 
Wschodu, patrzy na nich i py
to:

- Pan Polak?
- Nie! Po gruntfarba! - odpedzioł

pedzioł Hanys.
* * *

To, co wom teroz opowiem, 
to sie naprawdę zdarzyło. Je
chali my autobusem do Mi
kołowa. Ludzi było tak pełno, 
że ani knefla wsadzić. Kon
duktorka miała biedę sie 
przecisnąć, to tak ino przez, 
ludzi te bilety sprzedawała. 
Jak już wszystkim sprzedoła, 
tak zawołała:

- A tam w zadku mocie 
bilety?

- A czemu to zaroz w za
dku, a nie w kabzie - od
pedzioł jej jeden.
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