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Kiedy nowa szkoła?

całego obiektu.
Założono, jak  w i

dać, dość oszczędny 
program  budow y, 
ale jego wypełnienie 
zawiera jeszcze wie
le znaków  zapy ta
nia. Na razie w iado
mo, że środków wy
starczy na uzyskanie 
do końca bieżącego 
roku stanu surowego 
bez w staw ienia 
okien. Praw ie dwa 
lata będzie musiało 
potrwać w ykańcza
nie obiektu / w tym 
podłączenie go do 
sieci gazow ej/. Z a
tem dopiero we 
wrześniu 1997 r. do 
budynku mogłyby 
wejść dzieci, a i to

ustępy, korytarze itp./, kulturalno-so
cjalnych /księgozbiór, czytelnia, świe
tlica, gabinety lekarskie/ i administra
cyjnych. Krótko mówiąc - powstałaby 
w B oguszow icach jeszcze  jedna, 
czwarta z kolei, szkoła, która mogłaby 
w dużym stopniu odciążyć pozostałe 
przeładow ane placów ki. Byłaby to 
szkoła na razie pozbawiona sali gim
nastycznej /w pewnym stopniu mogła
by ją  zastąpić duża aula/, której budo
wa jest przewidziana dopiero w dru

giej fazie realizacji

W Boguszowicach

W pobliżu ulicy Rajskiej, prowadzącej z Boguszowic Sta
rych do Osiedla Południe, “wyrosły” białe mury, nad którymi 
unosi się maszt dźwigu. Dzięki temu każdy z nas może naocz
nie stwierdzić, że w ostatnim roku nabrały nowego tempa 
prace przy budowie szkoły podstawowej w Boguszowicach.

Budynek nowej szkoły w Boguszowicach zwraca uwagę interesującą architekturą.

Fundamenty budynku pow stały w 
1990 roku, później budowa utknęła w 
miejscu na kilka lat. Przyczyna zastoju 
prozaiczna: brak pieniędzy. Na doda
tek inwestycja była obciążona potęż
nym zadłużeniem. W ładze m iasta w 
latach 1990-1994 zabiegały o pienią
dze w Kuratorium Oświaty i W ycho
wania w Katowicach, mając świado
mość, jak  bardzo /możliwie najszyb
sze/ oddanie szkoły jest Boguszow i
com potrzebne.

Dzieci z tej dzielnicy Rybnika cho
dzą do trzech szkół podstawowych: nr 
16 przy ulicy Małachowskiego, nr 17 
przy Ż uraw iej, nr 18 przy Lompy. 
Każda z nich jest mocno przeciążona: 
na przykład prawie 1100 uczniów SP 
nr 17 uczy się w systemie wielozmia
nowym od rana do godz. 18.00, mimo 
że oprócz macierzystego budynku kla
sy młodsze korzystają z zaadaptowa
nego na potrzeby  szkoły budynku 
dawnego przedszkola. W “Osiemnast
ce” nauka trwa od 7.30 do 17.00 a po
nad 1300 uczniów korzysta z budyn
ku, który kiedyś wybudowano dla 600 
uczniów. 46 oddziałów  klasow ych 
uczy się w zaledwie 20 pom ieszcze
niach. Trudno w tych w arunkach o 
spokój dydaktyczny czy w łaściwą hi
gienę pracy. Nauczycielom można tyl
ko współczuć...

W lutym 1993 roku władze miasta 
uzgodniły z KOiW w K atow icach 
nową koncepcję budowy szkoły, którą

władze oświatowe podjęły się współfi
nansować. Jej zakres w stosunku do 
dawnych projektów uległ ograniczeniu 
wyłącznie do części dydaktycznych. Z 
im ponującego obiektu, którego po
wierzchnia użytkowa według pierwot
nej dokumentacji m iała wynosić pra
wie 8000 m kw. obecnie realizowana 
jest część o powierzchni prawie 4000 
m kw. Ale i ona mogłaby w dużej mie
rze rozładować problemy boguszowic
kich szkół podstawowych, gdyż prze
widuje się tutaj 22 pomieszczenia dy
daktyczne /czyli sale lekcyjne/, 10 ga
binetów przy klasopracowniach, nie li
cząc pomieszczeń zespołu sportowe
go, ogólnego przeznaczenia /szatnie,

Po wyborach 4 czerwca 1989 roku 
powstała, nawiązująca do nich nazwą, 
pierw sza w olna gazeta oficjalnego 
obiegu - “Gazeta Wyborcza ”. N ieba
wem rząd Tadeusza M azowieckiego 
rozpoczął realizację pierwszego stopnia 
reformy samorządowej. Do przygoto
wań do wyborów do rad gmin, mają
cych się odbyć 27 maja 1990 roku, 
włączyły się Komitety Obywatelskie 
wyrosłe z idei “Solidarności” i Rybnik

nie wiadomo, czy do 
w szystkich pom ie
szczeń. Szacunko

we koszty /liczone obecnie/ dokoń
czenia budowy są gigantyczne: wy
noszą 50 miliardów starych złotych!

Z drugiej strony dobrze znane są 
problemy polskiej oświaty: ciągle bra
kuje środków  w budżecie państw a, 
zresztą nie tylko na inwestycje. “Pro
blem nie w tym: co, jak, kiedy? - mówi 
w iceprezydent Rybnika, Jó ze f CY
RAN. - Wszyscy mamy problem braku 
pieniędzy. Jeżeli nie pomoże kuratorium, 
miasto będzie miało olbrzymie problemy 
z ukończeniem 1. etapu budowy do 
września 1997 roku, choć ze swej strony 
zrobimy wszystko, żeby już wtedy dzieci 
mogły tutaj rozpocząć naukę

GRZEGORZ WALCZAK

nie był tu wyjątkiem. To właśnie w 
tym środowisku zrodziła się myśl 
o powołaniu do życia nowej ga
zety, która byłaby forum dla lu
dzi “nowej rzeczywistości”. Po
mysł jej powstania zrodził się w 
luźnej rozmowie Czesława G o
lińskiego z byłym dziennikarzem 
“Nowin” Marianem Machocz
kiem w listopadzie 1989 roku.

c.d. na stronie 5

5 lat "Gazety Rybnickiej"

KRONIKA RYBNIKA

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825

Carlos Johnson - jeden z wielkich chicagowskiego bluesa

Dali czadu!
W ostatni wtorek miała miejsce zmasowana 

Krakowska Inwazja Jazzowa na rybnicki teatr!
Ż ycie byłoby p ięk n e , gdyby 

wszystkie inwazje miały taką klasę i 
były tak ow acyjnie odbierane przez 
“ inwazjowanych” jak  właśnie ta. Do
w ódcą akcji, która nosiła kryptonim 
“Chicago - Kraków”, był niew ątpli
wie Marek Stryszowski, który  
oprócz grania na saksofonie i śp ie
wania wydawał komendy kto i kiedy 
w ystąp i. Na p ie rw szą  lin ię  w ysłał 
m iędzynarodow y oddział złożony z

dwu czarnoskórych  A m erykanów  - 
Billy’ego Dickensa 
/bass/ i Erniego Adamsa /perkusja/ 
oraz Ryszarda Styły /gitara/, który for
macją pod nazwą “Spectrum Session ” 
dowodził. Trzeba było zobaczyć i posłu
chać jak przyciężkawy Bill Dickens lek
ko sobie poczynał ze swoją 6-strunową 
opartą na podpórce /z powodu bólu krę
gosłupa/ gitarą basową!

c.d. na stronie 3

Wiosna, panie dyrektorze...
Zbliża się pierwszy dzień wiosny. 

Na podstawie doświadczeń z lat 
ubiegłych możemy domniemywać, 
że i tym razem chęć jej powitania 
będzie silniejsza od szkolnych obo
wiązków. Odczuwanie zbliżającej się 
w iosny nie je s t jednak  przyw ilejem  
młodzieży, również nauczyciele chęt
nie się do tego święta przyłączą, orga
nizując w sw oich szkołach szereg 
atrakcji “na powitanie wiosny” .

I tak w hali kop. “Jankowice” w Bo
guszowicach w godz. od 9.00 do 14.00 
trw ać będzie turniej koszyków ki 
chłopców klas VII i VIII. Turniej w tej 
samej dyscyplinie, ale dziewcząt klas 
V, organizuje SP 9 przy ul. Cmentar
nej. W hali MOSiR-u przy Pow stań
ców odbędzie się wiosenne spotkanie

z koszykówką. W Klubie Energetyka 
w R ybniku-W ielopolu  w godz. od 
9.00 do 14.00 zorganizowany zostanie 
Turniej Piłki N ożnej klas VI - VIII 
oraz zajęcia plastyczne, zaś w SP 34 
przy Reymonta będzie m ożna wziąć 
udział w Turnieju Pierwszego Kroku 
UNI-HOKA. zespół Pitzcarraldo zagra 
w SP 31 dwukrotnie: dla uczniów tej 
szkoły o godz. 9.00, a dla uczniów I 
LO o 11.00. Na basenie przy ul. Po
w stańców  od godz. 9.00 do 15.00 
odbywać się będą otwarte zawody pły
wackie dla dziew cząt i chłopców  od 
kl. III do VIII.

Wszystkie te imprezy są ogólnodo
stępne i na pewno uatrakcy jn ią  tak 
przełomowy dla młodzieży - i nie tyl
ko - dzień roku.

/róż/.

Kolejny koncert organizowany przez 
Stowarzyszenie Oświatowe Rodzice - Dzieciom

Sobota, 18 marca, godz. 16.30 
Teatr Ziem i Rybnickiej

Zespół
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Surowsze 
prawo budowlane

Od nowego roku weszło w życie nowe prawo budow
lane. Jak poinformował nas naczelnik W ydziału 
Urbanistyki i Architektury UM Jerzy Szlesak, jest 
ono zdecydowanie bardziej rygorystyczne jeśli chodzi 
o samowolę budowlaną.

O bow iązujące do końca ub. roku 
przepisy były dosyć liberalne. Dopu
szczały one legalizację rozpoczętej bu
dowy jeśli nie zagrażała ona bezpie
czeństwu, nie była powodem pogorsze
nia warunków technicznych i nie była 
uciążliw a w jak iś sposób dla ludzi i 
środowiska. Od nowego roku re
alizacja jakichkolwiek obiek
tów budowlanych bez pozwo
lenia podlega rozbiórce.

przez sąd. W razie oporu, służby nadzoru 
będą mogły uzyskać pomoc organów po
rządkowych, w tym policji.

W roku ubiegłym pracownicy Wydziału 
Urbanistyki i Architektury UM w Rybniku 
wydali ponad 600 pozwoleń budowlanych, 
mniej więcej taką samą liczbę postanowień 
lokalizacyjnych i ok. 300 postanowień o 
podziałach /nieruchomości, gruntów/. 
Podejmowane są również decyzje związa
ne z nadzorem budowlanym w terenie. Na

W środę 
sesja RM

W najbliższą środę na kolejnej sesji 
spotkają się radni naszego miasta. W 
planie obrad przewidziano m.in. roz
patrzenie sprawozdania finansowe
go z wykonania budżetu miasta za 
1994 rok oraz wniosków Komisji Re
wizyjnej dotyczących absolutorium 
dla Zarządu Miasta z tego tytułu.

Bardzo ważnym punktem obrad bę
dzie uchwalenie budżetu miasta na rok 
1995. Ponadto radni wypowiedzą się w 
sprawie ochrony terenów zieleni miej
skiej oraz podejmą decyzję o przezna
czeniu środków Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska na dofinansowa
nie inwestycji ograniczających niską 
emisję. /J/

Sklepy
spowite
dymem
Przez długie, długie lata handel był 

prasowym tematem dyżurnym. A to nie
świeże jajeczko, a to burkliwa ekspe
dientka, a to “nie dowieźli” lub za
mknięte cały  tydzień, bo inwentaryzacja.

Sprywatyzowanie handlu niosło 
nadzieją na zmiany. I rzeczywiście, 
zmiany nastąpiły. Niezadowolony, źle 
obsłużony klient może zawsze podzię
kować i iść do konkurencji. I bardzo 
dobrze, o to przecież chodziło. W pry
watnych sklepach, zamiast zmęczo
nych z opuchniętymi nogami pań 
przed emeryturą, pojawiły się nadgor
liwe, zgrabne “laski”, które czyhały 
wręcz na klienta, by namówić go do 
kupna czegokolwiek. Niekiedy onie
śmielony klient wolał nie wchodzić do 
pustego sklepu, by nie wpaść w szpony 
takiej panienki. Do agresywnego han
dlowania przyzwyczaili nas uliczni 
akwizytorzy, tak więc i ten element ka
pitalizmu mamy już zaliczony.

Przy tak różnorodnej, sprowadzonej 
z całego świata masie towarowej pro
blemem zaczęły być reklamacje. Jed
nak dla własnego biznesu, handlowcy 
jakoś go rozwiązują...

Po kilku latach zabiegania o klienta 
wielu właścicielom przestało się 
chcieć... Coraz powszechniejsze jest 
jego lekceważenie, które przejawia się 
choćby w rozmówkach przy kawie w sali 
sprzedażnej właściciela z jego gościem, 
przy czym obie strony palą w tym czasie 
papierosy. Nikotynowy nałóg właści
cieli lub personelu je s t szczególnie 
odczuwalny przez klientów sklepu z ak
cesoriami łazienkowymi przy ul. Korfan
tego. Z kantorka na zapleczu dym papie
rosowy aż bucha. Całe szczęście, że ka
felki nie mają właściwości absorpcyj
nych, a łazienkowe chodniczki są chro
nione foliowymi workami. Ze sklepu 
konfekcyjnego przy ul. Rynkowej bar
dziej wrażliwych odrzuca zaraz po wej
ściu i trzeba chyba dużej determinacji by 
kupić tam przesiąknięty tytoniowym dy
mem sweter. Osoba, będąca prawdopo
dobnie właścicielką sklepu, kilkakrotnie 
paliła w sali sprzedaży. Może nie jest to 
niezgodne z przepisami, ale niewątpli
wie nieestetyczne i odstraszające.

Handlowcy powinni pamiętać, że lu
dzie otrząsnęli się ju ż  z szoku spowo
dowanego nadmiarem wszelkich dóbr 
i zaczęli wybierać...

/róż/

L is t  do redak cj i

Zimno na basenie
Piszę do Was, jako wierny czytelnik, 

rybniczanin od dawien dawna, któremu 
na sercu leży dobro naszego miasta. 
Konkretnie chodzi mi o naszą jedyną w 
mieście /oprócz “E lektrow ni”, gdzie 
nigdy nie mogę dostać biletu, bo jest 
taka masa ludzi/ krytą pływalnię, przy 
ulicy Kościuszki. Jestem ojcem trójki 
szkolnych dzieci i zawsze w sobotę lub 
niedzielę z chęcią poszlibyśmy na krytą 
pływalnię wykąpać się. Niestety, woda

Od redakcji:
Jak poinformował nas dyrektor MO

SiR-u w Kamieniu J. Śliwka zamknię
cie basenu 5 marca br. było spowodowa
ne nieuwagą... kominiarza, któremu 
utknęła w kominie przepychająca go 
kula. Trzeba było wyłączyć olejowe 
ogrzewanie, nie było więc ciepłej wody 
pod prysznicami, a spłukanie ciała jest 
warunkiem wejścia do basenu.

W basenie uczy się pływać dziennie 
kilkaset trzecioklasistów. By woda miała 
wymagane przez Sanepid param etry 
wody pitnej, trzeba jej wierzchnią, za
brudzoną warstwę wiele razy w ypu
szczać i dopuszczać świeżej, pitnej. 
Urządzenia, w które nienowy przecież 
obiekt jest wyposażony, nie są w stanie 
w takiej sytuacji nagrzać jej bardziej niż 
do 26 stopni C. Upraszczając nieco pro
blem można go tak podsumować - albo 
woda ciepła albo czysta. Dla basenu 
przy elektrowni nie istnieje problem ciepłej

W ubiegły piątek w Urzędzie Miasta 
odbyło się spotkanie, w którym uczestni
czyli prezydenci, burmistrzowie i wójto
wie południowej części województwa 
katowickiego. Narada w całości po
święcona była sprawie planowanych 
wariantów budowy autostrady prze
biegającej przez województwo kato
wickie. W myśl pierwszego wariantu au
tostrady wschód-zachód, miałaby prze
biegać przez Katowice, Rudę Śl. i Za
brze. Drugi, znacznie późniejszy wa
riant, zakłada budowę obwodnic pier
ścieniowych, które ominęłyby duże mia
sta.

Pierwsza koncepcja ma już swą około 
30-letnią historię, przemawia za n ią i 
niższy koszt realizacji, eksploatacji, 
krótszy czas podróży, krótszy dojazd i 
mniejsze ryzyko wypadkowe. Nie bez 
znaczenia jest także fakt, że trasa wg pierw
szego wariantu została już zaakceptowana 
przez rady miast, przez które by ona prze
biegała, tj. Katowic, Rudy Śląskiej, Zabrza 
i Gliwic. Miasta te uwzględniły ją  w swych 
planach zagospodarowania przestrzennego 
i zarezerwowały tereny. Według tej kon
cepcji została już doprowadzona autostrada 
do Mysłowic, na ukończeniu jest dalszy 
odcinek tej trasy do Katowic-Murcek. Z 
kolei jeśli idzie o wariant drugi, to można 
by rzec, że właściwie znajduje się on w powijakach

więcej jest zimna, niż ciepła, a 5 marca 
przyszedłem z dziećmi na 18.00. Za
mknięte było z powodu awarii central
nego ogrzew ania. D laczego nikt się 
tym porządnie nie zajmie, przecież jest 
to bardzo piękny basen, po remoncie, a 
ciągle coś szwankuje. Pow inien być 
wizytówką naszego miasta i rybnicza
nie, którzy nie m ają samochodów lub 
pieniędzy na dojazd na “Elektrownię”, 
na pewno chętnie korzystaliby z basenu 
w centrum miasta, a przez to na pewno 
miasto miałoby większe zyski. Inwe
stuje się w wygląd miasta, a taki piękny 
basen nie jest wykorzystywany jak po
winien być.

Nazwisko pozostawiam 
do wiadomości redakcji.

ciepłej wody - elektrownia ma jej w 
nadmiarze.

Od momentu przejęcia basenu przez 
miasto obiekt jest etapami modernizo
wany. Najpierw zajęto się oknami, bo 
ich nieszczelność powodowała duże 
straty ciepła. Następnie zamontowano 
ekologiczne czyli olejowe ogrzewanie, 
na remont czekają szatnie, ocieplony zo
stanie również dach.

Największą jednak inwestycją będzie 
montaż pełnej, nowoczesnej stacji uzdat
niania wody. Koszt takich urządzeń jest 
bardzo wysoki i sięga ok. 4 mld zł /sta
rych/, zaś basen dysponuje rocznie na 
wszystkie inwestycje 2 miliardami...

Dyrekcja prosi więc korzystających z 
basenu o wyrozumiałość i cierpliwość. 
Miejmy nadzieję, że w przyszłości tym 
obiektem miasto będzie mogło się po
chwalić.

powijakach i w opinii fachowców wybór 
tego wariantu opóźniłby budowę o co naj
mniej 5 lat. Kluczową opinię w sprawie 
wyboru któregoś z wariantów miał wyrazić 
Sejmik Samorządowy Województwa Ka
towickiego. Dlatego też gminy bezpośre
dnio zainteresowane budową wyszły z ini
cjatywą przeprowadzenia dodatkowych 
konsultacji, mających przekonać delegatów 
na sejmik z sąsiednich miast za głosowa
niem za wariantem pierwszym. Stąd też wi
zyta na piątkowym spotkaniu przedstawi
ciela Urzędu Miasta z Zabrza Bogusława 
Grzegorzaka. Ekspert w zasadzie nie mu
siał nikogo przekonywać. Wszyscy poparli

Zdj.: Zb. Solarski
wariant pierwszy i życzyli sobie, żeby zwy
ciężył rozsądek i by kontynuowanie budo
wy autostrady wg pierwotnych planów sta
ło się faktem. Kontynuowanie dyskusji 
może bowiem doprowadzić do tego, że i 
tak już zniecierpliwione instytucje finansu
jące budowę przeniosą swój kapitał na rea
lizację autostrad w innych częściach kraju.

Życzeniom zebranych stało się zadość. 
Na wtorkowej sesji sejmiku koncepcja 
pierwsza zdecydowanie zwyciężyła - w 
głosowaniu aż 91 delegatów było za nią, 
przeciwko 18, 9 osób wstrzymało się od 
głosu. Jeśli przyjąć, że budowa wreszcie 
ruszy z miejsca, to pierwsze efekty będą wi
doczne wg słów B. Grzegorzaka już po 3 - 
4 latach. /J/

W świetle nowych przepisów dzika budowa jest bez szans... Zdj.: kas

budynki, budowle /np. mosty, jazy, drogi, a 
nawet parkingi/, a także tzw. małą architek
turę. Samowola budowlana podlega karze, 
która będzie egzekwowana w drodze przy
musu administracyjnego, a więc kar grzyw
ny, a jeśli kilkakrotne ich nakładanie nie da 
pożądanego rezultatu, służby nadzoru bu
dowlanego zlecą wyspecjalizowanym 
przedsiębiorstwom rozbiórkę obiektu, 
obciążając kosztami hipotekę nierucho
mości. N iezależnie od tego, w myśl 
przepisów karnych prawa budowlanego, 
sprawca samowoli budowlanej podlega 
karze pozbaw ienia wolności do lat 
dwóch, albo karze ograniczenia wolno
ści, albo karze grzywny wymierzonej

Od 3 kwietnia 
płacimy 

za parkingi
Od poniedziałku 3 kwietnia w Ryb

niku obowiązywać będą opłaty za par
kowanie w pasie drogowym w nastę
pujących miejscach:
Pl. Wolności, ul. 3 Maja /od ul. Wie

niawskiego do ul. Klasztornej/, ul. Ra
ciborska /od ul. Wiejskiej do mostu na 
rzece Nacyna/, ul. F. J. Białych - Wy
soka /parking w sąsiedztwie PKO/.

Opłaty pobierane będą w dni powsze
dnie w godz. 7.00 do 17.00, a ich wy
sokość uzależniona będzie od czasu 
postoju, i tak:

15 min 1. godziny postoju 20 gr 
/2000zł/

30 min 1. godziny postoju 30 gr 
/3000,-/

45 min 1. godziny postoju 50 gr 
 /5000,-/

pierwsza godzina postoju 80 gr 
/8000,-/

druga godzina postoju 90 gr
/9000,-/

każda następna godzina postoju 1 zł
/ 10.000, - /

tzw. ruch budowlany w ostatnich 3-4 latach 
bardzo się ożywił. Przed tym okresem wy
dawano trzykrotnie mniej pozwoleń. Jak 
stwierdzają ekonomiści, to właśnie budow
nictwo napędza koniunkturę, jest to więc 
zjawisko bardzo pozytywne.

Przepisy nowego prawda budowlanego 
dodały pracownikom wydziału obowiąz
ków. Wymaga ono, by już przy zatwierdze
niu projektu, inwestor dysponował kom
pleksowym opracowaniem branżowym 
dotyczącym np. spraw bezpieczeństwa po
żarowego, ciągów technologicznych /gaz, 
wod.-kan., co/, sieci elektrycznej, proble
mów będących w gestii Sanepidu. Do 
postępowania takiego wciąga się osoby 
trzecie np. sąsiadów jako strony, które 
muszą mieć m.in. możliwość wglądu do 
dokumentacji. Wydział jest zazwyczaj 
pośrednikiem w załatwianiu tych trud
nych niekiedy problemów. A już całko
wicie ciąży na nim obowiązek dokony
wania uzgodnień z Okręgowym Urzę
dem Górniczym /szkody górnicze/ i Wy
działem Ekologii Urzędu Wojewódzkie
go, czy planowane inwestycje nie będą 
uciążliwe dla środowiska.

Nowe przepisy dotyczące planowania 
przestrzennego wprowadziły obowiązek 
uzyskiwania decyzji lokalizacyjnej, 
która jes t podstawowym warunkiem 
uzyskania pozwolenia na budowę, ale 
również rozbudowę i nadbudowę. Do
tychczas wystarczała opinia służb budow
lanych, a więc nowe przepisy są korzyst
niejsze dla inwestora, który może się od de
cyzji odwołać, w ostateczności nawet do 
Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Nowe prawo wprowadza także obowią
zek uzyskania przez inwestora pozwolenia 
na użytkowanie obiektów publicznych 
oraz obiektów, na które Państwowy 
Nadzór Budowlany taki obowiązek nało
żył.

Nowe prawo budowlane może stać się 
skutecznym narzędziem estetycznego 
kształtow ania naszego krajobrazu, i 
wczesnej eliminacji wielu zagrożeń. Czy 
tak się stanie, pokaże czas.

W. RÓŻAŃSKA

Zwyciężył rozsądek

Bogusław Grzegorzak prezentuje warianty przebiegu autostrady.
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Dali czadu!
c.d. ze strony 1

Zespół św ietnie się rozum iał, a 
każda improwizacyjna solówka była 
gorąco przyjmowana przez publicz
ność. L ider grupy Ryszard S tyła 
podziękował jej za przybycie i dedy
kował końcowego bluesa, dodając 
smutny komentarz, że przecież tak

łatwo zostać w ieczorem  przed te le
wizorem i przełączać kanały... O sta
tecznie publikę zaw ojow ał kilkum i
nutowym solo na bębnach  E rn ie  
Adams.

D rugą form acją pod nazw ą “Little 
Egoists ” poprow adził sam boss M a
rek Stryszow ski, pozostaw iając przy 
perkusji i basie A m erykanów  z po
przedniej grupy, powołując za to no
wego rekruta do klawiszy - młodego 
Sebastiana Bernatowicza, który nie 
m iał z re sz tą  żadnych  kom pleksów

przed starszym i “stopniem ” kolega
mi. K lasą dla siebie był szef, jed n a
kowo dobrze operujący głosem, jak  i 
saksofonem , um iejętnie też potrafią
cy w ytw orzyć  g o rącą  a tm o sferę  i

iskrzen ie  na lin ii m u zycy -pub licz
ność.

Po przerwie na przegrupowanie sił 
na scenie pojaw ił się Carlos John
son, gitarzysta i bluesman. Towarzy
szyli mu wymienieni już  dwaj A m er
ykanie  i na k law iszach  S ebastian  

B ernatow icz. Specyficzna odm iana 
bluesa, bardzo jazzowa, rybnickiej pu
bliczności bardzo przypadła do gu
stu. Po bisie Carlosa Johnsona, którym 
był standard jazzowy Sweet home Chi
cago, na scenie pojaw ili się w całej 
swej sile wszyscy sprawcy inwazji i 
zagrali tak, że rybnicka publiczność 
nagrodziła ich owacją na stojąco. Ryb
nik został zdobyty!

Jednym z najzagorzalszych fanów 
jazzu w naszym regionie jest Ryszard 
Tkocz, który w praw dzie m ieszka w 
Wodzisławiu, ale nie opuszcza żadnej 
jazzowej imprezy w Rybniku. Jego za
interesowanie tą  muzyką datuje się je
szcze od czasów  licealnych , w tej 
chwili jest on posiadaczem około ty
siąca płyt jazzowych.
- Takiego ‘‘czadu” jeszcze w Rybniku 
nie było - mówi Rysiek. - Carlos John
son jest jednym z ‘‘mocnych ” bluesa o 
chicagowskim brzmieniu. Jego muzy
ka, choć wykonywana dosyć prymi
tywną techniką, daje piorunujący 
efekt. A przecież Johnson gra tylko 
kciukiem i to lewej ręki. Często nawet 
wirtuozi grający 5 palcami nie wydają 
takich dźwięków! Jego popisowy ze
skok ze sceny, powrót, położenie się 
na scenie i to wszystko bez przerywa
nia gry robiło naprawdę wrażenie. 
Szczególnie na tych, którzy oceniali go 
na przynajmniej sto lat...

Więcej takich koncertów!

WIESŁAWA RÓŻAŃSKA

Konkurs rozstrzygnięty!

Gazetki szkolne 
o RDL

Lepiej późno niż wcale - można by 
powiedzieć. Minęło pół roku, zanim 
doczekał się rozstrzygnięcia konkurs 
ogłoszony przez Komitet Organi
zacyjny Jubileuszowych Rybnickich 
Dni Literatury we wrześniu ub. roku.

Tematyka pisemka szkolnego miała 
być ściśle związana z XXV RDL, co 
wymagało od szkolnych redakcji mobili
zacji sił już na początku roku szkolnego 
i wyjścia poza szkolne mury. Zadanie - 
jak się okazało - niełatwe, skoro tylko 
sześć szkół nadesłało własne pisma.

Jury rozstrzygnęło: w kategorii szkół 
średnich:
I miejsce: “BEZ TYTUŁU, Czasopi

smo IV  LO w Rybniku - Chwałowi
cach”, II miejsce: “Gazetka Zespołu 
Szkół Ekonomicz
no-Usłuowych”.

W kategorii szkół 
podstawowych: I 
miejsce ex aequo:
“C O PERNICU S  
Gazetka Szkoły 
Podstawowej nr 5 w 
Rybniku" oraz
“WOKÓŁ NAS 
gazetka Szkoły Pod
stawowej nr 20 w 
Rybniku - Gotarto
wicach,
III miejsce:
“SZKOLNY DE
TEK TYW ” ze 
Szkoły Podstaw o
wej nr 28 w Rybniku - Kamieniu, IV 
m iejsce: ”Puszka Pandory” ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Rybniku.

Nagrody rzeczowe ufundowane przez 
Referat Kultury Urzędu Miasta oraz Ryb
nicki Ośrodek Kultury otrzymają zespoły 
redakcyjne dwóch najlepszych gazetek w 
obu kategoriach wiekowych. Przedstawi
ciele nagrodzonych redakcji proszeni są o 
przybycie w piątek 24 marca br. na godz. 
11.00 do Sali Kameralnej Teatru Ziemi 
Rybnickiej, gdzie odbędzie się wręczenie 
nagród. /gw/

Nowy konkurs
prasy szkolnej

W ubiegłym roku gazetka szkolna IV 
LO w Rybniku-Chw ałow icach “BEZ 
TYTUŁU” zdobyła pierwsze miejsce na 
wojewódzkim konkursie prasy szkolnej. 
Szkolni dziennikarze pojechali wtedy w 
nagrodę na dw udniow ą wycieczkę do 
Krakowa i w Jurę Krakowsko-Często

chowską. W tym roku 
licealiści z Chwałowic 
ponownie wysłali 
swoją gazetkę na kon
kurs do Katowic.

Tym razem jednak 
Pałac Młodzieży w 
Katowicach organi
zuje już nie woje
wódzki, ale ogólno
polski konkurs prasy 
szkół średnich. 
Pierw szą nagrodą w 
tym konkursie, jak in
formują organizatorzy 
z Katowic, będzie 
kom puter PC 385 
wraz z drukarką. Roz

strzygnięcie konkursu 29 kwietnia br. 
Życzymy “BEZ TY TU ŁU ” najw yż
szych laurów. /szoł/

W rozmowie po koncercie Billy Dickens zdradził, ze na gitarze basowej gra od 
4 roku tycia i poza tym nie widzi świata. Jego robiony na zamówienie instru
ment waty 16 funtów /ponad 7 kg/. Billy był zachwycony rybnicką publiczno
ścią, z którą zetknął się ju ż po raz drugi. Zdj.: kas

Nasz nowy  dom UCZNIOWI PISZĄ Czym jest dla ciebie ekologia?
Władze miejskie Rybnika od początku 

swej działalności - czyli od powrotu 
Górnego Śląska do odrodzonego pań
stwa polskiego - uważały, iż walka z ger
manizacją musi być oparta nie tylko na 
podstawach politycznych i gospodar
czych, ale przede wszystkim na umac
nianiu polskości na tych ziemiach. Waż
nym elementem tego programu miał być

istnienie szkół wyznaniowych. Komuni
styczne władze zmuszały zakon do wy
najmowania lokali państwowym szko
łom zawodowym, a już od 1949 r. zaczę
to zamykać szkoły urszulańskie. W 1980 
r. zawarto porozumienie “Solidarności” 
z władzami państwa, na mocy którego w 
połączeniu ze staraniami Komisji 
Wspólnej Episkopatu Polski i Rządu 

PRL zgromadzenia za
konne mogły reakty
wować swoją działal
ność społeczno-w y
chow awczą. Siostry 
utrzym ują przejęte w 
1994 r. dwa budynki - 
należące do zakonu - 
przy ul. Miejskiej. Po
mimo wielu trudności

Uczennica klasy maturalnej Joanna Pardela 
w swoim "internatowym” pokoju

rozwój polskiego szkolnictwa. Na proś
bę burmistrza miasta Władysława Webe
ra 22 sierpnia 1923 r. przyjechały do 
Rybnika pierwsze cztery zakonnice- 
urszulanki, a już 10 września rozpoczęły 
się lekcje. Z biegiem czasu wychowaw
cza działalność sióstr urszulanek coraz 
bardziej się rozwijała, jednak wybuch II 
wojny światowej uniemożliwił dalszą 
działalność wychowawczą i naukową.

W 1937 r. przystąpiono do moderniza
cji starego kompleksu budynków i budo

wy nowej szkoły. Po wojnie dzieło sióstr 
urszulanek ponownie zaczęło się rozwi
jać, jednak system polityczny wprowa
dzony na ziemiach polskich wykluczał

trwają  jeszcze prace przy 
budowie łącznika po

między szkołą a internatem, ale najpraw
dopodobniej po świętach wielkanocnych 
zostaną ukończone. Prace trwają także 
przy wykończeniu kaplicy, świetlicy, 
szatni. Pokoje w nowym internacie są 
dwu, trzy i czteroosobowe, a wszystkim 
najbardziej podobają się wykafelkowa
ne, czyściutkie łazienki. Czwartoklasist
ki mają dodatkowy przywilej, ponieważ na 
poddaszu okna znajdują się po skosie do 
podłogi i, jak mówi moja współlokatorka 
Agata Chmielniak, można w nocy patrzeć 
na gwiazdy! Chwilami myślimy, że jeste
śmy na wczasach w luksusowym hotelu.

ELŻBIETA WYGNAŁ, 
LO ss. urszulanek

przystąpiono do prze
kształcenia i dostoso
wania jednego z bu
dynków do roli inter
natu. Prace posuwały 
się w bardzo szybkim 
tempie i już w styczniu 
1995 r. klasy I, III i IV 
mogły się tam zakwa
terować. Obecnie trwają

"To nie Ziemia odm awia 
porozumiewania się z nami, 
to my nie potrafimy już poro
zumieć się z Ziemią . Przez 
całe tysiąclecia ludzie pier
wotni pozostawali w łączno
ści z Ziemią i wszystkimi 
stworzeniami za pośrednic
twem rytuałów  i świąt, w 
trakcie których każda cząst
ka człowieka otw ierała się 
na każdą cząstkę Natury"

/Dolores La Chapelle/.
Czy dzisiaj jest podobnie?

Ż yjem y w czasach , w k tó rych  o 
ekologii mówi się dużo. D ziesiątk i 
książek, artykułów, manifestów, pro
gram ów  te lew izy jn y ch  czy ra d io
wych, raportów  i broszurek ukazuje 
się każdego dnia na świecie. Jednak 
w szystkie te deklaracje dobrej woli 
nie zm ieniają faktu, że życie na p la
necie Ziem ia je s t coraz bardziej za
grożone. Przeciętny m ieszkaniec na
szej planety, a więc Ty i ja , nie zdaje 
sobie sprawy, czym dla niego może 
skończyć się dew astacja środowiska 
n a tu ra lnego . K ażdy z nas w sta jąc  
rano i udając się do pracy czy szkoły, 
naw et p rzez chw ilę  nie zastanow i 
się, że dzień, który on rozpoczął, jest 
kolejnym dniem walki o przetrwanie 
środowiska w którym żyje. Ale jest to 
nie tylko egzystencjalna walka przyro
dy. Jest to również walka człowieka, o 
której on sam nie wie. Otóż jedna do
rosła sosna utrzymuje przy życiu Cie
bie i dwoje Twoich bliskich. Cudowny 
aparat asym ilacyjny w ytw arza n ieu
stannie tlen, który jest Ci niezbędny do 
życia. Czy um iesz za to dziękować? 
Umiesz postawić sobie pytanie: co bę
dzie, gdy cała przyroda przestanie ist
nieć i umrze, ponieważ nie umiałem o 
n ią  zadbać? N ie, tego ty zrobić nie 
umiesz. Masz przecież tyle własnych

spraw na głowie. Zamykasz się w swoim 
sztucznym świecie, wyznaczonym przez 
ściany domów, gabinetów i szczelnie za
słonięte okna. Brak kontaktu z przyrodą 
sprawia, że nie potrafimy o nią zadbać. 
A przecież to z niej czerpiemy życie, 
które tak kochamy. Człowiek, który na
prawdę kocha, nie pragnie władać 
przedmiotem swoich uczuć, jest nato
miast gotowy do dużych wyrzeczeń i 
zdeterminowanej obrony. Więc nasza, 
często tak zapamiętale deklarowana, mi
łość do przyrody jest w istocie egoistycz
ną miłością do samego siebie, swojego 
małego “ja ” . Tak dalej być nie może. 
Stawiam więc Tobie pytanie: czym jest 
dla Ciebie ekologia? Czy aby nie są to 
tylko puste słowa, a może coś więcej?

22 kwietnia będziemy obchodzić, jak 
co roku, Międzynarodowy Dzień Ziemi. 
Wszelkie organizacje działające na rzecz 
ochrony środowiska wystąpią w zbioro
wych manifestacjach. Ty wystąp już dzi
siaj. Nie mam tu na myśli demonstracji 
przed kopalnią czy elektrownią. Chodzi 
o najprostsze formy protestu przeciwko 
rzeczom, z którymi spotkasz się na co 
dzień. Pomyśl, ile razy widziałeś jak ktoś 
zaśmieca trawnik. Zwróciłeś mu uwagę? 
Ilekroć przechodziłeś koło tego drzew
ka, jakiś osiłek próbował swoich sił, ła
miąc jego gałęzie. Czy zwróciłeś mu 
uwagę? Nie, przeszedłeś obojętnie. Pro
fesor Jean Dorst powiedział, że “Każdy 
jest odpowiedzialny za szkodę nie tylko 
wtedy, kiedy sam ją  wyrządził, ale i 
wówczas, gdy powstała wskutek jego 
niedbałości lub nieostrożności”. Zasta
nów się nad tymi słowami, mieszkańcu 
Rybnika i okolic. Niech będą one dla 
Ciebie mottem w działaniu na rzecz śro
dowiska. Nie zapominaj, że Ziemia jest 
naszym wspólnym wielkim domem, o 
który należy dbać, tak jak dba się o wła
sne mieszkanie.

BARTŁOMIEJ FOJCIK

Od redakcji
BARTŁO M IEJ FOJCIK jest
uczniem Zespołu Szkół Mechanicz
no-Elektrycznych w Rybniku. Intere
suje go problematyka ekologiczna, a 
w je j propagowaniu ma spore osią
gnięcia. Jego praca o tematyce eko
logicznej, którą zgłosił do konkursu 
pn. “I odnawiasz oblicze Ziemi. 
Moja odpowiedzialność za świat, w 
którym żyję ”, organizowanego przez 
Katolickie Centrum Edukacji Mło
dzieży ‘‘K ana”, została bardzo wy
soko oceniona. Nagrodą był wyjazd 
do kilku krajów Unii Europejskiej - 
Niemiec, Francji, Holandii i Belgii. 
Laureaci konkursu spotkali się z 
przedstawicielami Chrześcijańskich 
Związków Zawodowych /CDA/, 
zwiedzili Muzeum Historii Niemiec. 
W Bonn spotkali się ze studentami 
uniwersytetu, gdzie dyskutowali o 
wspólnych problemach młodzieży 
polskiej i niemieckiej.

W Strassburgu spotkali się z bisku
pem Brandtem, a następnie udali się 
w towarzystwie Jurgena Wahla z ty
godnika “Rheinischer M erkur” do 
Parlamentu Europejskiego, gdzie 
wzięli udział w jego posiedzeniu 
oraz odbyli spotkanie z parlamenta
rzystami Europejskiej Partii Ludo
wej /EVP/. W Metzu grupa zwiedziła 
Muzeum Roberta Schumanna, aby 
następnie udać się do Aachen i spo
tkać z przedstawicielami organizacji 
pomocy dla krajów trzeciego świata 
“Misereor” i “Missio ”. Wysłuchali 
wykładu na temat działalności obu 
organizacji, a następnie zwiedzili 
wystawę sztuki afrykańskiej. Organi
zacja ‘‘M isereor” zaprosiła grupę 
do Maastricht w Holandii. Podróż 
zakończyło zwiedzanie obiektów sa
kralnych i starówki w Duseldorfie. 
Była to wspaniała wyprawa, dzięki 
której wiele zobaczyli i wiele zrozu
mieli, poznając i zbliżając się do lu
dzi innych kultur europejskich.
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Schody poezji

***

tej nocy
milczące pioruny 
otoczyły mój dom 
ich złota blacha oblepia go

jak cynfolia

a ja  nie ustawiam gromnic
na parapetach

rozpalam płomyki nut 
wzniecam pożar wyższy 
o całe niebo

ASSIM
pod pastelowym parasolem 
tej bossa novy 
pozwalam płynąć 
łzom uwagi 
łzom modlitwy

Suwerenny świat obrazów w poezji 
Karoliny LANGER: czasam i obraz 
służy ilustracji własnych poglądów /np. 
na poezję - jak w wierszu przedstawio
nym tydzień temu/, najczęściej jest jed
nak tłem dla wyrażenia uczuć liryczne
go “ja” : pragnienia zażegnania lęku czy 
nastroju smutku /w wierszach przyto
czonych wyżej/. Zwraca w nich uwagę 
umiejętne przekładanie wrażeń dźwię
kowych na obrazowe /"rozpalam pło
myki nut", “pastelowy parasol bossa 
novy"/, używanie wyrazistych epitetów 
/"milczące pioruny" “złota blacha", 
“pastelowy parasol"/, trafnych, rozbu
dowanych i najczęściej oryginalnych 
przenośni /poezja = przekątna nieba, 
“blacha piorunów”, “rozpalam płomyki 
nut", “wzniecam pożar nut", “parasol 
bossa novy", “łzy uwagi i modlitwy"/. 
Rzadka u współczesnych młodych poetów

poetów instrum entacja brzm ień głosek / 
"pod pastelowym parasolem bossano
wy", “assim"- co w portugalskim zna
czy “tak właśnie; w ten sposób"/. Jed
nym słowem : bogactw o poetyckich 
środków, które tworzą obraz o wyrazi
stym konturze, na tle jasnej kompozycji 
całego utw oru. Kolejnym  dowodem 
niech będzie poniższy wiersz:

***

Chińczycy mówią: 
jeśli chcesz być wytrwałym,

stań się górą

więc stałam się górą miłości

to dla ciebie są te łąki
wschodzące

i ten wielki bieg radości 
łagodnym zboczem 
aż na szczyt

noc pełna znaczeń i gwiazd 
jest niczym dla góry -

rozhuśtały się dzwony śmiechu

Czas na podsumowanie spostrzeżeń 
o tej poezji, podsum owanie, którego 
nie udało się zmieścić w jednym odcin
ku “Schodów poezji". Karolina Langer 
w ykreow ała św iat autonom iczny, 
którym rządzi jej wyobraźnia. A jest to 
ten typ wyobraźni, który konkrety prze
kształca w dzieła nieomal malarskie. 
Malowanie słowem: najbliżsi spośród 
mistrzów pędzla byliby tutaj Paul Gau
guin czy Vincent van Gogh - postim
presjoniści. Estetyzacja świata, jego 
upiększanie łączy się tutaj z pewnym 
wstydem wyznawania uczuć - jest to

najczęstsze miejsce niedopowiedzeń, 
sfera , gdzie głos “ja ” lirycznego milk
nie, a dla czytelnika zaczyna roztaczać 
się tajemnica, tajemniczy kochanek, dla 
którego - na szczęście na naszych 
oczach - odprawiane są prawdziwe mi
steria miłości, jak w powyższym wier
szu i tym cytowanym niżej:

* * *

przyjdź pod moje okno 
mam tylko odwagę, może 
rzucę ci ją
jak wieniec na szyję, może 
nie opadną ci ręce 
odejdziesz uspokojony, może 
kiedyś wrócisz

powietrze co oddech wraca
do mnie

odważnie
dlaczego ty nie możesz 
tak mnie kochać

Malarskość, sugestywność wyobra
źni, wdzięk, wstyd, ale i umiejętność 
wyrażania uczuć, motyw niekochanej. 
Nie ukrywam, że dla mnie wierszom 
Karoliny Langer patronuje dojrzała po
ezja Marii Pawlikowskiej - Jasnorzew
skiej.

GRZEGORZ WALCZAK

Pamiątki rodzinne - eksponatami
Jedną z form działalności Muzeum w 

Rybniku jes t gromadzenie pamiątek 
związanych z historią miasta i najbliż
szych okolic. Szczególnie cennymi eks
ponatami mogą się stać dawne fotogra
fie rodzinne i okolicznościowe, wido
kówki, dokumenty, plany i mapy, a tak
że okolicznościowe wydawnictwa, dzie
ła sztuki i realia historyczne /sztandary, 
broń, mundury wojskowe/.

Jeżeli jesteśmy w posiadaniu podob
nych pamiątek, a chcielibyśmy przekazać

przekazać je do zbiorów Muzeum, należy się 
skontaktować telefonicznie /tel. 21423 / 
lub napisać na adres: Muzeum w Rybni
ku, Rynek 18, 44-200 Rybnik. Można 
oczywiście skontaktować się również 
osobiście. Jeżeli zaś ktoś chciałby kolek
cję muzealną wspomóc finansowo 
/nowe zakupy, konserwacja eksponatów/ 
- może wpłaty przekazywać na konto 
Rybnickiego Ośrodka Kultury, PBK I 
O/Rybnik 372602-3030 - “Dla Mu
zeum"

M ała Scena R ybn icka

W s p o m n ie n ia  
Markowej Grupy
W piątek, 17 marca br. Mała Scena 

Rybnicka zaprasza na koncert rybnic
kiego zespołu “Markowa Grupa". W 
programie zatytułowanym “Wspomnie
nia" - dedykowanym nie tylko młodym - 
melomani usłyszą głównie piosenki o 
miłości, choć nie tylko... Grupę tw orzą: 
Marek SCHWEITZER /gitara akustycz
na, śpiew/, Bogdan RUMIAK /gitara 
elektryczna/, Jerzy “Kali" WENGLARZY 
/bass/, Piotr BUKARTYK /bębny/.
Wstęp w cenie 2,5 zł

Zapraszamy!

Od 10 marca trwa w Młodzieżowym 
Domu Kultury przy ul. Chrobrego wy
stawa fotografii artystycznej trojga auto
rów: Joanny Kusy, Anny Katarzyny 
Kowalskiej i Jacka Komorowskiego. 
Wszyscy oni tworzą fotogramy czarno
białe. Anna Kowalska interesuje się kra
jobrazem, cykl jej zdjęć nosi tytuł “Pej
zaż zimowy”. Joanna Kusy fotografuje 
bardzo różnorodne obiekty - od monu
mentalnej architektury kościoła św. An
toniego poprzez obrazki rodzajowe aż 
do portretu kota. Jacek Komorowski, in
struktor koła filmowego w filii MD przy 
ul. Chabrowej eksperymentuje z elektro
nicznym przetwarzaniem obrazu, swoje 
prace zatytułował “ Wariacje na kompu
ter”. W czasach, gdy  
media pełne są koloru, 
konsekwentnie czarno
biała wystawa robi 
ascetyczne wrażenie, 
naw iązujące do foto
grafii artystycznej 
sprzed lat.
Ekspozycję w Mło
dzieżowym Domu 
Kultury można oglą
dać do końca marca 
od poniedziałku do 
piątku. K.M.

9 Fragment ekspozycji

Jeden z elektronicznych eksperymentów 

Jacka Komorowskiego

Jan
Od dziewięciu tygodni w naszym cy

klu o rybnickich witrażach przedsta
wialiśmy układ witrażowy z kaplicy ss. 
urszulanek wykonany przez siostrę z 
tego zgromadzenia Małgorzatę Boguc
ką. Ostatnim już motywem ikonogra
ficznym tego witrażu jest wyobrażenie 
postaci apostoła, świętego Jana Ewan
gelisty. Został on umieszczony na tle 
orła, który w naszej kulturze jest sym
bolem czwartej ewangelii. Święty trzy
ma w ręku zwój papirusu, gdyż na ta
kim m ateriale pisarskim  około roku 
100 naszej ery został zapisany tekst 
Ewangelii według św. Jana.

/szoł/

Kina
“APOLLO"

17 - 19 marca, godz. 15.00, 16.45; 
20 - 23 marca, godz . 16.45 - 
“K RÓL LEW ", prod. USA 
17 - 23 marca, godz. 18.30, 20.15
- “ SY R EN Y ", prod. ang. - austra l.

DKF “EKRAN" przy TZR
20 marca, godz. 19.00, “ W A K A
CJE PA NA  H U LO T", reż. J. T ati; 
“ TYLK O  TY ", prod. USA /z cyklu 
“ W ielkie kom edie"/, w stęp za oka
zaniem  karnetów  i w ejściów ek /do 
nabycia  przed pro jekcją /

“PREMIEROWE" przy TZR
21 - 23 marca, godz. 17.00, 19.15
- “ U R O D Z E N I  M O R D E R C Y ” , 
prod. USA /dla do rosłych /, cena 4 
zł

“WRZOS" Niedobczyce 
19 marca, godz . 17 .00  - “ T R ZY  
K O L O R Y : C Z E R W O N Y ", cen a  
2,5 zł

“ZEFIR" Boguszowice 
19 - 23 marca, godz. 17.00, 19.00 
- “ O D L O T O W C Y ", prod. USA

Koncerty
Teatr Ziemi Rybnickiej 

17 marca, godz . 18 .00 , k o n c e r t 
e s tra d o w y  “ M atce  - Z iem i Ś lą
sk ie j” z okazji 5. roczn icy  p o w stania

powstania Ruchu A utonom ii Ś ląska, cena 
4 zł
18 marca, godz. 1 6 .30 , “ DE 
M O N O " - k oncert zo rgan izow any  
p rzez  S to w arzy szen ie  O św ia tow e 
R odzice - D zieciom , cena 15 zł

Spektakle 
Teatr Ziemi Rybnickiej

19 marca, g o d z . 16 .30 , 19 .30 - 
K A B A R E T  “ O T .T O " z now ym  
program em , cena 12 zł
20 marca, g o d z . 9 .3 0 , 12 ,00 B.
D y m a rc z y k : “ C H Ł O P IE C  W
C Z E PK U  U R O D Z O N Y ". B aśń  w 
wyk. Teatru Bez Siedziby z Czę
stochowy, cena 3 zł.
23 marca, g o d z . 11 .00 , K. M o
czarsk i: “ROZM O W Y  Z K A TEM " 
w wyk. Teatru Nowego z Zabrza, 
cena 4 zł

Wystawy 
Miejska Biblioteka Publiczna

“ ONI SZ L I... a czas zac ie ra  ślady 
pam ięci" - w ystaw a zw. z 50. rocz
n ic ą  M A R SZ U  ŚM IE R C I w ię
źn ió w  KL A u sc h w itz  w s ty c z n iu  
1945 r.

Teatr Ziemi Rybnickiej
W y staw a  m a la rs tw a  C zes ław a  
O do-M ostow skiego

/gw/

Spotkanie z aktorem
Artur Barciś,

aktor filmowy i teatral
ny, a także pedagog, 
przyjechał do Rybni
ka, aby spotkać się z 
młodzieżą Liceum 
Ogólnokształcącego 
im. H. Sawickiej. W y
stęp popularnego ak
tora, na stałe związa
nego z teatrem Ate
neum w Warszawie, 
został przyjęty bardzo 
gorąco przez uczest
ników spotkania, jego 
piosenki, poprzedza
ne humorystycznym 
komentarzem, nagra
dzano aplauzem. Ak
tor odpowiadał rów
nież na pytania doty
czące życia zawodo
wego i prywatnego.

Zdj.: Krzysztof Sandomierski

4
GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825

MISTERIA MIŁOŚCI

Cz e r ń  i b i e l



Gazety śląskie. . .Abecadło  
Rzeczy 

Śląskich

Na Ś ląsku  p ie rw s z ą  p o ls k o ję
zyczną gazetą  było czasopismo po
wstałe w 1789 roku, a zatytułowa
ne “Gazety Śląskie dla 
Ludu Pospolitego”. W na
stępnych latach powstawały 
kolejne śląskie pisma uczą
ce patriotyzmu i re l ig i jn o
ści, ale również rolnictwa, 
p szcze la rs tw a ,  rzem io s ła .
Bawiły też i informowały o 
dalekim świecie. Ich rola w 
dziele budow ania  ś ląsk ie j  
św iadom ości na ro d o w ej 
oraz w ksz ta łtow an iu  o b y 
cza jow ośc i j e s t  t ru d n a  do 
przecenienia.

Polskojęzyczna prasa ś lą
ska czytana była również w 
dawnym Rybniku. D ocie ra
ła ona do n aszeg o  m ia s ta  
poprzez dragonów p ow ia to
wych, p o p rzez  p o cz tę  i 
księgarzy ry b n ic k ic h ,  że 
w spomnimy ty lk o  F r a n c i
szka M oraw ca  czy M ak sy
miliana Basis tę. N a to m ias t  
p ie rw szą  p o l s k ą  g aze tą ,  
zw iązaną w jak im ś  s topniu  
z R y b n ik iem , j e s t  “ S traż  nad 
Odrą” , która w rybnickiej k s ięgar
ni M a k s y m il ia n a  B a s is ty  m ia ła

sw o ją  f i l ię .  O b ecn e  n a to m ia s t  w 
Rybniku była gazety w języku  n ie
m ieck im  “ R y b n ik e r  S ta d t b la t t ” i 
“R ybnikerZ eitung” , których w y d a
w an ie  zo s ta ło  z a w ie szo n e  po z a kończeniu

kończeniu pierwszej wojny św iato
wej i p rzy łączen iu  naszego miasta 
do Polski w 1922 roku. N atom iast

w c za sach  m iędzyw ojennych  w y
chodził w naszym mieście “Sztandar 
Polski i Gazeta R ybnicka” , “Tygo
dnik Powiatowy” oraz niemiecka ga
zeta  “K atch il ische  V o lk sze i tu n g ” , 

sk ierow ana do N iem ców  o 
propolskim nastawieniu.

Natomiast czasy okupacji 
hitlerowskiej i lata PRL po
zbawiły Rybnik i ca łą  z re
sztą Polskę dostępu do wol
nej prasy. W latach p o w o
jen n y ch  je d y n ą  g aze tą  na 
Śląsku, k tóra  nie zosta ła  
podpo rząd k o w an a  id eo lo
gicznemu monopolowi ko
munistycznego państwa, był 
zasłużony jeszcze w czasach 
m iędzy w o jen n y ch  “Gość 
N iedz ie lny” . N atom iast po 
przełomie w 1989 roku wol
ność s łowa d opuśc i ła  na 
nasz rynek n ie sk ręp o w an ą  
po li tyczn ie  prasę. Mamy 
więc dzisiaj w naszym mie
ście “N o w in y ” , “ G azetę  
Rybnicką” , “Nowe Nowiny” 
i “N ow iny  9 4 ” . R ów nież  
powoli naszym miastem za
czy n a ją  się in te resow ać  
ogólnoś ląsk ie  dziennik i:  

“ D zienn ik  Z ach o d n i” i “ T rybuna 
Śląska” .

MAREK SZOŁTYSEK

Przed przyłączeniem Śląska do Polski polskojęzyczna 
prasa śląska była wielką krzewicielką ducha polskiego. 
A niektóre gazety były tak popularne, że nazwy ich tytu
łów stawały się synonimem słowa “gazeta ”, jak stało się 
Z “Katolikiem”.

GAZETY ŚLĄSKIE
“Gazety Śląskie dla Ludu Pospo

litego” były pierwszym pismem  
polskojęzycznym na Śląsku, wyda
wanym w latach 1789-1806. Mie
sięcznik ten był polską wersją 
“Schlesische Volkszeitung... ”, 
a wydawał go we Wrocławiu 
Wilhelm Gottlieb Korn. Gazeta 
była rozprowadzana bezpłatnie i 
miała dziesięciotysięczny nakład.

GAZETA W I E J S K A
“Gazeta Wiejska dla Górnego 

Śląska” była wydawana w Opolu 
przez dwa lata, w 1849 i 1850 roku. 
Tygodnik ten redagował i wydawał 
radca szkolny rejencji opolskiej i 
biskup sufragan wrocławski Ber
nard Bogedain. Celem pisma było 
szerzenie oświaty wśród ludu, pod
noszenie kultury rolnej i udzielanie 
porad prawnych. Gazeta drukowa
ła też teksty o ambicjach literackich 
i moralizatorskich. 

DZIENNIK GÓRNOŚLĄSKI
Był to pierwszy polskojęzyczny 
dziennik wychodzący na Górnym 
Śląsku. Wydawano go w Bytomiu i 
Piekarach w latach 1848-1849. 
Gazeta ta powstała w okresie osła
bienia państwa pruskiego podczas 
Wiosny Ludów, więc autorzy mogli 
pozwalać sobie na teksty przypomi
nające Górnoślązakom ich polski 
rodowód. Pisał tam m.in. Józe f 
Lompa i Emanuel Smołka. Czaso
pismo przestało się ukazywać na 
skutek szykan pruskiego rządu.

KATOLIK 
Najpopularniejsze pismo w dziejach 

Górnego Śląska, zajmujące się głównie 
sprawami społeczno-kulturalnymi, wy
stępujące w czasach niemieckich w 
obronie praw ludności polskiej na Ślą
sku. Pismo powstało w Chełmnie w 
1868 roku, jednak tytuł ten wykupił 
Karol Miarka i przeniósł na Górny 
Śląsk. "K atolik” wychodził w latach 
1869-1931, a jego kolejnymi wydawca
mi i redaktorami naczelnymi były tak 
zasłużone postacie jak: Karol Miarka, 
Stanisław Radziejewski, Adam Napie
ralski i Franciszek Godula. 

GWIAZDKA CIESZYŃSKA
Pełna nazwa tej gazety to “Gwiazdka Cieszyńska, Pismo Naukowe i 

Zabawne”. Wychodziła w Cieszynie w latach 1851-1939. Redaktorem je j  
i wydawcą był najpierw Paweł Stalmach, a po jego śmierci Jó ze f Lon
dzin. Pismo ukazywał się nie tylko w Ziemi Cieszyńskiej, ale również na 
ziemiach polskich wszystkich trzech zaborów. Oprócz wielkich Ślązaków 
na łamach “Gwiazdki... ”publikowali również tak znani autorzy ja k  Józef 

I gnacy Kraszewski czy Wincenty Pol.

70 lat temu "Sztandar Polski" i "Gazeta Rybnicka" 
donosiły od 17 do 24 marca 1925 roku

5 lat "Gazety Rybnickiej"

“BLUSZCZ” najbardziej ulubione i 
najpoczytniejsze pismo tygodniowe 
ilustrowane dla kobiet obejmuje 
całokształt zainteresowań 
kobiety polskiej
Obok bogatego działu społeczno-lite
rackiego bardzo obszernie traktowany 
dział praktyczny (życie kobiece w 
domu i świecie)
Stałe dodatki tygodniowe:
1. arkusz powieściowy formatu książki,
2. arkusz wzorów robót ręcznych natu
ralnej wielkości do kopjowania
3. cztery strony mód paryskich
4. tablica krojów 
Prenumerata miesięczna... zł 4,80 
Numer pojedyńczy... zł 1,40
Do nabycia w księgarniach i kioskach.

* * *

Motocykl
“Indiana” ewent. “Harleja” 
z wózkiem w dobrym stanie kupię 
zaraz.
Zgłoszenia do redakcji “Szt.Polsk.” 
pod A.S.K.

Wiadomości
Guliwer z liliputanami (karłami) w 

Hotelu Polskim
W sobotę dnia 21, i w niedzielę dnia 

22, b.m., grupa liliputanów, (Ulps, 
Pulps i Fara) daje gościnne występy w 
Hotelu Polskim z bardzo bogatym i 
urozmaiconym programem. - Początek 
o godz. 8 wieczorem - wstęp wolny. - 
Karły liczą 40 lat, ich siostra 45 lat, i 
mają wygląd dzieci 10-i 12-letnich. Ich 
wysokość sięga do 75 - 95 cm. Patrz 
art. “Z tajemnic karłów!" w czwartko
wym numerze “Sztandaru Polskiego” !

- (Za kradzież skazany na tydzień 
więzienia.) Alfred Gawbiszek przywła
szczył sobie z warsztatu p. Pałki śrubsztok

sztok i sprzedał go dalej za 3 zł. Oskar
żony przyznał się do winy. Prokurator 
wniósł na tydzień więzienia. Sąd uznał 
według tego wniosku.

- (Stary “kawał” .) Pewien wieśniak 
koło Rybnika kupił przed dwoma tygo
dniami od jakiegoś cygana z Małopol
ski wspaniałego czarnego rumaka za 
śmieszną cenę 280 zł. Jakież jednak 
było zdumienie zacnego kmiotka, kie
dy po dwóch tygodniach (w czasie 
których często padały śniegi i deszcze) 
używania konia, przekonał się że tak 
tani przez niego kupiony karosz jest 
zwykłą szkapą maści brudno-żółtawej. 
Czarna bowiem farba, którą cygan po
smarował przed sprzedażą konia, zlazła 
po dwóch tygodniach. Dobroduszny 
wieśniak dał się nabrać na stary kawał 
cygański.

- (Dzień św. Józefa w szkole I w 
Rybniku). Jak w ubiegłe lata, tak i w 
tym roku szkoła I obchodziła uroczy
ście dzień imienin p. rektora Rozkwi
talskiego. O godz. 10 zebrało się grono 
nauczycielskie wraz z dziatwą w auli 
szkolnej celem złożenia Czcigodnemu 
wychowawcy i kierownikowi szkoły 
ja k  najserdeczniejszych życzeń. (...) 
Dzieci z poszczególnych klas wyraziły 
panu rektorowi powinszowania, a za 
ojcowską opiekę, którą otacza dziatwę 
szkolną, złożyły Mu kwiaty i prezenta. 
Na finał odśpiewano Rotę i “Boże, coś 
Polskę”, poczem dziatwa trzykrotnym 
okrzykiem “Niech żyje Pan Rektor !” 
rozeszła się do domu.
Pan rektor Rozkwitalski cieszy się sza
cunkiem nietylko jako dobry wycho
wawca, ale również jako dobry Polak. 
Oby szkoła mogła jeszcze jak najwięcej 
lat obchodzić jego imieniny.

Pedagog

Zachodzące zmiany społeczno-poli
tyczne wymagały innej, niż tej która 
była, prasy. Tytuł nowej gazety miał 
nawiązywać do wychodzącego w 
przedwojennym Rybniku “Sztandaru 
Polskiego i Gazety Rybnickiej 

W grudniu 1989 r. powstała spółka 
“HOSSA”, której statut zawierał m.in. 
prawo do wydawania gazety. Jej pre
zesem został Henryk 
Knapczyk - syn ostat
niego wydawcy 
“Sztandaru... ”, a w 
skład zarządu weszli 
również Czesław Go
liński, Henryk Korus,
Ryszard Kufel,  T o
masz Szymura, Jerzy 
Gorczyca, Ryszard 
Szołtek, Roman Het
man oraz Rybnicki 
Komitet Obywatelski 
“ Solidarność” . W 
późniejszym okresie 
następowały zmiany 
udziałowców, osta
tecznie spółkę we 
wrześniu 1990 r. prze
jął Zarząd Miasta i ga
zeta nabrała charakteru 
samorządowego.

N ajtrudnie jszą  do 
pokonania barierę na 
początku wydawania gazety okazały 
się finanse. Bezprocentowe kredyty 
udziałowców w okresie galopującej 
inflacji były raczej charytatywnym 
działaniem. Istniała jeszcze wtedy in
stytucja cenzury, trzeba więc było zdo
być zezwolenie na druk, a potem wy
szukać najtańszą drukarnię. Stąd też 
wyjazdy do Warszawy, Katowic, Kra
kowa. Problemem okazało się stwo
rzenie zespołu redakcyjnego. W spra
wach merytorycznych i organizacyj
nych pomogła Eugenia Plucik. Do ze
społu dołączyli Wiesława Różańska - 
obecna naczelna gazety, Marek Baster 
- obecnie zastępca naczelnego redak
tora “Dziennika Zachodniego”, Adam

Barteczko - naczelny katowickiego 
“Sportu” , a także nieżyjący już  dziś 
Marian Twaróg. Udało się również 
pozyskać wielu młodych, dobrze zapo
wiadających się adeptów tego zawodu. 
Od samego początku współpracuje z 
gazetą  Marek Szołty sek - historyk, 
który w w pewnym okresie był szefem 
redakcji. Byli pracownicy i współpracownicy

pracownicy przenieśli się do innych gazet 
regionalnych, jak choćby Wacek Tro
szka i Grzegorz Kowalczyk pracujący 
dziś w “ N ow inach” . Stała się więc 
“Gazeta Rybnicka” kuźnią kadr dzien
nikarskich dla gazet o większym zasię
gu, i to bardzo cieszy. Zmieniały się 
siedziby redakcji. Pierwsza znajdowa
ła się w małym pokoiku przy ul. Wiej
skiej 7, w maju 1990 roku redakcja 
przeniosła się do gmachu Politechni
ki Śląskiej, by niedawno znaleźć sie
dzibę w Rynku 12. Być może powie
dzenie “do trzech razy sz tuka” do
brze gazecie rokuje. Pierwsze nume
ry drukow ane były w K rakow ie , a 
w sp ó łp raca  z tam te jszą  d ru k a rn ią

układała się dobrze, ale problem sta
nowiła odległość. Dzięki zna jom o
ściom Mariana Twaroga udawało się 
przez jakiś czas drukować gazetę w 
drukarni katowickiej. Obecnie gaze
ta dzięki komputerowemu składowi 
je s t  d rukow ana  z dnia  na dzień  w 
“O ldprincie” w Żorach, jedynym w 
rejonie Rybnika zakładzie zdolnym 
do d rukow an ia  w cyklu ty g o d n io
wym. Dziś redakcja  pracuje  w n o
wych pomieszczeniach, tworzą j ą  lu
dzie niekiedy jeszcze bardzo młodzi 
i to sprawia, że o losy tej gazety nie 
trzeba się chyba martwić. W ub. roku 
gazeta, którą kierował wtedy Rudolf 

Palarz, zdoby
ła II miejsce w 
ogólnopolskim 
konkurs ie  na 
najlepszą gaze
tę sam o rząd o
wą.

23 marca mi
nie 5 lat o b e
cności “Gazety 
Rybnickiej” na 
prasowym ryn
ku. I mało to, i 
dużo. Nie 
u s t r z e g l i ś m y  
się w ie lu  b łę
dów, ale jedne
go naszej gaze
cie nie można 
odebrać  - b l i
skiego współu
czes tn ic tw a ,  a 
w ręcz  a sy s to
wania w zmia

nach jakie przez ostatnie pięć lat na
stępowały w Rybniku. Jeżeli ktoś bę
dzie chcia ł  w p rzyszłości  p rze ś le
dzić ,  tydz ień  po tygodn iu ,  jak  od 
1990 roku piękniało i porządkowane 
było nasze miasto, informacje takie 
znajdzie jedynie w “Gazecie Rybnic
kiej” . Jeżeli kiedyś, miejmy nadzieję 
w jak najdalszej przyszłości, “Gazeta 
Rybnicka” zniknie z rynku, to i tak 
dla historii naszego miasta będzie j e
dyną KRO NIKĄ  RYBNIKA pierw
szych pięciu lat samorządowej Rze
czypospolitej. I choćby tylko dlatego 
warto j ą  było tworzyć.

CZESŁAW GOLIŃSKI 
MAREK SZOŁTYSEK

Innocenty Libura (z prawej) był wielkim orędownikiem powstania naszej 
gazety. Na zdjęciu z je j pierwszym naczelnym redaktorem Józefem Roma
nowskim. Zdjęcie z prywatnych zbiorów Cz. Golińskiego
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Zarząd Miasta informuje
Zarząd Miasta Rybnika ogłasza 

USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ 
NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ 

GMINY MIASTA RYBNIKA
1/ działka niezabudowana oznaczona nr 1911/4 na k.m.2 obręb Smolna o pow. 
3895 m kw., położona przy ul. Pod Lasem, zapisana w KW 101.134 z przeznacze
niem na działalność produkcyjno-usługową 
cena wywoławcza: 32.095,00 zł
2/ działka niezabudowana oznaczona nr 1912/4 na k.m.2 obręb Smolna o pow. 
4660 m kw., położona przy ul. Pod Lasem, zapisana w KW 101.134 z przeznacze
niem na działalność produkcyjno-usługową 
cena wywoławcza: 38.398,00 zł
Bliższych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu 
Miasta Rybnika przy ul. Miejskiej 7, pokój 78, tel. 22-364.
Wizje na nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży odbędą się w dniu po
przedzającym przetarg w godzinach od 10.00 do 11.00.
Przetarg odbędzie się w dniu 5 kwietnia 1995 r. o godz. 10.00 w sali nr 37 I pię
tro budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2.
Wadium od każdej nieruchomości wynosi 25 procent ceny wywoławczej, które 
należy wpłacić w kasie tut. Urzędu Miasta najpóźniej w dniu przetargu do godz. 
9.30.
Dodatkowo należy wpłacić koszt organizacyjny przetargu w wysokości 10,00 zł od 
jednej nieruchomości.
W przypadku niezawarcia umowy przez wygrywającego przetarg, wadium nie 
podlega zwrotowi.
Regulamin przetargu, z którym uczestnik przetargu winien się zapoznać, jest 
do wglądu w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Ryb
nika przy ul. Miejskiej 7.
Zarząd Miasta Rybnika zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, względnie 
unieważnienia jego wyników bez podania przyczyny.

Sklep “HADAR”
poleca : łączniki i rury 

do instalacji wodociągowej typu 
Genova /klejone/ 

oraz polipropylen /na zgrzewanie/, 
a także miedziane.

Oferujemy również materiały 
instalacyjne. ul. Pełczyńskiego 5, tel. 25656

sklep "Hadar" 
oznaczono 
ciemnym 

kwadratem

100,3 MHz

Dział Reklamy i Promocji 
Racibórz, Pl. Dworcowy 16 
tel./fax (0-36) 15-45-82 

Rybnik, Rynek 6 
tel. (0 -56) 25-975

Redakcja radia 
tel. (0-36) 15-42-21 

(0-36) 15-42-22

Spotkania
czwartkowe
O dbywające się zawsze w jeden  z 

czwartków miesiąca spotkania emery
towanych nauczycieli zrzeszonych w 
NSZZ “Solidarność” m a ją  już sw oją 
tradycję. Każde spotkanie ma swój “te
mat przew odni”, który jest przygoto
wywany i prezentowany przez jednego 
z uczestników. W lutym omawiano za
lety zdrowej żywności, a teoretyczne 
wywody poparte były zajęciami prak
tycznym i, czyli konsum pcją ow oco
wych sałatek i soków.

Kolejne spotkanie zaplanowano na 
poświąteczny czwartek 20 kwietnia, a 
tem atem  konw ersacji będą tradycje 
wielkanocne.

Sukcesy
rybn ick ich
b io lo g ó w

Informacje o sukcesach rybnickich li
cealistów w dziedzinie biologii trzeba 
uzupełnić o najnow sze osiągnięcie, 
którym jest wytypowanie prac dwóch 
uczennic I LO do Europejskiego Kon
kursu Młodych Naukowców.

W ychowanki mgr Haliny Gajew
skiej : Zuzanna Ziewiec pracą doty
czącą ochrony fragmentów lasów rudz
kich po pożarze w 1992 roku /praca 
bardzo już uhonorowana/ oraz Beata 
Mazur, pisząca o rekultywacji hałd ko
palni w ęgla kam iennego “R ym er” . 
Poza propagowaniem śląskiej ekologii 
autorki prac zdołały zyskać sobie uzna
nie jury  Komitetu Głównego Olim
piady Biologicznej typującego prace 
do wspomnianego konkursu.

W ciągu ostatnich 3 lat komitet ten 
wyróżnił w ten sposób tylko 5 prac, w 
tym 2 z Rybnika. A. Sz.

Nowy sklep
* Przy ulicy Sobieskiego 22 otwarto 
“Salon firan”

Po remoncie...
* ...już otworzono sklep sportowy przy 
ul. Zamkowej
* Przy ul. Sobieskiego wyremontowa
no i powiększono sklep “Femina”

Nowy komis
* Komis sprzętu kom puterow ego 
otwarto przy Placu Kopernika

Przeceny
* Sklep GOROL w Rynku oferuje prze
cenione dziecięce bluzeczki, dresy i 
sweterki
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O g ł o s z e n i a  d r o b n eOgłoszenia drobne

Informatyk-elektronik 
poszukuje pracy 

w niepełnym 
wymiarze godzin. 

Kontakt w redakcji 
"Gazety Rybnickiej" 

tel. 28-825

*  *k

NAPRAWA 
lodówek, zamrażarek, 

pralek, wirówek, 
odkurzaczy, mikserów itp. 

Rybnik, ul. Miejska 5, 
tel. 232-09

TELEWIZORY
-naprawa, przestrajanie

Rybnik, tel. 28-990 od 8.00-13.00

Gabinet internistyczny
Grażyna POTERA

lekarz specjalista 
chorób wewnętrznych 

Rybnik, ul. Św. Jana 5 - I piętro 
wtorki, piątki 15.30 - 16.30 

 wizyty domowe - tel. 26-883 

WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK 

tel. 27-616

BEZPŁATNE  
PORADY 

PRAWNIKA
w "Gazecie Rybnickiej"

W piątki w godz. 15.00-17.00 
w siedzibie naszej redakcji 

/Rynek 12a (oficyna), tel. 28-825/ 
dyżuruje prawnik, udzielający 

bezpłatnie porad.

Kawiarnia

“RONDO”
tzw. “KULOK”

Rybnik, ul. Wysoka /Dom Rzemiosła/
zaprasza na

relaksową kawę, drinki, 
dania barowe

Organizujemy wesela 
oraz imprezy okolicznościowe 

do 250 osób.
Tel. 26-179 czynny od 9.00 do 22.00 

w soboty od 16.00 do 22.00

A D A R
* oferuje usługi w zakresie 

ślusarstwa, instalowania 
urządzeń ogrzewczych 

/centralne, gazowe/ 
oraz wod.-kan., plastik, 

miedź, ocynk, murarskie, 
malarskie, tapeciarskie

Rybnik,
ul. Pełczyńskiego 5, 

tel. 25-656 czynny całą dobę.

Zaprosili nas...
Przedsiębiorstwo Wdrażania Techniki 
Obliczeniowej “bb soft” Sp. z o.o. na 
prezentację pod tytułem “Optyka biu
rowa czyli co może skaner w biurze - 
od “czytającego pióra” po skanery ca
łostronicowe”.

W r a z i e  p o t r z e b y
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 
Hasło "KRYZYS" - sobotnio-niedzielne, całodobowe dyżury 
psychologów: 26-876 /izba przyjęć szpitala psychiatrycznego, ul. 
Gliwicka 33/
NOCNY DYŻUR APTEK:od 17 do 23 marca,
Apteka pod Orłem, ul. Hallera, tel. 22-606

E k s p r e s s
Rybnik, Reja

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 zdjęcia "

CENNIK OGŁOSZEŃ W GAZECIE RYBNICKIEJ

• 1 cm2 - 0,80 zł (8 .000 zł)
• 1/4 strony - 90 zł (900.000 zł)
• 1/2 strony - 160 zł (1 .600 .000 zł)
• 3 /4  strony - 240 zł (2 .400 .000 zł)
• 1 strona - 300 zł (3 .000.000 zł)
• 1 słowo - 0,50 zł (5 .000 zł)

...U NAS 
SZYBKO 
I TANIO

kup o ryg in a ł - p o czu j s ię  p e w n ie j!

JANKES JEANS RYBNIK RYNEK 7

Środowa Giełda Cenowa
M ię so s c h a b

w o lo w e
extra

szy n k a  w p. 
g o to w an a ś lą sk a

PIOTROWSKI 8,64 8,78 13,11 7,02
Jastef, Raciborska 22 8,60 8,50 — 6,65
TARG 8,40 - 8,80 8,80-9,50 12,80-13,00 6,90-7,10

Owoce/Warzywa cytryny pomarańcze marchewka ziem niaki

R a c ib o rsk a  15 2,90 2,25 0,90 0,80
M iejska 2 3,00 2,50 1,00 0,80
TARG 2,50-3,00 2,20-2,50 1,00 0,80

S p o ż y w c z e m a sło cukier ja jko m ąka

R y n k o w y 1,50 1,70 2,50 1,00
J a n  N o g a 1,65 1,65 2,50 0,95
TA R G 1,60 1,55 0,15-0,22 0,83-0,97

W a lu ty 100
d o la rów

100
m arek

100 ko ron  
c z e sk ich

100 franków 
francuskich

P e w e x  d u ż y 234,00\238,00 166,00\167,30 8,80\8,95 46,70\47,50
Delikatesy, ul. Miejska 234,00\237,50 166,00\167,50 8,80\8,90 46,50\47,50
G allux, R y n e k 235,00238,00 166,00\167,50 8,88\9,00 47,00\48,00

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Żużel
Żużlowe ABC

Żużel

Poznajemy regulamin
1. Liga, Obecnie w Polsce rozgrywki 

żużlowe odbywają się w I i II lidze. I ligę 
potocznie nazywa się ekstraklasą. Za
równo w pierwszej, jak i w drugiej lidze 
startuje po 10 zespołów. W każdym se
zonie drużyny spotykają się ze sobą 
dwukrotnie - raz na własnym torze i raz 
w meczu rewanżowym na wyjeździe. 
Zdobywca i miejsca w rozgrywkach I 
ligi zdobywa tytuł Drużynowego Mi
strza Polski, a zespół kończący rozgryw
ki na II miejscu uzyskuje tytuł drużyno
wego Wicemistrza Polski. Drużyny, 
które w I lidze zajmą dwa ostatnie miej
sca opuszczają ekstraklasę, a na ich 
miejsce wchodzą dwie drużyny, które w 
II lidze zajm ą I i II miejsce. Drużynom 
II-ligowym nie grozi spadek, gdyż jest to 
najniższa klasa rozgrywkowa.
2. Mecz ligowe. Każdy mecz ligowy 
składa się z 15 wyścigów /biegów/. W 
biegu startuje po 2 zawodników z każdej 
drużyny. Drużyny liczą po siedmiu za
wodników i mogą mieć jednego zawo
dnika rezerwowego. W każdym zespole 
obowiązkowo startuje dwóch zawodni
ków młodzieżowych. Zawodnikiem 
młodzieżowym jest żużlowiec, który nie 
ukończył 21 roku życia, przy czym bie
rze się pod uwagę rok urodzenia. Przy
kładowo: zawodnik urodzony w stycz
niu 1974 roku jest zawodnikiem mło
dzieżowym do końca 1995 roku. Druży
na gospodarzy startuje z numerami 9 - 
16, a drużyna gości z numerami 1 - 8. 
Zawodnicy młodzieżowi mogą starto
wać wyłącznie z numerami startowymi 
6,7 i 14,15. W przypadku braku zawo
dnika młodzieżowego jego miejsce w 
biegach, w których miał startować, po
zostaje puste. Każdy z zawodników młodzieżowych

(II)
młodzieżowych musi wystąpić w meczu li
gowym przynajmniej w trzech biegach. 
Po zakończeniu 13. biegu kierownicy 
drużyn zgłaszają sędziemu zawodów za
wodników, którzy wystartują w biegach 
14 i 15. Zwykle w biegu 15 startują naj
lepsi w danym dniu zawodnicy. Każdy 
zawodnik może wystartować w meczu 
ligowym najwyżej 6 razy.

W każdym biegu do zdobycia jest 6 
punktów. Możliwe są zatem wyniki: 5:1, 
4:2 /dla każdej z drużyn/ lub remis 3:3. 
Punkty zdobyte przez zawodników dru
żyny w poszczególnych biegach 
/tzw. “małe punkty”/ sumuje się i w me
czu zwycięża drużyna, która zdobyła 
więcej “małych” punktów. Zwycięzca 
meczu otrzymuje dwa “duże” punkty, a 
przegrywający nie zdobywa punktu. W 
przypadku remisu każdy zespół otrzy
muje po jednym  “dużym ” punkcie. 
Suma “dużych” punktów decyduje o 
miejscu w ligowej tabeli. W przypadku 
równej ilości “dużych” punktów o miej
scu decyduje korzystniejszy bilans “ma
łych” punktów.
3. Rezerwa taktyczna. W programie za
wodów wymienieni są  zawodnicy, 
którzy występują w poszczególnych bie
gach. Jednakże każdy zawodnik ma pra
wo do jednego dodatkowego startu jako 
“rezerwa taktyczna”. Kierownik drużyny 
może użyć rezerwy taktycznej nie wcze
śniej, niż po zakończeniu 3. biegu, i tyl
ko w takim przypadku, gdy jego zespół 
przegrywa różnicą przynajmniej 6 punk
tów. Rezerwa taktyczna nie może zastą
pić zawodnika młodzieżowego.

Dalsze szczegóły żużlowego regulami
nu w następnym numerze.

P.S.

Piłkarze 
z Niedobczyc

Jak już informowaliśmy, gospoda
rzem głównej płyty przejętego przez 
miasto stadionu przy ul. Gliwickiej jest 
w tym roku sekcja piłkarska MKS “Ry
m er” w Niedobczycach. Mecze mi
strzowskie serii wiosennej trampka
rzy tej sekcji będą rozgrywane właśnie 
na tym stadionie. Rozpoczną się one 15 
kwietnia meczem z MOSTiR Jastrzę
bie.

K r o n i k a  p o l i c y j n a
Kronika policyjna

Kradzież z meblościanki
6 marca między 9.00 a 10.00 włamano 
się “na pasówkę” do mieszkania przy 
ul. Dąbrówki. Z meblościanki sprawcy 
skradli 940 zł i 650 m arek niem iec
kich.

Kolega - złodziej
6 marca o godz. 9.00 pod nieobecność 
rodziców mieszkańców ul. św. Maksy
miliana do ich syna przyszedł szkolny 
kolega. Skradł klucze od mieszkania. 
Później wykorzystując przerwę w lek
cjach skradł 5.090 zł i 100 dolarów  
USA.

Złapali małolata
6 marca w sklepie z artykułami droge
ryjno-spożyw czym i przy ul. S obie
skiego personel zatrzymał 12-letniego 
chłopca, który skradł towar za 13 zł. 

Popije
W nocy z 8 na 9 marca przy ul. Ks. 
Szwedy nieznany sprawca włamał się 
do mieszkania poprzez wybicie szyby 
w drzw iach balkonow ych. Skradł 5 
skrzynek wódki i inne przedm ioty o 
wartości 3.500 zł,

Na tym samym rybnickim stadionie 
swoje mecze rozgrywać będą juniorzy 
“A”, a pierwszy mecz już 25 marca z 
KW ”Concordia” Knurów.

Ich starsi koledzy z III ligi wiosenne 
rozgrywki odbywać będą na stadionie 
w N iedobczycach przy ul. G órnoślą
skiej /”na dole”/, a pierwszy mecz już 1 
kwietnia z KS “Urania” Ruda Śląska. 
W skład sekcji piłkarskiej wchodzi 
również zespół klasy okręgowej, gru
py III, który w pierwszym  meczu 2 
kwietnia zmierzy się z KS “Górnik” 
Radlin na stadionie w Niedobczycach.

/r./

Kieszonkowcy
8 marca ok. południa przy ul. Piłsud
skiego podczas wsiadania do autobusu 
nieznani sprawcy skradli jednem u z 
pasażerów portfel, dokum enty i go
tówkę. Straty wyniosły 50 zł.

Złapał złodzieja
8 marca o godz. 18.30 przy ul. Larysza 
jeden z mieszkańców Rybnika usiło
wał dokonać kradzieży kabla miedzia
nego o w artości 30 zł. W łaściciel 
schwytał sprawcę.

Amator kryształów 
W nocy z 8 na 9 m arca nieznany 
sprawca wszedł do budynku przy ul. 
K siążenickiej przez niedom knięte 
drzwi piwnicy. Po spenetrowaniu po
m ieszczeń skradł wazon, kryształy i 
inne przedmioty o wartości 50 zł. 

Kieszonkowcy w areszcie
9 marca w jednym ze sklepów przy ul. 
R aciborskiej dwóch m ieszkańców  
Rybnika usiłowało dokonać zuchwałej 
kradzieży portfela. Sprawcy mieli pe
cha. Zostali zatrzymani przez policjan
tów  z w ydziału O peracyjno-R ozpo
znawczego.

Sezon na rowery
11 marca przy ul. M orcinka nieznani

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825

Po raz kolejny został roz
strzygnięty plebiscyt na 
Najlepszego Sportowca Re
gionu w 1994 roku, organi
zowany przez tygodnik  
"Nowiny".
Do roku ubiegłego na swoich ulubień

ców z boisk, bieżni i hal sportowych gło
sowali czytelnicy tego pisma, nadsyłając 
odpowiednie kupony. W tegorocznej 
edycji plebiscytu o opinie poproszono 
fachowców: trenerów, działaczy, zawo
dników, którzy przy
znawali punkty, a co 
za tym idzie - miej
sca. Novum było 
również wyjście z 
uroczystym ogłosze
niem wyników poza 
redakcję. Tym razem 
odbyło się ono w 
najlepszej bodaj ryb
nickiej restauracji - 
Centrum Biznesu, 
która była również 
sponsorem imprezy.
Na uroczystość za
proszono prezyden
tów i burmistrzów 
miasta, w których 
działają macierzyste 
kluby laureatów ple
biscytu. Ich udział 
świadczył o przy
chylności władz samorządowych wszel
kim działaniom w dziedzinie kultury fi
zycznej i sportu wyczynowego, czego 
dowodem jest również niejednokrotnie 
pomoc finansowa świadczona klubom.

A k tu a ln e  c e n y  

k a r n e tó w  i b i le tó w  

w s tę p u  n a  z a w o d y  

żużlowe w sezonie 1995
Karnety: trybuna główna - 80,00 zł , 
amfiteatr - 40,00 zł, amfiteatr ulg. -
16.00 zł /emeryci, renciści, młodzież 
szkół ponadpodstawowych/ amfiteatr

ulg. - 8,00 zł /młodzież szkół 
podstawowych/.

Bilety wstępu: trybuna główna -
10.00 zł, amfiteatr - 5,00 zł, amfiteatr 
ulg. - 2,00 zł, amfiteatr ulg. - 1,00.

Dzieci do lat 7 
i wojsko umundurowane 

- wstęp wolny.
Karnety można zakupić 

w księgowości klubu codziennie 
w godzinach od 8.00 do 16.00.

Z a b r a k ł o  t y l k o  
s p o r t o w c ó w . . .

Wśród 21 laureatów plebiscytu znala
zło się siedmiu sportowców, związanych 
z klubami rybnickimi. Bezapelacyjnym 
zwycięzcą plebiscytu został Jerzy Ma
kula, członek Aeroklubu ROW - mistrz 
Europy w akrobacji szybowej. Na miej
scu piątym uplasował się Jacek Mickiewicz

W imieniu zdobywcy I miejscu Jerzego Makuli nagrodę z rąk redaktora na
czelnego "Nowin "Andrzeja Niedoby odebrał dyrektor lotniska Leon Starzycz
ny (od lewej).

Mickiewicz - W arta Energoinwest V ictoria 
Rybnik - mistrz Polski w kolarstwie szo
sowym, na siódmym - Artur Kejza z 
“Polonii” - drugi wicemistrz Europy w 
judo. Ósme miejsce zajęła Monika Bo
browska z RMKS Rybnik - posiadająca 
tytuł międzynarodowej mistrzyni w sza
chach. Warto dodać, że Monika jest je
dyną obok judoczki Beaty Maksymow z

Jastrzębia kobietą na liście laureatów. 
Jedenasty na tej liście jest Damian Bre
guła z TKKF Ryfama Rybnik - druży
nowy mistrz Europy w supermaratonie. 
Na 16 miejscu sklasyfikowano Andrzeja 
Tomkowicza, drugiego przedstawiciela 
Aeroklubu ROW - wicemistrza Polski i 

Europy w Akrobacji 
Szybowcowej. Tuż 
za nim uplasował się 
Eugeniusz Pęczek z 
SKS Ryfama Rybnik 
- wicemistrz Europy 
w biathlonie letnim.

Większość z tych 
nazwisk ukazywało 
się w ielokrotnie w 
naszej gazecie. Nie
stety, nie było nam 
dane oglądać więk
szości laureatów. 
Obowiązki sportowe 
sprawiły, że rozje
chali się po Polsce i 
świecie, a nagrody i 
dyplomy z rąk orga
nizatorów i przedsta
wicieli władz samo
rządowych odbierali 

trenerzy bądź rodzina.
Oprócz oryginalnej statuetki od orga

nizatorów plebiscytu jego zwycięzca Je
rzy Makula otrzymał od prezydenta 
Józefa Makosza witraż z herbem Rybni
ka oraz obraz. Pozostali rybniczanie (do 
10 miejsca) zostali nagrodzeni przez pre
zydenta zegarkami.

/róż/

Żużel Żużel

Startujemy!

sprawcy włamali się do trzech piwnic. 
Po urwaniu skobli skradli dwa rowery 
flaming i jeden składak o łącznej warto
ści 900 zł.
Tego samego dnia między 17.00 a 21.30 
włamano się do budynku przy ul. Odro
dzenia. Sprawcy weszli do środka po 
wypchnięciu okienka piwnicznego. 
Skradli rower górski i licznik “Sigma 
Sport” o wartości 700 zł.
Wcześniej, w nocy z 6 na 7 marca, wła
mano się do piwnicy przy ul. Karłowi
cza. Nieznani sprawcy zabrali rower gór
ski i inne przedmioty o wartości 600 zł.

Śmiertelne dachowanie 
11 marca o godz. 19.35 na ul. Wyzwole
nia w Stanowicach kierowca skody zje
chał na pobocze i wpadł w poślizg. Sa
mochód zaczął koziołkować i “dacho
wał”. W wyniku wypadku jedna z pasa
żerek zginęła na miejscu. Pozostałych 
przewieziono do szpitala przy ul. Rudz
kiej w Rybniku.

Nyską w budynek
11 marca o godz. 15.30 na ul. N iedo
bczyckiej samochód nysa kierowany 
przez nieznanego kierowcę uderzył w 
naroże budynku uszkadzając go. Kie
rowca odjechał z miejsca zdarzenia.

Już w n a jb liższą  sobotę, 18 mar
ca o godz. 11.00 żu ż lo w cy  R y b
n ick iego  K lubu  M otorow ego  ro z
poczną tegoroczny sezon tow arzy
skim  spo tkan iem  na to rze  c z ę s to
chow skiego “W łókn iarza” . W dniu 
następnym , w niedzielę 19 marca 
o godz. 15.00 rybniczanie będą 
podejmować zespół z Częstocho
wy na stadionie przy ul. Gliwic
kiej. P onow nie żużlow cy  R K M -u 
w y stąp ią  p rzed w łasn ą  p u b liczn o
śc ią  w piątek, 24 marca o godz. 
15.00. S p o tka ją  się w tedy z w ice
m is trzam i P o lsk i - “U n ią” T ar
nów.

Później już liga. 2 kwietnia rybnicza
nie wyjeżdżają do Łodzi na mecz z dru
żyną debiutującą w ligowych rozgryw
kach - “JAG Speedway”. Zespół ten w 
bieżącym sezo n ie  z a s i l i ł  d o b rze  
znany k ib icom  żu ż la  A m erykan in  
Sam Ermolenko. Z apow iada ją  się 
spore em ocje.

P ierw szy  tegoroczny  m ecz ligo
wy w R ybniku dopiero  9 kwietnia, 
a ryw alem  R K M -u b ędz ie  “Cem- 
Wap” Opole.

W u b ieg łym  ty g o d n iu  ry b n ick i 
K lub M otorow y na walnym zebra
niu p o d su m o w a ł p ie rw sz y  rok  
d z ia ła ln o śc i. O becni na ob radach  
nie zg łaszali w iększych zastrzeżeń  
do d z ia ła ln o śc i za rządu  w m in io 
nej kadencji. N ow y zarząd  sk łada 
się z osób, które p racow ały  w nim 
do tychczas. Funkcję Honorowego 
Prezesa Klubu je d n o g ło śn ie  p o 
w ierzono  w icep rezy d en to w i R yb

Rybn ik a  M arianowi Adam czykowi.
B ył to  dow ód  u z n a n ia  cz ło n k ó w  
R KM -u dla znacznej, w szechstron
nej pom ocy okazyw anej p rzez w ła
dze m iasta klubow i. U trzym yw anie 
w dobrej kondycji finansow ej tak 
kosztow nego  p rzed s ięw z ięc ia , j a
kim  je s t  sekc ja  żu ż lo w a, w ym aga 
pom ocy w ielu  sponsorów . D latego 
też  w sta tu c ie  R K M -u zna laz ł się 
zapis o pow ołaniu  w ram ach klubu 
Rady Sponsorów. O rgan  ten  
o trzym ał bardzo  szero k ie  k om pe
tencje  w zakresie  w y tyczan ia  k ie
run k ó w  d z ia ła ln o ś c i k lubu . T aka 
pozycja  Rady S ponsorów  je s t  s łu
szna i uzasad n io n a . C i, k tó rzy  f i
n a n s u ją  ż u ż e l, p o w in n i bow iem  
w spółdecydow ać o isto tnych  sp ra
w ach  d o ty czą cy ch  tego  sp o rtu  w 
R ybniku.

Ż użlow cy zap o w iad a ją  w alkę o 
aw ans do ekstrak lasy . Cel ten w y
daje się rea lny . A m bicja  m łodych 
zaw odników  w sparta  do św iad cze
niem  A n ton iego  S k u p ien ia , P e tra  
V an d irk a  i M a rtin a  D u g ard a  p o
zw ala  sądz ić , że na m ecie sezonu 
rybnicki zespół znajdzie się w sze
regach pierw szoligow ców .

PIOTR SZWEDA

D o  z a m i e s z c z o n e g o  w  p o
p r z e d n i m  n u m e r z e  t e r m i n a
r z a  r o z g r y w e k  w k r a d ł  s i ę  
b łą d . 30 kwietnia RKM 
podejmować będzie Wandę 
Kraków. Przepraszamy!
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Z d jęc ie   fujicolor 

z a lbum u czy te ln ików
Z a p r a s z a m y  n a s z y c h  C z y t e l n i k ó w  d o  w s p ó l n e g o  o g l ą d a n i a  

z d j ę ć .  W y s t a r c z y  p r z y j ś ć  d o  r e d a k c j i  z  c i e k a w y m  z d j ę c i e m ,  
k tó r e  p o  s k o p i o w a n i u  n a t y c h m i a s t  z w r ó c i m y .  / M o ż n a  t e ż  w r z u
c ić  j e  d o  n a s z y c h  " ż ó ł t y c h  s k r z y n e k " / .  Autora najsympatycz
niejszego lub najbardziej "odjazdowego" zdjęcia firma 
"EKSPRES FUJI”, Rybnik, ul. Reja 2 nagrodzi bezpłatnym 
wywołaniem i wykonaniem odbitek z rolki filmu.

Jak pies z kotem? Zdj.: Ludmiła Pojda

Rynek 7

Wśród autorów 
prawidłowych 

rozwiązań 
rozlosujemy 

2 bony towarowe 
po 20 zł

(200 tys. zł) każdy, 
ufundowane 
przez sklep 
JANKES 

Rybnik, Rynek 7

Poziomo: A / byk w zeszycie, B/ wyjątkowo szybki pociąg, C/ dla 
czarownicy, D / zmienną jest, E / niebezpieczna pod wodą, F/ 
Noego, G/ bojowy sakrament, H / może być żelazny, I/  trójkąt z 
rączką, J/ był przyczyną śmierci Isadory Duncan 
Pionowo: 1/ ...rączkę myje, 2/ można ją  komuś przypiąć, 3 / rol
nik zza Atlantyku, 4 /w niej tkwi sęk, 5/ spirytystyczny lub filmo
wy, 6/ ktoś, 7/ mapa przy mapie, 8/ szef braciszków, 9/ unowo
cześniony luk, 10/ rodzi się w sejmie
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie po upo
rządkowaniu liter wg szyfru: A-10, C-2, A-6, B-7, I-2, G-5; B-
10, F-1; I-5, H-8, G -5, I-9, J-1, C-10, F-10, A -8, I-2, H-5, H-7, I-
5, B-4
Na rozwiązanie wraz z kuponem czekamy 10 dni od daty ukaza
nia się numeru. Rozwiązania prosimy przesłać na kartkach po
cztowych na nasz adres, lub wrzucać do naszej “żółtej skrzynki”/ 
Kościuszki 54 lub Korfantego 3/.
Nagrody za rozwiązanie krzyżówki nr 9 z hasłem “U złego 
bartnika i miód gorzki” otrzymują: Hanna Machalica, ul. Dą
brówki 21 a/7, 44-210 Rybnik oraz Ryszard Hoszycki, ul. 
Grunwaldzka 7/40, 44-200 Rybnik.

Nagrody do odebrania w redakcji przez miesiąc 
od daty ogłoszenia nazwiska zwycięzcy.

Pod znakami zodiaku
BARAN - 21.03. - 20.04. - Mimo osłabienia energii życiowej i ogólnej odporno
ści właśnie teraz przyjdzie Ci podjąć niezwykłej wagi decyzję. Jeżeli dokonasz złe
go wyboru, przyjdzie Ci się z niego tłumaczyć nawet przed obcymi ludźmi.
BYK- 21.04. - 20.05. - Staniesz się niezbędny jako świadek i rozjemca. Rozważ 
dobrze wszystkie argumenty, nie manipuluj faktami, bo Twoja decyzja może zmie
nić bieg życia jednej ze stron.
BLIŹNIĘTA - 21.05. - 21.06. - Szykuje się powrót do dawnej znajomości i to 
w bardzo romantycznej scenerii. Nie zakłóć atmosfery wypominaniem dawnych 
przewinień, chyba, że Ci już nie zależy...
RAK - 22.06. - 22.07. - Nie poddasz się - jak  wielu Twoich znajomych - przedwio
sennemu zmęczeniu i depresji. Właśnie teraz masz do załatwienia coś, co pochło
nie cały Twój czas i energię. Jeśli tę próbę przetrzymasz, dalej pójdzie jak z płat
ka.
LEW - 23.07. - 23.08. - Zbliża się okazja do zademonstrowania Twojego profesjo
nalizmu i dynamiki. Może to zaowocować korzystnym kontraktem, dzięki któremu 
Twoje finanse wyraźnie się poprawią.
PANNA - 24.08. - 22.09. - Ważne sprawy przekaż współpracownikom, mniej 
ważne odłóż na dno szuflady, zrób porządek na biurku i wyjedź bez psychicznych 
zobowiązań. Może spotka Cię coś, co zadecyduje o Twoim życiu?
WAGA - 23.09. - 23.10. - Najgorsze za Tobą, nie grozi Ci już wybuch konfliktu z 
najbliższymi, a tym bardziej z szefem. Wykorzystaj ten błogi czas na relaks i gro
madzenie energii.
SKORPION - 24.10. - 22.11. - Na razie dobrze, z ołówkiem w ręku, przedsięwzię
cie zaplanuj. Czas na realizację pomysłów przyjdzie później, a wtedy nic nie bę
dzie Cię w stanie zaskoczyć.
STRZELEC - 23.11. - 21.12. - Nadchodzi czas wywiązania się z zaciągniętych 
zobowiązań, co może łączyć się z rezygnacją z paru własnych przyzwyczajeń. Je
żeli chcesz kompromisu, będzie to konieczne.
KOZIOROŻEC - 22.12. - 20.01. - Najlepiej zaszyj się w domu, bo zwiększy się 
Twoja podatność na choroby, a co za tym idzie złe samopoczucie, z którym lepiej 
się nie obnosić. Zresztą chandra nie potrwa długo...
WODNIK- 21.01. - 19.03. - Spektakularny sukces bardzo wzmocni Twoj ą  pew
ność siebie. Zainteresujesz się nowymi tendencjami i ideami, co przyniesienie nie 
tylko satysfakcję, ale i pieniądze.
RYBY - 20.02. - 20.03. - Wyraźnie wzrośnie Twoja aktywność, dzięki której po
większysz swój krąg znajomych i wspólnie podejmiecie dość ryzykowne przedsię
wzięcie. Jego powodzenie zależeć będzie od Waszego zaangażowania.

Powrót
kobiecości

Moda inspirowana b ielizną to dla 
nas nic nowego. Nosiłyśmy już bab
cine lejbiki i halki ozd a
biane angielską koronką, a 
nawet takież n iew ym ow
ne, tyle, że jak najbardziej 
na wierzchu. Różnica mię
dzy tamtą modą bieliźnia
ną, a o b ecn ą  ten d en c ją  
tkwi w epoce zapożycze
nia. Tam ta  naw iązyw ała  
do XIX-wiecznej n iew in
nej pensjonarki, dzisiejsza 
do luksusow ej damy lat 
30. Pomiędzy nimi przeży
łyśmy styl kabaretowy, z 
damami nie mający wiele wspólne
go.

Fatałachy z naszej szafy
F a t a ł a c h y  z  n a s z e j  s z a f y

Najnowsza moda bieliźniana nawią
zuje do bielizny, jaką  nosiły np. aktor
ki w przedwojennych filmach: atlaso
wej lub jedwabnej, gładkiej i śliskiej, 

delikatnej jak mgiełka, oble
piającej zmysłowo ciało. 
Również jej kolorystyka jest 
charakterystyczna dla tam
tych czasów. Wszystkie bar
wy w yglądają  jakby przy
prószone pudrem - od złama
nej bieli, cielistego różu, be
żów aż do brązów.

W praktyce wygląda to 
tak, jakby dama z lat 30. 
zrzuciła sukienkę i w samej 
halce wyszła na ulicę. Są to 
propozycje, które na jbar

dziej dobitnie potwierdzają powrót w 
modzie wyrafinowanej kobiecości.

Wróżka

5 minut 
łamania głowy

Ilustracje różnią się w 8 miejscach. Znajdź różnice.
Wśród czytelników, którzy w ciągu 10 dni od daty ukazania się numeru nadeślą prawidłowe 
rozwiązanie łamigłówki, wylosowana zostanie nagroda w postaci
Rozwiązania prosimy przesłać na kartkach pocztowych na nasz adres, lub wrzucać do naszej “żół
tej skrzynki” /Kościuszki 54 lub Korfantego 3/
Za rozwiązanie łamigłówki z nr 9 nagrodę otrzymuje: Grzegorz Stój, ul. Mglista 15a/5, 44-207 
Rybnik 7.

Wiosna 
i Marzanna

Możno ta niychersko zima momy 
ju ż  za sobom, choć przysłow ie god

o  ”ciepły luty, marzec zimom sku
ty ”. Ale w lufcie czuć wiosna, trowa 
zaczyno sie poleku zielynić a gynsi
pym pki tyż ju ż belekaj łepki wystyr
kujom. Ściepujymy zimowe kwańty, 
luftujym y głowy, choć pogoda jest 
terozki nojbardzij łoszydliwo. Ma
rek tyż sie wyrychloł za wczas z 
ciynkim łoblyczym i isto chyciyła go 
gripa. Kuco jak zaruściałom siykiy
rom po starym kiblu. Mo rymu, z ki
chola mu sie leje choćby z g iskany a 
sznuptychli wielich jak fany mo peł
ne kapsy. Pokutuje zacharioszek w 
doma i wajo, bo przeca dwudzieste
go piyrszego, w pierwszy dziyń wio
sny, rychtuje sie topiynie Marzanny 
i “Dziyń Wagarowicza”. Dopolo go, 
że skirz gu pij rymy mo taki fa jn y  
dziyń przepasować. Wdycko łod jed
nego pamponia dostowomy łociyp
ka słomy, s keryj ukryncomy sztroł
pupa na sztylu. D ziołchy z klasy 
jom  piyknie prziłoblyczom a potym  
cołkom kupom maszyrujym y z bu
tlym bez miasto ku Nacynie. Po dro
dze spotykomy inkszych szkolorzy, a 
ja k  je s t słoneczno pogoda, to dep
com tyż bajtle z przedszkola. Nad 
Nacynom mo Marzanna-zima szlus 
swojigo urzyndowanio i hajda, cie
p iy my  jom  do wody. Roz bółby sie 
Marek bulknoł do Nacyny, bo nasza 
Marzanna zaszm atlała sie w asty i 
trza jom  boło długim kijym podu
gać. Kej ju ż  łodpłynie w sino dal, 
kludzymy sie wszyjscy na Rynek po
butlow ać trocha /z  kulturom !/. 
Przyleżytości do rado wa nio sie ło 
tym czasie je s t wdycko mocka. Choć 
tego dnia sie szkoła zabuli, to żodyn 
rechtór niy je s t tymu krzyw, chneda 
bydzie ju za ś  pora dni fe ry ji na 
świynta, przed wielymi feryjam i by
dom mieć rechtory co chwila konfe
rencyje a my bez tóż f raj ,  robi sie 
ciepło, lato za zakryntym i jak  sie tu 
niy radować!

Starka sie nom po cichu przyzna
li, że tyż wdycko na wiosna chodziy
li z cołkom klasom na bul na haze
nhalda. Ino downij rechtory niy fo l
gowali tak szkolorzom, jako teroz. 
Byli sztrenk, trza boło dupeltowo sie 
uczyć, żeby lata wojny nadrobić. 
Trza boło patrzeć nauki a niy gupot. 
Bez tóż za take breweryje miało sie 
potym f arońsko łostuda w szkole i w 
dom a. Topiynio M arzanny starka  
niy znali, choć ło tyj pogańskij 
stworze słyszeli, bo wedle Głogówka 
topiyło sie jom  ju ż wtedy. Skuli Ma
rzanny boło u nos we fam iliji 15 ro
ków tymu kupa larma. Ciotka dala 
swoj i  cerze, kero sie gynał 21 marca 
urodziyla, Marzena na miano. Na
sza Oma zrobiyła skirz tego wielo 
haja i po dzisiok sie boczom, że je
jich  prawnuczka po pogańsku zo
stała zmianowano. A przyjrzeć sie 
tyj naszyj “pogance”, to richtik co
sik w tyj dziołsze siedzi. Dlo nij żod
no woda niy je s t za głymboko i żo
dyn stroni za wysoki. Cięgiem coś 
napocho. Starka f órt buczom, że to 
skuli tyj Marzanny.

Edek,
fom fel Marka Mateji
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