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W  Rybniku

Obrady prezydium 
sejmiku samorządowego

We wtorek 15 listopada w Rybniku 
odbyło się wyjazdowe posiedzenie 
prezydium sejmiku samorządowego 
województwa katowickiego, któremu 
przewodniczył dr Janusz FRĄCKO
WIAK. Z tej okazji do Rybnika przy
jechali wojewoda katowicki Euge
niusz CISZAK i wicewojewoda Euge
niusz WRÓBEL.

Program wizyty składał się z kilku 
części. Zaraz po powitaniu goście 
udali się na objazd miasta zakończo
ny, spacerem po Rynku - E. Ciszak 
stwierdził po nim, że jest pod wraże
niem tego, czego już dokonano w na
szym mieście. Następnie członkowie 
prezydium oraz wojewodowie spotka
li się z Zarządem Miasta Rybnika, 
przewodniczącą Rady Miasta oraz de
legatami na sejmik. Na wstępie Józef 
Makosz zapoznał gości z głównymi 
problemami, w rozwiązaniu których 
oczekujemy wsparcia od władz woje
wódzkich. Są to: budowa nowocze
snej sieci telekomunikacyjnej dla mia
sta i regionu, oczyszczalni ścieków, 
szpitala miejskiego oraz przeznacze
nie budynku starostwa dla szkoły mu
zycznej. Głos zabrali także inni człon
kowie Zarządu Miasta, referując za
kres spraw im podlegających oraz naj
ważniejsze problemy, z którymi styka
ją  się podczas codziennej pracy. 
Mówiono m.in. o złożonej sytuacji w 
oświacie i służbie zdrowia związanej 
ze zbyt małymi dotacjami na ten cel z 
budżetu państwa /J. Kogut/, zmniej
szaniu wojewódzkich dotacji do ko
munikacji miejskiej, budowie obwo
dnicy /M. Adamczyk/, inwestycjach w 
oświacie /J. Cyran/, ustawie o dodat
kach mieszkaniowych ,/M. Śmigielski/ 
, pomocy społecznej w Rybniku i cią
głej pauperyzacji społeczeństwa /M. 
Kufa-Skorupa/. Podsumowując wy
stąpienia członków Zarządu Józef 
Makosz stwierdził, że mimo iż według 
klasyfikacji Regionalnej Izby Obrachunkowej

Obrachunkowej znajdujemy się w ostatniej, 
najniższej grupie dochodów własnych 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca, 
gmina wykonała i nadal wykonuje 
olbrzymią pracę, aby należycie wywią
zać się z postawionych przed nią za
dań. Na zakończenie tej części obrad 
wojewoda ustosunkował się do przed
stawionych spraw. Zapoznał zebra
nych m.in. z przewidywanym rozdzia
łem przydzielonych mu z budżetu cen
tralnego funduszy - 13,3 bln. Apelo
wał także o rozwagę przy planowaniu 
inwestycji, gdyż z uwagi na napięty 
budżet województwa mogą wystąpić 
trudności ze współfinansowaniem 
wielu z nich.

Po krótkiej przerwie skład obradują
cych poszerzył się o prezydentów, bur
mistrzów i wójtów ziemi rybnicko-wo
dzisławsko-raciborskiej. Przedstawi
ciele gmin naszego okręgu zapoznali 
wojewodę z największymi problema
mi, występującymi na tym obszarze. 
Okazało się, że w różnych gminach są 
one podobne, dotyczą głównie służby 
zdrowia, oświaty, komunikacji.

Prezydent Józef Makosz zgłosił do 
rozważenia postulat współfinansowa
nia przez sąsiednie gminy niedoboru, 
związanego ze zbyt niskimi subwen
cjami z budżetu centralnego na dzia
łalność szkolnictwa ponadpodstawo
wego i służby zdrowia. W tym pierw
szym prawie 40 procent uczniów uczę
szczających do rybnickich szkół to 
mieszkańcy sąsiednich gmin, w służ
bie zdrowia odsetek osób korzystają
cych z usług medycznych w Rybniku, 
a nie będących rybniczanami, jest je
szcze większy i dochodzi do 50 pro
cent na oddziałach specjalistycznych. 
Biorąc to pod uwagę wydaje się, że 
propozycja prezydenta, aby “podzielić 
się biedą”, jest w pełni uzasadniona. 
Przedstawiciele gmin, uznając moral
ne racje takiego rozwiązania, wyrazili 
wątpliwość czy realizacja tego będzie

damiani RYBNIK 
RYNEK 6

FABRYKA KUCHNI

U N IM O R

SUPER OFERTA
Przy każdym zakupie
powyżej 3 mln zł.

nagroda - 
3-dniowy pobyt

dla dwóch osób 
w hotelach w najbardziej 

atrakcyjnych miejscowościach

ARDO
elemis
Amica

z e l m e r

Prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich Witold Krupiarz i 
komendant rybnickiej Straży Miejskiej Ryszard Sadowski w trakcie konferen
cji prasowej, która odbyła się w czwartek, 17 listopada. Zdj.:/jack/

CENA: 3000,-zł
możliwa przy ich napiętych budżetach. 
Jednocześnie wszyscy zgodzili się ze 
stwierdzeniem, że przynajmniej miasta 
pilotażowe, które stanowią centrum 
dla sąsiednich gmin, powinny mieć za
pewnione z budżetu państwa sto pro
cent środków na realizację zadań pilo
tażowych.

Na zakończenie głos zabrał przewo
dniczący prezydium J. Frąckowiak, 
który zapoznał zebranych z inicjatywą

c.d.na stronie 2

Centralnym punktem obchodów 
Święta Niepodległości w Rybniku 
była msza święta w intencji Ojczy
zny, odprawiona przez ks. Alojzego 
Klona w bazylice św. Antoniego. Jej 
uczestnicy - przedstawiciele środowi
ska kombatanckiego, władz miejskich, 
wojska, policji, związków zawodowych

 MAŁA SCENA RYBNICKA 
w Rybniku /ul. Kościuszki 54/ 
zaprasza w każdą sobotę na

D Y SKOTEKĘ
w godzinach od 19.00 do 1.00 

Cena biletu 40.000.-
UWAGA, UWAGA !!!

Dla pierwszych 20 osób 
bilety w cenie 20.000.-

 W y t n ij
i  p rzy jd ź w cze śn ie j,

nie przegap okazji!

W Rybniku w dniach 17 i 18 listopa
da w siedzibie Straży Miejskiej przy 
ul. Hallera odbywa się posiedzenie Za
rządu Krajowej Rady Komendantów 
Straży Miejskich. Wśród gości są pre
fekci regionalni Straży Miejskich na 
czele z Witoldem Krupiarzem - pre
fektem Krajowej Rady Komendantów, 
Cezarym Gołotą z Wyższej Szkoły Po
licji w Szczytnie oraz przewodniczą
cym Związku Zawodowego Funkcjonariuszy

zawodowych, młodzież szkolna i harcerze 
przeszli do kościoła przy dźwiękach 
Miejskiej Orkiestry Dętej z Rynku uli
cami Sobieskiego i Powstańców.

Uroczysty charakter mszy podkre
ślił udział w niej pocztów sztandaro

wych Związku Kombatantów Rzeczy-  
c.d. na stronie 5
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Funkcjonariuszy Straży Miejskich.
Strażnicy miejscy w czasie swego 

zjazdu rozmawiają o projektowanej 
ustawie o strażach gminnych i oma
wiają sprawozdanie komisji legislacyj
nej, szkoleniowej i rewizyjnej. W pla
nie jest też opracowanie projektu Sto
warzyszenia Krajowej Rady Komen
dantów. Szerzej o ustaleniach komen
dantów napiszemy w najbliższym nu
merze “Gazety Rybnickiej”.

W szy stk o  
o d o d a tk a ch  

mieszkaniowych
Dnia 12 listopada 1994 r. weszła w 

życie “Ustawa o najmie lokali mie
szkaniowych i dodatkach mieszka
niowych”. Szczególnie drugi człon jej 
nazwy wywołał sporo emocji. Wypo
wiedzi pracowników Ministerstwa Bu
downictwa oraz nieprzemyślana kam
pania prasowa w tej sprawie spowodo
wały, że urzędy miasta w wielu gmi
nach - w tym w Rybniku - zasypane 
zostały różnej maści podaniami, pety
cjami, których autorzy albo wzorowali 
się na artykułach w gazetach albo sami 
stworzyli jakiś wzór pisma i teraz cze- 

c.d. na stronie 3

Pikieta
górników
Pikietę pod siedzibą Rybnickiej 

Spółki Węglowej postanowili prze
prowadzić 18 listopada związkowcy 
ze zrzeszonych w spółce kopalń. Po
stulaty górników dotyczą płac i wy
równania stawek, tak, by płace we 
wszystkich zakładach zrzeszonych 
w spółce były jednakowe przy stu
procentowym wykonaniu planu. 
Rano, o godz. 8.45, pod kopalnię 
“Marcel” mają zjechać delegaci z ko
palń - organizatorzy spodziewali się 
dwóch autokarów z każdej - by stam
tąd wyruszyć do Jankowic, do siedziby 
spółki. Manifestacja ma trwać około 
godziny, związkowcy chcą odczytać 
petycję, porozmawiać z prezesami i 
pokojowo się rozejść. Demonstrację 
organizują wspólnie wszystkie działa
jące w kopalniach rybnickiej spółki 
związki zawodowe, nawet te najmniej 
liczne, skupiające kilkanaście osób.

W tej chwili w Rybnickiej Spółce 
Węglowej najlepiej zarabia się w ko
palniach “Marcel”, “Rydułtowy” i 
“Jankowice”, najgorzej w kopalni 
“Rymer”, “Chwałowice” i “1 Maja”.

/K/

Obchody
Święta Niepodległości

Przemarsz ulicami miasta do bazyliki na mszę świętą w intencji Ojczyzny
Zdj.:/jack/

O obchodach Święta Niepodległości w Rybniku piszemy na
stronie 5
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Zarząd Miasta Informuje

Bezpieczeństwo 
na drogach

W Polsce ginie rocznie około 7 tys. 
osób, a prawie 70 tys. zostaje rannych. 
Obrazowo można to przedstawić w ten 
sposób, że rocznie ginie na drogach 
cała duża dzielnica Rybnika, a połowa 
miasta zostaje ranna. Ale wypadki dro
gowe są zjawiskiem rozproszonym. 
Fakt że co godzinę na drodze ginie 
człowiek nie czyni wrażenia na tyle 
silnego, aby można było stosować 
właściwe środki przeciwdziałania i 
aby były one właściwie odbierane 
przez użytkowników dróg, dla dobra 
których są podejmowane.

Inwestując w poprawę stanu dróg i 
środków organizacji ruchu, możemy 
jako samorząd lokalny uratować na te
renie naszego miasta kilka istnień 
ludzkich i uchronić od cierpień kilka
set rannych w ciągu roku. Potencjalne 
oszczędności ze zmniejszenia liczby 
wypadków wielokrotnie przewyższają 
sumę wydatków na poprawę stanu 
bezpieczeństwa na drogach. Wykorzy
stując doświadczenia innych krajów 
w dziedzinie ruchu drogowego, po
świadczone badaniami i obserwacja
mi, w naszym mieście na przestrzeni 
ostatnich lat zaczęto stosować euro
pejskie środki poprawy bezpieczeń
stwa, które ograniczają w pewnym 
stopniu swobodę korzystania z drogi 
na rzecz bezpieczeństwa uczestników 
ruchu. Zwężenia jezdni (np. częściowe 
wyłączenie jednego pasa ruchu na 
ul. Kotucza), małe i mini ronda, wy
znaczanie na ulicach lokalnych stref
ograniczonej prędkości i stref zamie
szkania mają prowadzić do zmniejsze
nia natężenia ruchu i jego prędkości. 
Równocześnie stwarza się preferencje 
dla ruchu pieszego, a w przyszłości i 
rowerowego. Działania te w sposób 
wyraźny poprawiają bezpieczeństwo 
ruchu, wyrażające się mniejszą liczbą 
wypadków. Dzięki redukcji prędkości 
i mniejszej liczbie sytuacji konflikto
wych, zwiększa się poczucie bezpie
czeństwa i poprawność zachowań 
uczestników ruchu (np. skrzyżowanie

Obrady
prezydium

sejmiku
samorządowego

c.d. ze strony 1

utworzenia przy sejmiku samorządo
wego centrum informacyjnego, zajmu
jącego się zbieraniem wszelkiego ro
dzaju informacji o gminach i dla gmin, 
takich jak np. programy pomocowe 
czy oferty inwestycyjne. Przewodni
czący zaapelował także o stworzenie 
lobby samorządowego, które w jakiś 
sposób oddziaływałoby na parlamen
tarzystów, nie zawsze zorientowanych 
w specyfice działania gmin.

Spotkanie zakończyło się wspólnym 
obiadem w stołówce Zespołu Szkół 
Ekonomiczno-Usługowych. Była to 
jednocześnie doskonała okazja, aby 
pokazać gościom ten nowy obiekt, fi
nansowany z budżetu gminy, a służący 
młodzieży nie tylko z Rybnika.

ulic Rudzka-Kotucza). Należy w tym 
miejscu zaznaczyć, że nie wykorzysty
wano wzorców zachodnich bezkry
tycznie, lecz dostosowano je do do lo
kalnych uwarunkowań.

Stosowane obecnie na terenie miasta 
metody ograniczania ruchu i redukcji 
jego prędkości mogą wynikać z działań

JACEK RECLIK

działań administracyjno-prawnych, czego 
przykładen mogą być ograniczenia 
wynikające z przepisów Prawa o ruchu 
drogowym, obowiązujące w strefie za
mieszkania, którą wyznaczają znaki D-
40 (na zdj.) i D-41 (znak przekreślo
ny). W strefie zamieszkania obowiązu
ją następujące zasady:
a) pieszy korzysta z całej szerokości 
drogi i ma pierwszeństwo przed kieru
jącymi pojazdami; nie ma więc obo
wiązku korzystania z chodnika i nie 
musi trzymać się krawędzi ulicy gdy 
korzysta z jezdni
b) dopuszczalna prędkość pojazdów 
wynosi 20 km/h
c) zabrania się zatrzymywania pojazdu 
w innych miejscach niż wyznaczone w 
tym celu.

Uwaga: w strefie 
zami eszkani a ,  
która obejmuje 
drogi publiczne 
mogą być stoso
wane normalne 
znaki drogowe, 
np. regulujące 
kwestie pierw
szeństwa przeja
zdu.
Stosuje się także 
bariery fizyczne i 
wizualne, czyli 
małe i mini ronda, 
redukujące pręd
kość poprzez
sztuczne wyłuko
wania jednostron
ne lub dwustron
ne zwężenia prze
kroju jezdni,
związane najczę
ściej z miejscem 
przejścia dla pie
szych;
ostrzegawczą sygnalizację

Strefa zamieszkania została już oznakowana na osiedlu 
przy rybnickiej elektrowni

Znak D-40, oznaczający początek 
strefy zamieszkania

sygnalizację świetlną na szczególnie nie
bezpiecznych przejściach dla pie
szych;
fizyczne zwężenia jezdni przez wyzna
czenie pasów do parkowania; 
wysepki bezpieczeństwa rozdzielają
ce, zwężające i wyginające pasy ruchu.

Działania na rzecz poprawy bezpie
czeństwa ruchu drogowego nie należą 
do tanich, jednak korzyści ze zmniej
szenia liczby wypadków i cierpień 
ludzkich są wysokie. Dodatkową trud
nością przy zyskaniu akceptacji dla ich 
wprowadzania jest fakt, iż wprowa
dzane są one kosztem płynności ruchu 
i swobody korzystania z pojazdu i dro
gi. Nie są więc lubiane przez tych kie
rowców, którzy preferują szybką jazdę 
na każdej drodze i w każdych warun
kach, zapominających jednocześnie o 
tym, że prędkość jest najczęstszą 
przyczyną wypadków.

Oprócz elementów uspokojenia ru
chu Zarząd Miasta rozpatruje zgodnie 
z planem przestrzennego zagospodaro
wania miasta budowę nowej obwodni
cy, która przyczyni się do poprawy 
warunków środowiskowych, elimina
cji z centrum i kanalizacji ruchu tran
zytowego. Planuje się również rozpo
cząć w przyszłym roku budowę pasów 
ruchu powolnego na ulicy Wodzisław
skiej, Gliwickiej i Żorskiej, dzięki, 
którym uzyska się redukcję emisji spa
lin i hałasu.

Kryminałka  Basenowy złodziej
Rybnicka policja zatrzymała 13-let

niego chłopca, który dokonał kradzie
ży w szatni krytego basenu przy ul. 
Powstańców. Jak się okazało, wraz ze 
swoim kolegą dokonał on wcześniej 
wielu włamań i kradzieży na terenie 
Rybnika oraz poza nim.

13 listopada nasz “bohater” wybrał 
się wraz ze swoim 12-letnim bratem na 
basen. Nie mógł jednak popływać, 
gdyż nie miał spodenek kąpielowych. 
Czekając na brata zażywającego ką
pieli nudził się. Gdy młodszy brat 
skończył pływać i się przebrał, starszy 
poszedł do szatni basenu. Tam prze
szukał kieszenie kurtek i spodni. 
Skradł zegarki i pieniądze, które wsa
dził do skarpetki i wyrzucił przez okno 
na zewnątrz basenu. Traf chciał, że 
skarpetka z łupem spadła na głowę 
przechodzącej pod szatnią pracownicy

basenu. Wezwano policję, która po 
przeszukaniu pomieszczeń znalazła 
ukrytego w szatni chłopca.

Okazało się, że miał on już spore do
świadczenie złodziejskie mimo swoich 
zaledwie 13 lat.

Co ciekawe, poprzedniej nocy wraz 
z kolegą włamał się do kiosku przy ul. 
Rudzkiej. Skradli towar o wartości ok. 
3 mln zł, w tym grzejnik elektryczny. 
Naszego “bohatera” policja zatrzymała 
po pościgu wraz z łupem i po przepro
wadzeniu wstępnych czynności 
odwiozła do domu. Nie zabawił tam 
długo. Już następnego dnia dokonał 
kradzieży na basenie. Zatrzymany 
chłopiec i jego kolega od tygodnia nie 
chodzą do szkoły i włóczą się po Ryb
niku. Nocują w komórkach i podob
nych “lokalach”. Grzejnik z kiosku 
skradli dlatego, że w jednym z nich

było zimno i chcieli go ogrzać.
Od kilku miesięcy chłopcy dokony

wali kradzieży na terenie Rybnika - 
m.in. włamań do samochodów. Chwa
lą się, że w jednej z placówek służby 
zdrowia skradli kilkadziesiąt milio
nów złotych i sobie “porządzili”. Co 
dziwne, w Komendzie Rejonowej Po
licji takiej kradzieży nie zgłoszono. 
Tymczasem u chłopców zabezpieczo
no gotówkę. W czasie wakacji uciekli 
z domu i wyjechali poza Śląsk. Tam 
włamywali się do samochodów. Ich 
dziełem było również włamanie do 
sklepiku w jednej ze szkół w Bogu
szowicach na początku listopada. Po 
kradzieży podpalili sklepik, co spowo
dowało pożar szkolnego budynku, 
ugaszony na szczęście przez Straż Po
żarną.

/jak/

Wystawa prac 
Zbigniewa 
Solarskiego

Już dziś -w piątek 18 listopada, o go
dzinie 16.00, zostanie otwarta wystawa 
malarstwa, grafiki i fotografii rybnic
kiego twórcy Zbigniewa SOLAR
SKIEGO. Wystawa nosi tytuł "Ko
wal", a będzie można ją  oglądauć w 
centrum handlowym Pol-Kaufring przy 
ulicy Sobieskiego 18.

M łodzież dzieciom
Koncert na rzecz dzieci z domów 

dziecka zamierzają przygotować mło
dzi ludzie, skupieni we Franciszkań
skim Ruchu Apostolskim. Impreza ma 
się odbyć po 11 grudnia w Teatrze Zie
mi Rybnickiej, zaś w programie znaj
dzie się krótkie misterium i koncert 
poezji śpiewanej. Zysk z koncertu zo
stanie przekazany dzieciom z rybnic
kiego Domu Małego Dziecka, z Domu 
Dziecka w Rzuchowie, a także tym,
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które przebywają w Ośrodku Pomocy 
Społecznej przy ul. Żużlowej.

Młodzi ludzie z ruchu franciszkań
skiego zbierają też odzież, zabawki, 
słodycze, owoce i inną żywność dla 
dzieci. Wszyscy, którzy chcą pomóc 
dzieciakom, mogą przekazywać dary 
od 23 listopada Franciszkańskiemu 
Ruchowi Apostolskiemu, który mieści 
się przy klasztorze ojców franciszka
nów na ul. Hallera. /K/

GAZETA

L ist  do redakc ji

Uczniom pod rozwagę

Nawiązując do artykułu pt. “Wła
dzom miasta pod rozwagę”, który był 
zamieszczony w Waszym piśmie w 
dniu 4.11.1994 r. uważam, że tytuł po
winien brzmieć: “Uczniom I Liceum 
pod rozwagę”, ponieważ mieszkam 
obok szkoły i obserwuję bezmyślność 
uczniów tejże szkoły, którzy naciskają 
bez przerwy sygnał wymuszając 
światło zielone. Niech nie wymagają 
zmiany kierunku czy organizacji ruchu 
drogowego na ul. Kościuszki, a raczej 
skontrolują swoje postępowanie, a 
uniknie się postoju samochodów. Nie
zależnie od tego proponuję, aby odpo
wiednie służby zlikwidowały przycisk 
wstrzymujący ciągle samochody i by 
zastąpiono go automatycznym, co na
pewno nie będzie stwarzało możliwo
ści tworzenia się “korków”.

Przesyłam wyrazy poważania 
Maria Krakowczyk 

ul. Kościuszki 42

Elementarz 
dla Polonii

Rybniccy nauczyciele i harcerze, 
którzy przebywali na Zaolziu, byli za
skoczeni tym, jak bardzo tamtejsza Po
lonia potrzebuje polskich książek, i jak 
bardzo tych książek brakuje. Z tego 
zaskoczenia narodził się pomysł ak
cji - zbiórki książek dla Polonusów 
na Zaolziu. Organizuje ją  rybnicki od
dział Związku Nauczycielstwa Pol
skiego i Krąg Instruktorski Skaut 
Związku Harcerstwa Polskiego. Peda
godzy i harcerze proszą o wszelkie 
książki po polsku, oczywiście mogą 
być również używane. Najbardziej po
trzebne są elementarze, podręczniki do 
języka polskiego oraz publikacje dla 
młodzieży, a więc to, z czego w wielu 
domach dzieci “wyrosły”. Zebrane 
wydawnictwa trafią do Domów Pol
skich w Ostrawie i Cierlicku - te pla
cówki, podobnie jak biblioteki w Pol
sce, mają wielkie trudności z zebra
niem pieniędzy na powiększenie swo
ich księgozbiorów.

Nasi Czytelnicy, którzy zechcą po
darować książki, mogą się w tej 
sprawie kontaktować z oddziałem 
Związku Nauczycielstwa Polskiego, 
który mieści się w Rybniku przy ul. 
3 Maja 29, tel. 22-876.

IKI

Pozdrawiają nas...

Najlepsze życzenia wszystkiego do
brego, duże zdrowia i powodzenia w 
życiu dla wszystkich pracowników 
Redakcji z okazji 200 numeru “GA
ZETY RYBNICKIEJ” życzy stała 
czytelniczka Helena Grochowska

Dziękujemy!
Redakcja

Sprostowanie
Zdrowo pohasał sobie chochlik po 

relacji z koncertów “Silesian Jazz Me
eting”, jaka ukazała się w nr 45 naszej 
gazety.

Gośćmi zespołu byli oczywiście Le
szek FURMAN i Antoni KUCZ
NIERZ. Nie dość na tym, pomylone 
zostały podpisy pod zdjęciami wokali
stek - powinno być akurat na odwrót. 
A święci maszerują, a nie idą do nieba.

Wszystkich zainteresowanych prze
praszamy!

RYBNICKA, TEL. 28825



Wszystko o dodatkach 
mieszkaniowych

Ochman 
u misjonarzy

W niedzielę 13 li
stopada o godzinie 
19.00 w kościele oo. 
werbistów odbył się 
koncert światowej 
sławy śpiewaka 
W i e s ł a w a

c.d. ze strony 1
czekają aż miasto wypłaci im pieniądze. 
Nic bardziej błędnego! Chcielibyśmy, 
aby ten artykuł w jakimś stopniu roz
wiał narosłe w tej sprawie wątpliwo
ści. Czy wszystkie? Raczej nie, bo 
sama ustawa zawiera sporo niejasno
ści. Mają do niej zastrzeżenia i pra
wnicy, i pracownicy wydziałów loka
lowych, i zwykli obywatele.

Ustawa obowiązuje od 12 listopada, 
a jeszcze do dzisiaj nie ukazało się 
ważne rozporządzenie wojewody w 
sprawie wysokości powierzchni użyt
kowej i wskaźnika przeliczeniowego 1 
m kw. powierzchni użytkowej budyn
ku mieszkalnego, które mają decydu
jące znaczenie przy ustalaniu wysoko
ści czynszu. To tylko jedna z wielu 
niedogadanych do końca spraw.

O dodatki mieszkaniowe mogą 
ubiegać się lokatorzy mieszkań za
kładowych, spółdzielczych, komu
nalnych, a nawet właściciele wyku
pionych mieszkań i domów jednoro
dzinnych, ale pod warunkiem, że 
ich powierzchnia użytkowa nie 
przekroczy 70 m kw. Dodatek mie
szkaniowy nie przysługuje: najem
com opłacającym czynsz wolny, 
najemcom lokali socjalnych, podat
nikom podatku rolnego z wyjątkiem 
nauczycieli, którzy otrzymają pra
wo zamieszkania w lokalach służbo
wych, oraz osobom prowadzącym w 
zajmowanym lokalu działalność go
spodarczą.

Kolejnym ważnym kryterium przy 
otrzymaniu dodatku jest dochód na 
członka rodziny. Otóż dodatek mie
szkaniowy przysługuje osobom mie
szkającym w lokalach, do których 
mają tytuł prawny, jeżeli średni mie
sięczny dochód na jed
nego członka gospodarstwa domowe
go w okresie 3 miesięcy poprzedzają
cych datę złożenia wniosku o przyzna
nie dodatku nie przekracza 150 % naj
niższej emerytury w gospodarstwie 
jednoosobowym i 100 % w gospodar
stwie wieloosobowym (w tej chwili 
najniższa emerytura to 1.939.900,- zł). 
Trzecim ważnym kryterium jest nor
matywna powierzchnia użytkowa lo
kalu
w przeliczeniu na liczbę osób gospo

darstwa domowego i tak: dla jednej 
osoby nie może ona przekraczać 35 m 
kw, dla dwóch osób 40 m kw., dla 
trzech 45 m kw, dla czterech 55 m kw., 
dla pięciu 65 m kw., dla sześć i więcej 
osób 70 m kw. Właścicielowi domu 
jednorodzinego dodatek przysługuje 
tylko wtedy, gdy powierzchnia użytko
wa tego domu nie przekracza 70 m kw. 
Dodatki będą ustalane dla każdej ro
dziny w sposób indywidualny tak, aby 
wydatki na mieszkanie nie przekracza
ły 15 % dochodów jednej osoby, 12 % 
dochodów w rodzinie 2-4-osobowej i 
10 % dochodów w rodzinach 5-osobo
wych i większych.

W rozporządzeniu dotyczącym 
dodatków mieszkaniowych napisa
no, że podstawę obliczania tego do
datku stanowią następujące rodzaje 
wydatków:
1) w gospodarstwach domowych 
najemców - czynsz regulowany oraz 
opłaty za energię cieplną, wodę, 
odbiór nieczystości stałych i płynnych, 
windę i antenę zbiorczą;
2) w gospodarstwach domowych 
członków spółdzielni mieszkaniowych 
- opłaty eksploatacyjne, opłaty za 
energię cieplną, wodę, odbiór nieczy
stości stałych i płynnych, windę i antenę

antenę zbiorczą, odpisy na fundusz remon
towy oraz inne koszty gospodarki za
sobami mieszkaniowymi z wyłącze
niem ubezpieczenia, podatku od nie
ruchomości i opłaty za użytkowanie 
wieczyste gruntu;
3) w gospodarstwach domowych wła
ścicieli lokali mieszkalnych - opłaty za 
energię cieplną i wodę dostarczaną do 
lokalu oraz opłaty za odbiór nieczysto
ści stałych i płynnych, za windę i ante
nę zbiorczą;
4) w gospodarstwach domowych wła
ścicieli domów jednorodzinnych - 
opłaty za wodę, odbiór nieczystości 
stałych i płynnych oraz energię ciepl
ną.

Jeżeli mieszkanie nie jest wyposażo
ne w instalację centralnego ogrzewa
nia i ciepłej wody, to za wydatek na 
ten cel uznaje się w pierwszym przy
padku równowartość 7 kilowatogodzin 
energii elektrycznej według taryfy 
obliczanej
na 1 m kw. normatywanej powierzchni 
użytkowej lokalu, w drugim zaś - 
równowartość 30 kilowatogodzin 
energii elektycznej według tarfy obli
czanej na każdego członka rodziny. 
Lokatorom tego rodzaju mieszkań 
przysługuje
ryczałt na kupno potrzebnych im paliw 
- węgla, oleju czy gazu - w wysokości 
odpowiadającej procentowemu udzia
łowi tych wydatków w całości opłat za 
zajmowany lokal. Jeżeli uważamy, że 
spełniamy podane wyżej kryteria po
winniśmy złożyć odpowiednie wnioski 
w Urzędzie Miasta. Jak już na samym 
wstępie wspominaliśmy, pewna liczba 
petentów złożyła już takowe. Zdecy
dowana większość z nich jest nieważ
na i z całą pewnością zostanie odesła
na nadawcy.

Dopiero w “Rzeczypospolitej” z 
dnia 10 listopada br. opublikowane 
zostały wzory wniosku i deklaracji o 
dochodach, a więc pism potrzebnych 
przy staraniu się o dodatek mieszkaniowy

mieszkaniowy /w chwili obecnej są one do 
odebrania w Wydziale Lokalowym 
UM ul. 3 Maja 12, I piętro / - i tylko 
ich prawidłowe wypełnienie gwarantu
je, że zostaną one rozpatrzone w odpo
wiednim terminie tj. jednego miesiąca, 
a wypłata dodatku nastąpi od następ
nego miesiąca po uprawomocnieniu 
się pozytywnej decyzji. Warto dodać, 
że przy składaniu wniosków wniosko
dawca zobowiązany jest załączyć lub 
przedłożyć do wglądu materiały 
źródłowe uzasadniające podane w de
klaracjach kwoty. Prawidłowo wypeł
nione wnioski i deklaracje osoby z 
Rybnika składają w Urzędzie Mia
sta Rybnika, Wydział Lokalowy, ul. 
3 Maja 12.

Decyzje o przyznaniu dodatków bę
dzie wydawał na 6 miesięcy prezydent 
miasta. W przypadku decyzji pozytyw
nej dodatek mieszkaniowy będzie wy
płacany zarządcy domu (a nie najem
com lokalu) do 10 dnia każdego mie
siąca z góry. Jacek Reclik

OCHMANA. Arty
ście towarzyszyła 
wspaniała Filharmo
nia Ziemi Rybnickiej 
pod dyrekcją Sławo
mira Chrzanowskie
go. Solista wykonał 
pięć utworów, mię
dzy innymi Ave Ma
ria Szuberta, Panis 
Angelicus Cezara 
Francka oraz Pieta 
Signiore Stradella.

Ponadto orkiestra 
zagrała wiele utwo
rów o tematyce sa
kralnej. Publiczność 
na koncert przyszła 
tłumnie, tak że wszy
stkie ławki w koście
le zostały zapełnio
ne.

Tekst i zdj.: 
/jack/

Mikołaj znów zawita 
do Rybnika

Około pięćdziesięciu milionów zło
tych i dary rzeczowe, warte prawie 
trzydzieści milionów, zebrano w 
Rybniku w ubiegłym roku podczas 
akcji “Święty Mikołaj, czyli paczka 
dla każdego”. Dzięki temu można 
było obdarować 330 dzieci z naju
boższych rodzin oraz 30 żyjących w 
niedostatku emerytów. W tym roku 
zbiórka odbędzie się po raz drugi.

Ubiegłoroczną akcję prowadził 
Związek Nauczycielstwa Polskiego,

tym razem do związku dołączył Miej
ski Zarząd Szkół i Przedszkoli. Nie

dostawało własną. Dlaczego akurat pięćset? 
Bowiem tyle miejsc jest w Teatrze 
Ziemi Rybnickiej, gdzie 9 grudnia 
odbędzie się finał “Paczki dla każde
go”. W TZR trudno byłoby przygoto
wać poczęstunek dla dzieci, wybrano 
więc inną metodę skorzystania z do
broczynności cukierników czy właści
cieli sklepów spożywczych - w pacz
kach znajdą się talony, na które będzie 
można w sklepie otrzymać żywność.

Przed rokiem zdarzały się telefony z 
pretensjami do sztabu akcji: Jestem 
biedny. Jeżeli to jest “Paczka dla każ
dego ”, to czemu ja  nic nie dostałem?. 
Niestety, “Paczka dla każdego” nie 
oznacza, że prezent dostaną wszyscy 
rybniczanie, czy chociażby wszyscy 
ubodzy w mieście. Idea, która kryje się 
za tą nazwą, jest taka, że świąteczną 
paczkę powinno dostać każde dziecko. 
O podarki dla większości zadbają bli
scy, ale jeśli rodzina żyje w biedzie, to

K w i a t y  
d  o

k o ż u c h a
Bardzo wielu rybniczan, mimo 

chłodnej jesiennej pogody, wybrało się 
na kiermasz kwiatów, który od 11 do 
13 listopada odbywał się w Technikum 
Górniczym. Można było tam kupić 
najrozmaitsze rośliny doniczkowe o

ozdobnych kwiatach i liściach, a także 
cebulki, donice, nawozy, a nawet cho
inkowe ozdoby. Ogrodnicy przywieźli 
również krzewy ogrodowe. Wystawcy 
zjechali z różnych stron - np. z Prze
myśla, Łodzi, Zgierza, Warszawy, 
Oświęcimia. Sami organizatorzy dzi
wili się, że impreza cieszy się w Ryb
niku tak dużym powodzeniem, choć z 
powodu zimna niektórzy goście przy
szli na nią już w kożuchach. Wystawcy 
zapowiedzieli kolejną giełdę ogrodni
czą na wiosnę.

miałem wyobrażenia - mówi Kazi
mierz Piekarz, prezes Zarządu Od
działu Związku Nauczycielstwa Pol
skiego w Rybniku - że problem jest aż 
tak wielki, że jest taka bieda i taka po
trzeba radości, otrzymania prezentu. 
Byliśmy zaskoczeni, że udało się nam 
zebrać aż tyle. Strasznie chcieliśmy, 
żeby to wyszło, jeździliśmy po prośbie. 
Na początku było ciężko, a później tak 
się to rozkręciło, że ludzie sami się 
zgłaszali. Społeczność Rybnika jest 
pod tym względem szczególnie zdro
wa, jeżeli tylko plan ma ręce i nogi. 
Później ludzie byli zaskoczeni - dali 50 
tysięcy, a dostawali podziękowania.

Nie chodzi o wielkie pieniądze, cho
dzi o masowość - dodaje Wojciech 
Niedziałkowski, szef Miejskiego Za
rządu Szkół i Przedszkoli. Masowość 
jeszcze w jednym sensie - organizato
rzy wspominają, że w ubiegłym roku 
paczki były tak bogate, że niektóre 
dzieci miały trudności z uniesieniem 
ich. Były tam słodycze, owoce w pu
szkach, książki, zegarki, zabawki. Te
goroczne paczki będą skromniejsze, 
ale dostanie je więcej dzieci, oczywi
ście jeśli znajdzie się wystarczająco 
wielu przyjaciół. Przyjaciele, nie spo
nsorzy, tak sami organizatorzy wolą to 
określać. Marzyłoby się im obdarowa
nie pięciuset rodzin - tym razem ro
dzeństwo dostanie jedną paczkę, a w 
ubiegłym roku każde z dzieci dostawało

pozostaje tylko Święty Mikołaj. Kan
dydatów do obdarowania wybierają 
nauczyciele, którzy dobrze znają sytu
ację swoich wychowanków, wiedzą, 
co jest najbardziej potrzebne - buty, 
ciepła bielizna czy ubrania. W ubie
głorocznej akcji jeden z wychowaw
ców poprosił specjalnie o buty numer 
19, 23 i 27 dla trójki rodzeństwa. Uda
ło się, dzieci dostały obuwie.

Organizatorzy nie czekają biernie na 
datki. Za 4 miliony złotych wydruko
wano samoprzylepne plakietki, które 
sprzedaje się teraz po pięć tysięcy. 
Masowo kupują je uczniowie. Przygo
towano też znaczki do przypinania - 
kosztują 20 tysięcy. Być może będą 
cegiełki.

Akcję “Święty Mikołaj czyli paczka 
dla każdego” można wspomóc w róż
ny sposób - wpłacając mniejszą czy 
większą sumę lub dając rzeczy, które 
mogą sprawić radość dzieciakom.

Oto numer konta, na które można 
wpłacić pieniądze: 372602-50672- 
132, PBK 1 O/Rybnik, “Mikołaj”. 
Wszelkie dary, pieniężne i rzeczowe, 
zostaną z wdzięcznością przyjęte w 
siedzibie rybnickiego Zarządu Od
działu Związku Nauczycielstwa Pol
skiego, przy ul. 3 Maja 29. Chęć po
darowania czegoś dzieciom można 
też zgłosić dzwoniąc tam, pod nu
mer 22-876. /K M ./

Jedna z najcenniejszych roślin na kiermaszu - cycas za pięćset tysięcy
Zdj.:/jack/
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Schody poezji

PIERWSZY STOPIEŃ
Arcydzieło poetyckie o takim tytule 

napisał Konstandinos KAWAFIS. 
Powstawało w latach 1895 - 1899. 
Kawafis - największy poeta grecki, a 
może i europejski XX wieku, żył od 
1863 do 1933 roku. Był niezwykle 
wymagający względem swojej twór
czości. Z bogatego dorobku 70-letnie
go życia zaakceptował do publicznego 
trwania księgę poetycką zawierającą 
zaledwie 153 wiersze, które opubliko
wano dopiero po jego śmierci, w 1935 
roku.

Niemal całe swoje życie związał Ka
wafis z Aleksandrią - mieszkał w niej i 
żył jej helleńską przeszłością. W 
“Pierwszym stopniu ” udzielił głosu 
młodemu poecie Eumenesowi, który 
jest wytworem jego wyobraźni, oraz 
jednemu z największych poetów szko
ły aleksandryjskiej, twórcy idylli jako 
rodzaju literackiego, Teokrytowi /III 
w. p.n.e./:

Teokrytowi skarżył się pewnego dnia 
młody poeta Eumenes:
“Już dwa lata minęły, odkąd piszę, 
a skończyłem tylko jedną idyllę.
To jedyne moje dzieło dokonane. 
Niestety, widzę teraz, jak wysokie, 
jak ogromnie wysokie są schody Poe
zji.
A z pierwszego na który wszedłem, 
stopnia
nigdy nie zdołam, nieszczęsny, wspiąć 
się wyżej”

Na to Teokryt: “Takie słowa

niegodziwe są i bluźniercze.
Już z tego, że jesteś na tym pierwszym 
stopniu
powinieneś być dumny i szczęśliwy 
To nie tak łatwo wejść i to, gdzie 
wszedłeś,
to, czego dokonałeś już wspaniałą jest 
rzeczą.
Bo i najniższy ten stopień - wysoko 
wydźwignięty jest ponad pospolity 
świat.
Zanim się wejdzie na ten pierwszy 
stopień,
trzeba zasłużyć na to, by się stać 
obywatelem republiki myśli,
A to jest trudna rzecz i niezwyczajna 
obywatelstwo tego miasta uzyskać. 
Tam na agorze stajesz przed Prawo
dawcami,
których nie okpi żaden awanturnik. 
To nie tak łatwo wejść i tu, gdzie 
wszedłeś,
to czego dokonałeś, już wspaniałą jest 
rzeczą”

“Schody poezji” - nazwę naszej 
rubryki poetyckiej zapożyczyłem z 
tego właśnie wiersza Kawafisa /w 
przekładzie Zygmunta Kubiaka/.
Poety, który sto lat temu rozpoczynał 
nową epokę w poezji światowej, m.in. 
poprzez wprowadzenie do niej drama
tis personae będących i “ja”, i “nie ja” 
twórcy zarazem.

Właśnie wtedy, na początku XX 
wieku, wielu poetów głowiło się, jak 
oddać w poezji skomplikowany cha
rakter nowych czasów, w których

przyszło im działać. Ograniczenie su
biektywizmu poetyckiego “ja”, po
przez wprowadzenie do poematu 
mniej czy bardziej od niego niezależ
nych głosów, oznaczało poszerzenie 
możliwości poezji, przekroczenie do
tychczasowej liryki. Pozwalało ukryć 
artystę, aby odsłonić sztukę, a po
przez nią - obiektywniej ukazać świat. 
W naszym stuleciu tą metodą posłuży
li się Edgar Lee Masters, Thomas Ste
arns Eliot, Bolesław Leśmian, John 
Berryman, Czesław Miłosz /”Pieśni 
Adriana Zielińskiego” w “Ocaleniu”/, 
Zbigniew Herbert /cykl “Pan Cogito”/ 
i legion innych.

Wiersz Kawafisa dedykuję wszy
stkim czytelnikom i przyszłym 
współautorom tej rubryki. Już dzie
sięć osób nadesłało mi swoje utwory 
do oceny i ewentualnej publikacji. Po
nieważ utworzyła się kolejka, wszyst
kich autorów proszę o cierpliwość. 
Mogę tylko obiecać, że w “Schodach 
poezji” - rubryce opartej na wza
jemnym zaufaniu - żaden Wasz głos 
/lub Głos!/ nie ujdzie mojej uwagi. 
Innych adeptów Republiki Poezji 
proszę o nadsyłanie kolejnych utwo
rów.

GRZEGORZ WALCZAK

Taniec na wskroś nowoczesny
III Górnośląski Festiwal Kamera

listyki, którego imprezy od 11 listopa
da odbywają się w wielu miastach na
szego regionu, jest przedsięwzięciem 
ogromnym, a ponad 50-stronicowa 
broszura z trudem mieści jego pro
gram. Imprezie patronuje Minister
stwo Kultury i Sztuki, mecenasem jest 
wojewoda katowicki, a współorgani
zatorami sejmiki samorządowe województw

Risa Jaroslow

województw katowickiego, bielskiego, czę
stochowskiego i opolskiego. W radzie 
artystyczno-programowej zasiadają lu
dzie, których nazwiska gwarantują wy
soki poziom festiwalu - dr Łucja Gin
ko, dr Piotr Wilczek, prof. Witold Sza
lonek, prof. Jan Malicki, prof. Tadeusz 
Miczka, prof. Ryszard Gabryś czy 
Henryk Waniek, a więc osoby związa
ne z takimi śląskimi uczelniami wy
ższymi jak Uniwersytet Śląski czy 
Akademia Muzyczna w Katowicach.

W odróżnieniu od dwu poprzednich 
festiwali, które “akcentowały raczej 
kanon klasyki, obecna edycja chyli 
burtę w ambitnym i rozległym kontek
ście ku muzyce niedawnej, również ro
dzimej” - jak twierdzi prof. R. Gabryś.

Ars Cameralis Silesiae Superioris to 
nie tylko muzyka. Festiwal prezentuje 
również wydarzenia literackie - spo
tkania z pisarzami, kameralne formy 
teatralne. A i to nie wszystko, bo w 
programie znalazł miejsce także i ta
niec.

W ramach festiwalu mieliśmy okazję 
obejrzeć występ grupy tanecznej Risy 
Jaroslow z Nowego Jorku. Kilkuoso
bowy zespół pod kierunkiem Risy, 
która jest jego założycielką i choreo
grafem, ma swoją siedzibę w tzw. Cen
trum Środowiskowym na nowojorskim 
Manhattanie. W miejscu tym od stu lat 
przybywający do tego miasta emigran
ci mogą wyrazić się w różnych dzie
dzinach, w tym w sztuce, co służyć ma 
ich integracji z nowym krajem i jego 
kulturą.

Risa prowadzi zajęcia z 
tańca na licznych uniwersy
tetach, w szkołach, w tym 
również artystycznych w 
USA i w Europie. Ostatnio 
również w Centrum Eduka
cji Teatralnej w Gdańsku i 
w Śląskim Teatrze Tańca w 
Bytomiu, z którym współ
pracuje jako choreograf.

Zespół uprawia taniec na 
wskroś nowoczesny, które
go inspiracją są przeżycia i 
doświadczenia Risy i jej 
tancerzy. Ich występ anga
żował raczej intelekt 
odbiorców, niż działał na 
ich wrażliwość estetyczną.
Pierwsza etiuda pod nazwą 
“Niespokojne trójki” wyko
rzystywała muzykę Chopi
na, choć muzyka, jak 
mówiła Risa, pełni w jej 
układach choreograficz
nych drugoplanową rolę.
Stąd chwile całkowitej ci

ciszy , którą tancerze wypełniają tylko 
swoimi gestami, mówiącymi o ich 
wzajemnych związkach. Etiuda “Wiel
kie ucieczki” to próba ukazania czło
wieka dążącego do wolności. “Więzy” 
ukazywały zależności dwóch par tan
cerzy. Końcowy “Taniec z krzesłami 
dla dwóch żydowskich matek” ma bar
dzo osobistą inspirację. Risa Jaroslow 
tłumaczyła później, że jest Żydówką, 
tak jak jej partnerka w tym tańcu Juli 
Greenberg, obie są matkami, obie mają 
matki, obie czują żydowską tradycję, 
która w tym tańcu wyrażona została 
tradycyjną muzyką.

Po spektaklu, na prośbę Risy, nie
liczna niestety publiczność pozostała 
w sali i rozpoczęła się, równie intere
sująca jak występ, rozmowa. Risa 
mówiła o Centrum Środowiskowym w 
Nowym Jorku, o swoich inspiracjach, 
o sposobie pracy z tancerzami. Tance
rze odpowiadali również na bardziej 
osobiste pytania o plany i marzenia
oraz pozataneczne zainteresowania.

/róż/

Gniazdo
misjonarzy

Drugi od strony prezbiterium witraż 
na chórze bocznym kościoła rybnic
kich misjonarzy werbistów p.w.

Królowej Apostołów przy ul. Kościu
szki przedstawia kościół i budynki kla
sztorne w miejscowości Steyl nad rze

ką Mozą w Holan
dii. Klasztorowi 
temu dał początek 
założyciel zgroma
dzenia bł. Arnold 
Janssen, kupując w 
1875 roku w tym 
miejscu małą posia
dłość i rozpoczyna
jąc w ten sposób hi
storię nowego Zgro
madzenia Słowa 
Bożego, nazywane
go potocznie misjo
narzami bądź we
rbistami. Można 
więc powiedzieć, że 
klasztor w Steyl jest 
“gniazdem misjona
rzy” Zgromadzenia 
Słowa Bożego czy 
też “Asyżem werbi
stów”.

Tekst i zdj.: 
MAREK 

SZOŁTYSEK

Amerykanie poprowadzili warsztaty 
dla rybnickiej młodzieży

L icea liśc i na  scen ie  T eatru
- Dobierzcie się parami. Jedna 
osoba będzie rzeźbiarzem, druga 
będzie rzeźbiona. Dobrze. Pięk
nie! A teraz to samo, ale “rzeź
biarze ” nie mogą używać dłoni.
Możecie “rzeźbić” głową, noga
mi, łokciem. Świetnie. To jest na
prawdę piękne!

Tak Risa Jaroslow prowadziła 
jedną z etiud w czasie warszta
tów artystycznych dla rybnickich 
licealistów, które odbyły się 14 
listopada w Teatrze Ziemi Ryb
nickiej. W zajęciach wzięła 
udział klasa Ic z II Liceum Ogól
nokształcącego. Nie są to 
uczniowie, którzy szczególnie 
zajmują się tańcem - po prostu 
zwykłe pierwszaki, trochę znają
ce angielski. Celem ćwiczeń 
było pogłębienie przez młodzież 
świadomości własnego ciała i to, 
by nauczyła się swobodniej wyrażać

Amerykańska tancerka "rzeźbi" 
rybnickiego licealistę

Uczniowie klasy Ic z "Hany" i tancerze w czasie warsztatów

wyrażać siebie przez ruch i gest.
- Patrząc na te zajęcia, kolejny raz do
chodzę do wniosku, że nie umiemy się 
swobodnie posługiwać mową ciała, 
poprzez ciało dawać wyraz naszym 
uczuciom - stwierdziła opiekunka mło
dzieży, nauczycielka wf, Grażyna 
Szulik. Ale Risa Jaroslow i asystujący 
jej w prowadzeniu warsztatów tance
rze byli innego zdania.
- Ci młodzi ludzie są wspaniali - 
oświadczyła choreografka - Chcą pra
cować, chcą odkrywać możliwości 
swego ciała, uczyć się. Jestem zasko
czona, że tak dobrze i tak chętnie pra
cują. Zrobili wiele naprawdę pięknych 
rzeczy. A jeden z amerykańskich tan
cerzy dodał, że rybniccy licealiści nie 
wstydzą się swoich ciał, co w ich wie
ku jest niezwykłe.

K. M.

Zdj.:jack

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Homilia ks. A lo jzego  Klona 
wygłoszona

w  c z a s ie  m szy  za  O jczy zn ę
Kochani Bracia i Siostry w Chrystusie 
Drodzy Rodacy!

Ewangelia dzisiejszej mszy św. kon
celebrowanej w intencji Ojczyzny-Pol
ski w 76. rocznicę odzyskania przez 
nią niepodległości, mówi nam o rze
czach ostatecznych człowieka, o koń
cu świata.

Przed nami staje Chrystus Pan jako 
Nieśmiertelny Król Wieków. Sędzia 
wszystkich ludzi i narodów, aby nam 
powiedzieć, że nasze życie jest w dro
dze do wiecznej Ojczyzny.

Tę drogę odbywamy we wspólnocie 
Chrystusowego Kościoła. Odbywamy 
ją  w czasie, urzeczywistniając się w 
konkretnej ziemskiej Ojczyźnie. Pan 
Jezus dokonał dzieła odkupienia czło
wieka i całego świata żyjąc w swojej 
ziemskiej ojczyźnie. Kochał ją  skoro 
płakał nad jej stolicą Jerozolimą, prze
widując jej upadek ponieważ nie po
znała czasu swego nawiedzenia.

Określające Ojczyznę słowo Patria 
to żeński odpowiednik pojęcia pater - 
Ojciec i nierzadko tłumaczone jest 
jako Macierz.

Patriotyzm oznacza zatem umiłowa
nie tej wspólnej dla całego narodu Ma
cierzy. To nie tylko przywiązanie do 
ziemi rodzinnej, ale też poczucie 
związku z pokoleniami przeszłymi i 
przyszłymi. Dlatego komunizm w nie
dawnej przeszłości zwalczał tradycyj
ny patriotyzm, świadomie wypaczając 
i zohydzając przeszłość narodów, fał
szywie nazywając go nacjonalizmem.

Coraz więcej ludzi młodych nie ro
zumie pojęcia patriotyzmu i nie odczu
wa jego potrzeby. Dzieje się tak przede 
wszystkim dlatego, że zmiany jakie za
szły w ciągu ostatniego półwiecza na
ruszyły w świecie współczesnym usta
lone podstawy tradycyjnego patrioty
zmu.

Patriotą można być jedynie będąc 
głęboko związanym psychicznie, du
chowo z konkretnym narodem. Poję
cie naród zastępowane jest terminem 
społeczeństwo. Po roku 1989 częściej 
niż o odrodzeniu narodu słyszeliśmy o 
tworzeniu społeczeństwa obywatel
skiego. Wraz z nim odrzuca się tradycję

tradycję, religię, które przeszkadzają w ma
nipulowaniu ogółem.

Należy zauważyć, że to nie społe
czeństwa, ale narody mają swoją histo
rię, swego ducha i poczucie wspólnej 
jaźni, ściśle związane z patriotyzmem. 
O. prof. Aleksander Bocheński O.P. 
powiada, że każdy naród przedstawia 
sobą pewien odcień Boskiej Świętości, 
za który jesteśmy odpowiedzialni - od
cień kultury, sztuki, religii, moralno
ści, których mamy obowiązek bronić 
jako czegoś macierzystego. Katolic

yzm naucza też, że narody są społecz
nościami stworzonymi przez Boga i 
stanowiącymi żywe oparcie dla Jego 
Kościoła.

Ludzie wstydzą się dziś tego słowa. 
Wyznanie: jestem patriotą, w wielu 
środowiskach może narazić na śmie
szność. Patriotyzm dzisiejszych Pola
ków pozostawia wiele do życzenia i 
dlatego mówi się o jego obumieraniu. 
Wielu ludzi młodych traktuje go jako 
pojęcie archaiczne i krępujące. Tych 
ze starszego pokolenia zraniło propa
gandowe nadużywanie go, gdy 
mówiono o patriotyźmie klasowym, 
socjalistycznym. Pamiętają też wscho
dni Związek Patriotów Polskich, który 
dopomógł w ich zniewoleniu. Pamię
tają ruch "księży-patriotów", służący 
manipulowaniu wiarą i rozbijaniu Ko
ścioła. Na niechęć do tego pojęcia w 
zdeformowanym pokoleniu współcze
snym wpływa też coś nowego. Jeśli za 
czasów biskupa I. Krasickiego uważa
no, że patriotyzm czuć mogą tylko 
umysły poczciwe czyli uczciwe, to 
wiadomo, że uczciwość staje się dziś u 
nas coraz rzadszym przymiotem.

Z patriotyzmu wyrasta również od
powiedzialność, a w tej nie gustuje 
zbytnio człowiek współczesny. Patrio
tyzm nie toleruje też czerpania korzy
ści z kraju i Ojczyzny, stając w po
przek modnej dziś postawie cwaniac
ko-konsumpcyjnej. Rozpowszechnio
ny cynizm, oportunizm, konformizm - 
to jego naturalni wrogowie.

Brak u nas miejsc, w których można 
uczyć się go naprawdę. Komunizm nie 
tylko wzbudził niechęć i nieufność 
wobec tego pojęcia, ale naruszył rów
nież instytucje służące jego wpajaniu:

rodzinę, wspólnotę, szkołę i kościół. 
Kościół katolicki z natury jest syntezą 
kościołów narodowych. Jego zrośnię
cie ze sprawą narodu uderza szczegól
nie w Polsce, gdzie zawsze budził i 
kształtował ducha narodu. Tymczasem 
antykościelne kampanie i ataki wytwo
rzyły i wciąż wytwarzają wśród wielu 
wrażenie, iż jest to siła nieprzyjazna i 
groźna dla tzw. społeczeństwa.

Strasząc ofensywą klerykalizmu i 
wstecznego tradycjonalizmu, nadal 
dąży się do odsunięcia kościoła od 
istotnego wpływu na wychowanie 
młodego pokolenia. Czy do każdego 
przemawia w pełni przykład Papieża 
Jana Pawła II, który będąc obywate
lem świata, w sercu pozostaje przede 
wszystkim Polakiem?

Wydaje się, że dzisiejszy kształt na
szego patriotyzmu winien polegać nie 
tyle na gotowości do wielkich poświę
ceń i zrywów, co na upartym budowa
niu od nowa etosu ogółu, a przez to 
godności i autorytetu narodu. Dopiero 
wtedy młody Polak w Europie “ma
łych ojczyzn” nie będzie się czuł gor
szy od swego rówieśnika z Niemiec, 
Holandii czy Francji. Wbrew zwolen
nikom państwa zlaicyzowanego, w 
tym procesie formowania na nowo pa
triotyzmu ogromna rola przypada ko
ściołowi i jego katolickiej nauce spo
łecznej - w rodzinie, szkole i w lokal
nej wspólnocie.

Inaczej poważnie grozi nam wizja 
dalszego obumierania polskiego pa
triotyzmu i wyradzania się Polaków w 
społeczność ubogich i zakompleksio
nych krewnych zamożnych i wpływo
wych narodów.

Z refleksją o miejscu Ojczyzny w 
naszym życiu łączymy zawsze modli
twę. Oto jak modlił się ks. Piotr Skar
ga:
Wszechmogący Wieczny Boże, spuść 
nam szeroką i głęboką miłość ku bra
ciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie na
szej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich 
pożytków zapomniawszy, mogli służyć 
uczciwie.

A tak modlił się nasz wielki rodak 
kard. August Hlond:
Duchu Święty, Boskie swe dary  spuść 
na Tych, którzy kierują losami Polski i 
na cały naród, abyśmy słuchając 
Twych natchnień w życiu prywatnym i 
publicznym żyli świętym prawem Bo
żym.

Amen - 
Niech się stanie!

r

Obchody Święta Niepodległości
c.d. ze strony 1
pospolitej Polskiej i Byłych Więźniów 
Politycznych, rybnickiego hufca ZHP, 
a także organizacji 
związkowych. Nabo
żeństwo uświetniła 
również obecność 
Miejskiej Orkiestry 
Dętej i chóru im. A.
Mickiewicza. Oko
licznościową homilię 
wygłosił proboszcz 
parafii św. Antonie
go, ksiądz prałat 
Alojzy Klon. Tekst 
homilii nawiązującej 
do naszej rzeczywi
stości, w której poję
cia Ojczyzna, Naród,
Patriotyzm i Macierz 
coraz bardziej tracą 
swe znaczenie, dru
kujemy powyżej.

Po mszy świętej,
zakończonej odśpiewaniem przez 
wszystkich zgromadzonych roty “Nie 
rzucim ziemi... ”, chór im. A. Mickie
wicza wykonał pieśń “O ziemio pol
ska” do słów Jana Pawła II, a Miejska

Orkiestra Dęta “Rybnik” zaprezento
wała “Wiązankę pieśni legionowych”, 
zaś Karina Błażejczyk przedstawiła

Biesiadne spotkanie kombatantów z władzami miasta 
w Domu Rzemiosła. Zdj.:/jack/

wiersz Kazimierza Wierzyńskiego 
“1918” . Następnie uczestnicy mszy, 
wspólnie z chórem i orkiestrą, odśpie
wali “Boże coś Polskę...”

Kolejnym punktem miejskich ob

obchodów Święta Niepodległości było 
spotkanie władz miasta z przedstawi
cielami organizacji kombatanckich, 
byłymi więźniami politycznymi, a tak
że kadrą harcerską. Prezydent Józef 
Makosz powitał zebranych, a nawią
zując do podniosłej atmosfery nabo
żeństwa oraz słów homilii ks. Klona, 

podkreślił zasługi ludzi, 
którzy doświadczyli Histo
rii poprzez własny los.

Gości powitał także Kry
stian Cyprys, starszy ryb
nickiego Cechu Rzemiosł 
Różnych, w którego siedzi
bie spotkanie się odbywało. 
Swoimi wrażeniami z piel
grzymki do Rzymu podzielił 
się z zebranymi ksiądz pra
łat Alojzy Klon, przekazu
jąc pozdrowienia od papie
ża.

Zaintonowaną następnie 
przez harcerzy pieśń pod
chwycili pozostali uczestni
cy spotkania, które przero
dziło się w świąteczną bie
siadę. Po kolei odśpiewano 
kilkanaście pieśni patrio

tycznych i ludowych, biesiadnymi 
zwanych. Szkoda, że w sali tej spotka
ło się ostatnie już pokolenie, które do 
pieśni tych ma osobisty stosunek i zna 
więcej niż pierwszą ich zwrotkę.

/róż/

L ist do redakcji

Smutna refleksja

Minęła kolejna rocznica uzyskania 
przez Polskę niepodległości po 123 la
tach niewoli rozbiorowej, dla nas Ślą
zaków z różnicą 4 lat po kilkuset la
tach życia poza macierzą, zresztą z 
woli Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. 
Aczkolwiek w listopadzie 1918 roku 
Śląsk funkcjonował w ramach państwa 
pruskiego i swoją niepodległość i po
wrót do Macierzy wywalczył sam, 
krwią naszych dziadów i pradziadów, 
to święto 11 listopada traktujemy jako 
swoje, nasze święto. Przecież gdyby 
nie było niepodległej Polski, nie było
by do czego wracać, o co toczyć po
wstańczych bojów. Święto 11 listopa
da jest więc świętem ponadpolitycz
nym, narodowym, które powinno łą
czyć wszystkich Polaków z jednym 
wyjątkiem: z wyjątkiem tych, którzy 
hołdując ideom “Wielkiego Proletaria
tu” i Socjaldemokracji Królestwa Pol
skiego i Litwy, widzą Polskę jako jed
ną z prowincji wielkiej internacjonali
stycznej “rodziny narodów”. Chodząc 
wczoraj po ulicach Rybnika odniosłem 
wrażenie, że miasto świętuje stypę, a 
nie zakazane przez prawie 45 lat naj
większe święto Polski.

Parę urzędowych flag, widać tak wy
pada, brak flag na budynkach, które 
zajmują się wychowaniem młodego 
pokolenia, mam na myśli Politechnikę 
Śląską w Rybniku, nawet rybniccy ka
pitaliści o ambicjach politycznych nie 
pokusili się o skromną flagę, a flaga 
narodowa z czarną wstęgą jaką widzia
łem nad sklepem z pieczywem przy

UCZNIOWIE PISZĄ
"Być zwyciężonym i nie ulec - 

to już zwycięstwo"
Józef Piłsudski 

W przeddzień Święta Niepodległo
ści odbył się w LO ss. Urszulanek uro
czysty apel poświęcony najważniejsze
mu świętu narodowemu. Apel przygo
towała kl. III “A” z siostrą Natanaelą 
Zwijacz. Miał on bardzo interesującą 
formę, a mianowicie był spojrzeniem 
przez historię narodu polskiego od 
czasu potopu szwedzkiego poprzez 
rozbiory, powstania aż do czasu odzy
skania przez Polskę niepodległości. 
Utwory poetyckie przeplatały się z 
pieśniami oraz wspomnieniami z da
nego okresu.

Mieliśmy okazję w bardzo synte
tyczny sposób przypomnieć sobie losy 
naszego narodu i muszę przyznać, że 
takiego Ducha mógłby Polakom każdy 
pozazdrościć. Wystarczy spojrzeć na 
naszą historię aby stwierdzić, że wie
rzyliśmy wbrew wszelkiej nadziei i 
nigdy nie poddaliśmy się. Wiąże się to 
z naszą kulturą, tradycją i przede 
wszystkim religią. Już od czasów króla 
Jana Kazimierza Najświętsza Maryja 
Panna była królową Polski i nigdy nas

Harcerski Rajd
Udział rybnickich harcerzy we mszy 

świętej 11 listopada poprzedził uroc
zysty apel, na którym, zgodnie z roz

kazem Naczelnika ZHP, przystąpili oni 
do programu “Moje Ojczyzny”.

Po nabożeństwie 160 harcerzy wyru
szyło szlakiem swoich bohaterskich 
poprzedników z czasów II wojny świa
towej. Oprócz sprawności fizycznej, 
uczestnicy rajdu musieli wykazać się 
wiadomościami historycznymi.

Finał harcerskiej imprezy miał miej
sce pod pomnikiem rodziny Buchali
ków w Gotartowicach.

/róż/

Placu Wolności zakrawała na profana
cję /nie zakrawała, a jest profanacją/. 
Na budynku przy tym samym Placu 
Wolności, budynku w którym mie
szczą się biura partii politycznych, 
jedna skromniutka flaga.

To smutne, to bardzo smutne. Pa
miętajcie panowie “politycy” , społe
czeństwo Wam to zwróci, przy urnach 
wyborczych. Daleki jestem od tego, 
aby kogokolwiek przymuszać, jest 
przecież demokracja, ale to społeczeń
stwo po tylu latach tumanienia potrze
buje pobudzenia, impulsu, pewnego 
patosu. Tak, patosu! To przecież cho
dzi o przyszłe pokolenia, które ocze
kują od nas, aby pomóc im załapać się 
na prawdziwą europejską wolność.

Obserwowałem kiedyś święto nie
podległości w Austrii, które wypada 
pod koniec października, to prawdzi
wy festyn, na ulicach widać, że jest 
święto. A może ja wybrzydzam. Prze
cież na dobrą sprawę od 1989 roku nie 
słyszałem ani razu takiego powszech
nego Te Deum, które przeciętnemu 
obywatelowi wyciska łzę z oka, że oto 
ponownie stał się cud, bez jednego 
wystrzału opatrzność dała nam na tacy 
niepodległość - tylko co my z nią robi
my? Nikt, ani redaktorzy z mediów ani 
politycy nie tworzą tej propagandowej 
otoczki, która pozwoliłaby lżej znieść 
niedogodności okresu przejściowego. 
A może czekamy, że zrobi to za nas 
opatrzność, my będziemy się rozbijać 
w zachodnich samochodach i narzekać 
na Polskę. Tak, teraz rozumiem sukces 
wyborczy Tymińskiego czy wyniki 
wrześniowych wyborów, to nie były 
przypadki, wypadkiem przy pracy był 
1989 rok. Och, ja stary głupi idealista!

Szczygieł

nie zawiodła. Zawsze dawała nam 
nadzieję, była naszą ostoją i patronką.

Religia jest jednym z trzech podsta
wowych elementów, które łączą i spa
jają naród, zwłaszcza podczas burz 
dziejowych. Musimy o tym pamiętać 
nawet dziś, w dobie postępu, niepraw
dopodobnych odkryć, osiągnięć tech
niki, ZWŁASZCZA DZIŚ. Istnienie 
narodu determinują trzy podstawowe, 
równorzędne czynniki: religia, język i 
tradycja.

...I nie zmienią tego chwilowo rzą
dzące “wolne światopoglądowo” rządy 
czy krzykacze wrzeszczący o wolności 
wyznaniowej państwa. W porządku, 
każdy ma prawo decydować o swoim 
indywidualnym światopoglądzie, ale 
tradycji wyrzekać się nie możemy. To 
jest dokładnie tak jak z człowiekiem 
cierpiącym na zanik pamięci - można 
go z powodzeniem zniewolić. Dokła
dnie tak samo jest z narodem, który 
bez pamięci swojej historii oraz trady
cji - ginie. Np. Żydzi przez setki lat 
bez własnego terytorium przetrwali, 
bo nie zapomnieli o religii, tradycji i 
języku przodków, a my za wszelką 
cenę chcemy pozbyć się tego co naj
cenniejsze - bo jakiś “prorok” grozi 
nam zacofaniem lub “oszołomstwem”. 
Historia mówi sama za siebie, więc nie 
musimy słuchać tego bełkotu. Słysza
łam opinię, że za parę lat nie będzie 
dla kogo organizować takich narodo
wych uroczystości, bo świadomość na
rodową i inne wartości zastąpi kun
sumpcjonizm...

Odzyskanie niepodległości w 1918 r. 
nie oznacza końca naszych wysiłków. 
Wielki bohater narodowy Józef Pił
sudski powiedział: “Zwyciężyć i spo
cząć na laurach to klęska”. Nie zapo
mnijmy o tych wszystkich, którzy wal
czyli o prawdziwą wolność Polski. 
Dziękuję bardzo s. Natanaeli i klasie 
III “A” za przypomnienie nam o na
szym wielkim bogactwie i dziedzic
twie.

Elżbieta Wygnał 
Liceum ss. Urszulanek
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Po śląskuPo Śląsku
Dwaj rybniczanie - Henryk Kon

sek z Gotartowic i Mariusz Grobosz 
z Wielopola - dostali się do półfina
łu konkursu “Po naszemu, czyli po 
Śląsku”. Półfinały odbędą się w roz
głośni Polskiego Radia w Katowicach 
w sobotę, 26 listopada, przed połu
dniem. Najlepsi wystąpią tego samego 
dnia wieczorem w finale podczas 
wielkiego koncertu w katowickim 
Centrum Kultury. Zwycięzca otrzyma 
tytuł “Ślązaka Roku” oraz fiata 126p, 
zdobywca drugiego miejsca dostanie 
meble warte 50 mln zł, nagrodą za 
miejsce trzecie będzie wycieczka dla 
dwóch osób, zaś najdowcipniejszy 
uczestnik konkursu zabierze do domu 
telewizor z oprzyrządowaniem o war
tości 25 mln zł.

Dotrzeć do drugiego etapu było bar
dzo trudno, bowiem w konkursie 
wzięło udział aż 250 osób. Półfinali
stów pozostało szesnastu, z czego wy
nika, że konkurencja była silniejsza, 
niż na najbardziej obleganych kie
runkach studiów - prawie siedem
naście osób na jedno miejsce!

Henryka Konska znają już czytelni
cy “Gazety Rybnickiej” - pisaliśmy o 
nim w marcu 1993 roku. Pan Henryk 
jest znanym gawędziarzem, jednym z 
założycieli zespołu “Kondy Gotarto
wickie”. Pisze wiersze i piosenki, ze
brał też czterysta ludowych śląskich 
pieśni, spisał legendę o powstaniu Go
tartowic. Jego zbiory wykorzystywali 
studenci, piszący prace magisterskie. 
W czasie II wojny światowej zajął się 
fotografią, choć za swoje zdjęcia mógł 
trafić do obozu koncentracyjnego. Był 
jednym z ostatnich “koniarzy” - opie
kował się koniem pracującym na dole 
w kopalni, po wojnie pracował w fa
bryce.

Ponad siedemdziesięcioletni Henryk 
Konsek przypuszcza, że wśród kandy
datów na Ślązaka Roku mógł być naj
starszym. Prawdopodobnie był też 
najwyższy - dla uczestników konkursu 
przygotowano dwa mikrofony, jeden 
dla niskich, drugi dla wysokich. Oka
zało się, że ten ostatni był dla pana 
Henryka o wiele za niski. Henryk 
Konsek wygłosił na konkursie własne, 
rymowane utwory - o pieczeniu koła
cza, o tym, że trzeba płacić za wszyst
ko prócz żony i o zaletach kawalerskiego

Po Śląsku List do redakcji

N a jw y ższy  w  k o n k u rsie  

n a  " Ś lą z a k a  R o k u "

Szkoła i akrobatyka
Henryk Konsek Zdj.:/jack/

kawalerskiego stanu. Jak mówi, przeszkadzały 
mu cykające aparaty, mimo, że prze
cież jadł kołacze z niejednego konkur
sowego pieca.

W pisemnej części eliminacji okaza
ło się, że mimo przestróg moralizato
rów, dobrze jest grywać w karty. Trze
ba było mianowicie przetłumaczyć na 
gwarę śląską tekst właśnie o kartach i 
karciarzach /drukowaliśmy go w ostat
nim numerze “Gazety Rybnickiej”/. 
Niestety, pan Henryk w karty nie gry
wa, miał więc kłopot z przypomnie
niem sobie terminów, których używają 
gracze. Skarży się, że wypisał 700 ślą
skich słów, nauczył się ich, a na razie 
przydało się jedno czy dwa.

Mimo kłopotów, Henryk Konsek za
pewne świetnie sobie poradził z tłuma
czeniem, skoro znalazł się na następ
nym etapie konkursu. Dziś, by się do
brze przygotować, wertuje książki o 
historii Śląska i o górnictwie. Trzyma
my za niego kciuki. “W najgorszym 
wypadku będę szesnasty -mówi. To już 
jest coś

K. Michalak

Jest w Rybniku tako piykno, nowo 
szkoła, w kieryj uczom warzynio i pie
czynio na gazie. Szkolorze w jedne dni 
siedzom w ławkach i sie uczom jak in
ksi szkolorze, a kiedy ińdziyj stojom 
przy piecach, miyszajom fyrloczkami, 
klupiom kotlety abo kulajom karmina
dle. Niykierzy z uśmiychym na gym
biczkach podowajom stołownikom 
obiady na tabletach. Dziołszki w bio
łych zopaseczkach ze szpickom a 
chopcy z fligom pod brodom.

Uczom sie w tyj szkole robić lecy ja
kie szałoty, sołsy, koloczyki piyc i 
sztokowe torty stroić. Fomfel mje roz 
na wystawa tych maszkietów zapro
sioł. Godom Wom, łoko mi zbiylało, a 
jynzyk kańsik uciykł. Trocha szkoda, 
żech do tyj szkoły sie niy zapisoł. Jak 
bych w doma taki Beauf a la Strogo
now przyrychtowoł, abo harynek a la

Kochana Redakcjo 
“Gazety Rybnickiej”

Piyknie Wom dziynkuja za to, żeście 
tyn list moj wydrukowali. Chciałbym 
Wam coś zaproponować.

Proszę Was bardzo o to, żebyście w 
Waszej Gazecie zrobili taki mały ką
cik, gdzie mógłbym w nim pisać. Tro
szeczkę w tonacji bemolowej i nie tyl
ko. Zaznaczam, że od czasu do czasu 
po naszymu będzie pisane. Ten kącik 
nazwalibyście “Wrzosowy kąt”.

Co Wy na to?
A to na pierwszy raz...

* * *

Na ludzie złoci - łobejrzcie se jyno! 
Już momy - prowda - zima na karku 
W zegrodce kwiotki na poły zmarz
niynte
Gyjorginy trza było z ziymie wykopać 
i do pywnice wrazić.
A i tyż markwia i inksze zupowe do
kłodki,
skryć przed wielgimi mrozami. 
Sztyngle ze słonecznikow i naci z to
matow

sandacz, fansole “au gratin”, jajca a la 
Aurora, baranina po angielsku, groch 
po włosku, makrela po szwedzku, a na 
koniec tyj biby koktajl Blue Lady 
podoł, bołbych zocny ani ślydź na 
świynto morza.

Łosprowioł mi tyż fomfel, że u nich 
w szkole jest wszystko postympowe. 
Majom maszyny do pomywanio, do 
struganio kartofli, wielgachny tygiel 
na elekstryka, a do turnowanio majom 
siłownia. Jo sie padoł, że tako siłownia 
sie im mocka przydo, bo do dźwiganio 
takich ciynżkich gorów, muszom mieć 
przeca muskle jak trza, a niy jak żynia
ty pająk. Alech sie chachnął, bo łoni ta 
siłownia majom ino łod parady. Za to 
ćwiczom akrobatyka. Robiom bele ja
kie bryki, szpagaty i handsztandy tj. 
stowajom na rynkach abo na głowie. 
Przy takich brykach idzie roz dwa łodylofka

Po Śląsku
na gnojok cza było wyciepać.
Też zaroz na karze gnoja przipryczyć i 
zaryć w ziymeczce, na potym.
Jeszcze różyczki prziciąć troszyczka, 
i przikryć chruściym przed zimom.
A potym se ciapnonć przi gorkim że
leźnioku i czekać.
Aż nom to wiatrzysko śniegiym przi
kryje -
jak wielgom przed spaniym pierzi
nom.
Liści ze stromów już tyż ślatujom 
Łostatni płonki cupiom na ziymia. 
Jaskółki łod nas za woda łodlatujom 
Jiyno cilipy nom se ostały.
Tak se tyż myśla ludkowie złoci, że 
trza nom
pomaluśku o wiliji ształnować.
I drabko paskudow zrychotwać sak 
cały.
A potym już jyno haniok do lasa 
wskoczyć
po maluśki świyrkowy krzoczek. 
Łobstrojić - prowda - i doczkać na Je
zuska Małego
i tyż na libeźniejszy mono, nowy tyn 
roczek.

Wrzos
łodylofka rypnąć i z kichola pyndzel 
zrobić, abo tyż gynik sztołchnąć.

Jo tak cołki czos medytuja, po co im 
przy piecach i przy podowaniu do sto
łu tako akrobatyka potrzebno. Możno, 
aby jak im sie czasym skulnie jakoś 
rolada na ziymia, zrobić kulturalny 
szpagat do podniesiyno rolady. Wdyc
ko to piykniyj, jak zadeczek komuś 
wypinać. A jak sie nudelsupa wyleje, 
to ciepnom artystyczno bryka, żeby 
dyliny powyciyrać. Diosi ich tam wie
dzom! Ino niy umia spokopić, na co 
im sie może przydać stowanie na ryn
kach abo na głowie. Przeca abo table
tów niy bydom z kieliszkami i szampa
nym podować na platfusach. To już by 
im sie snadnie bardziyj żonglerka z ta
lerzami przydała.

Pewnikiemy po skończeniu tyj szko
ły do stanom dwa dyplomy, gastrono
mika i cyrkuśnika.

Ale mje by sie wcale taki turnowanie 
niy widziało. Jo tam wola sto razy si
łownia, siatkówka, pływanie i fusbal.

Edek, fomfel 
Marka Mateji

Utopek 
z Wielopola

Robiyło sie coroz zimnij, już poł li
stopada było za nami, ale śniyg jeszcze 
nie spod. Liście ze stromow pospado
wały i wszandy tego pełno było, jak 
my śli ze szkoły, to my sie w tych li
ściach kulali i zasypowali my sie nimi. 
Niyroz sie tych liści szłapami nagrzy
nyło cołko hołda pod rantym, a potym 
my skokali na nia. Roz to żech w tych 
liściach straciył piornik i prziszoł żech 
du dom po ćmi, coch tak go dłogo szu
koł. Tak doprowdy to mie wtedy Uto
pek trocha przitrzimoł, bo jak żech był 
kole stawu, tam kaj Utopek mioł swo
ja szopka, widza jakiś kurz choby z fo
jerki. Poliła sie wielko kupa liścio. 
Stoł kole tego Utopek i jakoś mina 
mioł markotno. Był łon w samyj ko
szuli, a kole niego stoł hanysow tra
gacz i dwa wielki koszyki załadowane 
suchymi liściami. “Niych jo yno tych 
gizdow dostana w swoji pazury, to jo 
im sadła za skora nakidom, bezkuryje, 
podciepy zatracone...” - nadowoł Uto
pek. Jo niy wiedzioł na kogo tak prze
zywo i pytom sie go, co sie stało? Gdo 
mu co zrobiył?... “Trzech takich ma
łych szkwotow tu było. Dwa taki z

biołymi szkutami na łepie - wyglonda
li na braci - i jedyn trocha wiynkszy, 
Bertek na niego wołali ci mali. Ledwo 
ich ze ziymie widać, a już takij szkody 
poradzom narobić. Wczora żech tych 
dwóch widzioł jak śli ze 
swojim łojcym pod las. Klu
dziył tyn jejich tata koło, na 
kerym mioł drabina malyr
sko i dwa wiadra od szlom
krejdy uciaprane. Myśla, iże 
to był jejich łociec, bo tyż 
mioł taki biołe szkuty na łe
pie.” Już wiym kto to był, go
dom Utopkowi. To byli synki 
od malyrza, kerzi przi fe
sztrowni miyszkajom. Goda
jom tymu malyrzowi “Cicik”, 
a prawie teraz pod lasym u 
Klyszczki izby maluje. Tyn 
trzeci, co go Bercik miano
wali, to był jejich kamrat. U 
niego zaś miyszko szwigra od 
“Cicika”, beztoż sie tak kam
racom. “Co ci takigo zrobiy
li?” - pytom sie ciekowie Utopka. Uto
pek sie cołki trzyns ze złości i przez 
chwilka niy poradziył z siebie słowa 
wydusić. Jak sie trocha ucholkoł, to mi 
godo: “Nawioz żech se hołda liści 
dymbowych z lasa, żeby szopa ogacić 
na zima. Pora razy żech łobrocił tym 
tragaczym i zmochoł żech sie co ni 
możno. Sjonech moj czerwiony kabocik

kabocik i położył żech go na tyj kupie li
ścio, bo myśla - jeszcze roz pojada do 
lasa. Jak żech wyjechoł z lasa na gro
bla widza jakiś kurz kole mojij szopy, 
a te gizdy sorkajom jak zajonce ku

Perdelcu. Podpolili mi te liście i śmio
tli. Cołki szczyńści, że ta hołda przi 
samyj szopce niy stoła, bo by też zgo
rała choby tyn mój czerwiony kabot. 
Tela yno śniego łostało “- pedzioł i po
kazuje mi połowica rynkowa, kero je
szcze tlyła. Żol mi sie zrobiyło Utop
ka, bo co jak co, ale zaś taki niyjgorszy 
niy był. Nikerych to tam nikedy posmykoł

posmykoł, ale nom, ludziom spod lasa to 
tam niy zawadzoł, a nikedy to jeszcze 
pomog. “Skond jo wezna terazki taki 
czerwiony sztof, żeby se dać nowy ka
bot uszyć. To była czysto setka 

przedwojynno. Uszył mi go 
Aleks Waleczek spod lasa. Te
raz to mi już niy uszyje, bo sie 
borok zestarzoł i mu sie rynce 
trzynsom. Musza nowego 

krawca znojść, a tyn tu był pod 
rynkom”. “Niy starejcie sie Utop
ku - godom do niego, - czerwio
nych szmot to terazki niy braku
je, a i krawiec sie tyż znojdzie. 
Znom takigo krawca co mi ancug 
do piyrszej komunije uszył. Miy
szko na wiyrchu kole krziża, przi 
tyj drodze co na Józefowiec klu
dzi. Mi sie zdo sie Piekorz nazy
wo. Tyn ancug to mi na ostatni 
driker prawie uszył i jak żech do 
kościoła już szoł, toch sie po dro
dze u niego przeblykoł. Cołki 
szczyńści, że było to rano i był 

jeszcze czyrstwy. Jedyn mody pon tyż 
u niego ancug ślubny doł se uszyć i 
potym jak przi ołtorzu klynknył, to mu 
na krziżu szewek popuściył, bo to było 
yno przifastrygowane. Wom Utopku to 
na pewno pryndko uszyje, bo sie by
dzie boł, że go kedy posmykocie. Jak 
byście niy znojdli tego czerwonego 
sztofu, to jom wom sptarza. Moja starka

starka mo taki czerwiony plyjt, kery je
szcze od rusow dostała za flaszka bry
nu. Ona i tak w nim nikaj niy chodzi, 
yno jak w doma sztrykuje, to se nim 
nogi odziywo.” Za jaki tydziyń spotkoł 
żech go na hanysowej grobli w nowym 
czerwionym kabociku ze złotymi kne
flami na sztulpach i przi kapsach. 
“Dobrze żeś mi doradziył! - padoł Ma
gierka - Tyn krawiec już mioł gotowy 
taki kabot, kery mi leży jak uloł, to 
chyba widzisz. Łońskigo roku prziszoł 
do niego moj ujec “Oszkubek”, zake
rego mie gańba jest - zamowiył se tyn 
kabot i po niego niy prziszoł. Chcioł 
sie “Oszkubek “ na Rudzie wielce roz
topyrczać, ale że to był świńtuch, ba
biorz i zbereźnik, to go Wielopolany 
przegnali na sztyry wiatry i niy chcom 
o tym giździe wiyncyj słyszeć. Do
brze, że sie tak stało, bo mom czerwo
ny kabocik z czystej wełny przedwo
jynnyj bez starości. Jak Hanys bydzie 
stow spuszczoł za tydziyń, to ci dom 
kerego kapra i jak pódziesz do szkoły, 
to tymu krawcowi zaniesiesz”. Tak to 
nasz wielkopolski Utopek paradziył 
sie w nowym kabocie po swojim ujku, 
kerego sie jednak wyparł. Że to jest 
prowda o tym “Oszkubku”, to jeszcze 
idzie dzisiej w nikerych gazetach prze
czytać.

BOGDAN DZIERŻAWA

Tela mi z kabocika zostało... Rys.: B. Dzierżawa
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Czerwony kabocik



Moda
n a śp iew an ie

Jeszcze do lat 60. naszego stulecia w Rybniku istniał zespól mandolinistów. 
Jego próby odbywały się w szkole podstawowej obok starego kościoła.

Abecadło
Rzeczy

Śląskich

Święta Cecylia należała do tych 
chrześcijan - męczenników pierw
szych wieków, którzy oddali życie 
podczas rzymskich prześladowań oko
ło 300. roku. Tradycja mówi, że Cecy
lia, jako przedstawicielka znakomitego 
rodu rzymskich patrycjuszy, umiała 
grać na harfie i modnych wtedy orga
nach wodnych. Właśnie ze względu na 
to podanie, św. Cecylia stanie się w 
późniejszych wiekach patronką muzy
ki, muzyków, kompozytorów, organi
stów i chórów kościelnych. Dzień św. 
Cecylii obchodzony jest 22 listopada.

W XVII, XVIII i XIX wieku kościół 
katolicki pod naporem protestanty

zmu, przyjmował postawę obronną. 
Ż ycie kościelne uginało się pod napo
rem przepisów i kanonów, ale próby

reformy kościelnej podejrzewano o 
zgubne wpływy modernizmu i liberali
zmu. Wielu światłych ludzi dostrzega
ło potrzebę zmiany, jednak o głębo
kich reformach teologicznych na razie 
nie mogło być mowy. Dokonał tego 
dopiero Sobór Watykański II /1962- 
65/.

W XIX wieku podjęto natomiast 
udaną próbę reformy śpiewu i muzyki 
kościelnej. Pierwszym ośrodkiem tego 
ruchu odnowy były kraje niemieckie, a 
głównie Bawaria, gdzie w 1868 roku 
powstało propagujące te idee Towa
rzystwo św. Cecylii /Cecilienverein/. 
Ruch ten uzyskał poparcie papieża 
Piusa IX, a w Ratyzbonie powołano 
do życia szkołę muzyki kościelnej. 
Program tej reformy miał na celu 
przede wszystkim pielęgnowanie chorału

chorału gregoriańskiego, popieranie mu
zyki polifonicznej dawnych i nowych 
mistrzów, pielęgnowanie śpiewu ludo
wego i śpiewu chórów kościelnych i 
troska o poprawną grę organową i wy
kształcenie organistów.

Reforma - muzyki kościelnej bardzo 
szybko znalazła gorących propagato
rów daleko poza Bawarią. Należy pa
miętać, iż Bawaria na przełomie XIX i 
XX wieku była, podobnie jak Śląsk, 
częścią wielkich Niemiec. Tak więc 
ruch reformy kościelnej bardzo szybko 
dotarł również na nasze ziemie. Stało 
się tak głównie poprzez duchowień
stwo katolickie, które kształcone na 
wydziale teologicznym Uniwersytetu 
Wrocławskiego, dogłębnie stykało się 
tam z najnowszymi prądami myśli teo
logicznej i duszpasterskiej. Tak wy

kształceni księża rozjeż
dżali się do swych para
fii, gdzie w praktyce rea
lizowali postulaty Towa
rzystwa św. Cecylii. Re
formie tej zawdzięczamy 
powstawanie na Górnym 
Śląsku tak wielu chórów 
kościelnych, prowadzo
nych głównie przez bar
dzo dobrze wykształco
nych i odpowiednio wy
soko opłacanych za swą 
pracę organistów. Chóry 
kościelne przyczyniły 
się bardzo do “rozśpie
wania” dawnego Śląska. 
Na próbach chórów lu
dzie zapoznawali się z 
elementarnymi zasadami 
śpiewu, emisji głosu, z 
notacjami muzycznymi, 
dyrygenturą, z repertua
rem oraz najogólniej 
mówiąc z szeroko pojętą 
kulturą muzyczną. W tak

przygotowanym do śpiewania i słucha
nia muzyki społeczeństwie rozwijała 
się potrzeba wykraczania ze śpiewem 
poza mury kościołów. Oprócz chórów 
kościelnych powstają również liczne 
świeckie towarzystwa śpiewacze i ze
społy muzyczne. Bardzo popularny na 
Śląsku staje się akordeon, nazywany 
potocznie “cyją” oraz mandoliny. Ileż 
to istniało jeszcze po II wojnie świato
wej zespołów mandolinowych i akor
deonowych! Nie można oczywiście 
zapominać o dętych orkiestrach górni
czych i hutniczych oraz o kapelach 
weselnych.

Wielkie rozśpiewanie Śląska za
wdzięczamy oczywiście nie tylko 
omawianej wyżej reformie cecyliań
skiej, ale również zwykłej potrzebie 
rozrywki w wielkich śląskich miastach 
i osiedlach robotniczych, gdzie po pra
cy można było oddać się rozwijaniu 
własnych zainteresowań. Jedni hodo
wali króliki, kanarki czy gołębie, inni 
grali w skata, natomiast ci o szerszych 
zainteresowaniach chodzili w tygo
dniu na próby chóru, zaś w niedziele 
na koncert. A kiedy już taki chórzysta 
złapał “bakcyla" śpiewania, to "nało
gu” tego nie potrafił się już wyzbyć do 
końca życia. Tak to jest ze śpiewa
niem. Zapytajmy o to starych chórzystów

Przez ostatnich kilkanaście lat obser
wujemy poważny kryzys ruchu śpie
waczego. Przyczyną tego jest przede 
wszystkim konsumpcyjny stosunek do 
życia, a co za tym idzie zubożanie kul
turowe oraz ogłupiające nurty w mło
dzieżowej muzyce rozrywkowej. 
Szkoły mają coraz mniej pieniędzy na 
opłacanie nauczycieli prowadzących 
lekcje śpiewu i chór szkolny, a nieoby
ta z muzyką młodzież reaguje śmie
chem podczas okazjonalnych spotkań, 
np. z muzyką operową. Trudno się 
spodziewać, że odnowa życia muzycz
nego wyjdzie z naszych kościołów, w 
których brakuje dobrze opłacanych i 
wykształconych organistów. A dla po
równania powiedzmy, że w Niemczech 
i Austrii organista kościelny musi mieć 
wyższe wykształcenie, a do jego obo
wiązków należy przygrywanie do na
bożeństw, krótki koncert muzyczny po 
każdej mszy św. oraz prowadzenie 
chóru kościelnego. Podobnie wysokie 
osiągnięcia w propagowaniu życia 
muzycznego mają Węgrzy i Anglicy. I 
w tych krajach średnia wieku człon
ków chórów kościelnych nic wynosi 
60 lat, jak to bywa u nas. Zatem wzdy
chanie za dawną świetnością jest cał
kowicie uzasadnione.

MAREK SZOŁTYSEK

Z okazji dnia św. Cecylii w sobotę 21 listopada 1931 roku w Rybniku odbył się powiato
wy zlot chórów. Impreza musiała mieć bardzo doniosłe znaczenie, skoro na uroczystość 
przybył osobiście starosta rybnicki pan Troska /siedzi szósty od lewej/.

Mohairowa sztukaKina

“APOLLO”
18 listopada, godz. 14.00, 17.00, 
19.15
19 listopada, godz. 15.30, 17.30,
20 listopada, godz. 17.00, 19.15 
“EKSPLOZJA” , prod. USA
22-24 listopada, godz. 17.00 i 19.15, 
“WILK” , prod. USA 
“PREMIEROWE” przy TZR 
Czwartek - 24 listopada , godz. 
16.00 i 19.00 “ŻEGNAJ MOJA KON
KUBINO” prod. Chiny/Hong Kong, 
cena 35.000.-zł 
DKF “EKRAN” przy TZR 
JUBILEUSZOWE KONFRONTA
CJE FILMOWE
Poniedziałek, 21 listopada godz.
18.00, “PLANETA MAŁP”, prod. 
USA, reż. F.J. Schaffner, “ZAKO
CHANE KOBIETY”, prod. ang., reż 
K. Russel /łączny czas seansu 4 godz./ 
Wtorek, 22 listopada, godz. 18.00, 
“SANDAKAN NR 8”, prod. jap., reż. 
K. Kumei, “ŻEGNAJ MOJA KON
KUBINO”, prod. Chiny/Hong Kong, 
reż. C. Kaige /łączny czas seansu 4 i 
pół godziny/
Środa 23 listopada, godz. 18.00, “08/ 
15”, cz. 1 “KOSZARY” prod. RFN, 
reż. P. May, “WŚCIEKŁE PSY” prod. 
USA, reż. Q. Tarantino /łączny czas 
seansu 3 godz. 20 min./.
Cena za 1 dzień 50.000.-zł, za 6 fil
mów 80.000.-zł, za cały festiwal 
250.000.-zł.
“WRZOS” - Niedobczyce 
Niedziela, 20 listopada godz. 17.00

“MILIONER W SPODENKACH”, 
prod.. USA
“ZEFIR” - Boguszowice 
20 - 24 listopada, godz. 17.00 i 19.00 
“KOCHAM KŁOPOTY” prod. USA 
“WAWEL” - Rydułtowy 
19-20 listopada, godz. 19.00 “CZY
STA FORMALNOŚĆ” prod. fr.-wł. 
godz. 16.30, “CO GRYZIE GILBER
TA GRAPE”, prod. USA

 Koncerty

Dom Kultury - Niedobczyce 
Wtorek, 18 listopada, godz. 19.00 
Niedobczyckie Wieczory Muzyczne 
“Mini Zaduszki”, Andrzej TREFON 
- gitara, Marek ZACHARYASZ - poe
zja

Dyskoteki

Piątek 18 listopada, Restauracja 
“OLIMPIA” godz. 20.00 - 2.00 cena
30.000. -zł, Sobota 19 listopada, 
MAŁA SCENA RYBNICKA,
GODZ. 19.00 - 1.00, cena 40.000.-zł 
KINO “APOLLO” godz. 20.00 - 
2.00____________________________

Tańce

Niedziela , 20 listopada MAŁA 
SCENA RYBNICKA - Spotkanie 
przy blasku świec i rytmach przebojów 
lat 60 i 70., godz. 17.00 - 20.00, cena
40.000. -zł

/gw/

Aż z Czech przyjechała Renata FI
LIPOWA, artystka, której wystawę 
otwarto 16 listopada w klubie pacjenta 
Państwowego Szpitala dla Nerwowo i 
Psychicznie Chorych. Prace Renaty 
Filipowej powstają w technice art pro
tis - są wykonywane ze zgrzebnej, mohairowej

mohairowej wełny. Technika ta powstała 
dwadzieścia lat temu w fabryce odzie
ży w Brnie. Tkanina okazała się za 
gruba i zbyt ciężka do noszenia, za to 
spodobała się artystom. Sporo artpro
fisowych dzieł trafiło do Ameryki i Ja
ponii. Sama Renata Filipowa dwukrotnie

nie wystawiała w Szwajcarii, jej trze
cia zagraniczna wystawa odbywa się 
właśnie w Rybniku.

Gobeliny Filipowej to przede wszy
stkim bardzo ekspresyjne abstrakcje. 
Na pierwszy rzut oka niezwykle trud
no odróżnić je od prac malarskich. Re
nata Filipowa wspomina, że w czasie 
wernisażu w Szwajcarii musiała na 
oczach widzów wykonać kawałek tka
niny, by uwierzyli, że można to zrobić 
bez malowania. Nadzwyczaj delikatne 
efekty kolorystyczne, płynne przejścia 
barw sprawiają bardzo malarskie wra
żenie - właściwie dopiero dotknięcie 
gobelinów przekonuje, że naprawdę są 
to tkaniny, dlatego na wystawach prac 
Renaty Filipowej nie można zabronić 
dotykania eksponatów.

Filipowa doskonale opanowała tech
nikę, którą się posługuje, swoją wełną 
potrafi stworzyć każdy efekt plastycz
ny. “Przywiozłam też moje trzy obraz
ki - stwierdziła artystka - żeby udowo
dnić, że potrafię trzymać pędzel”.

Jak doszło do zorganizowania eks
pozycji prac Renaty Filipowej w szpi
talu psychiatrycznym? Artystka w 
maju, w czasie międzynarodowej kon
ferencji “Dziś i jutro szpitala psychia
trycznego w Rybniku”, zobaczyła wy
stawę prac plastycznych pacjentów, 
które zrobiły na niej ogromne wraże
nie. Postanowiła wówczas nauczyć 
techniki art profisu terapeutów, którzy 
mogliby przekazać ją  pacjentom, a 
przy okazji przywiozła swoje dzieła. 
Być może za kilka miesięcy w szpitalu 
będzie można zobaczyć wystawę art- 
profisowych tkanin, wykonanych 
przez pacjentów. K.M.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

Tkanina Renaty Filipowej wykonana techniką art protis



Zarząd Miasta Informuje
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 

W RYBNIKU ul. 3 Maja 12
ogłasza

przetarg nieograniczony
na sprzedaż samochodu osobowego

fiat 125 nr rejestr. KAF 499P.
Cena wywoławcza : 19.500.000.-zł 

Przetarg odbędzie się 30 listopada 1994 r. o godz. 12.00 na placu 
Ekipy Remontowej ul. Dworek 38. Pojazd można oglądać na E.R. Dworek 

w godz. 8.00 - 14.00 na trzy dni przed przetargiem.
Wadium w wysokości 10 procent ceny wywołania należy wpłacić w kasie 
ZGM najpóźniej w dniu przetargu. Do ceny zaoferowanej w przypadku 

przyjęcia oferty zostanie naliczony podatek VAT w wysokości 22 procent. 
Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie 

zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej ceny wywoławczej.

Rybnicka Spółka Węglowa S.A.
Kopalnia Węgla Kamiennego 

“Jankowice” w Rybniku

ogłasza pisemny przetarg
na najem restauracji “FOKA” o pow. 910 m. kw. wraz z przynależnymi 

piwnicami o pow. 212 m. kw. położonej w Rybniku-Boguszowicach,
Plac Pokoju 1.

Stawka wywoławcza czynszu miesięcznego 15.000.-zł / m kw.
Oferty prosimy składać w dziale gospodarczym i mieszkaniowym kopalni. 
Otwarcie ofert nastąpi w 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w prasie /lub 

w najbliższym dniu roboczym/ w siedzibie kopalni o godz. 10.00.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 

10 mln zł w kasie kopalni najpóźniej w dniu otwarcia oferty.
Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty lub odstąpienia od prze

targu bez podania przyczyn. Wszyscy oferenci zostaną powiadomieni o wyni
ku przetargu. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przy
jęte będzie zwrócone, a oferentowi którego oferta zostanie przyjęta - zarachowa
ne na poczet czynszu. Wadium przepada na rzecz kopalni jeżeli oferent uchyli się 
od zawarcia umowy.

Dodatkowe informacje uzyskać można w dziale gospodarczym i mieszkanio
wym /tel. 23031-6 w. 5661, 5660/.

Ogłoszenia drobne
KUPIĘ LUB 
WYNAJMĘ 

KAWALERKĘ 
(małe mieszkanie) 

na terenie Rybnika.
Tel. 28-825

N ow e
sk lepy

* Akcesoria meblowe, lakiery, a także 
anteny można kupić w sklepie, który 
otwarto na rogu placu Kopernika i uli
cy Miejskiej.
* Sprzedażą taniej odzieży i instru
mentów muzycznych zajmuje się sklep 
przy ul. Sobieskiego 19, jest tam też 
komis instrumentów.

P rzecen y
* Tańsze obuwie jesienne można kupić 
w “Bodarze” przy pl. Wolności.

/K/

W r a z i e  p o t r z e b y

Zebrania sprawozdawczo-wyborcze 
Rad Dzielnic

Zapraszamy mieszkańców poszczególnych dzielnic do licznego 
udziału w zebraniach sprawozdawczo-wyborczych Rad Dzielnic.
A oto harmonogram najbliższych spotkań:

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.

CHWAŁOWICE 
ŚRÓDMIEŚCIE 
PółNOC 
ORZEPOWICE 
ZAMYSŁÓW 
MEKSYK 
RYBNICKA KUŹNIA 25.11

18.11. /piątek/ godz. 17.00
21.11. /poniedziałek/ godz. 16.00
21.11 /poniedziałek/ godz. 18.00
22.11 /wtorek/ godzi 7.00

24.11 /czwartek/ godz. 17.00
25.11 /piątek/ godz. 17.00 

/piątek/ godz. 17.00

Dom Kultury 
TZR "Sala Kameralna" 
SP5 
SP 32 
SP 6

Sala Tech.Budowl. 
SP 15

Mała Scena Rybnicka
w Rybniku, ul. Kościuszki 54 

zaprasza na

W zebraniach tych uczestniczyć będą prezydent lub wiceprezydenci naszego mia
sta oraz radni wybrani w poszczególnych dzielnicach.

|  ZABAWĘ SYLWESTROWĄ

 31 grudnia 1994 od godz. 20.00
Cena biletu wraz z konsumpcją

UMIARKOWANA
 Informacji udziela MSR - 23-195

n o wo o t warty
NIGHT CLUB - DISCO

“JACK PUB”
Rybnik-Wielopole, ul. Gliwicka 109 

zaprasza w każdy weekend od 20.00 
do późnych godzin nocnych na wspaniałą zabawę.

Organizujemy ZABAWĘ ANDRZEJKOWĄ 
oraz SAL SYLWESTROW Y

U MIA R K O WA N E  C E N Y  Tel. 26 858 od godz. 17.00 do 22.00.

POG. RATUNKOWE: 999, 23-666 
POLICJA: 997, 21-091
STRAŻ MIEJSKA: 27-254 w godz. 6.00-22.00 
STRAŻ POŻARNA: 998, 28-867
POG. GAZOWE: 55-37-91, 55-37-56, 55-38-28, 55-38-87
POG. ENERGETYCZNE: 210-71
POG. WOD.-KAN.: 236-81, 261-92, 266-47
POG. CIEPŁOWNICZE: 249-56, 246-45
INFORMACJA: PKS 22-242, PKP 23-009, WPK 21-820
POSTÓJ TAXI: 236-60, 286-60
RADIO TAXI: 27-000
POSTÓJ TAXI BAGAŻOWYCH: ul. Młyńska, tel. 23-561 
NOCNY DYŻUR APTEK: od 18 listopada do 124 listopada Rybnik 
”Pod orłem” ul. Hallera tel. 22-606

CENNIK OGŁOSZEŃ W “GAZECIE RYBNICKIEJ

• 1 cm2 - 8.000 zł 
1/4 strony - 900.000 zł 
1/2 strony - 1.600.000 zł 
3/4 strony - 2.400.000 zł 
1 strona - 3.000.000 zł 
1 słowo - 5.000 zł

...U NAS 
SZYBKO 
I TANIO

FUJI FUJICOLOREKSPRESS 
Rybnik, Reja 2

Wywoływanie negatywów w procesie C-41 i wykonywanie 
odbitek w ośmiu formatach. Terminy od 1 do 24 godzin.

4  zdjęcia paszportowe - tylko 50 tys zł,-
"Dziś fotografujesz - dziś masz zdjęcian

Mała Scena Rybnicka
Rybnik, ul. Kościuszki 54 

zaprasza na

DYSKOTEKĘ ANDRZEJKOWĄ
w sobotę 26 listopada 94 

od 18.00 -1.00
Bilety w cenie 40.000 zł do nabycia na MSR

Czwartkowa Giełda Cenowa

Miejski Zarząd Szkół i Przedszkoli 
oraz Mała Scena Rybnicka

zapraszają na

BAL ANDRZ EJKOWY
dla pracowników oświaty 

który odbędzie się 30 listopada.
W programie:

* koncert zespołu South Silesian Brass Band
* przeboje lat 60. i 70.
* konkursy

Bilety w cenie 60.000 zł rozprowadza MZSiP

Mała Scena Rybnicka
Rybnik, ul. Kościuszki 54 

zaprasza
w każdą niedzielę 

listopada na 
SPOTKANIA 

WIECZOROWĄ PORĄ 
prz blasku świec 

i rytmach przebojów z lat 
60. i 70.

od godz. 17.00 do 22.00
Cena biletów 40.000 zł 

M i ę s o sch ab
w olow e
extra

szynka wp. 
gotow ana śląska

PIOTROWSKI 91,1 91,1 136,7 70,2

P o w s ta ń c ó w  16 89 89,8 121 74
TARG 8 4 - 8 8 8 5 -9 1 128- 130 71

Owoce/Warzywa pom idory papryka winogrona ziemniaki

R a c ib o rsk a  15 36 49 37 3.8

M iejska 2 30 45 42 4

TARG 3 0 - 4 5 3 0 - 5 5 3 5 - 4 5 4

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

J a n  N o g a 14,5 13,5 3 9

H e rm e s 15 15 2,8 7,5-9

TA R G 1 3 -1 3 ,5 1 2 ,5 -1 3 ,5 2 ,2 -3 ,2 7-8,3

W a l u t y dolar marka czeska francuska

P e w e x  d u ż y 23350\23550 15130\ 15280 810\820 4380\4460

Delikatesy, ul. Miejska 23400\23600 15130\15360 810\820 4380\4460
G allux, R y n e k 23350\23550 15130\ 15280 805\820 4380\4480

8 GAZETA RYBNICKA, TEL. 28 8 2 5



Koszykówka  Koszykówka

K o szy k a rsk i m ecz  
na szczycie  w  B o g u szo w ica ch
Koszykarki RMKS-u Rybnik, po 

serii zwycięstw w meczach II ligi, 
doznały pierwszej w tym sezonie po
rażki. W sobotę 12 listopada do hali 
kopalni “Jankowice” w Boguszowi
cach, przyjechała uznawana za fawo
ryta rozgrywek drugoligowych druży
na, a mianowicie zespół AZS-u Van 
Pur Rzeszów. Rywal rybnickich ko
szykarek poważnie myśli o awansie do 
ekstraklasy, dlatego też wszystkie me
cze zespół stara się wygrywać dużą 
różnicą punktów. Przed sobotnim me
czem dwóch zespołów, które do tej 
pory nie przegrały ani jednego poje
dynku ligowego, trener zespołu 
RMKS-u Mirosław Orczyk stwier
dził: “Bardzo trudno będzie pokonać 

z espół gości. Chciałbym aby dziewczy
ny dały z siebie wszystko i stworzyły 
ciekawe widowisko. Dla naszego ze
społu ważniejszy będzie mecz z Glini

kiem Gorlice, w tabeli plasuje się za
raz za nami ”.

Od pierwszych minut spotkania ze
spół z Rzeszowa prezentował szybką 

grę, bardzo dobre wyszkolenie tech
niczne i po dziesięciu minutach pro

wadził już różnicą 10 punktów: 21-11.

Szkolna Dziecięca 
Liga Koszykówki

MKKS Rybnik pragnie wspólnie z 
innymi instytucjami zorganizować na 
terenie naszego miasta “Szkolną Dzie
cięcą Ligę Koszykówki”, której organizatoramiorganizatorami będą: Urząd Miejski w 
Rybniku, zarząd miejski SZS, Za
rząd Szkół i Przedszkoli, Delegatura 
Kuratorium Oświaty i Wychowania, 
MOSiR Rybnik, instytucje państwo
we i firmy prywatne, MKKS “Ryb
nik”.

Po tym okresie gry rybnickie koszy
karki dopingowane przez publiczność, 
która w tym dniu spisała się na piątkę 
z plusem, zaczęły coraz lepiej grać za
równo w obronie, jak i ataku. Druga 
część I połowy to bardzo wyrównana 
gra i I połowa zakończyła się piętna
stopunktowym prowadzeniem zespołu 
gości 41-26. II połowa spotkania, 
podobnie jak końcówka I to wyrówna
na gra obu zespołów, jednak o zmniej
szeniu przewagi punktowej nie było 
mowy. Zespół gości, bardziej do
świadczony, bardzo uważnie grał w 
obronie, nie pozwalając rybniczankom 
na zmniejszenie przewagi punktowej. 
Mecz zakończył się wynikiem 82-66 
dla zespołu gości. Jak stwierdził po 
meczu trener zespołu z Rzeszowa Ma
rian Marciniec, jego zespół miał to 
spotkanie wygrać przynajmniej 20 
punktami. Jak widać, zespół rybnic
kich koszykarek bardzo dzielnie się 
bronił i kto wie, gdyby nie pierwsza 
część spotkania, w której rybnickie ko
szykarki popełniły sporo błędów, 
może wynik byłby zupełnie inny. Po 
meczu rybniccy trenerzy byli zadowo
leni z gry swoich zawodniczek. Zespół

działalność ZIMOWA GIEŁDA 
SPRZĘTU SPORTOWEGO I NIE 
TYLKO, organizowana przez Stowa
rzyszenie Oświatowe Rodzice Dzie
ciom ze Społecznej Szkoły Podstawo

wej.
Spotkania wszystkich, którzy 

chcą kupić, sprzedać i zamienić

 K o s z y k ów k a
zespół, który dopiero zdobywa doświad
czenie stawił spory opór drużynie, 
która to doświadczenie posiada.

W zespole rybnickim bardzo dobrze 
zagrały Agnieszka Kuszka i Gabriela 
Fulbiszewska, zdobyły one w sumie 
39 punktów. Swoimi śmiałymi atakami 
podrywały cały zespół do jeszcze lep
szej gry. Mimo niekorzystnego wyniku 
cały zespół zasługuje na uznanie za 
walkę, którą podjął przeciwko zespo
łowi z Rzeszowa. Kilka słów należy 
poświęcić także kibicom, którzy w 
komplecie przyjechali do Boguszowic, 
aby dopingować swoją drużynę. Takie
go dopingu w tej hali nie było już bar
dzo dawno. Kibice, za przykładem ko
szykarek, dawali z siebie wszystko i 
dlatego też ten pojedynek ligowy 
dwóch najlepszych zespołów był 
wspaniałym widowiskiem.

Za tydzień, 19 listopada koszykar
ki RMKS-u Rybnik podejmują u 
siebie zespół Glinika Gorlice. Będzie 
to z pewnością bardzo ciekawy poje
dynek i emocji na pewno nie zabrak
nie. Stawką tego spotkania będzie po
zycja wicelidera drugoligowej tabeli. 
Mam nadzieję, że kibice zjawią się w 
komplecie w hali w Boguszowicach i 
swoim dopingiem pomogą rybnickim 
koszykarkom w odniesieniu szóstego 
ligowego zwycięstwa. Początek spo
tkania o godz. 16.30.

sprzęt sportowy będą się odbywały 
co niedziela przez cały sezon zimowy, 
z wyjątkiem okresu świątecznego od 
godz. 9.00 do 13.00 na tyłach budyn
ku Politechniki Śląskiej przy ul. Ko
ściuszki 54 w Rybniku.

Wystawcy będą musieli uiścić opłatę 
w wysokości 20 tys. zł.

Gloria Victis

MARCIN TROSZKA

Już 27 listopada rozpoczyna działalność

Mecze odbywać się będą od połowy 
listopada br. do pierwszego czerwca 
1995 roku w salach gimnastycznych 
szkół podstawowych, w sali Komendy 
Policji oraz w sali MOSiR-u. 
Uczestnikami rozgrywek będą repre

zentacje rybnickich szkół podstawo
wych z rocznika 1982. Wstępnie zgło
siło się 12 zespołów /150 uczestników

 Zawody będą rozgrywane systemem 
turniejowym po trzy zespoły w grupie. 
Każda szkoła będzie organizatorem 
czterech turniejów. Czas gry 4x10 wg 
przepisów PZKosz. Turnieje będą się 
odbywać w soboty w godz. 9.00 - 
13.00 dwa razy w miesiącu.

Kronika policyjna

Radlińskie Towarzystwo Przyja
ciół Szermierki oraz Rybnicka Spół
ka Węglowa SA - KWK “Marcel” są
organizatorami imprezy sportowo-ar
tystycznej pod nazwą “Barbórkowa 
Rewia Szpady - Gloria Victis” z 
udziałem reprezentacji Polski w skła
dzie: Witold Gadomski /AZS - AWF 
Warszawa/, M arek Jendryś /Piast 
Gliwice/, Sławomir Nawrocki /Kole
jarz Zielona Góra/, Bartłomiej Ku
rowski /Piast Gliwice/, Maciej Koło
dziejczyk.

Impreza odbędzie się 26 listopada o 
godz. 16.30 w Domu Kultury KWK

skradł pieniądze oraz znajdujące się w 
środku... jajka.

Marcel w Wodzisławiu-Radlinie.
W programie turniej szermierczy 

“Masters ’94" o tytuł najlepszego 
szpadzisty roku 1994, występ kabaretu 
“PIRANIA” oraz występ gwiazdy wie
czoru grupy - “POD BUDĄ”.

Dochody z imprezy zostaną przezna
czone na dalsze leczenie ciężko chore
go zawodnika sekcji szermierczej KS 
“Górnik Radlin” Pawła Ratajczaka.

Bilety w cenie 60.000.- zł do naby
cia w zakładowym domu kultury ko
palni “Marcel” oraz w sali szermier
czej Domu Sportu .

dwa akumulatory o wartości 5 mln zł.

Do sklepu przez dziurę
W nocy z 10 na 11 listopada nieznani 
sprawcy włamali się do sklepu spo
żywczego przy ul. Rzuchowskiej w 
Dzimierzu. Do środka weszli po wybi
ciu otworu w stropie piwnicy. Skradli 
alkohole i papierosy o wartości 15 mln 
zł.

Do forda przez wywietrznik
W nocy z 7 na 8 listopada przy ul. Sła
wików włamano się do samochodu 
ford sierra na niemieckich numerach 
rejestracyjnych. Sprawcy wybili szyb
kę wywietrznika i skradli radiomagne
tofon oraz kilka kaset o wartości 500 
marek niemieckich.

Pojechali białym mercedesem
ty nocy z 6 na 7 listopada nieznani 
sprawcy skradli samochód osobowo- 
towarowy marki mercedes benz 208D 
koloru białego. Auto było zaparkowa
ne przy ul. Chabrowej.

Kradzione perfumy
7 listopada w domu handlowym Her
mes przy ul. Chrobrego w Rybniku za
trzymano kobietę, która usiłowała 
ukraść kosmetyki wartości 589 tys. zł.

Złodziej z jajami
W nocy z 7 na 8 listopada włamano się 
do cukierni przy ul. Hibnera. Sprawca 
wybił szybę i po wejściu do środka

Maluchem w ładę
8 listopada o godz. 12.45 na ul. Mała
chowskiego 29-letnia kobieta prowa
dząca fiata 126p nie opanowała poja
zdu i zjechała na lewą stronę jezdni. 
Maluch zderzył się z zaparkowaną tam 
ładą samara. W wyniku wypadku 
obrażenia odniosła kobieta kierująca 
fiatem, pasażerka oraz 2,5-letni chło
piec. Wszystkich przewieziono do 
szpitala przy ul. Rudzkiej.

Do żuka po akumulatory
W nocy z 10 na 11 listopada włamano 
się do samochodu żuk zaparkowanego 
przy ul. Dworcowej. Sprawca wszedł 
do auta po wypchnięciu szybki. Skradł

Koszykówka

Gorące
derby

Niezwykle emocjonujące spotka
nie rozegrały na parkiecie SP 28 w 
Wodzisławiu zespoły “O dry” Wo
dzisław i MKKS “Rybnik”.
Licznie zgromadzeni kibice koszy
kówki zobaczyli zacięty, stojący na 
dobrym poziomie mecz wygrany przez 
“Odrę” 96:94 /58:48/. Po wygranej 
pierwszej połowie, wodzisławianie nie 
potrafili “rozbić” strefowej obrony go
ści, którzy objęli nawet prowadzenie 8 
pkt. w II połowie. W ostatniej minucie 
rzut za 3 pkt. A. Korzenia zdecydo
wał o wygranej. Punkty dla obu zespo
łów zdobyli: Kobacki - 30, Mularski
- 23, Bieniek - 13, Dąbrowski - 10, 
Korzeń - 7, Marszałek - 7, Kanfo
niak - 6 dla “Odry” oraz Marciniak - 
34, Pierchała - 34, Pierchała - 24, 
Borgul - 14, Grzybek - 12, Zielonka
- 7 dla MKKS-u.

Koszykówka w Wodzisławiu zdoby
ła sobie sporą liczbę sympatyków. Sala 
gimnastyczna SP 28 z trudnością mie
ści chętnych do oglądania widowisko
wego “basketu”.

Porażka
kadetów

Pierwszą porażkę z MOSM Tychy 
97:68 /52:32/ ponieśli w rozgryw
kach “kadeci” MKKS “Rybnik”. Ze
spół z Tych był zdecydowanie lepszy, 
lepiej się bronił i mimo słabszych wa
runków fizycznych górował w “walce 
pod tablicami”. Punkty zdobywali: K. 
Borgul - 23, R. Schinske - 19, R. 
Pietrasik - 10, A. Kisiel - 6, Ł. Żyła - 
4, M. Balcerzyk - 4, Ł. Mańka - 2.

Turniej
koszykówki
dziecięcej

12 listopada w hali komendy policji 
w Rybniku odbył się turniej koszy
kówki dziecięcej chłopców z rocznika 
1982 i młodszych z udziałem drużyn: 
Pawłowic, Żor, Rybnika “Nowin” i 
Rybnika “Centrum”.
Organizatorami turnieju byli: MKKS 
“Rybnik” i firma M. Salamona. 
Wyniki turnieju:
Żory - Pawłowice 22:20 /10:6/, Ryb
nik “Nowiny” - Rybnik “Centrum” 
32:31 /16:21 /, Pawłowice - “Centrum” 
24:44 /14:17/, “Nowiny” - Żory 40:21 
/19:8/, Pawłowice - “Nowiny” 18:49 / 
12:25/, “Centrum” - Żory 35:31 / 
19:13/.

Zaszalał w “Basi”
11 listopada o godz. 14.30 w barze 
piwnym “Basia” przy ul. 1 Maja jeden 
z klientów dokonał nie lada wyczynu. 
Zniszczył 40 kufli o łącznej wartości 1 
mln zł. Właściciel lokalu wezwał poli
cję. Sprawca został zatrzymany w are
szcie.

Wynieśli piecyk
W nocy z 11 na 12 listopada w Janko
wicach włamano się do baru gastrono
micznego przy ul. Nowej . Po urwaniu 
kłódek zabezpieczających kratę i wy
ważeniu drzwi skradziono ze środka 
kuchenkę mikrofalową, piecyk ogrze
wania gazowego, telewizor “Wenus”, 
dwie butle gazowe i 326 tys. zł. w go
tówce. Łączna wartość skradzionych 
przedmiotów wyniosła 20 mln zł.

Szachy

Szachowanie
nauczycieli

Pedagodzy grający w szachy mają 
okazję sprawdzić swoje umiejętności 
podczas Jesiennego Turnieju Sza
chowego Nauczycieli, który odbędzie 
się już w sobotę, 19 listopada. Zawo
dy, zorganizowane z okazji Dnia Edu
kacji Narodowej, zostaną rozegrane w 
godzinach 10.00 - 16.00 w klubie na
uczyciela, który mieści się w budynku 
Delegatury Kuratorium Oświaty i Wy
chowania przy ul. 3 Maja 29. P ra
cownicy oświaty mogą zgłaszać swój 
udział w rozgrywkach telefonicznie 
w biurze zarządu ZNP, pod numerem 
22-876.

Ciekawi jesteśmy, jakich przedmio
tów uczą belfrzy, którzy sięgną po sza
chowe laury. Może są to matematycy? 
A może, skoro szachy są jedną z dys
cyplin sportowych, zwyciężą nauczy
ciele wf?

/K/

S z a c h y
w

Chwałowicach
W niedzielę 20 listopada 1994 r. o 

godz. 9.00 w klubie NOT w Chwało
wicach odbędzie się Rodzinny Tur
niej Szachowy.

W sobotę 26 listopada o godz. 
10.00 w domu kultury w Chwałowi
cach komputery zmierzą się z progra
mem szachowym oraz odbędzie się 
konkurs wiedzy o szachach.

Zaś 3 grudnia o godz. 9.00 w klubie 
NOT w Chwałowicach rozpocznie się 
Barbórkowy Turniej Szachowy.

Tabela turnieju:
1 .Rybnik “Nowiny” -3-6 121 : 70
2.Rybnik “Centrum” -3-5 110 : 97
3. Żory -3-4 74 : 95
4. Pawłowice -3-3 62: 115

Wyróżniający się zawodnicy i opie
kunowie otrzymali nagrody książkowe 
ufundowane przez byłego koszykarza 
ROW-u, M. Salamona. Wyróżniono 
K. Zygmunta, Ł. Suskiego, Ł. Graja / 
Rybnik “Nowiny”/ , R. Kacprzyka, R. 
Poloka /”Centrum”/, K. Złotnika, P. 
Kotkowskiego /Żory/, Sz. Kozłow
skiego, K. Madeja /Pawłowice/ 

Kolejny turniej “Dziecięcej Ligi 
Miasta ROW-u” zostanie rozegrany 10 
grudnia 1994 r. w “Klubie Energety
ka” . Oprócz drużyn, które grały ostat
nio, udział wezmą dodatkowo repre
zentacje Jastrzębia oraz Czerwionki- 
Leszczyn.

Uważaj na targowisku!
12 listopada na targowisku przy ul. 
Hallera okradziono jednego z mie
szkańców Rybnika. Kieszonkowiec 
zabrał mu portfel z gotówką w kwocie 
14 mln zł, 70 marek niemieckich oraz 
dokumenty.

Grzebał w spodniach
12 listopada na krytym basenie przy 
ul. Powstańców nieznany sprawca 
skradł 1 mln zł z wiszących w szatni 
spodni.

Skradli ładę
12 listopada o godz. 22.00 przy ul. Ry
mera w Niedobczycach skradziono 
zieloną ładę 1500. Jak widać wytwory 
przemysłu radzieckiego cieszą się nie
słabnącym zainteresowaniem.

GAZETA RYBNICKA. TEL. 2 8 8 2 5



Z d jęc ie  z a lb u m u  
c z y te ln ik ó w

F U JIC O LOR

Mały traktorzysta - trzyletni Hubert. 
Zdjęcie Mariana L.

Zapraszamy na
szych Czytelników 
do wspólnego oglą
dania zdjęć. Wystar
czy przyjść do re
dakcji z ciekawym 
zdjęciem, które po 
skopiowaniu na
tychmiast zwróci
my. / Można też 
wrzucić je do na
szych "żółtych 
skrzynek"/.

Autora najsympa
tyczn ie jszego  lub 
najbardziej "odja
z d o w e g o ” zdjęcia  
firma "EKSPRES  
FUJI", Rybnik, ul. 
Reja 2 nagrodzi  
bezpłatnym w yw o
łaniem i w y k o n a
niem odbitek z rol
ki filmu.

W naszym nieu
stającym kon
kursie na najcie
kawsze zdjęcie z 
albumu czytelni
ków nagrody 
otrzymują: 

ANTONI 
TKOCZ /GR 40/ 

i BARTOSZ 
SAPOTA /GR45/

damiani
RYBNIK RYNEK 6

Wśród autorów 
prawidłowych 

rozwiązań 
rozlosujemy 

2 bony towarowe 
po 200 tys. zł każdy, 

ufundowane 
przez sklep 
DAMIANI, 

Rybnik, Rynek 6

P o d  z n a k a m i  z o d i a k u

BARAN - Gdy stanie się coś złego, instynktownie szukasz winnego. Dostaje się 
wtedy osobie najbliższej, choć... Bogu ducha winnej. Będzie ona jednak znosić to 
tylko do czasu.
BYK - Czasem ciało sygnalizuje więcej niż słowa, a gest znaczy więcej niż gorą
ce zapewnienia o uczuciach. Rozglądaj się zatem dobrze i zaufaj raczej oczom 
niż uszom.
BLIŹNIĘTA - Aby nadążyć z obowiązkami, ale i z życiem towarzyskim oraz 
uczuciowym, musisz narzucić sobie większe tempo i przyłożyć się do lepszej orga
nizacji czasu. Będzie to męczące, ale też Cię uszczęśliwi...
RAK - Kiedy poczujesz złość, nie odsuwaj się od jej sprawcy. Próbuj raczej lepiej 
go poznać i zrozumieć motywację. Poczujesz, że zły odbiór był tylko częściowo 
uzasadniony.
LEW - Niech Twoje plany nie będą zbyt ambitne, bo aura jest nie bardzo sprzy
jająca. Wzrośnie bardzo ryzyko nieporozumień, które mogą przeobrazić się w 
gwałtowne burze z... wyładowaniami. Najlepiej przeczekać...
PANNA - Wkrótce doczekasz się efektów wytrwałej pracy, zyska zaś na tym nie 
tylko Twój budżet, ale i autorytet. To więcej niż zakładałeś...
WAGA - Jesteś otwarty i gotowy do przebaczenia. Daj jednak odczuć tej osobie, 
choćby gestem, że ta chwila nadeszła. Obojgu Wam jest to bardzo potrzebne... 
SKORPION - Próba podporządkowania sobie otoczenia nie wzbudzi zachwytu 
paru osób. Jeśli postawisz wszystko na ostrzu noża, nie obejdzie się bez konflik
tu, na którym stracisz tylko Ty...
STRZELEC - Jeśli masz poczucie, że robisz coś ważnego i potrzebnego, nie re
zygnuj, choć kosztuje Cię to wiele wysiłku, a wszyscy radzą, byś dal sobie spokój. 
W perspektywie okaże się, że to ty miałeś rację...
KOZIOROŻEC - Jesteś zmęczony ciągłym udowadnianiem swoich racji. Lepiej 
będzie, jeśli do problemu wrócisz za jakichś czas. Ty odpoczniesz od niego, reszta 
odpocznie od Ciebie...
WODNIK - Mimo wstrząsów najważniejsze więzy pozostaną nienaruszone pod 
warunkiem jednak, że kierować się będziesz rozsądkiem, a emocje pozostawisz za 
progiem...
RYBY - Niezbyt ważne, na pozór, wydarzenie pobudzi Twoją wyobraźnię do tego 
stopnia, że zatracisz poczucie granicy między fikcją a rzeczywistością. Ze wszy
stkimi tego konsekwencjami...

Warstwy,
warstwy...

Moda na war
stwowe ubieranie 
się nie mija, wręcz 
przeciwnie, model
kom nadal wyłazi 
jedno spod drugie
go. A jak dowiadu
jemy się z kół do
brze poinformowa
nych, wiosna nadal 
będzie warstwo
wa...

Hitem na zimę są 
krótkie, najczęściej 
mohairowe sweter
ki, sięgające co naj
wyżej do pępka, 
pod które wkłada 
się na przykład 
dłuższą bluzę, spod 
której wychodzi je
szcze dłuższa ko
szula, pod którą nosimy

nosimy krótką spódnicę, a pod nią wą
skie spodnie. Uff, aż się cieplej zrobi

ło. I o to właśnie chodzi, żeby 
było modnie, a jednocześnie 
ciepło... Ważne też by poszcze
gólne warstwy były w miarę 
cienkie, no może oprócz tego 
wierzchniego mohairowego 
sweterka. To wszystko oczywi
ście już było. Nowością jest na
tomiast noszenie krótkiej spó
dniczki na drugą dłuższą, lub 
super-mini na spodniach.

Przyglądając się dziewczy
nom na ulicach stwierdzić jed
nak trzeba, że ten najbardziej 
awangardowy wariant war
stwowej mody specjalnego 
uznania nie znalazł. Owszem, 
kamizelka na dłuższej bluzie, 
czemu nie, ale już trzy - cztery 
warstwy wychodzące jedna z 
drugiej - spotyka się znacznie 
rzadziej. I dobrze, bo przecież 
moda jest dla nas, a nie my dla 
niej! Wróżka

Fatałachy z naszej szafy

Poziomo: A/  chrząka nawet wtedy, gdy rzucają przed niego perły, B/ 
ma ją nabój i wąż, C/ do kucia gdy gorące, D/ nocne imię, E/ mię
dzy saniami a śniegiem, F/tajny ktoś, G/ jedzie na wazelinie, H/eg
zotyczny zespół, I/ patrzy na malowane wrota, J/ teraz ona 
Pionowo: 1/ wypuszcza dym, 2/ do niego się dąży, 3/ zimowa znów 
wróciła do łask, 4/ i zgrzytanie zębami, 5/ do galopu mu daleko, 6/ 
zbędny łom, 7/ ochroniarska małpa, 8 /tnie, 9/ uczeń - leń, 10/ mu
zyka silnika z kotem
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie po upo
rządkowaniu liter wg szyfru: A-1, G-2, H-6, A-5, E-8, G-9, A-3; 
A-10; H-10, G-7; I-1, C-6; A-1, D-2, D-6; B-8, H-9, C-10, D-4, D- 
9; J-5, E-3, F-3, A-4, E-10, A-1, G-9, F-8
Na rozwiązanie wraz z kuponem czekamy 10 dni od daty ukazania 
się numeru. Rozwiązania prosimy przesyłać na kartkach poczto
wych na nasz adres, lub wrzucać do naszej “żółtej skrzynki” /Ko
ściuszki 54/.
Nagrody za rozwiązanie krzyżówki nr 55 z hasłem “Sprawiedli
wość ma siedzibę w ludzkim sercu” otrzymują: Dariusz Godek, 
ul. M. Reja 9, 44-240 Żory-Rowień oraz Zofia Cetnarowska, 
ul. Kadetów 4c/4, 44-253 Rybnik. Nagrody do odebrania w redakcji.

Przepraszamy czytelników za czasowy brak "żółtej skrzynki" 
w Rynku 12, spowodowany remontem budynku.

 5  m inut łam an ia  g łow y 

Ilustracje różnią się w 8 miejscach, znajdź różnice.
Wśród czytelników, którzy w ciągu 10 dni od daty ukazania się numeru nadeślą prawi
dłowe rozwiązanie łamigłówki, wylosowana zostanie nagroda w postaci bonu towaro
wego wartości 200.000 zł, ufundowanego przez sklep “Jankes”, Rybnik, Rynek 7.
Rozwiązania prosimy przesyłać na kartkach pocztowych na nasz adres, lub wrzucić do naszej 
“żółtej skrzynki” /Kościuszki 54/.
Za rozwiązanie łamigłówki z nr 44 nagrodę otrzymuje: Grażyna Podrygała, ul. Wawelska 
25/1, 44-217 Rybnik.
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Idą raz turyści i wspinają się na szczyt
góry. Tuż u podnóża widzą, że góral 
pierze kota. Mówią mu:
- Baca, kota się nie pierze!
- Oj, pierze, pierze!
Wracają z powrotem, a tu baca siedzi 
smutny na progu chaty, a obok leży 
nieżywy kot.
- A nie mówiliśmy? Jak świat światem 
kotów się nie pierze.
- Oj pierze, pierze, ino nie wykręca! -  
odpowiedział smutny baca.

*  *  *

- Moja żona myśli, że jest kurą, panie 
doktorze. Trwa to już trzy lata!
- To poważna sprawa - mówi 
psychiatra - ale dlaczego nie przyszedł 
pan z tym wcześniej?
-Bo potrzebowaliśmy jajek!

Śląskie
beranie

*  *  *

Staro Pieczkowo szła w niedziela do 
kościoła. Miała jeszcze kęs drogi, jak 
naroz zatrzymało sie przed nią auto i 
sąsiad, co w nim jechoł, pado:
- Pieczkowo, siednijcie se, podwieza 
wos do kościoła!
- Może kedy indziej, dziś mi się bardzo 
śpieszy!

Wpada Antek do domu i od progu 
woła:
- Hejdla, ida na wojna!
- O Jezderkusie, dyć cie zabiją!
- Coś ty, jo  chwyca karabin i trtrtr i 
wszystkich pozabij om!
- A jeśli jednak wtoś ciebie zabije?
- Ale za co? Czy jo komu coś zrobił?

*  *  *

Jeden młody pon przyszedł roz na 
nauka przedślubno. Farorz go pytają:
- Jakie mioł miano pierwszy 
człowiek?
- Czekejcie ino, farorzyczku, zaroz se 
przypomna. No chyba... Hos!
- Jak to Hos? Przecież Adam!
- O pieronie! Jo wiedzioł, że to jeden z 
tych Bonanzów, inoch nie pamiętoł 
kiery!

* * *

Spotkoł roz ksiądz chłopa. A ten 
chłop szedł i ino tak godoł:
- Jakbyście ludzie wiedzieli czym jo 
jest!
- A czym żeście to są? - pyto go ksiądz.
- Szwagrem Pana Boga, bo były dwie 
siostry. Jedna se jo  w zion, a drugą 
Panbóczek.

***
Roz jeden ksiądz wygłoszoł bardzo 
piękne kozanie. Wszyscy płakali, ino 
jeden, co stoł kole ambony, mioł 
suche oczy. Ksiądz posłoł organistę 
spytać, czemu tamten jeden nie 
p łakoł. A on odpowiedzioł:
- Wiedzą, jo nie jest z tej parafii.

Z książki "Śląskie beranie 
- humor Górnego Śląska"

Zebrała i opracowała Dorota Simonides
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