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TRZY PYTANIA DO 
SKARBNIKA MIASTA
W związku z kończącą się kadencją władz samorządowych, nasza gazeta 

zwróciła się do członków Zarządu Miasta oraz sekretarza i skarbnika z 
pytaniami o podsumowanie ich 4-letniej kadencji.

Dziś przedstawiamy pierwszą z cyklu rozmowę z Bogusławem PASZENDĄ 
- skarbnikiem miasta, który został on powołany na to stanowisko na wniosek 
Zarządu Miasta przez Radę Miasta. Skarbnik uczestniczy w posiedzeniach 
Zarządu bez prawa głosu, towarzyszy członkom ZM w obradach sesyjnych 
Rady.

zastosowania i efektywność mogą być 
dużo lepsze i wyższe.

-  S am orząd  te ry tor ia ln y  j e s t  
zjawiskiem stosunkowo młodym. 
Właśnie ta Rada M iasta  j e s t  
pierwszą ,  która testuje na sobie nowe 
sposoby zarządzania miastem. Jak 
pan ocenia wprowadzenie w Polsce 
sam orządu  tery tor ia ln ego?  Co 
najbardzie j krępuje panu ręce?  
Jakie przepisy należałoby zmienić, 
u doskonalić  w zakres ie  sp raw , 
którymi się pan zajmuje?
- Samorząd terytorialny to dla mnie

Skarbnik miasta - Bogusław Paszenda. Zdj.: wack

-  “GR”: Co w zakresie spraw panu  
podległych udało się dla miasta  
zrealizować najlepiej, a z czym były 
największe problemy?

B. Paszenda: -Może to wyglądać na 
skrzywienie zawodowe, ale każde z 
pytań kojarzy mi się z pieniędzmi. 
Najwięcej problemów miałem i mam 
-jak  chyba wszyscy - z ich brakiem. 
A tym, co Zarządowi Miasta udało się 
w tym zakresie zrealizować najlepiej, 
było efektyw ne gospodarow anie 
p ien iędzm i, a także
zminimalizowanie kosztów obsługi 
kredytu i sk rócen ie okresów  
korzystania z niego. Tak więc niskie

N a jk r ó c e j...

W sobotę 19 marca o godz. 19.15 
TV Katowice /program 3/ pokazała 
20-minutowy, reportaż poświęcony 
jubileuszow i 60-lecia rybnickich 
szkół muzycznych I i II stopnia. 
Jeszcze raz mogliśmy usłyszeć pełne 
ciepła i sentym entu w ypow iedzi 
absolwentów szkoły, dziś wielkich 
artystów : H enryka M iko łaja
G óreckiego, Jana W incentego 
Hawela, P iotra Palecznego. Z ust 
pierwszego z nich padła propozycja 
nazw ania szkoły im ieniem  jej 
założycieli, braci Antoniego i Karola 
Szafranków. Po kilku  słow ach 
dotyczących h is to rii i trad y c ji 
zasłużonej placówki, przedstawiciele 
grona pedagogicznego jeszcze raz 
przypom nieli, że w spółczesność 
szkoły określają głównie osiągnięcia 
jej uczniów i jej trudne warunki 
lokalowe.

"Gazeta Rybnicka"
tańsza w prenum eracie

1 egz. -2800zł
Zapraszamy naszych 
stałych czytelników 

do okienek pocztowych 
jeszcze dziś-

25 marca

koszty  kredytu  i 
u z y s k i w a n i e  
n a j w y ż s z e g o  
o p ro c e n to w a n ia  
lokat pieniężnych.
Była to pasjonująca 
gra p ien iędzm i, 
ko rzystna  dla 
m iasta , k tó rą  z 
biegiem czasu coraz 
l e p i e j  
opanowywaliśmy.

Sprawa druga to 
in fo rm atyka , w 
zakresie której mam 
wiele satysfakcji.
Przed chyba 10 laty 
byłem prekursorem 
w drażan ia  w 
U rzędzie M iasta zastosow ań 
informatycznych. Najpierw było to 
korzystanie z usług COIG-u /mandaty 
karne /, potem  p ierw szy  IBM 
osobiście kupowany i błyskawiczne 
w prow adzanie oprogram ow ania  
księgow ości budżetow ej. Potem  
p ilo tow ałem  zakup i w drożenie 
oprogram ow ania dla ew idencji 
ludności. Dalej już szło łatwiej, od 
1991 roku law ina w drożeń 
informatycznych, coraz lepszy sprzęt, 
okab low an ie  budynków . M iasto 
za tru d n ia  dw oje w span iałych  
informatyków w Urzędzie i kilku w 
innych jednostkach organizacyjnych. 
Kalkulatory i maszyny do pisania są 
przeżytkiem, mało kto chce dziś z 
nich korzystać. Ja jestem już tylko 
mało poję tnym  /bo am atorem /, 
jednym  z bardzo  w ielu , 
użytkow nikiem  kom puterów. Ale 
mam satysfakcję, że ja  już tak dawno 
jako to pierwszy pociągnąłem... Jest 
i n ied o sy t, bo z p ew nośc ią

inne podejście do pieniądza. Do 1990 
roku obow iązyw ała zasada 
KREDYTOWANIA budżetowego, a 
od ’91 roku zastąp iona  zo s ta ła  
FINANSOWANIEM budżetowym. 
R óżnica fundam entalna! W ładze 
m iasta  same d ecy d u ją  o 
p rzeznaczen iu  posiadanych  
pieniędzy. Zwiększa to kolosalnie 
odpowiedzialność i kłopoty. Już nikt 
nie pomoże! Samorządzie, ratuj się 
sam! To je s t postęp, którego nie 
sposób nie docenić. Ta samodzielność 
rodzi wiele problemów. Każdy duży 
dłużnik to kula u nogi skarbnika. A 
ręce? M ają zbyt dużo pracy z 
powodów formalnych: podział zadań, 
a za nimi i pieniędzy, na własne, 
zlecone ustawowo, z porozumienia, 
p ilo tażow e. Osobno księgow ać, 
osobno rozliczać, odrębnie robić 
plany i sprawozdania.
Sam orząd te ry to ria ln y  nie ma 
szczęścia do ustaw y regulującej

c.d. na stronie 2

U w a g a  C z y t e l n i c y !
Następny, wielkanocny numer

"Gazety Rybnickiej" ukaże się już 
w czwartek 31 marca,

a w nim, oprócz wielu ciekawych publikacji,
KONKURS ŚWIĄTECZNY

z licznymi nagrodami. w piątek,

Przebierańcy na Rynku w "dniu wagarowicza”. Zdj.: wack

Wiosna! Ach to ty...
Przeżyliśmy pierwszy dzień wiosny i 

...wypada odetchnąć z ulgą, że mamy 
to już za sobą. Formuła obchodzonego 
w tym dniu przez młodzież szkolną 
św ięta, zw iązanego z początkiem  
kalendarzowej wiosny, a zwanego 
“dniem wagarowicza”, w ciągu kilku 
ostatnich lat znacznie się zmieniła i 
stała się kłopotliwa dla nauczycieli i 
stróżów  porządku. Pam iętam  
doskonale, jak w pierwszy dzień wiosny 
z klasow ą ferajną solidnie 
zastanaw ialiśm y się, czy warto 
samowolnie opuszczać szkolne mury, 
wszak belfrzy byli tego dnia tak samo 
obow iązkow i, jak  we w szystkie 
pozostałe dni roku szkolnego. Rzecz 
jasna zwyciężała młodzieńcza werwa i 
nieodparta chęć pogwałcenia szkolnego 
porządku. Uciekało się więc z lekcji 
dwóch, może trzech i szło się grupą na 
pierwszy wiosenny spacer, gdzieś w 
jak iś urokliwy zielony zakątek, a 
czasem, gdy aura pozwalała - nad wodę.

Dziś sprawy mają się zupełnie inaczej 
i można postawić pytanie, czy wagary 
odbyw ające się za cichym  
przyzw oleniem  dyrekcji szkół i 
nauczycieli to jeszcze wagary czy... coś, 
co po prostu, trudno nazwać. Tak oto 
“dzień wagarowicza” bliższy stał się 
dniowi wolnemu od zajęć szkolnych, 
niż znanemu wszystkim uczniom świata 
urywaniu się z lekcji. Dziś już nikomu 
chyba do głowy nie przychodzi, żeby 
w tym dniu odbywały się w szkole 
lekcje. I tu zaczyna się problem.

W w iększości przypadków  
tegoroczny “dzień w agarow icza” 
ograniczył się do wyprawy na rybnicki 
Rynek, który tradycyjnie już wypełnił 
tłum nastolatków, a wśród nich nieco 
uśm iechniętych przebierańców . 
Niestety, młodym ludziom przebywanie 
w grupie rzadko wychodzi na dobre i 
patrząc na zachow anie w ielu 
młodzieńców, zgromadzonych w tym 
dniu na Rynku, trudno byłoby ich 
posądzać o kojarzony z wiosną stan 
ducha, podatny na miłosne, liryczne 
uniesienia.

Jak zwykle w takich sytuacjach 
najbardziej irytujący byli pustogłowi, 
mający do zaoferow ania jedynie 
cham ski język  oparty na trzech 
zw iązkach frazeologicznych i 
prym ityw ny humor, podsycany 
nierzadko nieodzownym, nie tylko 
zresztą na wiosnę, alkoholem. Na 
szczęście nie zabrakło i ludzi naprawdę 
radosnych i wrażliwych. Szkoda tylko,

że na ogólne wrażenie większy wpływ 
mieli ci bardziej hałaśliwi i gburowaci. 
Tak oto wiosna zawitała do nas w huku 
petard i odgłosów tłuczonych butelek, 
pozostaje mieć nadzieję, że pozostała 
jej część przebiegać już będzie bardziej 
spokojnie.

Formuła tego swoistego święta 
“szko lo rzy” wymaga rychłej 
m odernizacji, gdyż jak  na razie 
w szystko odbywa się w sposób 
przypadkowy i nieprzygotowany. A 
przecież można ten dzień jakoś 
w ykorzystać i zaproponować 
młodzieży, która tak chętnie przebywa 
na Rynku, jakąkolwiek formę spędzenia 
tych kilku pierw szych godzin 
rozpoczynającej się wiosny. Zawsze to 
lepsze od chocholego dreptania w 
m iejscu. Może nie stać nas na 
urządzenie na Nacynie wyścigów 
kajakarskich osad rybnickich szkół 
średnich, ale przy odrobinie dobrej 
woli, również ze strony szkół, można 
by na wiosennym Rynku urządzić czy 
to koncert, czy to zabawowy turniej 
szkół, wykorzystując radosny nastrój i 
talenty rybnickiej młodzieży, by i 
mieszkańcy, którzy nie chadzają już na 
wagary, też mogli przywitać wiosnę w 
radosnym nastroju. Taka rywalizacja 
mogłaby wkrótce stać się tradycją, 
przejmowaną przez kolejne roczniki 
rybnickich licealistów.

Problem y zw iązane z dniem 
w agarow icza do tyczą rów nież 
nauczycieli, którzy z urzędu są 
odpowiedzialni za swoich uczniów, 
choć, jak wiadomo, akurat w tym dniu 
niewiele mają do powiedzenia. Jedno 
jest pewne, jeśli nadejście wiosny 
nadzorować muszą funkcjonariusze 
policji i straży miejskiej, to coś tu chyba 
je s t nie tak i warto próbować to 
zmienić..

Zresztą służby te włączyły się do 
“obchodów” “dnia wagarowicza” już 
wcześniej. Aby zapobiec ewentualnym 
bójkom i ekscesom rybnicka policja 
podczas święta wiosny zmobilizowała 
spore siły. Na Rynku, gdzie tradycyjnie 
gromadzi się młodzież, rozlokowano 
policyjne radiow ozy, a patrole 
kontrolowały centrum miasta. Już 
poprzedniego dnia w niedzielę grupki 
młodych ludzi wyległy na miasto, by 
załatwić porachunki na pięści. Musiała 
interweniować policja. Podjęto także 
działania prewencyjne, sierżant Andrzej

c.d. na stronie 2

Kolejny koncert symfoniczny, który odbędzie się w TZR 
we wtorek 29 marca br. o godz. 18.00, 

wypełni muzyka Mozarta. Solistą koncertu fortepianowego C-dur 
będzie znakomity pianista, absolwent Akademii Muzycznej 

w Katowicach, laureat, a obecnie juror kilku międzynarodowych 
konkursów fortepianowych - 

Krzysztof JABŁOŃSKI.
Orkiestrę Filharmonii Ziemi Rybnickiej 
poprowadzi Sławomir Chrzanowski.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



List byłego członka  
K om isji R ew izyjnej 

R ady M iasta Rybnika

Szanowny Pan Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej Rady M iasta 
Rybnika Pan Józef Ibrom

Szanowny Panie!
List Pana nakłada na mnie dość 

trudny obowiązek udowodnienia, że 
nie jestem... np. wielbłądem. Przede 
w szystk im  zaś stanow i n iezb ity  
dowód na to, że to nie członkowie 
Komisji Rewizyjnej cytuję: “ulegają 
atmosferze przedw yborczej”, lecz 
sam jej przewodniczący we własnej 
Pana osobie.

Mam nadzieję, że w ten sposób 
rozpoczęta kampania /tj. na łamach 
“Gazety Rybnickiej”/ pomoże Panu w 
zdobyciu szerszego elektoratu, czego 
z całego serca Panu życzę.

Z mojej strony chciałbym Panu 
jedynie przypomnieć, że powód mojej 
rezygnacji został Panu osobiście 
przeze mnie wyjaśniony publicznie na 
ostatniej sesji, a także w krótkim 
wywiadzie w “Gazecie Rybnickiej”. 
Przedstawiłem swoje racje w miejscu 
i formie ku temu właściwej. Chcę 
zaznaczyć, że moja rezygnacja nie 
może być utożsamiana z negatywną 
oceną  o siągn ięć  gospodarczych  
dokonanych przez Radę Miasta, co 
między wierszami Pańskiego listu 
stara się Pan mi wmówić. Ponadto nie 
ma Pan praw a oskarżać mnie o, 
cytuję: “ nieprzekazywanie sygnałów 
czy wątpliwości od mieszkańców,

Rybnicka
Giełda

Samochodowa
Ceny w mln zł. z ubiegłej 

niedzieli 20 marca 
Cena/rok/model
polonez - 75/92/1.6,92/92/caro 1.5 G1E, 
49/90.1.5, 61-53/89/1.5, 28/83/1.5, 
mazda - 68/85/323 1.5, 75/84/626LX 
1.5,33/81/323 1.5D, 
fiat 125p - 36/88/, 35/88/, 34/87/, 24/ 
85/, 14/82, 7/79/,
fiat 126p - 64/93, 62/93/, 56/92/, 55/ 
92/, 44/90/BIS, 34/89/, 29/89/, 23/87/, 
20/86/, 18/85/, 20/85/, 16/84/, 
opel - 100/85/kadet, 60/84/kadet 1.3,52/ 
82/kadet 1.3, 36/81/kadet 1.2, 32/80/ 
ascona 2.0 e,
łada - 102/92/aleko 1.5, 85/90samara 
1.1,25/82/1.5,
nissan - laure 2.4 E SGL/86/100, 65/ 
85/sunny 1.7 D,
ford - 98/87/sierra 1.6e, 69/84/escort 
1.6E, 52/81/escort 1.3E, 26/78/grenada 
2 .ID,
audi - 25/77/80 1.3, 
mercedes - 60/80/220D, 
toyota - 99/88/ tercel DX,
VW- 53/81 /golf1 .6D,30/79/passatl .6 E, 
BM W -27/77/518, 
daihatsu - charade 1.0D/89/115, 

s koda - 97/91/favorit, 45/87/105. 

 Przeceny 
* “Maba - Bama” przy ul. Powstańców 
prowadzi wyprzedaż z powodu 
likwidacji.
* “Bodara” przy ul. Raciborskiej 20 
oferuje przecenione /na 35 tys. zł/ buty 
dziecięce, a także przecenione buty 
letnie i kozaki.
* Również kozaczki staniały w sklepie 
przy ul. Reja 3.
* A kiosk “Ruchu” /róg ulic Chrobrego 
i Kościuszki/ przecenił papierosy.

Nowe sklepy
* ...z ciuchami na wagę otwarto przy 
ul. Powstańców 21.
* Sklep z maszynami i urządzeniami 
Hondy otwarto przy ul. Mikołowskiej.

/K/

które by były podstaw ą do 
przeprowadzenia kontroli”, gdyż nie 
leży to w kom petencjach członka 
Komisji Rewizyjnej, ale w Pańskich, 
Panie P rzew odniczący .
Zainteresow anych odsyłam tu do 
stosownej Uchwały Rady Miasta oraz 
do Regulaminu Komisji Rewizyjnej 
przez Pana osobiście przygotowanej.

K ończąc m oją odpow iedź, 
chcia łbym  Panu serdeczn ie  
pogratulować oryginalnej koncepcji 
gospodarow an ia  publicznym i 
pieniędzmi, która to zakłada, że nie 
praw o i obow iązki z niego 
wynikające, lecz odczucia estetyczne 
wywołane spacerem po mieście są 
podstaw ą rozliczen ia 400 mld zł 
budżetu miasta!

Z poważaniem: 
ADAM FUDALI - radny

Z prac Sejmiku  
U cz n io w sk ieg o
W związku ze zbliżającym  się 

Dniem Ziemi /22 kwietnia/ Sejmik 
U czniow ski D elegatu ry  Rybnik 
o rgan izu je  szereg  im prez 
młodzieżowych. W ramach obchodów 
święta planuje się przemarsz pochodu 
proekologicznego ulicami miasta /na 
w zór daw nych pochodów  
pierwszomajowych/, występy teatru 
eko i zespołów młodzieżowych, a w 
godzinach popołudniowych odczyty 
i prezentację filmów tem atycznie 
związanych ze świętem.

Bliższych informacji udziela Biuro 
Sejmiku /Rybnik, ul. Chrobrego 29 
- M łodzieżowy Dom Kultury, II 
piętro , tel. 24 -088 / w środy i 
czwartki, w godz. od 14.00 do 19.00. 

* * *
W ramach poznawania struktur i 

zasad funkcjonowania Parlamentu 
RP, 18 m arca br. w y jechała  do 
W arszaw y grupa posłów  do 
Parlamentu Dzieci i Młodzieży woj 
katowickiego, reprezentująca Sejmik 
Rybnik. Młodzież wzięła udział w 
obradach Sejmu RP w charakterze 
obserwatorów.

Dariusz Grzesista

W ęgiel
dla Z agrzebia
Już prawdopodobnie w kwietniu 

ruszy do Zagrzebia kolejny transport 
węgla z kopalni “Jankowice” . Na 
mocy po rozum ien ia  m iędzy 
“C aritasem  P o lsk a” a R ybnicką 
S pó łką W ęglow ą do s to licy  
Chorwacji trafiło, jak dotąd, w dwóch 
tran sp o rta ch  praw ie 2 tys. ton 
jankowickiego węgla po obniżonej o 
25-27 proc. cenie. Do rea lizacji 
zam ów ien ia  “C aritasu  P o lsk a” 
Rybnicka Spółka Węglowa wybrała 
w łaśnie kopalnię ”Jankow ice” . Na 
decyzję tę m iała w pływ  w ysoka 
jakość jankow ickiego węgla oraz 
dośw iadczenia m arketingow e tej 
kopalni.

/róż/

TRZY
PYTANIA

DO
SKARBNIKA

MIASTA
c.d. ze strony 1
zasady gospodarki finansowej gmin. 
Dziwolągi transferów pieniędzy: dwa 
źródła subwencji, kilka dotacji na 
zadania zlecone. Dochody własne i 
udziały w dochodach pobieranych 
przez urzędy skarbow e. Brak 
stab iln o śc i ty tu łów  dochodów , 
terminowość i rytmiczność spływu 
środków  pozostaw ia ją  w iele do 
życzenia. Tu konieczne są systemowe 
zmiany, niestety uzależnione od tego, 
co dzieje się na krajowej scenie 
polityki. Oczekujemy wszyscy na 
ustaw ę o dostaw ach , robotach  i 
u sługach  na rzecz podm iotów  
budżetow ych  państw ow ych i 
samorządowych. Dla Rybnika nie 
będzie to nowina, bo niemal całe 4 
lata zaw ierane były umowy oraz 
składane zamówienia i zlecenia w 
oparciu o publiczne przetargi. 
K łopotliwe jest obowiązywanie w 
mieście równolegle kilku różnych 
zasad wynagradzania, taryfikatorów, 
gąszcz przepisów. A miasto zatrudnia 
obecnie ponad 6 tysięcy osób w 
najróżniejszych specjalnościach.. 
Podobno nie można pogodzić ich w 
jednym  w orku płacow ym . A 
pieniędzy w tym worku nie za wiele.

sos-w
p rosi o pom oc
Jedyna na terenie naszego miasta 

akcja le tn ia  dla dzieci 
niepełnosprawnych organizowana jest 
przez Specjalny Ośrodek Szkolno- 
Wychowawczy już od szeregu lat. Jej 
uczestnikami są dzieci upośledzone 
umysłowo w różnym stopniu, dzieci 
z porażeniem  m ózgowym  i 
dysfunkcjam i ruchu oraz dzieci 
odrzucone przez własne rodziny.

Zarówno w latach ubiegłych, jak i 
w tym roku zorganizow anie 
wypoczynku letniego tym dzieciom 
możliwe jest jedynie przy pomocy 
finansowej ludzi wrażliwego serca. 
Planowany w tym roku wypoczynek, 
to kolonie rehabilitacyjne połączone 
z wielokierunkową terapią. Terapii tej 
należałoby poddać około 60 dzieci. 
Jednakże od zdobytych środków  
zależy, ile dzieci skorzysta z tej akcji 
i czy w ogóle dojdzie ona do skutku. 
Każda, nawet najdrobniejsza wpłata 
będzie miała na to wpływ.

Środki na o rgan izac ję w/w 
w ypoczynku grom adzone są  na 
koncie S pecjalnego O środka  
Szkolno-W ychow aw czego w 
Rybniku, ul. Mikołowska 21, PBK 
I/O Rybnik 372602-2118.

Droższe również bilety miesięczne!
W ślad za podwyżkami ceny biletów jednorazowych, 

od 1 kwietnia br. drożeją opłaty miesięczne 
za przejazdy w autobusach komunikacji miejskiej.

Imienne bilety docelowe na obszarze dwóch i więcej miast, gmin /DC/ 
oraz imienne bilety sieciowe na obszarze jednego miasta /gminy/ /SI/ 

kosztować będą 160 tys. /ulgowy 80 tys. zł/.
Imienny docelowy miesięczny bilet na autobus ekspresowy /E3/ 

na obszarze dwóch i więcej miast 
kosztować będzie 320 tys. zł /ulgowy 160 tys. zł/.

Za imienny miesięczny bilet sieciowy na obszarze działania MZK /Sc/ 
trzeba będzie zapłacić 400 tys. zł /ulgowy 200 tys. zł/.

Sieciowy miesięczny bilet na obszarze działania MZK na okaziciela 
będzie kosztował 450 tys. zł /ulgi nie są przewidywane/.

Bierze się to - upraszczając - stąd, że 
udziały gmin w podatkach płaconych 
państwu są zbyt niskie.

-  Czy, zdaniem pana, mieszkańcy 
akceptu ją  ideę sam orządności i 
skłonni są do współpracy z władzami 
samorządowymi?

Na to pytanie m ożna by 
odpow iedzieć , zapew ne n iezby t 
dokładnym, cytatem z Biblii: “Nie 
sądźcie, a nie będziecie sądzeni”. 
Jako rybniczanin mogę zauważyć, że 
m ieszkańcy  ak cep tu ją  ideę 
samorządności, gdy korzystają z jej 
efektów, np. gdy odprowadzają dzieci 
wyremontowanym chodnikiem do 
nowej eleganckiej szkoły. Może 
troszkę mniej entuzjazmu okazują, 
gdy trzeba płacić podatki. Ale my i 
to płacenie ułatwiamy: przypomnę - 
płacim y na poczcie , w PKO i 
ajencjach bez dodatkowych opłat! 
Pokrywa je oczywiście miasto.
Ale tak serio , to najlep ie j chęć 
współpracy mieszkańców z władzami 
m iasta w idać w poszczególnych  
dzielnicach. Tam jest wielu lokalnych 
działaczy, organizatorów aktywności 
spo łecznej, trybunów  spraw
dzielnicy, uparcie dopominających się
o p ien iądze , u jęcie  w planach 
inwestycyjnych, remontowych.
Nie może być i nie będzie odwrotu 
od samorządności lokalnej. Ale z 
p ew n o śc ią  musi być ona
doskonalona: i od strony legislacyjnej
i w praktycznym wdrażaniu w życie.

ROZMAWIAŁ: 
JACEK RECLIK

Wiosna! 
Ach 

to ty. . .
c.d. ze strony 1

Rula z Komendy Rejonowej - 
specja lista  do spraw  n ie letn ich  - 
przeprowadził rozmowy z uczniami 
szkół nr 11 i 31, którzy mają ze sobą 
“na pieńku” i chcieli rozstrzygnąć ten 
konflikt przez bijatykę. Udało się na 
szczęście odwieść młodzież od bójek.

W poniedziałek młodzież gromadziła 
się na Rynku, nie doszło jednak do 
pow ażnych zakłóceń porządku 
publicznego. Policja zatrzymała pięciu 
młodych ludzi, którzy byli pijani. 
R ekordzista, 16-latek, m iał 2,38 
prom ila alkoholu we krwi. Inny 
zachowywał się arogancko wobec 
policjantów i miał przy sobie kastet. Za 
zakłócenie spokoju stanie przed sądem 
dla nieletnich. Większość młodych 
ludzi w czasie “dnia wagarowicza” 
gromadziła się bez celu na Rynku. Jak 
mówi sierżant Andrzej Rula, władze 
oświatowe powinny przynajmniej w 
jakimś stopniu działania młodzieży 
“skanalizować”, skoro i tak, obojętnie 
czy z przyzwoleniem pedagogów lub 
bez niego, szkoły w tym dniu 
pustoszeją. Gdy młodzi ludzie 
pozostają bez zajęcia, a alkohol rozpala 
głowy, tylko krok do działań bliskich 
łamaniu prawa.

W.T. i M.J.

Miejski Zarząd Szkół i Przedszkoli 
_________________________________________ __ J

Miejski Zarząd Szkół i Przedszkoli w Rybniku 
tworzy bazę danych osób chętnych 

do podjęcia pracy w szkolnictwie, tzn.
- nauczycieli emerytowanych 

- nauczycieli nie pracujących w zawodzie w pełnym 
lub niepełnym wymiarze czasu pracy.

Zgłoszenia należy kierować do sekretariatu Miejskiego Zarządu Szkół 
i Przedszkoli w Rybniku, ul. 3 Maja 27 pokój nr 6, tel. 25486.

Miejski Zarząd Szkół i Przedszkoli w Rybniku, ul. 3 Maja 27, 
przyjmie do pracy

pracownika ze stażem w zakresie bhp i p.poż.
Wymagane wykształcenie minimum średnie techniczne, dobry stan zdrowia, 

uregulowany stosunek do służby wojskowej.
Zgłoszenia chętnych prosimy składać w sekretariacie MZSiP 

z siedzibą w Rybniku, ul. 3 Maja 27.

RYBNICKIE
POROZUMIENIE

PRAWICY
Członkowie Porozumienia Centrum, 

Unii Polityki Realnej, Klubu Radnych 
Wspierających Inicjatywy Lokalne w 
Rybniku, powołali w dniu 10.03.1994 
r. Komitet Wyborczy do wyborów 
samorządowych pod nazwą Rybnickie 
Porozumienie Centrum.

Ma on charakter otwarty dla 
ugrupowań i obywateli naszego miasta, 
którym bliskie są ideały: wolności 
osobistej i w łasności prywatnej, 
sprawiedliwości i równości wobec 
prawa, tradycji chrześcijańskiej.

Kom itet Wyborczy “Rybnickie 
Porozumienie Prawicy” przedstawi w 
najbliższym  czasie swój program 
samorządowy dla Rybnika.

W imieniu komitetu: 
Kazimierz POGŁÓDEK, Jerzy 
GORCZYCA, Jerzy FRELICH 

W szystkich zainteresow anych 
zapraszamy do naszych lokali: 
Porozumienie Centrum - pl. Wolności 
7, wtorki 17.00 - 19.00 , tel. 225-88 
Unia Polityki Realnej - ul. S. Vallier 
4, wtorki, czwartki 16.00 - 18.00.

KOŁO BBWR  
W RYBNIKU

W czwartek 17 marca br. odbyło się 
zebranie założycielskie Kola 
M iejskiego Bezpartyjnego Bloku 
W spierania Reform w Rybniku. 
Obecny był Prezes Zarządu 
Wojewódzkiego BBWR w Katowicach 
Jan Bajorek. Na zebraniu dokonano 
wyboru władz Koła. Przewodniczącym 
został mgr inż. Roman Fajkus, zastępcą 
mgr inż. Romuald N iewelt, a 
skarbnikiem Leszek Kurpanik. Zebrani 
przyjęli zamierzenia na najbliższą 
przyszłość.

W trakcie organizacji jest biuro 
BBWR w Rybniku. O jego lokalizacji 
powiadom im y czytelników w 
najbliższym czasie. Zainteresowani 
działalnością w BBWR mogą 
kontaktować się telefonicznie w 
godzinach pracy z przewodniczącym 
Koła pod numerem 344-711 w. 5977 
lub jego zastępcą po godz. 17.00 pod 
numerem 24-559.

Roman FAJKUS

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Audiencja 
z biciem w dzwony

O czym była “Audiencja V”, 
zaprezentow ana we wtorek przez 
Andrzeja Grabowskiego na Małej 
Scenie? Na to pytanie, jak zwykle 
przy scenariuszach Schaeffera ,

bardzo trudno odpow iedzieć. 
Spektakl składał się zasadniczo z 
referatu  o sztuce m uzycznej, a 
wygłaszając go, aktor wprowadzał 
dygresje, p rzepytyw ał publikę z 
wiedzy o muzyce, miał mały atak 
szału - to dla duszy. Dla ciała była 
przyrządzona na scenie jajecznica, z 
k tórej coś się dosta ło  rów nież 
w idzom , obrzuconym  ceb u lk ą  i 
smażonymi jajkami. Publiczność nie 
złościła się o to wcale, chętnie też 
odpowiadała na zadawane pytania, a 
naw et staw iała  w łasne, rów nież 
domagając się odpowiedzi.

Najczęściej na schaefferowskich

p rzed staw ien iach  je s t  inaczej - 
ak torzy  p ró b u ją  porozm aw iać z 
widzami, a widzowie starają się to 
przeczekać i udają, że ich wcale nie 
ma. R ybniczan ie o tym  w iedzą, 

ponieważ ostatnio 
m ogą Schaeffera 
og lądać często , 
zazw yczaj w 
w y k o n a n i u  
c h o r z o w s k ie g o  
tea tru  “ K o rez” , 
k tóry  n iedaw no 
pokazyw ał u nas 
“ S cenariu sz  dla 
trzech aktorów” i 
“ S cenariu sz  dla 
czterech aktorów”. 
A n d r z e j  
G rabow ski je s t  
natomiast częścią - 
i to zasadniczą - 
z e s p o ł u  

krakowskiego teatru “Stu”. Jest też, 
wespół z Mikołajem Grabowskim, 
Janem Peszkiem i Janem Fryczem 
św iatow ym  sp e c ja lis tą  od 
schaefferow sk ich  ról. To 
doświadczenie i wprawę, nie mówiąc 
o ta len c ie , czuło się podczas 
p rzed staw ien ia . G rabow ski sam 
wypełnił zarówno przestrzeń Małej 
Sceny / razem  z ku lisam i/, ja k  i 
godzinny  czas trw an ia  tego 
w idow iska , sta le  u trzym ując 
publiczność w górnej strefie stanów, 
to znaczy od uśmiechu do rechotu / 
widzowie z najczulszym zmysłem 
hum oru recho tali w łaściw ie bez

Zawoniało
wiosną!

Już ptoki zaczyny śpiywać pod 
wieczór. A przeca niydowno jeszcze 
były zimowe feryje. Tyn rok zima była 
łokropnie kiepsko. Jeszcze ci, co ich 
łojce wysłali w góry, kaj śniega było 
tela, co i u nos w Rybniku za stare 
piyrwy, to sie mieli fajnie. Pojeździyli 
se z górek na nartach i sonkach, a 
ponikierzi na nelonowych bojtlach 
abo plastikowych hercowach, co je 
teroz idzie kupić w sportow ych 
sklepach. Tym, co zostali w Rybniku 
na zimowych feryjach, mierzło sie jak 
d iobli. Ś niega było te la  co kot 
napłakoł, że o jeżdżyniu z górek niy 
było godki. Mroź niby boł, ale co z 
tego. W Rybniku żodnego lodowiska 
niy zrobiyli. Tata z mamą godali, że 
downi na Paruszowcu było lodowisko 
całym pyskiym . K iedy je  
zlikw idow ali, p ostaw iy li na te 
miyjsce jak ieś  szklarnie i tunele 
foliowe. Terozki tam ni ma nic! Bele 
co ju ż  w Rybniku pobudow ali: 
fontanna na rynku, luksusowy kaczok 
z ławkam i w ele D om usu, ale ło 
lodow isku żodyn niy pom yśloł. 
Przeca do ponikierych to by boł fajny 
gyszeft. D zieckow  by dużo 
przychodziyło , sz łoby zrob ić 
wypożyczalnia ślyncuchow, postawić 
kamerlik z ciepłom  herbatą, hot- 
dogami - p ijondze by sie same 
kociyły. Dziecka miałyby uciecha i 
rozrywka bez zima, a gyszefciorze 
profit. Moj tata godo, że jednak za 
jego czasów było wiela lepi. Niy było 
rostomańtych widjow, komputerów i 
jeszcze inkszych luksusów, ale było 
dużo weseli. Jak była zima, to była 
zima - padoł śniyg i był mroz. Na 
Paruszowcu było lodowisko, kierego

nom zow iściy ły  inksze m iasta . 
Czasym  i d rugie /na park in g u / 
zrobiyła Ryfama. Dziecka niy miały 
tak jak  te roz  hokejow ow  ani 
figurow ek. Były “k ie lisz k i” abo 
ślyncuchy, przikryncane na kurbla do 
szczew ikow . Co chw ila k ieryś 
ślyncuch sie podpion i trza go było 
na nowo przikryncać. Jeżdżynie sie 
kończyło, jak łodlazła ze szczewika 
zola z krom flekiym . Przew ażnie 
wtedy tata z mamą dostowali szmary 
od sw oich łojcow . Tata rod tyż 
jeździoł na bednorkach z beszongu 
wele Nacyny. Jak nom to wszystko 
łosprawiają, to sie robi żol. Dobrze, 
że już ta niyudano zima momy za 
sobom. Mono na bezrok ktoś lepi 
pomyśli ło nos.

Niydłujgo Wielkanoc. Chocioż to 
je szc ze  tydz iyń , ale ju ż  sie z 
b racikam i na nie cieszym y. Niy 
mogymy sie doczekać na te kroszonki, 
rostom ańte z isty  i p ieczonk i. 
Nojlepsze bydzie dyngusowe locie 
dziołszek. Jo se już zrobioł sikowka 
z flaszki po “zunlichcie”, a bracik 
kupioł se pistołla na woda. Zajączek 
prziniesie nom, jak  kożdego roku, 
szekuladowe jajca i kury w pozłotce. 
Całe świynta momy co maszkiecić. 
Na razie momy w szkole rekolekcje - 
2 godziny w kościele, a potym momy 
czas pozubrować za balym i potyrać 
po Rybniku. Pod tym chocioż 
wzglyndym momy lepi jak tata. Łoni 
na rekolekcje niy mieli wolnego. Na 
nauki postne chodziyli do kościoła po 
połedniu, jak już prziszli ze szkoły. 
Możno bez to som mondrzejsi łod 
nos?

W szystkim  C zy teln ikom  
“Rybnickiyj” życzą WESOŁYCH 
ŚWIĄT, kolorowych jajec, szinki i 
mocka maszkietow łod “zajączka”.

MAREK MATEJA

Część urszulańskiego zespołu muzyki rozrywkowej, od lewej: siostra Patrycja, 
siostra Andre i siostra Monika.

Wiosna w "Urszulankach”
Tradycyjnie już w pierwszym dniu 

kalendarzow ej w iosny w Liceum 
Sióstr Urszulanek po porannej mszy 
rozpoczął się “D zień U czn ia” . 
Głównym punktem  program u był 
turniej klas, którego przedmiotem 
były kobiety i kobiecość w ogóle. 
Całość rozpoczął występ egzotycznej 
grupy “A n d ry jk i” , z łożonej z

Pokaz mody ”do pracy", z taczkami wjechały na 
wybieg modelki z III b.

poprzebieranych na różne sposoby 
sióstr. Te na scenie poruszały się z 
wprawą Franka Sinatry.

Konkurencji było wiele, bo trzeba 
się było wykazać znajomością historii 
sztuki, umiejętnością szydełkowania 
i władania młotkiem. Były pokazy 
mody, występy klasowych formacji 
m uzycznych, “koło fortuny” etc.

Atmosfera w szkolnej auli 
by ła znakom ita , tym 
bardziej, że humorem i 
pomysłami tryskały nie 
ty lko  lic ea lis tk i.
Z w yciężyła w turn ie ju  
d rużyna “N ” 
nauczyciele, na drugim 
up lasow ały  się
maturzystki z klasy IVa, 
zaś na trzecim  również 
maturzystki, tyle że IV b. 
Byli spraw ni
konferansjerzy i nagrody 
za każdą konkurencję.

Tak oto pow itano w 
żeńskim liceum wiosnę na 
w esoło , ryw alizu jąc w 
a r t y s t y c z n o -  
o b y c z a j o w y c h  
konkurencjach, na pewno 
z pożytkiem doczesnym, a 
i w jakim ś tam stopniu 
wiecznym.

Tekst i zdj: 
WACŁAW TROSZKA

H a r c e r s k a  g a l a

przerwy/. Kontakt między sceną a 
w idow nią był stale żywy, ale ani 
p ub liczność, ani a rty sta  nie 
zapom inali, że są w tea trze , a 
po łajanki padające ze sceny nie 
przybierały formy znęcania się nad 
widzem za jego własne, wydane na 
bilet pieniądze, co jest łatwą pokusą, 
gdy wystawi Schaeffera ktoś mniej 
dośw iadczony. S pontaniczność i 
improwizacja były kontrolowane, lecz 
nie do końca - gdy do 
m uzykologicznego odczytu aktor 
zaczął wplatać słowa powszechnie 
uznane za n iecenzu ra lne  /choć, 
niestety, także dość pow szechnie 
zastępujące przecinek/, odezwały się 
dzwony pobliskiego kościoła o.o. 
Misjonarzy. Grabowski przyjął bicie 
dzw onów  jako  na tychm iastow ą 
reprymendę “z góry”, przeprosił i 
obiecał poprawę. Ale i tak było, jak 
to u tego au to ra , m nóstwo 
rozkosznych okazji, by pośmiać się z 
rzeczy, z których człowiek kulturalny 
nigdy się nie śmieje, choć czasem ma 
na to ochotę: “brzydkich wyrazów”, 
cudzych nazw isk  i odgłosów , w 
najlepszym razie, dwuznacznych.

A więc o czym była ta “Audiencja”? 
Z moim zdaniem o tym, co ukrywamy, 
o tym, co chow a się pod m aską 
o ficjalnośc i i pow agi, o tym, że 
konwencja, im bardziej szlachetna i 
uduchowiona, tym mniej prawdziwa. 
A wszystko to naprawdę było bardzo 
zabawne.

Wprawdzie pierwszy Grabowski 
wiosny nie czyni, ale może za tym 
pó jd ą  następne krakow skie 
“ sc h ae ffe riad y ” , być może w 
rozszerzonym  sk ładzie?  Albo 
zaproszenie do Rybnika teatru “Stu”, 
np. z “Opisaniem obyczajów”. “Stu” 
wprawdzie ostatnio specjalizuje się w 
jub ileuszach , ale i u nas pewnie 
zna laz łaby  się jakaś w arta  
świętowania rocznica.

KLAUDIA MICHALAK

W Kinie Premierowym TZR

“FORTEPIAN” 
w stereo

Nie lada n iespodziankę 
przygotowała kinomanom dyrekcja 
TZR. Po w ielom iesięcznych  
staraniach będzie można delektować 
się w kinie premierowym dźwiękiem 
w systemie DOLBY STEREO. Przy 
pomocy procesorów DOLBY CIN
EMA SOUND, zapewniających m.in. 
redukcję szumów kilkudziesięciu  
głośników efektowych, a także wielu 
wzmacniaczy podwójnej mocy firmy 
ELECTRO-V-OICE, będzie można 
zachwycać się muzyką filmową, a 
także w szelk im i efektam i 
dźwiękowymi nagranymi w systemie 
stereofonicznym. Oglądając film widz 
będzie otoczony ze wszystkich stron 
dźw iękiem  niezw ykłym  i 
efektownym.

U rządzen ia  zap ro jek tow ała  i 
w ykonała firm a n iem iecka 
KINOMAN ACV, posiadająca filie w 
Niemczech, Francji i Szwajcarii. Jej 
eksperci zamontowali te urządzenia 
rów nież w 15 kinach  po lsk ich . 
Przyszła kolej na Rybnik.

Inauguracja projekcji w systemie 
DOLBY STEREO odbędzie się w sali 
rybnickiego Teatru w dniu 30.03.br. 
na seansach o godz. 17.00 i 19.30.

Wyświetlony wówczas zostanie 
film  prod. now ozelandzkiej pt. 
“F ortep ian” , nagrodzony 21 bm. 
trzem a OSKARAMI, a wcześniej 
główną GRAND PRIX na MFF w 
CANNES.

Pozostaje zaprosić kinomanów na 
spotkanie z efektowną techniką.

WOJCIECH BRONOWSKI

W sobotę 19 marca w Teatrze Ziemi 
Rybnickiej przez kilka godzin trwał 
zorganizowany przez Komendę Hufca 
Rybnik miejski Festiwal Piosenki 
Harcerskiej. Wzięły w nim udział 23 
zespoły, w ystępujące w trzech 
kategoriach przed kilkusetosobową 
zuchowo-harcerską publicznością. W 
kategorii zespołów zuchowych jury, 
którego przewodniczącą była druhna 
Justyna Janus, p ierw szą nagrodę 
przyznało zespołowi o trudnej nazwie

“Adenozynotrój fosforany” z 37 
Gromady Zuchów z Elektrowni. W 
kategorii harcerskiej zwyciężyły 
“Bratnie D łonie” z XIII Drużyny

Harcerskiej z Gotartowic, zaś spośród 
harcerzy starszych najlepszym okazał się 
zespół “Stare Konie” z XIII Drużyny 
Harcerzy Starszych z Rydułtów, który 
był jedynym  reprezentantem  
pozarybnickiej komendy.

Puchar przechodni Komendy Hufca 
Rybnik zdobyły w tym roku “Bratnie 
Dłonie”, zaś specjalnym wyróżnieniem 
uhonorowano również grupę “Leśni” z 
XII Drużyny Harcerskiej w Rybniku.

Głównym sponsorem mundurowego

festiwalu był Urząd M iasta, który 
ufundował nagrody w postaci sprzętu 
turystycznego i muzycznego.

Tekst i zdj: wack
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Sztuka * Twórcy * Wystawy 
pod redakcją MARIANA RAKA

Twórczość
Heleny Piergies-Chlubek 
i Barbary Wołoszyńskiej-Rak 

w Galerii TZR

Od 14 marca br. czynna jest w Galerii 
Teatru Ziemi Rybnickiej wystawa 
grafiki, rysunku i akwarel Heleny 
P iergies-C hlubek i Barbary 
W ołoszyńskiej-Rak, artystek , na 
których przestrzeń, żywioł, fascynacja 
doznań w percepcji natury oraz 
w ieloaspektow ość egzystencji 
człowieka stanowią sferę bodźców 
jakże intensywnie oddziaływującą na 
ich zróżnicowaną wyobraźnię twórczą. 
Barbara Wołoszyńska-R ak  
ukończyła studia na wydziale grafiki 
artystycznej /pracow nia prof. 
M ieczysława W ejmana/ Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie w 1957 r. 
Prace swoje eksponuje na wielu

"ERUPCJA” - technika własna.

wystawach w kraju i zagranicą. Jej 
grafiki zna jdu ją  się w zbiorach 
instytucji państwowych i muzealnych.

Jest członkiem Związku Polskich 
Artystów Plastyków oraz twórczej 
grupy plastyków - “Grupy ROW”.

Wizje Barbary Wołoszyńskiej-Rak są 
wynikiem  silnych napięć

emocjonalnych, będących rezultatem 
kontaktu z rzeczyw istością, z 
otoczeniem. Jej nadzwyczaj malarsko 
potraktowane czarno-białe monotypie

połączone z techniką frottage’ u, pełne 
dramatyzmu i liryzmu, powstałe z 
instynktow nie i spontanicznie 
rzuconych, subtelnie zróżnicowanych 
w fakturze plam, tworzą aluzje do 
rzeczyw istości - rzeczyw istości 
powszedniej, zewsząd nas otaczającej, 
ale jakże tajemniczej i enigmatycznej,

znajdującej swoje odbicie w 
osobow ości i postaw ie twórczej 
artystki.

N akładana w ielokrotnie 
nieskrępow anym i poruszeniam i 
narzędzia czarna farba, rozmazywana, 
przecierana w rozmaitych kierunkach, 
ujawnia swoje własne bogactwo, stając 
się właściwym żywiołem dzieła. Świat 
form i kształtów, wydobywający się z 
jej poetyckich rozmyślań, nie jest 
całkowicie figuratywny, ale też nie da 
się zaliczyć do abstrakcji. Jest to własny 
świat, nie mający bezpośredniego 
odpowiednika w rzeczywistości.

Artystka, w której grafikach przewija 
się nurt ekologiczny, uwrażliwiona jest 
szczególnie na tragizm wynikający z 
niszczycielskiej działalności człowieka, 
doprow adzającej do degradacji 
środowiska naturalnego, degradacji 
przyrody.

Jej wizje pobudzają w najwyższym 
stopniu naszą wyobraźnię, nie odrywają 
się nigdy od filozoficznego dna - są 
strukturami bogatymi w tajemnicze i 
zagadkowe informacje o otaczającej nas 
materii życia, o ludzkim wnętrzu.

Ekspozycję zwiedzać będzie można 
do 15 kwietnia 1994 r.

S łowo słowu nierówne
Dwa dni trwały na Małej Scenie 

Rybnickiej przesłuchania szczebla

Karina Błażejczak - 
zdobywczyni I  nagrody

przew odniczący ju ry  W ojciech 
Bronowski w spom niał o 
“umiejętności” mówienia wszystkiego 
w taki sam sposób. Później męska część 
jury popadła w nastrój nieco frywolny 
i w takiej też atmosferze odbyło się 
ogłoszenie wyników konkursu i 
wręczenie nagród.

Nie przyznano ani wyróżnień, ani 
nagród w kategorii monodramu. Dwa, 
które przedstawiono, jurorzy ocenili 
bardzo krytycznie, zaś w nowej 
kategorii “wywiedzione ze słowa ” nikt 
nie wystąpił.

W kategorii poezji śpiewanej 
wyróżnienia otrzymali: Katarzyna 
Dudzik z Zespołu Szkół Budowlanych 
i Katarzyna Oleś z II LO.

W najliczniej obsadzonej kategorii 
szkolnej ju ry  przyznało cztery 
równorzędne wyróżnienia: Łukaszowi 
Borowskiemu z Zespołu Szkół 
Mechanicznych, Elżbiecie Motyce z II

LO, Annie Gawełdzie z I LO i Monice 
Krawieczyńskiej z Zespołu Szkół 
Ekonom iczno-U sługow ych. Nie 
przyznano w tej kategorii pierwszej 
nagrody, natomiast pozostałe otrzymali 
IV - Justyna Janus z Zespołu Szkól 
Ekonom iczno-U sługow ych, III - 
Agnieszka Gazałka i Izabela Fogel, 
obie również z Zespołu Szkół 
Ekonomiczno-Usługowych, wreszcie II 
- Dorota Kózka z Liceum Sióstr 
Urszulanek.

W kategorii dorosłych wyróżnienie 
otrzymał student Politechniki Śląskiej 
Marek Płoneczka, zaś pierw szą 
nagrodę zdobyła Karina Błażejczak. 
Specjalne w yróżnienie za 
“propagow anie wolnego ruchu  
twórczej mowy” otrzym ała
nauczycielka Zespołu Szkół 
Ekonomiczno-Usługowych Jadwiga 
Demczuk-Bronowska, której aż pięć 
podopiecznych otrzymało tym razem 
wyróżnienia bądź nagrody.

Karina Błażejczak mieszka w 
Szczerbicach, pracuje w administracji 
te lew izji kablowej ROW, a więc 
widzowie nie mają okazji, niestety,

m iejskiego tegorocznej edycji 
O gólnopolskiego Konkursu  
Recytatorskiego, będące eliminacją do 
przesłuchań wojewódzkich. Wzięły w 
nich udział 62 osoby, reprezentujące 
najczęściej rybnickie szkoły średnie, ale 
nie zabrakło również ich absolwentów. 
Poziom in terpretacji tekstów  był 
zróżnicow any, gdy jedn i tryskali 
inw encją i pom ysłam i, inni z 
powodzeniem zastępowali liczenie 
baranów.

Ostatnie słowo, jak zwykle należało 
do jury, które pracowało w tradycyjnym 
składzie: W ojciech Bronowski, 
Krystyna Pysz, Józef Polok i Ryszard 
Zgierski. Poruszając zagadnienia 
warsztatowe jurorzy podkreślali przede 
w szystkim  problem y zw iązane z 
doborem tekstu i nawiązaniem kontaktu 
z publicznością. Oceniając występy 
recytatorów, oczywiście nie wszystkich, W oczekiwaniu na werdykt jury. Zdj.: wack

Ze szkicownika Kazimiery Drewniok
XIX-wieczna kapliczka p.w. św. Jana Nepomucena w Rybniku-Golejowie. 

Zbudowana w kształcie małego kościółka, którego rolą niegdyś spełniała. 
Murowana, otynkowana. Dach dwuspadowy kryty blachą, z  wieżyczką sygnaturki 
zwieńczonej krzyżem. Kunsztownie wykonana stolarka okienna i drzwiowa 
zakończona łukiem. Ludowa z elementami baroku rzeźba patrona kapliczki znajduje 
się obecnie w konserwacji. W związku z wybudowaniem drogi asfaltowej, obiekt 
narażony jest na zawilgocenie, wymaga pilnego remontu.

Ta wyjątkowo piękna kapliczka, malowniczo spozierająca zza starych drzew na 
ruchliwą ulicę Gliwicką, prosi dyskretnie nie tylko mieszkańców Golejowa o pomoc 
i ratunek!

usłyszeć jej pełnego temperamentu 
głosu:
- Nie wiem dokładnie, który to ju ż  raz 
startuję w tym konkursie, jeśli dobrze 
pamiętam, w podobnych konkursach 
biorę udzia ł od IV  klasy szko ły  
podstawowej.
- Skąd takie zamiłowania?
- Nie wiem, coś takiego we mnie siedzi, 
lubię występować i ciągnie mnie na 
scenę. Lubię się bawić swoim głosem i 
ciałem, może dlatego, trochę lubię 
zwracać na siebie uwagę.
- Czy to twój jedyny kontakt z estradą?
- Kiedyś występowałam w szkolnym 
teatrze pana Kozakiewicza, teraz z 
grupą przyjaciół przygotowujemy w 
Domu K ultury wraz z Lechem  
Bednarkiem farsę. Nie mogę żyć bez 
sceny. Po skończeniu Liceum im. 
Powstańców Śląskich przez pół roku 
jakoś wytrzymałam, ale ja k  później 
stanęłam  sobie na scenie i 
odetchnęłam, wiedziałam, że to je s t 
właśnie to...

W zeszłym roku próbowałam zdawać 
do Szkoły Filmowej w Łodzi na Wydział 
Aktorski, ale podziękowano mi po  
pierwszym etapie. W tym roku również 
będę próbowała i jeśli się nie dostanę, 
to w następnym także. Teraz chodzę do 
Studium  Doroty Pom ykały w 
Katowicach, przygotowującego do 
studiów  aktorskich, może mi to 
pomoże...
- Masz swój sposób na dobrą recytację?
- Tekst musi płynąć ze środka, jeśli nie 
widzisz tego, co mówisz, to nic z tego 
nie będzie. Trzeba poczuć to, o czym 
mówisz, wtedy nie trzeba myśleć jak  
prowadzić głos i emocje, bo wszystko 
naturalnie płynie od środka. Jak się tak 
człowiek na scenie naprawdę rozgrzeje,

to czuje to jeszcze pół godziny po je j 
opuszczeniu, to prawdziwy katharsis. 
Niektórych emocji nie można inaczej 
rozładować. Na “Czajkę ” Czechowa / 
fragm ent tego tekstu K arina 
zaprezentowała / trafiłam  nieco  
przypadkowo, szukając klasycznego 
tekstu ju ż  pod kontem egzaminu do 
szkoły aktorskiej.

Tekst i zdj.: 
WACŁAW TROSZKA

Egoiści
na

Małej Scenie

W sobotni wieczór na Małej Scenie 
odbył się kolejny koncert jazzowy. Tym 
razem wystąpił zespół “Little Egoists”, 
gość niedawnego rybnickiego Silesian 
Jazz Meetingu. Można było posłuchać 
nie tylko jazzu, a le także muzyki z jego 
pogranicza. Na zdjęciu lider grupy 
Marek Stryszewski.

Foto: Wacław Troszka
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A b e c a d ło   
R zeczy  

 Ś lą sk ich

Rybnik i tak 
byłby w Polsce!

W plebiscytową niedzielę, 20 marca 
1921 roku, Górnoślązacy 
wypowiedzieli się co do przynależności 
terytorialnej swojej ziemi. Korzystne 
dla Niemiec wyniki uzyskano m.in. 
dzięki zwiezionym w liczbie 200 tys. z 
Niem iec, a urodzonym na Śląsku 
emigrantom. Ich głosy były ważne

zgodnie z n iezbyt precyzyjnym  
regulam inem  plebiscytu , który 
wzbudzał protesty strony polskiej. Od 
początku przygotowań do plebiscytu 
Polacy sprzeciw iali się rów nież

niemieckiemu projektowi włączenia do 
głosowania bardzo zniemczonych wsi 
powiatu głubczyckiego i oleskiego. 
Polska strona tereny te chciała oddać 
Niemcom bez plebiscytu, ci jednak 
upierali się przy swoim, widząc tam 
swój olbrzymi elektorat. I tak się też 
stało, bo np. w powiecie głubczyckim 

za Niemcami 
głosowało 65.128, a 
za P olską 259 
Ślązaków. Tak więc 
jeże li od cyfry 
głosujących za 
N i e m c a m i  
odejmiemy owe 200 
tys. emigrantów oraz 
wyniki z ziem, co do 
których polska 
strona nie zgłaszała 
p retensji, wyniki 
ukażą się w zupełnie 
innym św ietle. I 
będą to cyfry 
bardziej realne niż 
u p o l i t y c z n io n y  
wynik plebiscytu. A 
kiedy jeszcze 
uświadomimy sobie, 
że objęty
plebiscytem Górny 
Śląsk nie miał 
łączności z Polską 
od ponad sześciu 
wieków, to nikt 

obiektywnie myślący nie będzie miał 
wątpliwości, kto tu wygrał!

Po plebiscycie jednak nad Górnym 
Śląskiem rozgorzała jeszcze większa 
burza polityczna. Bo przecież lada

dzień miało się rozstrzygnąć: dla kogo 
Śląsk? Zawiadująca tymi ziemiami 
Międzysojusznicza Komisja Rządząca 
i Plebiscytowa na Górnym Śląsku była 
niejednomyślna: obecni w niej Włosi i 
Anglicy byli przychylni Niemcom, zaś 
Francuzi Polsce. Tak więc do Rady 
Ambasadorów Państw Zachodnich, 
która miała podjąć ostateczną decyzję 
co do podziału Górnego Śląska, 
wpłynęły dwa projekty. Pierwszy to 
tzw. LINIA KORFANTEGO, 
pokrywająca się z propozycją gen. 
Henri Le Ronda, reprezentującego 
Francję oraz akceptowana z 
zadowoleniem przez Polskę. Projekt 
włosko-angielski nosił nazwę LINIA 
PERCIVAL - de MARINIS i był 
skrajnie przychylny dla Niemców. 
Polska miała otrzymać według niego 
jedynie powiat pszczyński i rybnicki 
oraz kilka miejscowości w polskim 
pasie nadgranicznym.

W miesiąc po plebiscycie, nocą z 29 
na 30 kwietnia 1921 roku w Bytomiu, 
konsul polski w Opolu Daniel Kęszycki 
przekazał inform acje polskiem u 
kom isarzow i plebiscytow em u 
Wojciechowi Korfantemu, że 5 maja 
1921 roku zbiera się Rada 
Ambasadorów. Celem spotkania było 
wyznaczenie granicy podziału Śląska. 
Komisja przychylnym okiem patrzyła 
na projekt włosko-angielski. Jeszcze tej 
samej nocy, tj. 30 kwietnia 1921, w 
bytomskim hotelu “Lomnitz” Korfanty 
w gronie swych najbliższych 
współpracowników podjął decyzję o 
strajku generalnym / 1 maja 1921/ i III 
powstaniu na Górnym Śląsku /2/3 maja/

 M iało to wymusić na opinii 
europejskiej wydanie przychylnej dla 
Polski i zgodnej z wynikami plebiscytu 
decyzji w sprawie podziału Górnego 
Śląska między Polskę a Niemcy. Strajk 
i antyniemieckie powstanie udało się, 
a Rada Ambasadorów zmuszona była 
liczyć się z op in ią  Polaków i 20 
października 1921 roku wyznaczyła

bardziej wyraźne, jeżeli spojrzymy na 
wyniki głosowania w gminach. Otóż na 
142 gminy powiatu rybnickiego, za 
Polską opowiedziało się 125, zaś za 
Niemcami tylko 17 gmin. Wśród 17 
gmin opowiadających się za Niemcami 
znalazła się właśnie stolica powiatu - 
Rybnik. Za Polską padły 1.943 tys. 
głosy, zaś za Niemcami 4.714 głosów.

W plebiscycie na Górnym Śląsku w marcu 1921 roku gminy powiatu  
rybnickiego glosowały zdecydowanie za Polską, oddano na nią aż 65 proc. 
głosów. Sam Rybnik oddał za Polską tylko 29 proc. głosów.

OSTATECZNĄ LINIĘ PODZIAŁU 
Górnego Śląska, która była 
satysfakcjonująca dla Polski i w oparciu
o którą wyznaczono nowy fragment 
granicy polsko-niemieckiej.

Nawet według najmniej korzystnej 
dla Polski propozycji podziału Górnego 
Śląska, Rybnik jak  i cały pow iat 
rybnicki miał być przydzielony Polsce. 
Przemawiały za tym wyniki plebiscytu 
w tym rejonie. W sumie na 70.265 
tys. mieszkańców powiatu rybnickiego
i zw iezionych tu 10.077 tys. 
“emigrantów”, za Polską głosowało 
52.347 tys., a za  Niemcami 27.919 tys. 
ludzi. Zwycięstwo staje się jeszcze

Nie ma w tym nic dziwnego, gdyż to 
przecież właśnie w miastach skupiała 
się ludność pochodzenia niemieckiego 
- kupcy, fabrykanci, emigranci oraz 
Ślązacy ducha niemieckiego. Na 35 
śląskich miast objętych plebiscytem, 
Polska zwyciężyła tylko w trzech 
małych miasteczkach: Bieruniu Starym, 
Wiźnikach i Miasteczku Śląskim, co 
potwierdziło fakt, że od średniowiecza 
do początków  XIX wieku m iasta 
przyciągały żywioł niemiecki, zaś wieś 
pozostawała polska.

MAREK SZOŁTYSEK

Utopek 
z Wielopola

- “Ju tro  je s t p ierw szy  dzień  
wiosny”, pedziała nom w szkole pani 
Zofia, nasza nojmilejszo rechtorka. 
Niy poradziyła po naszymu godać, ale 
tyż nigdy nom niy broniyła po Śląsku 
godać.
- “Możecie przyjść bez tornistrów, bo 
pójdziem y z gaik iem , który  
dziew częta z siódm ej klasy tak 
pięknie w ystro iły  różnym i 
kolorowymi wstążkami. Będziemy 
witać wiosnę w lesie nad Kamionką”.

Kamionka to była tako piykno 
rzyczka z czyściutkom wodom, co do 
rzyki Rudy wlatowała w Wielopolu na 
dole. O statni rok se tak piyknie 
szpluchała, bo na bezrok bydzie 
zastawiono tamom. Jakiś mondrala z 
magistratu wymyślył, że trzeba jom 
zagrodzić i puścić ta czysto woda do 
kompieliska na Rudzie. Cołki czas 
brali na kompielisko woda ze rzyki 
Rudy, ale teraz leciała tako rudawka 
przez ta bajca ze Silyjzje. Utopek sie 
już downo wykludziył z Rudy, ale 
ludzie dopiyro teraz widzieli w jakij 
gnojówce sie kompiom. Niyskorzij 
wom napisza, jak to było z tom tamom 
w Wielopolu, ale na razie jeszcze ta 
kamionka była niytkniynto. Leciała se 
spokojnie aż kaś sprzed Kamiynia i 
po drodze brali śnij woda do stawow 
na szpyndlowcu, na M łynach, w 
Wielopolu pod lasym  do 
ośliźlokowych staw ów . Przed 
hanysowymi staw am i była tako 
upusta, kaj sie rozdwojała. Czynść 
leciała na stawy, a czynść leciała dalij, 
żeby sie zaś spotkać koło urwiska w 
lesie.
Toż w tyn piyrszy dziyń wiosny śli

my z cołkom  szkołom  na dół ku 
R udzie , tam kaj był m ost na 
Kamionce. Był to wtedy jeszcze most 
d rzew ianny , po kerym  ludzie z 
W ielopola je źd z ili na kołach do 
roboty  na S ily jz jo . D ziołchy ze 
starszyj klasy niosły tyn goiczek. 
Losia trzimała ta żerdka z goikiym, a 
H alina, K ornela , D orka i H ela 
trzim ały za te szlajfy co ś niego 
w isiały aż na ziymia. Naszo pani 
Zofia szła przed nimi z 
n a j m ł o d s z y m i  
dziec iam i. Na samym 
końcu szli niyjstarsze 
synki i dw ie nowe 
rechtorki, co prziszły do 
szkoły latoś. Synki, jak 
to synki, wyrobiały jak 
zaw sze i c iepa li na 
dziołchy szyszkami, że 
te młode rechtórki niy 
poradziyły se dać rady.
Śli my tak  przez las 
cołki czas kole 
K am ionki. D zio łchy  
śp iyw ały  tako
pieśn iczka o goiczku 
z ie lonym , p iyknie 
nastrojonym. Dośli my 
do tego miejsca, kaj sie 
ta rozdw ojono
Kamionka zaś spotyko, 
kole tego u rw iska w 
lesie . “Tutaj się 
zatrzymiemy dzieci na odpoczynek” 
- rzekła nom pani Zofia. Keryś synek 
wzion tyn goiczek od dziołchow i 
wbioł go do ziymi nad tym urwiskym 
i wszyjscy śleźli na dół ku rzyczce. 
Dziołchy zaczły zbiyrać kwiotki, 
kwitły już fiołki, bolioczka, kaczyńce 
i gynsipympki. Synki zaczli robić 
zawody w skokaniu do piosku z tego 
urw iska, ale sie im to roz dwa

zmierzło, bo dziołchy sie na nich niy 
zaglondały. W takij dolince kole rzyki 
było aż bioło od zawilców, totyż synki 
zaczli ich targać na bukiety  
dziołchom, ale rechtorki im niy dały 
tego n iszczyć. Pam iyntom , że 
Zigmunt doł wtedy Heli cołki buket 
zawilców i ani kusku niy dostoł za to. 
Synki sie długo ś niego śm ioli. 
“Ż abka” pokazow oł Jadw idze i 
“Lalusi” take małe ptoczki z długimi

U topek i goik

Utopek z goiczkiym. Rys.: B. Dzierżawa

ogonami /były to sikorki ogoniatki - 
ran iu sz k i/ kere ju ż  rob iy ły  taki 
wiszonce gniozdko n a  łońskirocznym 
dzikim  chm iylu, co sie naokoło 
młodyj olszy oplotoł. Lotało tyż dużo 
szm aterloków  i ćm iyli kole tych 
wszystkich kwiotkow. Ciepło wtedy 
było jak  diobli, dziecka syminały 
klaperlacze z nogów i po bosoku do 
rzyczki lyźli. Woda było zimno jak

lod i rechtorki przezywały coby my 
wyleźli, bo bydymy chorzi. Te dno w 
tyj K am ionce było taki piykne i 
piosek sie ukłodoł choby rompla, że 
aż kusiy ło  co by do ni w lyźć. 
Wszystkie dzieci sie radowały z tyj 
wycieczki, a najbardzi z tego, że sie 
uczyć niy trza było. Byliby my dłużyj 
nad tom rzykom, ale keryś larmo 
zrobiył, że sie nasz goik straciył. 
Rechtorki zaroz na tych najstarszych 

synków , co by sie niy 
wygłupiali i pedzieli kaj go 
schow ali. N ajbardzi na 
“Lepka” i “Kulonia”, bo oni 
ostatni z krzoków  w yleźli. 
Żodyn nic niy wiy, kaj sie 
podzioł. Bronka z Magdom 
pedziały, że przed chwilom 
jeszcze stoł tam na wiyrchu, 
kaj go synki do ziymi wbodli. 
Szli my dalij przez las, żodyn 
ni mioł chyńci śpiywać, bo 
go iczka niy było. Jak my 
w yleźli z lasa kole 
hanysowego stawu, to nom 
dech chyciyło. Nasz goik stoji 
na pojszczotku stawu, a szlajfy 
sie we w odzie m oczom  
zatonkane. Pod nim yno jakoś 
czerw ono czopeczka z 
bom belokiym  widać i dwa 
ślypska. P ierzińsk i utopek 
nom tyn goiczek ukrod, jak my 
sie kole tyj rzyczki bawiyli. Na 

pewno skuli tych piyknych szlajfków, 
bo utopki som bardzo rade, jak majom 
w swojij chałpie cosik kolorowego. 
Tak my sie z tego wszyjscy śmioli, że 
nom sie tak piyknie udało ta wiosna 
prziw itać. Jak sie nasz kierownik 
szkoły, pan Józef, dow iedzioł, to 
padoł, że na bezrok sie tyż z nami 
wybierze.

Bogdan Dzierżawa

Koncerty
K o n c e r t y

TEATR ZIEMI RYBNICKIEJ 
W torek, 29 marca, godz. 18.00, 
K oncert sym foniczny: O rkiestra 
Filharmonii Ziemi Rybnickiej pod dyr. 
Sł. Chrzanowskiego, solista: Krzysztof 
JABŁOŃSKI /fortepian/, cena 40.000 i 
20.000 zł

Kina
APOLLO

25 marca, godz. 17.00,26 marca, godz. 
15.00 /z lektorem/ i 17.00, 27 marca 
godz. 17.00, “TAJEMNICZY 
OGRÓD”, prod. USA /od lat 12/
25 - 26 marca, godz. 19.00, 27 marca, 
godz. 15.00 i 19.15, 28 marca - 1 
kwietnia, godz. 17.00 i 19.15, “PANI 
DOUBTFIRE”, prod. USA

KF EKRAN przy TZR 
28 marca, godz. 19.00, “WYSOKIE 
OBCASY”, prod. hiszp. wstęp za 
okazaniem karnetów

PREMIEROWE przy TZR 
30 - 31 marca, godz. 17.00 i 19.15, 
“FORTEPIAN”, prod.
nowozelandzkiej, Grand Prix Cannes 
’93, cena 30.00 zł

WRZOS - Niedobczyce 
27 marca, godz. 17.00, “FIRMA”, prod. 
USA, CENA 20.000 ZŁ

ZEFIR - Boguszowice 
27 - 31 marca, godz. 17.00 i 19.00, 
“ROBIN HOOD: FACECI W 
RAJTUZACH”, prod. USA /od lat 12/

Wystawy
TEATR ZIEMI RYBNICKIEJ

Grafika, rysunek i akwarele HELENY 
PIERGIES-CHLUBEK i BARBARY 
WOŁOSZYŃSKIEJ-RAK /gw/
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Zarząd M iasta Inform uje
Z a r z ą d  M i a s t a  I n f o r m u j e

ZARZĄD MIASTA RYBNIKA 
ogłasza

PRZETARG OFERTOWY NA WYKONANIE ZADANIA P.N.: 
ODBUDOWA I KONSERWACJA ROWÓW MELIORACYJNYCH:

1. rowy R-l, R-1B /Niedobczyce/
2. rowy A-4, al, a2, a3, /Golejów/
3. rowy B-31, B-31 A, B-31B, B-31C, B-31D /Ligota/
4. rowy R-A, R-C /Zebrzydowice/
5. rów Rd-9 /Gotartowice/
6. rowy K-4, K-4A /Kamień/
7. rów b/n Wielopole
8. rów b/n w rejonie ul. Dolnej

Bliższych informacji udziela Kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Gruntów 
Urzędu Miejskiego w Rybniku tel. 26036 wewn. 67.
Oferty z wstępnym kosztorysem należy składać w Wydziale Geodezji i Gospodarki 

Gruntami, w Referacie Rolnictwa i Ochrony Gruntów /ul. 3-go Maja 12/ do dnia 5 
kwietnia 1994 r. Rozpatrywanie ofert nastąpi w dniu 6 kwietnia 1994 r. Zarząd 
Miasta Rybnika zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania 
przyczyny.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,
Rybnik, ul. 3 maja 12 

ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY 

NA WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH 
W SWOICH ZASOBACH MIESZKANIOWYCH W ROKU 1994.

Remonty obejmują:
- roboty ogólnobudowlane, stolarskie, zduńskie, dekarskie, instalacyjne, 
elektryczne, elewacyjne.
Oferta powinna zawierać:
- imię i nazwisko oferanta firmy, dokładny adres, telefon,
- ścisłe określenie przedmiotu oferty /kompleksowe wykonanie robót bądź 
roboty branżowe/, ewentualnych podwykonawców,
- dane firmy - roczny przerób, stan zatrudnienia, usprzętowienie,
- cena jednostkowa wraz ze składnikami cenotwórczymi,
- referencje oraz dokumenty pozwalające stwierdzić wiarygodność ekonomiczną 
i techniczną,
- źródła zakupu materiałów.

Przetarg odbędzie się 11 kwietnia 1994 roku o godz. 11.00 
w sali konferencyjnej ZGM.

Oferty w zaklejonych i opieczętowanych kopertach należy składać w 
sekretariacie ZGM najpóźniej do godz. 15.00 dnia 8 kwietnia 1994. 

Zakład zastrzega sobie możliwość nieskorzystania z ofert 
i unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

CGS Rybnik - Paruszowiec 
ul. Przemysłowa 13 
tel. 27-551 wew. 306

K O M P U T E R

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych 
komputerami P C ,  Am iga ,  drukarkami, 

monitorami, akcesoriami, oprogramowaniem
Prowadzimy sprzedaż i własny serwis

Ogłoszenia drobne

Zakład w Kleszczowie poleca 
żaluzje pionowe do biur i 

mieszkań, rolety zewnętrzne 
z aluminium i PCV. 

Bramy podnoszone garażowe 
Możliwe raty.

Tel. Gliwice 31-15-93 
po godz. 20.00.

* * *

SPRZEDAM
NIERUCHOMOŚĆ

położoną w Golejowie 
o pow. 1.05.18 ha 

/budynek mieszkalny, stodoła 
i budynek gospodarczy/. 

Wiadomość: Bytom, Plac 
Sobieskiego 3, tel. 81-82-92 

w godz. 13.00 - 15.00 
/ Stowarzyszenie Przyjaciół 

Biblioteki /
k k  k

Okazyjnie sprzedam
elektryczną, walizkową 

maszynę do szycia "Łucznik" 
Tel. 55-84-29

W r a z ie  p o t r z e b y
POG. RATUNKOW E: 999, 23-666 
POLICJA: 997,21-091
STRAŻ M IEJSKA: 27-254 w godz. 6.00-22.00 
STRAŻ POŻARNA: 998, 28-867
POG. GAZOW E: 55-37-91, 55-37-56, 55-38-28, 55-38-87
POG. ENERGETYCZNE: 210-71
POG. W OD.-KAN.: 236-81, 261-92, 266-47
POG. CIEPŁOW NICZE: 249-56, 246-45
INFORM ACJA: PKS 22-242, PKP 23-009, W PK 21-820
POSTÓJ TAXI: 236-60, 286-60
RADIOTAXI: 27-000
POSTÓJ TAXI BAGAŻOW YCH: ul. M łyńska, tel. 23-561 
NOCNY DYŻUR APTEK: od 25 do 31 marca, Niedobczyce, 
ul. Barbary 6, tel. 26-281

Os. Południe 37 
44-253 Boguszowice

Tel. 392-134 
Tel.\fax 20-278

ALEXCzynne od 9.00 do 17.00

IV  W ielki K onkurs z nagrodam i
Kupując w naszym sklepie sprzęt komputerowy, R T V  i AGD  

za sum ę pow yżej 2 mln, weźmiesz udział 
w losowaniu talonów na atrakcyjne towary.

EKSPRESS 
Rybnik, Reja 2

Komputerowy  
skł ad tekstów

Przepisywanie 
prac dyplomowych, 
magisterskich itp.

Rybnik, ul. Dworek 7/52 
Szymaszek 

od pon. do piątku 
w godz. od 15 do 18

lub w redakcji "GR" 
od wtorku do czwartku 

w godz. od 12 do 16

Autoalarmy "BOXER", 
zamki centralne, 

systemy alarmowe 
i p.-pożarowe DSC (Kanada) 

i ADEMCO (USA), 
drzwi automatyczne

poleca firma

ELkON
Rybnik, ul. Prosta 3 

tel./fax 24-401 

Wywoływanie negatywów również typu POCKET i wykonywanie 
odbitek w czterech formatach. Terminy od 1 do 24 godzin.

4  zdjęcia paszportowe - ty lko 50 tys z ł , -
"Dziś fotografujesz - dziś masz zdjęcia"

Nowo otwarta HURTOWNIA PATRONACKA 
POLIFARB CIESZYN SA 

zaprasza do współpracy
Sklepy, rzemiosło, zakłady pracy.

dorado Polecamy:
pełny asortyment wyrobów Polifarb oraz sprzęt malarski

Ceny fabryczne - najniższe w ROW
16.00),PHP DORADO Rybnik, Miejska 14 (godz. 8.00 

tel. 24-571, tel./fax 23-401

UWAGA WŁAŚCICIELE POSESJI W DZIELNICACH: 
NOWINY, CHWAŁOWICE, NIEDOBCZYCE 

I REJON ELEKTROWNI.

ZAKŁAD USŁUG SANITARNYCH MIASTA s.c. “EKO”
w Rybniku ul. Kościuszki 24, tel. 236-73

świadczy usługi w zakresie 
systematycznego wywozu nieczystości stałych:

* opróżnianie pojemników 1100 L 66 tys. zł
* opróżnianie pojemników 110L 9.9 tys. zł
* opróżnianie szamba 4,5 m3 150 tys. zł
* opróżnianie systematyczne szamba 120 tys. zł

Zakład nasz prowadzi również sprzedaż:
* najwyższej jakości pojemników 1100 L od 2.950 tys. zł
* najwyższej jakości pojemników 110L 330 tys. zł
* worków foliowych /na śmieci/ - różne wymiary

Polecamy:
* środki biologiczne rozkładające zawartość szamba 

i utrzymujące drożność kanalizacji
* środki do dezynfekcji pomieszczeń

Z a k ła d  T a p ic e r s k i
U R S Z U L A  i P U R S ZK E

eksportujący swoje wyrobydo Czech proponuje rybniczanom 
swoje usługi. 

Produkujemy komplety  

wypoczynkowe, eleganckie łóżka,  

wersalki pufy, najmodniejsze 
pufiaste komplety 3-2-1 
oraz rogówki pufiaste. 

Przerabiamy również stare na nowe! 
Zapraszamy do naszego zakładu 

u l Krucza 3, tel. 25-437

A R T I S  I M A G O - A R T I S

Bogaty wybór biżuterii na każdą okazję
oferują sklepy jubilerskie

ARTIS IMAGO-ARTIS
Powstańców 17 i Korfantego 3 Rynek 2

Codziennie od  9 .0 0  do 17.30 w soboty od 9 .0 0  do 13.00

Środowa  
Giełda Cenowa

KOMPLEKSOWA OBSłUGA FIRM!
*  pieczątki, druki
•  reklamy i szyldy 
*  wycinanie liter i grafiki

RENOMA9-17
Rybnik, tel. 23-710   konkure ncyjne ce ny! 
ul. Chrobrego 19    Zapr a szamy do współpracy!

BEZPŁATNE PORADY 
PRAWNIKA 

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

dyżuruje prawnik, udzielający 
bezpłatnie porad.

M ię so sch ab
w olow e
extra

szynka wp. 
gotow ana śląska

PIOTROWSKI 77 75 111,2 57,1

TARG 74 74 120-125 59

HERMES 78 80 125 67

Owoce/Warzywa jabłka cytryny pomarańcze banany

TARG 4 - 6 1 8 -2 0 15- 16 25

Miejska 3 5 - 6 20 18 25
HERMES 7 21 18 28

S p o ż y w c z e m asło cukier jajko m ąka

Jan NOGA 10,5 10 2,2 7,5

TARG 10 8 ,8 -9 2 ,3 -2 ,6 7,3

HERMES 10 10,5 2,4 7,5

W a lu ty dolar marka czeska francuska

Pewex duży 21720N21850 12800U2900 715\728 3770\-----

D e lika te sy, ul. Miejska 21700N21850 12800M2900 715\728 3800\-----
Pewex 21720N21850 12800\12900 720Y728 377(73850
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ŻużelŻużel Żużel

W i o s n a
Z pierwszym dniem wiosny rybniccy 

żużlowcy rozpoczęli treningi na torze. 
Obserwowało je wielu kibiców, którzy 
po długiej zimowej przerwie nie mogą 
się doczekać pierwszego ligowego

meczu. Nie były to jeszcze ostre treningi, 
mające na celu chociażby wyłonienie 
składu na pierwszy mecz z 
“Kolejarzem ”, chodziło raczej o 
przypomnienie na czym właściwie żużel 
polega i jak należy pokonywać łuki.

Ci, którzy wybrali się na stadion 
ciekawi nowości związanych z 
powstaniem nowego klubu, chyba nieco 
się zawiedli, poza nowymi efektownymi 
motocyklami pierwszoligowców braci 
Skupieni, którzy trenowali razem z 
kolegami z m acierzystego klubu.

Nowości właściwie nie było, wręcz 
przeciwnie - można było oglądać scenki, 
przypominające jako żywo koniec 
sezonu roku 91. Rybnicki 
szkoleniowiec Jerzy Gryt objął posadę 

trenera pierwszej 
drużyny. Jakby 
nie patrzeć, jest to 
chyba spora 
n iespodzianka. 
Wielu kibiców 
miało nadzieję, że 
nastąpią wreszcie 
nowe radykalne 
r o z w ią z a n ia, 
t y m c z a s e m  
w s z y s t k o  
pow róciło do 
stanu sprzed kilku 
lat. Piotr Pyszny 
jest dyrektorem 
sekcji i ma 

nadzorować funkcjonowanie ligowego 
zespołu. Jak ono będzie wyglądać w 
praktyce, przekonamy się już niebawem. 
Jak na razie nowych porządków po 
prostu nie widać...

W czwartek 7 kwietnia w Rybniku 
mecz sparingowy z “Unią” Tarnów, 
godziny jeszcze nie ustalono, bilety 
kosztować będą 20 000 zł, młodzież 
szkolna wchodzi za darmo. Wcześniej, 
30 marca, rybniczanie wystąpią na torze 
w Tarnowie.

Wkrótce rozprowadzane będą przez

RKM karnety na wszystkie mecze 
rybnickiej drużyny. Novum w tym 
sezonie mają być biegi sponsorowane - 
za jedyne 7 milionów można zostać 
sponsorem jednego ligowego wyścigu, 
związane to będzie z reklam ą w 
programie zawodów i dźwiękową na 
stadionie.

Dziś o 17 .00 w świetlicy K.S. ROW 
dojdzie prawdopodobnie do spotkania 
kibiców z żużlowcami,
organizowanego przez Rybnicki Speed- 
way Fanklub.

Jak wynika z treści parafialnych 
zapowiedzi w kościele Matki Boskiej 
Bolesnej, utalentowany żużlowiec 
młodszego pokolenia Krzysztof Fliegert 
zmieni wkrótce stan cywilny i zostanie 
młodym mężem . Nie wiem tylko, 
dlaczego w zapowiedziach obok 
nazwiska przyszłego pana młodego 
podano adres klubu sportowego, czyżby 
zasłużony klub stał się nagle wylęgarnią 
panów na wydaniu? \wack\

Z okazji 21 urodzin sympatycznemu 
Eugeniuszowi Tudzieżowi 

dużo szczęścia, zdrowia, 
bezwypadkowej jazdy, samych 

zwycięstw, powodzenia w życiu 
osobistym życzy:

Rybnicki Speedway Fan-Club

Pierwsi wiosenni kibice. Zdj.: wack

 Kronika policyjna 
Jak we włoskim filmie

Niedawno policja ujęła dwóch 
m ieszkańców osiedla Orłowiec w 
Rydułtowach, którzy dokonywali 
zuchwałych kradzieży na tzw. “wyrwę” 
na terenie Gaszowic, Niewiadomia, 
Bogunic, Suminy i Rydułtów. Pod 
koniec lutego do Komisariatu Policji w 
Gaszowicach zgłosiła się kobieta, by 
powiadomić o dokonanej na jej szkodę 
kradzieży. Przyjechała ona pociągiem do 
Suminy i szła do swojej koleżanki w 
Gaszowicach. Między 14.30 a 15.00 
przejechało obok niej dwóch 
młodzieńców na motocyklu. Jeden z 
nich wyrwał jej z ręki reklamówkę. Była 
w niej bombonierka i inne przedmioty 
wartości 500 tys. zł. Po kilku dniach, 
również w Gaszowicach, dwóch 
sprawców dokonało podobnego 
przestępstwa. Pokrzywdzoną była tym 
razem 80-letnia staruszka. Gdy szła 
drogą, ok. godz. 19.00 usłyszała 
nadjeżdżający z tyłu motocykl i zeszła 
na pobocze. To ją  być może uchroniło 
od poważnych obrażeń, a nawet śmierci. 
Jeden z motocyklistów złapał za siatkę, 
którą kobieta miała przewieszoną przez 
ramię. W wyniku szarpnięcia staruszka 
upadła na pobocze. Gdyby znajdowała 
się na drodze i uderzyła głową o asfalt, 
w ypadek ten mógłby się dla niej 
skończyć tragicznie.

W komisariacie w Gaszowicach 
wprowadzono stan podwyższonej 
gotow ości. Działalność młodych 
przestępców , pomijając straty 
finansowe, powodowała zagrożenie dla 
bezpieczeństwa kobiet. Policjanci nie 
znali żadnych szczegółów. Zaczęto 
poszukiwania innych pokrzywdzonych. 
Ustalono jeszcze dwa przypadki 
podobnych kradzieży. Ponadto dzięki 
zeznaniom świadków, którzy widzieli 
przejeżdżający motocykl, udało się 
ustalić trasę, którą jeździli przestępcy. 
Zdarzyło się nawet, że jadący cywilnym 
samochodem policjanci gonili 
sprawców tych kradzieży. Gdy 
zauważyli opisany motocykl, zaczęli za 
nim jechać. Młodzi ludzie wjechali w

dróżkę leśną i uciekli, jednak dzięki 
temu policja dużo się dowiedziała o 
wyglądzie sprawców i używanym 
motocyklu. Pozwoliło to na ich ujęcie. 
Podejrzenia skierowały się na młodych 
m ieszkańców osiedla Orłowiec w 
Rydułtowach. Okazały się trafne. Policja 
ustaliła personalia sprawców i ujęła ich 
w miejscu zamieszkania. Zabezpieczono 
motocykl, przy pomocy którego 
dokonywano przestępstw, oraz inne 
dowody rzeczowe - m.in. czerwone 
chusty, którymi młodzi ludzie zasłaniali 
sobie tw arz, gdy swoje działania 
podejm owali w dzień. Jeden ze 
sprawców ma 17, a drugi 18 lat. W 
wyniku ustaleń policji okazało się, że 
mają na swoim koncie 7 zuchwałych 
kradzieży dokonanych tą samą metodą. 
Ofiarami były kobiety - często w 
starszym wieku. Oprócz 80-letniej 
staruszki okradli także inną - w wieku 
74 lat. Szczególnie dla starszych i 
słabszych kobiet ze sposobem ich 
działania wiąże się duże
niebezpieczeństw o. Upadek
spowodowany szarpnięciem może mieć 
tragiczne skutki.

Jeden ze sprawców podczas 
przesłucha wyjaśnił policjantom, że do 
kradzieży zainspirowała go kaseta z 
włoskim filmem. Pokazana tam została 
taka metoda kradzieży. Wraz z kolegą 
postanowili spróbować. Gdy udało im 
się za pierwszym razem, kontynuowali 
swoją zuchwałą działalność złodziejską. 
Jednak na “wpadkę” nie musieli długo 
czekać.

Opisana historia nasuwa niewesołe 
refleksje o oddziaływaniu filmów 
kryminalnych na młodych ludzi. Często 
są one inspiracją, a nawet wręcz 
instruktażem  przestępczym . Dla 
przykładu można podać, że na jednym 
z amerykańskich filmów pokazano 
metodę okradania sam ochodów z 
powodzeniem później zastosowaną w 
Polsce. O tym, że rodzice powinni 
zwrócić uwagę na to, co oglądają ich 
dzieci, mówi się wiele. Zwykle jest to 
lekceważone. Jak widać między filmową 
fikcją a rzeczyw istością zachodzi 
czasami bezpośredni związek.

Kronika policyjna 

Pijany szklarz
14 marca o godz. 13.00 pijany 
mężczyzna wybił dwie szyby w sklepie 
przy ul. św. Józefa. Został zatrzymany 
przez policjantów. Trzeźwiał w areszcie.

Kolejowi złodzieje
14 marca o godz. 21.20 na szlaku 
kolejowym Rybnik-Piaski policjanci z 
komisariatu kolejowego zatrzymali na 
gorącym uczynku sprawców kradzieży 
linek dławikowych.

Włamanie przez komin
W nocy z 15 na 16 marca włamano się 
do sklepu przy ulicy Małachowskiego. 
M etoda była dość oryginalna, bo 
sprawca wszedł do środka przez komin 
wentylacyjny.

Lubi czytać
16 marca o godz. 21.15 patrol policji 
ujawnił włamanie do kiosku “Ruchu” 
przy placu Kościelnym. Sprawca po 
wypchnięciu szyby wystawowej skradł 
czasopisma i papierosy.

Z butami do aresztu
16 marca w domu towarowym 
“Merkury” mieszkaniec Jastrzębia- 
Zdroju dokonał kradzieży butów o 
wartości 480 tys. zł. Został ujęty i 
osadzony w areszcie.

Pobicie po piwie
19 marca o godz. 18.30 w pijalni piwa 
przy ulicy Patriotów dwóch mężczyzn 
pobiło jednego z klientów. Zabrali mu 
800 tys. zł i zbiegli. Jeden z napastników 
został zatrzymany w pościgu przez 
policjantów z I Komisariatu Policji.

Siekierą w drzwi
19 marca wieczorem przy ulicy Generała 
Andersa jeden z mieszkańców Rybnika 
dokonał siekierą zniszczenia drzwi do 
mieszkania swojej żony. Małżonkowie 
są ze sobą w separacji, co jak widać 
bardzo doskwiera mężczyźnie. Straty 
wyniosły 1 mln zł.

Sport

Szach i mat
W czeskiej miejscowości Frydek 

Mistek rozegrano Międzynarodowy 
Turniej Szachowy Juniorów z
udziałem reprezentantów ośmiu krajów, 
w tym kilku medalistów mistrzostw 
świata. W grupie juniorów do lat 12 
miejsce piąte z dorobkiem 6 pkt zajął 
szachista RMKS-u Jan Adamowski, 
ósmy był Maciej Szklany, zaś 11 Bartosz 
Beker /obaj RMKS/. W kategorii 
wiekowej do lat 10 Jakub Czarniecki z 
6 pkt był czwarty, a wśród dziewcząt 
Alicja Chmielińska druga. W kategorii 
juniorek do lat 14 piąte miejsce zajęła 
Agnieszka Matrasm.

W Rybniku rozegrano dwumecz 
seniorów o wejście do II ligi szachowej 
pom iędzy RM KS-em a SKRĄ 
Częstochowa, w którym dwukrotnie 4:2 
zwyciężyli rybniczanie. Punkty dla 
RMKS-u zdobyli: Monika Bobrowska 
i Agnieszka Szczygieł po 2, Zenon 
Lamża 1,5, Marcin Wałach 1, Henryk

Samborski 1 i Przemysław Grądalski 
0,5. Dzięki temu zwycięstwu rybnicka 
drużyna szachistów znalazła się w 
finałowej szesnastce eliminacji, z której 
osiem pierwszych drużyn awansuje do 
II ligi. W czasie dwumeczu rybnickim 
szachistom  dzielnie sekundowała 
pokaźna grupa kibiców, złożona z 
członków rodzin i przyjaciół. Gdyby 
zespół RMKS-u awansował do II ligi, 
byłby najmłodszą drużyną w lidze.

Monika Bobrowska bierze udział 
w rozgrywanych w Gdańsku finałach 
Szachowych Mistrzostw Polski, po 9 
rundach prowadzą trzy zawodniczki 
mające na swym koncie po 7 pkt.: 
L. Leszner z Łodzi, M. Guźkowska z 
Leska i Monika. Ostatnia runda 
mistrzostw w sobotę. Bobrowska walczy 
nie tylko o tytuł mistrzowski, ale i prawo 
wyjazdu na mistrzostwa świata juniorek 
do lat 20, które na jesieni odbędą się w 
Brazylii. Pojedzie na nie najlepsza 
juniorka kończących się w sobotę 
mistrzostw. Najgroźniejszą rywalką 
rybniczanki jest o 3 lata starsza Magda 
Guźkowska. /wack/

J u d o  i nie
Na początku marca we Wrocławiu 

odbył się turniej klasyfikacyjny do 
kadry narodowej juniorów w judo. Pod 
nieobecność Artura Kejzy, który w tym 
czasie brał udział w zgrupowaniu kadry 
narodowej seniorów na Węgrzech, 
barw “Polonii” Rybnik bronił Michał 
Rzeszutek, występujący w kategorii do 
71 kg. Rybniczanin po pięciu 
wygranych /trzy przed czasem/ i jednej 
przegranej walce w finale uległ 
reprezentantowi OSiR-u Włocławek 
Sławom irowi Lewandowskiem u i 
ostatecznie zajął drugie miejsce. W 
czasie turnieju Rzeszutek pokonał m.in. 
Francesco Lepre z “G w ardii” 
Warszawa, z którym przegrał przed 
rokiem w turnieju, decydującym o tym 
kto pojedzie na mistrzostwa Europy.

W dwóch rundach elim inacji 
m akroregionu śląskiego do 
O gólnopolskiego Turnieju
Klasyfikacyjnego Kadetów dobrze 
spisał się inny reprezentant “Polonii” 
Robert Potyka, który, występując w

Jak szwagier ze szwagrem
20 m arca zgłosił się na policję 
mężczyzna, który złożył skargę na 
swojego własnego szwagra. Ów 
szwagier wziął z m ieszkania 
poszkodowanego kluczyki i z garażu 
zabrał fiata 126p wraz z dokumentami. 
Policja odnalazła pojazd wraz ze 
sprawcą. Auto oddano właścicielowi, 
natom iast jego szwagier został 
zatrzym any w areszcie do 
wytrzeźwienia. Badanie alkomatem 
wykazało 2,5 prom. alkoholu.

/jak/

nie t y l k o
kategorii do 50 kg i zajm ując w 
kolejnych rundach drugie i trzecie 
m iejsce, awansował do głównego 
turnieju. Na co dzień Potyka występuje 
w m łodszej kategorii wiekowej 
młodzików.

* * *

Klub Sportowy “Polonia” Rybnik
prowadzi zapisy na zajęcia  
samoobrony dla pań i panów w różnym 
wieku. Spotkanie organizacyjne 
połączone z krótkim  pokazem 
najskuteczniejszych technik odbędzie 
się we wtorek 29 marca w pawilonie 
judo przy ul. Powstańców 42 /obok 
pływalni/ o godzinie 17.00. /wack/

P o d  k o s z !
W sobotę 26 marca o godzinie 9 00 

rozpocznie się w hali sportowej 
Rejonowej Komendy Policji w Rybniku 
turniej koszykówki dla chłopców z 
rocznika 81 i młodszych, w którym 
udział wezmą reprezentacje rybnickich 
szkół. W pierwszej grupie wystąpią 
zespoły szkół podstawowych nr 31, 5 i 
11, natomiast w drugiej grupie spotkają 
się szkoły nr 13, 34 i 3 z Leszczyn. 
Mecze 2 razy po 10 minut. Zapraszamy!

\wack\

Pozdrawiają nas... 
Serdeczne pozdrowienia 

z Mistrzostw Świata Juniorów 
w Narciarstwie Alpejskim 
w LAKE PLACID ślą: 

Grzegorz Szulik i Bartek Stolecki.

Zdjęcie z 
albumu 

czytelników

Z apraszam y naszych 
Czytelników do wspólnego 
oglądania zdjęć. 
W ystarczy  p rzy jść  do 
redakcji z ciekaw ym  
zdjęciem , k tóre po 
skopiowaniu natychmiast 
zw rócim y. / M ożna też 
wrzucić je do naszych 
“żó łtych  sk rzy n ek ” / 
A utora n ajsym p a

tyczn ie jszego  lub
n a j b a r d z i e j  
“odjazdow ego” zdjęcia  
firma “EKSPRES FUJI” 
R ybnik , ul. Reja 2 
n agrodzi bezpłatnym  
w yw ołaniem  i
wykonaniem  odbitek z 
rolki filmu.

Ilona w Wiedeńskim Muzeum 
Rzemiosła Artystycznego.

Zdj.: Marta

7GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

Sport



Oto OT .TO
W niedzielny wieczór duża sala 

Teatru Ziemi Rybnickiej wypełniła się 
po brzegi, czego powodem był występ 
kto wie czy nie najpopularniejszego 
obecnie w Polsce kabaretu OT.TO. 
Zdawać by się mogło, że czasy dla 
kabaretów  nie najlepsze, przede 
wszystkim chyba dlatego, że zatarł się 
najkorzystniejszy dla kabareciarzy 
układ sceny politycznej, w którym 
obowiązywał klarowny podział na 
czerwonych i w szystkich innych. 
OT.TO nie je s t jednak kabaretem 
politycznym , aczkolw iek i takich 
elementów w ich programie nie brakło. 
Pomysł na bawienie publiczności nie 
je s t może zbyt wyrafinowany, bo 
kabaret OT.TO szatkuje jak się da teksty 
znanych i lubianych piosenek, 
pow iedzonek, przysłów  itp. Ich

zestaw ienie przynosi zupełnie 
zaskakujące pointy. Tym sposobem 
można było w niedzielę usłyszeć 
rapową wersję Inwokacji z “Pana 
Tadeusza”, bądź reklamową wersję 
“Gdybym to ja miała skrzydełka jak... 
“Always”.

K w artet OT.TO je s t na scenie 
sprawny i bardzo zgrany, nikomu nie 
przeszkadza, że niektóre numery są na 
poziomie licealnym, zabawa trwa i nie 
trzeba analizow ać treści trzech 
osta tn ich  wydań telew izyjnych 
“Wiadomości”, by uchwycić sedno 
dowcipu.

Zabawa trwała do samego końca, tym 
bardziej, że komicy bisowali tak długo, 
jak publiczność miała na to ochotę.

Tekst i zdj: wack

K r z y ż ó w k i A R T I S
I M A G O _ A R T I S

Wśród autorów 
prawidłowych 

rozwiązań 
rozlosujemy 

2 bony towarowe 
po 200 tys. zł każdy, 
ufundowane przez 
sklepy jubilerskie 

”Artis"
i "Imago-Artis" 

z Rybnika

Pod znakami zodiaku

Poziomo: A / olbrzym rodyjski, B/ wężyk na żmiji, C/ strzela z ogniska, 
D/ państwo jedną łapą w Europie, E/ wybierała się za morze, F/ w 
Sezamie, G/ lądowanie zbrojne, H/ lotniczy lub fałszywy, I/ motocykl 
dla pań w spódniczkach, J/ objętość człowieka 
Pionowo: 1 /ściska ucho, 2 /dwie czwórki w jednej łodzi, 3 /na usługach 
hrabiego, 4 /czwarta część garnca, 5 /w przysłowiu nie zdobi człowieka, 
6/ bywa lotny, 7/ kiszony lub kwaszony, 8/ podskok w karierze, 9/ 
liczy nie swoje pieniądze, 10/ idzie w górę na wyścigach konnych 
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie po 
uporządkowaniu liter wg szyfru: A-1, D-5, B-3; A-2, G-6, G-8, C- 
1 , I-5, C-4, D-10; C-2, F-4, A-4, D-9, E-7; F-6, E-9, F-9, D-8, G-2; 
J-9, D-3, H-10, B-6, A-9, D-10; J-7, G-3, J-6, E-5 

Na rozwiązanie wraz z kuponem czekamy 10 dni od daty ukazania 
się numeru. Rozwiązania prosimy przesyłać na kartkach pocztowych 
na nasz adres, lub wrzucać do naszych “żółtych skrzynek” /Rynek 12, 
Kościuszki 54/.
Nagrody za rozwiązanie krzyżówki nr 22 z hasłem “Obdziela i 
obdziera nas czas” otrzymują: Barbara Trzaskalik, ul. Hetmańska 
3c/6, 44-270 Rybnik oraz Zbigniew Borowski, ul. Gliwicka 40, 44- 
200 Rybnik. Nagrody do odebrania w redakcji.

BARAN - Rozmowa z drugim człowiekiem to sposób na zredukowanie lęku. Wybierz 
takiego do niej partnera, o którym wiesz, że nie będzie oskarżał, oceniał ani 
wyśmiewał...
BYK  - Czeka Cię radość tworzenia czegoś nowego, a działanie w “konspiracji” 
wyzwoli dodatkowe emocje. Efekt wzbudzi u bliskich prawdziwy entuzjazm i 
podziw...
BLIŹNIĘTA - Nie możesz sobie teraz pozwolić na myślenie negatywne! Sytuacja 
może się skomplikować, ale daleko je j do beznadziejności. Masz w sobie dość sił, 
by poskromić rodzące się lęki...
RAK - Gospodaruj oszczędniej słowami, bo nie wszystko musi być dopowiedziane 
do końca i nazwane po imieniu, odrobina tajemniczości może tylko pomóc... 
LEW - Nie łudź się, że problem rozwiąże się sam, bez Twego udziału. Przeciąganie 
sprawy w czasie nie jest dla Ciebie korzystne, tracisz bowiem energię i zapał... 
PANNA - Smętnych nastrojów nie tłumacz sobie nieprzychylnością otoczenia, a 
raczej szukaj ich przyczyn w niepewności jutra. Kiedy sytuacja nieco się wyklaruje, 
znikną i powody do rozdrażnienia.
WAGA - Podejmując teraz decyzję o rozpoczęciu w  życiu czegoś zupełnie nowego 
i niekonwencjonalnego, wychodzisz naprzeciw przeznaczeniu. Będziesz tę chwilę 
wspominał z satysfakcją długi czas.
SKORPION - To, co się wydawało do niedawna niemożliwe, okaże się teraz proste 
i łatwe do przeskoczenia. Wystarczyło zmienić punkt widzenia i odejść nieco od 
rutyny.
STRZELEC - Przełamywanie konwenansów i przyzwyczajeń może być równie 
przyjemne, ja k  trwanie przy tradycji. Nie upieraj się więc przy swoim zdaniu, nie 
próbując nawet zrozumieć cudzego.
KOZIOROŻEC - Ulegasz cudzym opiniom, bo nie chcesz się narazić. Pamiętaj, 
że brak własnego zdania zraża, bardziej niż stawienie na swoim. Nikt nie lubi 
słabeuszy...
WODNIK - Żeby się rozumieć bez słów, trzeba sobie najpierw dużo powiedzieć, 
Nie bój się więc parę razy nazwać rzeczy takimi, jakie są, bez kamuflażu i fałszu. 
RYBY- Wiele możesz zmarnować, podając się tak zwanym wyrokom losu. Będziesz 
miał okazję pokierować paroma sprawami sam, wykorzystaj to, a doświadczysz 
sporej satysfakcji.

D ro g a  do  
In d ii

Pisanie o modzie na najbliższy sezon, 
co dla nas oznacza praktycznie wiosnę, 
lato oraz jesień, jest balsamem na moje 
serce. Podoba mi się w niej prawie 
wszystko, a więc przezroczystości, 
długość, mnogość spodni, garnitury, 
warstwy. Podobają mi się też kolory, 
które tym razem są niejako źródłem 
poszczególnych nurtów. O 
ekologicznym już wspominaliśmy, czas 
na... Indie. W związku z wielkim 
powrotem w kilku ubiegłych sezonach 
mody na hipisowskie lata 70, musiało 
do tego dojść. Powróciły długie proste 
żakiety ze stójkami a la Nehru, ale też 
inne elementy inspirowane Indiami - 
długie koszule na spodniach, zarówno 
szerokich i powiewnych, jak i wąskich, 
rozcięte po bokach - noszone również 
na spodniach - sukienki, krótkie góry 
odsłaniające talię / a jednak.../, długie 
kamizele. Szyje się te “hinduskie” 
cudeńka z bawełnianych woali, taft, 
organdyn, są lekkie jedwabie. I te 
“przyprawowe” kolory: curry, szafran, 
papryka, ale również żółte i

Fatałachy z naszej szafy

pomarańczowe jak szaty buddyjskich 
mnichów, ochra, terakota. Zresztą i w 
ramach stylu hinduskiego mamy również 
wybór: wszak Indie to zarówno najniżej 
w system ie kastowym usytuowani 
niedotykalni, jak i księżniczki...

Wróżka

5  m inut łam an ia  g łow y 

Ilustracje różnią się w 5 miejscach, znajdź różnice.
Wśród czytelników, którzy w ciągu 10 dni od daty ukazania się numeru nadeślą prawidłowe 
rozwiązanie łamigłówki, wylosowana zostanie nagroda w postaci bonu towarowego wartości 
150.000 zł, ufundowanego przez PUH “ALEX” z Rybnika-Boguszowic.
Rozwiązania prosimy przesyłać na kartkach pocztowych na nasz adres, lub wrzucać do naszych 
“żółtych skrzynek” /Rynek 12, Kościuszki 54/.
Za rozwiązanie łamigłówki z nr 10 nagrodę otrzymuje: Agnieszka Chromik, ul. Mglista 19/14, 
44-207 Rybnik.

Jeden chłop chodził zawdy do 
kościoła i p rzy słu chiwoł się 
niedzielnym kozaniom. Roz mu baba 
tak na nerwach zagrała, że wzion 
korbacz i zaczął nim po niej walić, a 
wołać:
- Czynię, co apostoł nakazał, karzę to 
moje ciało grzeszne i ćwiczę, aby w 
doskonałości rosło.
Sąsiedzi, słysząc krzyki kobiety, 
przylecieli i napominali pobożnego 
sąsiada. Ten im na to odpowiada:
-  Biję moje ciało, wszak sam święty 
Paweł rzekł: "Mąż i żona to jedno 
ciało".

Śląskie
beranie

Roz w sądzie odbywała się rozprawa. 
Sędzia pyto:
- Czy to prowda, że oskarżona męża 
młotkiem uderzyła?
-  Wyboczą, Wysoki Sądzie, ale czym 
żech go m iała p iznąć, ja k  mi 
nudelkula oknem wyciepł?

Roz przyszoł jeden górnik do lekarza 
i pado mu:
- Od miesiąca nie moga se miejsca 
zność!
-  Nerwy?
-  Katać tam!
-  Głowa!
-  Skąd by tam!
- Serce?
-  Nie, ino mie moja staro wyciepła i 
pedziała, że mom przyjść, jak  te 100 
tysięcy znojda, coch je  przepił.

W parku policjant przyłapuje parę 
zachowującą się nieprzyzwoicie.
- Pan płaci 100 tys. kary, a pani 500 
tys.
-A  dlaczego moja żona więcej niż ja?
- Bo tę panią to już tu na tej ławce 
piąty raz przyłapuję.

W wojsku:
- Pawliczek! Dostaliście urlop na 24 
godziny, a przyszliście po 48, co to ma 
znaczyć? P ow iedzieliście, że 
przyjeżdża do was żona i że będziecie 
w hotelu!
- Tak też było, panie kapitanie, ino 
mundur mi nie wysechł.
- Dlaczego mundur? Dlaczego był 
mokry?
- No, jak  przyszedłem do hotelu, to 
żona się akurat kąpała!

Roz na wsi pożenili sie jedni młodzi. 
No, ale dyć ta kobieta na drugi 
miesiąc ju ż dziecko powiła.
Toż ten chłop nic, ino wzion drabiniok 
i pojechoł na targ do Raciborza po 
kolebki. Kupił ich zaroz 12.
-  No, ale chłopie -  pado baba -  po co 
ci zaroz 12 kolebek?
-  Ty myślisz, że jo  taki głupi -  pado 
chłop -  i byda co miesiąc na targ po 
kolebkę jeździł?

Z książki "Śląskie beranie 
- humor Górnego Śląska"

Zebrała i opracowała 
Dorota Simonides

NASZ ADRES: 
44-200 Rybnik 
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