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Meksyk

Poznajemy własne możliwości...
D zielnica M eksyk na m apie adm inistracyjnej R yb

nika pojawiła się niespełna pięć m iesięcy tem u, nato
m iast zw yczajow a nazwa tej części miasta jest o w ie
le starsza. W ym yślono ją  tu praw dopodobnie w la
tach 20. kiedy pow staw ało osiedle dom ków dla kole
jow ych urzędników, bo nie dość, że gleby były tu pia
szczyste, to od centrum  m iasta przysiółek ten był od
dzielony toram i. Daleko jak do Meksyku - m awiali lu
dzie. I choć w spółcześnie odległość jakby się zm niej
szyła, bo R ybnik obrósł znacznie bardziej oddalony
mi dzielnicam i, nazwa została.

O problemach najmłodszej 
dzielnicy Rybnika, której ob
szar nadal wyznaczają tory, a 
także ulice Chwałowicka, Żor
ska i Miejskie Brzeziny, roz
mawiamy z pierwszym prze
wodniczącym Rady Dzielnicy 
Adamem KOTASEM, “m e
ksykaninem” od urodzenia, na
uczycielem wychowania fizycz
nego w urszulańskim liceum.

- Dlaczego Meksyk zapragnął samo
dzielności?
- Meksyk był dotąd częścią dzielnicy 
Śródmieście, częścią jednak bardzo 
peryferyjną, a przez swoje położenie 
“za torami” jakby naturalnie od owego 
śródmieścia oddzieloną. Ale o stworzeniu

pisko śmieci w miejscu dawnej pia
skowni. Kiedy okazało się, że wspólna 
sprawa potrafi ludzi zaktywizować, 
pomyśleliśmy, że warto ten potencjał 
wykorzystać i spróbować w większym

w odpowiedniej hierarchii. Miałem 
niewiele doświadczenia, dlatego po
prosiłem o współpracę ludzi, którzy 
mają go więcej. Utworzyliśmy cztery 
komisje: Komisję Gospodarki Komunalnej

stworzeniu odrębnej dzielnicy nie zadecy
dowało oczywiście tylko położenie. 
Propozycja taka wyszła od dwóch mieszkańców

stopniu decydować o bliskich nam 
sprawach.
- Pracuje Pan zawodowo. Jest Pan

Jeden z kolejowych domków wybudowanych "za torami" w latach 20.

mieszkańców Meksyku, Alojzego My
śliwca i Feliksa Nowaka którzy brali 
udział w pracach Komisji Ekologicz
nej RM. Wokół nich skupili się ludzie, 
którzy uważali, że mieszkańcom sta
nowienie o sobie wyjdzie na dobre. 
Ludzi zintegrowały również plany 
kop. “Chwałowice” o utworzeniu za 
ul. Prostą, gdzie dotąd było miejsce 
spacerów, wysypiska kamienia. Praw
dą jest, że teren ten upada z powodu 
szkód górniczych, ale boimy się, że 
nie skończyłoby się na zasypaniu dołu. 
Problemem było również dzikie wysypisko

ojcem czterech synów, kończy Pan 
budowę domu, zakładam, że zasadził 
Pan niejedno drzewo. A więc zrobił 
Pan to wszystko, co mężczyzna zrobić 
w życiu powinien. Do tego praca spo
łeczna. Czy nie miał pan oporów 
przed przyjęciem funkcji przewodni
czącego RD?
- Działałem kiedyś w harcerstwie, zaj
mowałem się sportem i lubię to robić, 
ale oczywiście obawy miałem. Dotąd 
patrzyło się na wiele rzeczy przez pry
zmat własnego podwórka , dziś wszy
stkie te sprawy muszą widzieć szerzej i

Niezależne Zrzeszenie Studentów,

Koalicja Konserwatywna i Porozumienie Centrum

prof. Adamem STRZEMBOSZEM.
w Rybniku zapraszają na spotkanie z kandydatem na prezydenta RP  prof. Adamem STRZEMBOSZEM.  Mała Scena Rybnicka, ul. Kościuszki 54

31 marca 1995 r. /piątek/, godz. 17.00

O 16.30 - konferencja  p rasow a

Komunalnej, Ochrony Środowiska i Oddzia
ływania Górnictwa, której przewodni
czy Franciszek Kuczera, Komisję Po
rządku Publicznego i Bezpieczeństwa 
pod przewodnictwem Romana Wider
skiego, Komisję Zdrowia i Opieki 
Społecznej z przewodniczącym Cze
sławem Baronem oraz Komisję Szkol
nictwa, Młodzieży i Kultury Fizycznej z 
szefową Ireną Kułach. Jak dotąd staramy 
się wszystkie problemy naszych mie
szkańców rozwiązywać na bieżąco.

c.d. na stronic 3

O d 3 kw ietnia  
płacimy za parkingi

Przypominamy, że poniedziałek 3 
kwietnia będzie pierwszym dniem po
bierania opłat za parkowanie w pasie 
drogowym. Obowiązywały one będą w 
następujących miejscach: ul. Wolności, ul. 
3 Maja /od ul. Wieniawskiego do ul. Kla
sztornej/, ul. Raciborska /od ul. Wiejskiej 
do mostu na Nacynie/, ul. F. J. Białych - 
Wysoka /parking w sąsiedztwie PKO/ 

Opłaty pobierane będą w dni powsze
dnie od godz. 7.00 do 17.00.
15 minut 1. godziny postoju - 20 gr 
30 minut 1. godziny postoju - 30 gr 
45 minut 1. godziny postoju - 50 gr 
pierwsza godzina postoju - 80 gr 
druga godzina postoju - 90 gr
każda następna godzina postoju - 1 zł

W zimowej czapce Judytka czeka na prawdziwą wiosnę

Eko-Rybnik *95
N ie  trz e b a  n ik o g o  p rz e k o n y w a ć  o 

ty m , że  k a ż d y  m ie s z k a n ie c  Ś lą sk a  
z n a jd u je  s ię  p o d  w p ły w e m  s z k o d li
w e g o  o d d z ia ły w a n ia  substanc ji e m i
to w a n y ch  p rz e z  p rze m ys ł, s p a lin  sa
m o c h o d o w y c h , p y łó w  i tru ją cych  g a
z ó w  p o w sta ją cych  p rz y  sp a la n iu  w ę
g la  i m ia łu  w ę g lo w e g o . P ije m y  z łe j 
ja kośc i w o d ę , s p o ż y w a m y  w a rz y w a  
w y ro s łe  na nasze j z a tru te j z ie m i. To 
w szystko  sk łada  się na sm utny o b ra z  
n a s ze j c o d z ie n n o ś c i.  Ż y je m y  w  re
g io n ie  e k o lo g ic z n e g o  z a g ro ż e n ia  i 
czas  n a jw y ż s z y  a b y  ten fa k t w s z y s t
k im  u ś w ia d o m ić  i z a c z ą ć  p r z e c iw
d z ia ła ć  is tn ie jącem u  s tanow i rzeczy .

Taki właśnie cel wyznaczył sobie Pol
ski Klub Ekologiczny. PKE to stowa
rzyszenie utworzone w 1980 r., z Zarzą
dem Głównym w Krakowie. Fakt po
wstania klubu wiąże się ze społecznym i 
politycznym odrodzeniem. PKE był 
pierwszym niezależnym społecznym ru
chem na rzecz ochrony środowiska w

Polsce i całym bloku państw komuni
stycznych, który podjął pionierską pracę 
uświadamiania społeczeństwu przyczyn 
zniszczenia środowiska i wynikających 
stąd skutków. Posiada 10 okręgów na te
renie całej Polski. W PKE powstała idea 
ekorozwoju przyjmująca nadrzędną rolę 
ochrony środowiska w rozwoju gospo
darczym kraju PKE zmierza do kształto
wania ekologicznej świadomości społe
czeństwa na drodze edukacji ekologicz
nej, ratowanie i kształtowanie środowi
ska przyrodniczego i kulturowego oraz 
poprawy zdrowia i warunków życia 
człowieka.

Od niedawna Okręg Górnośląski PKE 
ma swoje rybnickie koło. Zaprasza ono 
do swojego grona wszystkich rozumie
jących potrzebę poprawy stanu naszego 
środowiska. Jego działacze radzi będą ze 
współpracy i nawiązania kontaktu z 
wszystkimi firmami, które nastawiają się 
lub już prowadzą produkcję nie degradu
jącą środowiska. Klub liczy na młodzież, 

c.d. na stronic 3

Filharmonia Ziemi Rybnickiej
zaprasza we wtorek 4 kwietnia o godz. 18.00 

do Teatru Ziemi Rybnickiej na koncert, 
którego solistą będzie włoski kontrabasista Carm ine Laino, 
orkiestrę poprowadzi również gość z Włoch Ciro Di Giovanni. 
W programie utwory Rossiniego, Bottesiniego i Schuberta.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i  II stopnia w Rybniku 
oraz Katedra Chóralistyki Wydziału Wychowania Muzycznego 

Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
zapraszają na

koncert muzyki wokalnej 
i wokalno-instrumentalnej,

który odbędzie się w  sobotę 1 kwietnia br. o godz. 16.00 
w kościele oo. misjonarzy w Rybniku.

Koncert ten organizowany jest w ramach przewodu 
kwalifikacyjnego I stopnia Czesława FREUNDA 

w zakresie prowadzenia zespołów wokalnych 
i wokalno -instrumentalnych.

Wystąpią: chór “Cantemus” i Orkiestra Kameralna Państwowej 
Szkoły Muzycznej II stopnia oraz soliści.

G A Z E T A  R Y B N I C K A ,  T E L .  2 8 8 2 5
1

Zdj.: Zb. Solarski

W na jb liższą  sob o tę , 
w sam o  południe, w naszej redakc ji  

odbędzie  się sp o tka n ie  z n iedawnym   
zdobyw cą O sca ra  z a ty tu ło w ą  rolę 

w film ie  "Forrest Gump"

Tomem Hanksem     J a k  s ię  d o w iadu je m y  K a z im ie rz  Ku tz  po
z y s k a ł t e g o  z n a k o m ite g o  a k to r a  d o  
g łów ne j ro li m ę sk ie j w rem a ke ’u sw o jego 
film u  "P e rła  w  koronie". Tom H anks  pobie
ra  ju ż  le kc je  g w a ry  ś lą s k ie j u ś lą z a k a  
Roku ’9 4  H enryka Ko nska.

S e rd e c z n ie  z a p ra s z a m y !



Zarząd Miasta informuje
Z a r z ą d  M i a s t a  i n f o r m u j e

Zarząd Miasta Rybnika ogłasza
PRZETARG NA ZASADACH NEGOCJACJI Z ZACHOWANIEM 

KONKURENCJI NA WYKONANIE W 1995 ROKU ROBÓT 
REMONTOWYCH I AWARYJNYCH W OBIEKTACH OŚWIATY, 
WYCHOWANIA I KULTURY NA TERENIE MIASTA RYBNIKA.

Zakres robót obejmuje:
- roboty ogólnobudowlane w tym: malarskie, posadzkarskie, stolarskie - naprawa, drobne 
roboty ślusarskie, dekarskie, itp.,
- instalacje wodno-kanalizacyjne i centralnego ogrzewania,
- instalacje elektryczne.
Szczegółowe informacje oraz materiały w zakresie wstępnego typowania robót do wglądu 
można uzyskać w Wydziale Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miasta Rybnika, ul. Halle
ra 10a.
Oferty zawierające:
1/ informację o firmie,
2/ referencje wraz z wykazem zrealizowanych zadań,
3/ oświadczenie o wiarygodności finansowej firmy,
4/ składniki cenotwórcze stanowiące podstawę wyceny kosztorysowej robót remonto
wych,
5/ oferowany zakres robót
należy składać w zamkniętej kopercie z napisem “Remonty” w Wydziale Inwestycji i 
Budownictwa Urzędu Miasta Rybnika, ul. Hallera 10a, w terminie do dnia 11 kwiet
nia 1995 r.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 kwietnia 1995 r. o godz. 12.00 w Urzę
dzie Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, sala nr 37.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 1.000,0 zł do kasy 
Urzędu Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2 do dnia 12.04.1995 r.
Wartość robót remontowych w poszczególnych obiektach jest różna i wynosi od 5.000,00 
zł do ok. 35.000,00 zł na obiekcie.
Preferowani będą wykonawcy wykonujący kompleksowo roboty remontowe. Otrzymujący 
zlecenie przed zawarciem umowy przedstawi kosztorys opracowany na podstawie proto
kołu typowania robót w dostosowaniu do wyznaczonego przez inwestora limitu.

Zarząd Miasta Rybnika ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE WODOCIĄGU 

ZASILAJĄCEGO BASEN “RUDA” PRZY UL. GLIWICKIEJ 
W RYBNIKU ZE STUDNI GŁĘBINOWEJ.

Projekt techniczny zasilania - do wglądu - jak również szczegółowe informacje i materia
ły można uzyskać w Wydziale Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miasta Rybnika, ul. 
Hallera 10a.
Termin realizacji zamówienia - PILNY.
Oferty zawierające:
1/ informację o firmie,
2/ referencje i wykaz zrealizowanych zadań,
3/ informację o wiarygodności finansowej firmy,
4/ wycenę ślepego kosztorysu - kosztorys należy dołączyć do oferty,
5/ termin wykonania,
należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem “Wodociąg Ruda” do Wydziału Inwe
stycji i Budownictwa Urzędu Miasta Rybnika, ul. Hallera 10a do dnia 10 kwietnia 
1995 roku. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 kwietnia 1995 roku o godz. 
9.00 w Urzędzie Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, sala nr 37. Warunkiem udziału w prze
targu jest wniesienie wadium w wysokości 5.000,00 zł do kasy Urzędu Miasta Rybnika, ul. 
Chrobrego 2 do dnia 12 kwietnia 1995 roku._______

Zarząd Miasta Rybnika ogłasza 
OFERTOWY PRZETARG NA PRACE GEODEZYJNE 

W ZAKRESIE EWIDENCJI GRUNTÓW DLA OBRĘBU 
EWIDENCYJNEGO RYBNIK

Rozliczenie klasyfikacji gruntów, sporządzenie wykazu zmian gruntów, uzupełnienie 
rejestrów gruntowych, sporządzenie zawiadomień dla Wydziału Finansowego, spo
rządzenie wykazu gruntów wg grup rejestrowych, wkreślenie do map nowej klasyfi
kacji gruntów 1745 ha.

Oferty należy składać do dnia 20.04.1995 r.
Rozpatrzenie ofert odbędzie się dnia 21.04.1995 r. o godz. 11.30 w Urzędzie Mia

sta Rybnika przy ul. Chrobrego 2.
Do oferty należy doręczyć kosztorys wstępny.

Termin zakończenia prac ustala się na dzień 31.08.1995 r.
Zarząd Miasta Rybnika zastrzega sobie prawo odstąpienia w każdej chwili od prze
targu bez podania przyczyn.

Zarząd Miasta Rybnika
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie następujących robót: 
1/ wyłożenie kostką brukową placu szkolnego w szkole podstawowej Nr 25 w Radzie
jowie ul. Kręta 12 - 600 m kw.
2/ boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni asfaltowej o wymiarach 27 m x 12 m łącz
nie z osprzętem dla koszykówki i siatkówki z ogrodzeniem oraz - bieżni o dł. 60 m i sze
rokości 5 m
- skoczni w dal w szkole podstawowej nr 35 w Chwałowicach, ul. Śląska 14
3/ drzwi wejściowych aluminiowych o wymiarach 2,63 x 2,75 do szkoły podstawowej nr 
14 w Chwałowicach ul. Śląska 30
4/ wyłożenie brukiem terenu wokół zabytkowego kościółka akademickiego przy ul. Gli
wickiej - 200 m kw.
4a/ ułożenie ręcznie kabla zasilającego z tablicą główną dla kościółka akademickiego przy 
ul. Gliwickiej
5/ malowanie wewnętrzne ścian i stolarki budynku Urzędu Miasta przy ul. Miejskiej 7. 
Protokół typowania robót celem dokonania wyceny można uzyskać w Referacie Gospo
darczym pok. Nr 13 w budynku Urzędu Miasta Rybnika ul. Chrobrego 2 
6/ opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej łącznie z wymaganymi uzgo
dnieniami dla kotłowni gazowej do celów grzewczych oraz inwentaryzacji instalacji c.o:
- w Szkole Podstawowej Nr 9 w Rybniku ul. Cmentarna
- w przedszkolu Nr 1, ul. Kościuszki
Dodatkowe, szczegółowe informacje i materiały można uzyskać w Wydziale Inwestycji 
i Budownictwa Urzędu Miasta Rybnika ul. Hallera 10 a.
Oferty zawierające:
- informacje o firmie
- referencje i wykaz zrealizowanych zadań
- oświadczenie o wiarygodności finansowej firmy
- całkowity koszt wykonania, w tym poszczególne elementy i VAT
należy złożyć w zamkniętej kopercie z zaznaczeniem tematu do Wydziału Inwestycji i 
Budownictwa Urzędu Miasta Rybnika ul. Hallera 10 a w terminie do 20.04.1995 r. 
Komisyjnie otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 kwietnia o godz. 11.00 w Urzędzie Miasta 
Rybnika ul Chrobrego 2.
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L is t  do redakcji

Gdzie program  
lokalny?

Od dwóch tygodni Telewizja Kablo
wa Ekspro-Film nie emituje programu 
lokalnego, który od półtora roku nada
wany był w każdy poniedziałek i 
czwartek. Program ten informował wi
dzów o wydarzeniach w naszym regio
nie. Były w nim informacje społeczno- 
polityczne, gospodarcze, kulturalne 
/kiedyś sportowe/, reportaże i progra
my muzyczne dla młodzieży. Zawsze 
oglądałam go jak czas mi na to pozwa
lał - gdyż często informacje w ponie
działkowym programie wyprzedzały te 
podawane w tygodnikach “Nowiny”, a 
program czwartkowy wyprzedzał tre
ści zawarte w Waszej gazecie, wycho
dzącej w piątki. Widać z tego, że pro
gram ten realizowała obrotna grupa re
alizatorów. Teraz programu tego nie 
ma, a Ekspro-Film pobierając abona
ment /obecnie 12 zł miesięcznie/ zo
bowiązuje się do dostarczania oprócz

S tow arzyszenie Prasoznaw cze 
“ S topka” z Łomży w spólnie z 
Urzędem d/s Kombatantów i Osób 
R epresjonow anych  o rg an izu ją  
wielki pamiętnikarski konkurs pod 
hasłem “Z achodnie losy P ola
ków ”, którem u nadano imię gen. 
Stanisława Maczka, żołnierza i do
wódcy, a także organizatora nauki 
i zaw odu i zdobyw ania pracy na 
Zachodzie.

O rganizatorzy  zw racają  się do 
kombatantów II wojny światowej, 
do em igrantów  i w szystk ich , 
którzy w ostatnim  półwieczu zna
leźli się na Zachodzie, aby zabrali 
głos i dali św iadectw o praw dzie, 
w zbogacając w iedzę spo łeczną o 
własne doświadczenia i przeżycia.

Prace należy nadsyłać do 30 paź
dziernika 1995 roku na adres: 

Społeczne Stowarzyszenie 
Prasoznawcze 

“STOPKA”

Jeśli masz prawo 
jazdy i samochód!

W ojewódzki Ośrodek  
Egzaminowania Kierowców  

w Rybniku, ul. Prosta 11
zaprasza

w niedzielę 2 kwietnia 
od 9.00 do 15.00 

do ośrodka, gdzie możesz 
sprawdzić swoją znajomość 
przepisów ruchu drogowego 
poprzez testy oraz jazdę  na 
placu manewrowym

Ważne dla rodziców 
dzieci w wieku 

przedszkolnym!
Miejski Zarząd Szkół i Przed

szkoli w Rybniku informuje, że od 
3 kwietnia 1995 r. do 28 kwietnia 
1995 r. trwają zapisy do przed
szkoli i grup “0”.

Karty zgłoszeń należy pobrać w 
kancelariach przedszkoli.

określonej ilości programów telewi
zyjnych, również do emitowania pro
gramu lokalnego.

Spróbowałam więc dowiedzieć się, 
co się stało, telefonując do zarządu 
Ekspro-Film. Niestety, kilka moich 
prób nie dało rezultatu by z kimś kom
petentnym na ten temat porozmawiać. 
Pani odbierająca telefon udzieliła mi 
bardzo wymijającej odpowiedzi. Prasa 
lokalna też w tej sprawie milczy.

Przypadkiem spotkałam kogoś na 
ulicy, kogo znam z ekranu i zapytałam 
o program lokalny. To co usłyszałam 
w odpowiedzi zdumiało mnie. Okaza
ło się, że już w listopadzie zespół rea
lizujący program lokalny dla rybnic
kiej i żorskiej kablówki został zmuszo
ny przez właścicieli tych sieci do usa
modzielnienia się i samofinansowania. 
Wyszło na to, że dwie potężne sieci 
kablowe nie było stać na to by utrzy
mywać realizację programu lokalnego. 
Nowo powstała firmy realizowała jed
nak program, prawie bez wynagrodzeń 
na wyeksploatowanym sprzęcie otrzy
manym bez jakiejkolwiek umowy od 
tychże kablówek. Że na programach 
informacyjnych nie można zarabiać i z

18-400 Łomża, ul. R. Dmowskiego 1G
z dopiskiem na kopercie “Zachodnie 
losy Polaków”.

Bliższych informacji o formie wy
powiedzi, objętości prac, jurorach i 
nagrodach można zasięgnąć w na
szej redakcji.

Redakcja "Gazety Rybnickiej" pod
jęła współpracę z katowickim oddzia
łem Telefonicznej Agencji Informa
cyjnej w Warszawie.

Agencja TAI to firma, która od pięciu 
już lat zajmuje się telefonicznym prze
kazem informacyjnym o produkcji, 
handlu i usługach. Posiada swoje od
działy w Warszawie, Krakowie, Pozna
niu, Gdańsku, Wrocławiu, Szczecinie, 
Kielcach oraz w Katowicach. Posiada
jąc status Zakładu Pracy Chronio
nej, daje zatrudnienie w swych od
działach ponad 100 osobom niepeł
nosprawnym, wykorzystując tym sa
mym ogromny potencjał intelektual
ny ludzi, którym trudno byłoby gdzie 
indziej podjąć pracę.
Agencja TAI stworzyła ogromny bank 
informacji komputerowej o firmach 
produkcyjnych, handlowych i usługo
wych; informacje transmitowane są po
między oddziałami modemem, co nie
wątpliwie przyspiesza ich przepływ. 
Agencja TAI ma mnóstwo zapytań firm

nich się utrzymać, zwrócili się oni o 
pomoc do urzędów miast Rybnika i 
Żor. Otrzymali odpowiedź odmowną - 
mimo że przykładowo działania władz 
rybnickich były ciągle na ekranie i 
każdy z nas był informowany co ojco
wie miasta robią dla jego mieszkań
ców. Realizatorzy programu ledwo 
wiążąc koniec z końcem dotrwali do 
połowy marca, potem zawiesili pro
dukcję programu lokalnego i się roze
szli.

Bardzo mnie to zirytowało. Złość 
mnie bierze jak  pomyślę, że płacąc 
abonament, od listopada nic z niego 
nie było przeznaczane na realizację 
programu lokalnego. Tym bardziej 
gdy okazało się, że i rybnicka, i żorska 
kablówka otrzymywała program lokal
ny za darmo. Po tym wszystkim po
nownie chciałam się połączyć z kimś 
kierującym Ekspro-Filmem, ale nieste
ty, dyrektorzy są nieosiągalni.

Sądzę, że jest to temat godny poru
szenia na łamach Waszej gazety choć 
śmiem przypuszczać, że informacje na 
ten temat zdobywane w spółce Eks
pro-Film będą dyskusyjne i wymijają
ce. Maria Fojcik

Zostań
krwiodawcą!

W piątek 7 kwietnia o godz. 9.00
rozpocznie się w Domu Kultury w 
Boguszowicach akcja oddawania krwi 
metodą tradycyjną, zorganizowane 
przez Wojewódzką Stację Krwiodaw
stwa.

Na ten najcenniejszy z leków, ratują
cy zdrowie i życie, czeka wielu cho
rych. Oddając swoją krew możemy 
uratować niejedno ludzkie istnienie.

poszukujących producentów, handlow
ców /hurtownie, sieć detaliczna/, usłu
godawców, tak więc wszystkie firmy 
zlecające ogłoszenie w naszej gazecie 
mogą liczyć na to, że informacja o tre
ści ogłoszenia może znaleźć się w od
powiedzi na zapytanie kierowane do 
oddziałów T A I. I na tym właśnie pole
ga istota współpracy z TAI.

Oczywiście nie jest to jedyna forma 
działalności Agencji TAI. Są spore 
możliwości bezpośredniej współpracy 
polegającej na kojarzeniu firm, promo
cji, rozwiązywaniu problemów zaopa
trzeniowych, czy przeglądzie praso
wym ukierunkowanym według życzeń 
klienta.

Współpracę tą redakcja podjęła z my
ślą o swoich ogłoszeniodawcach. Za
mieszczająca na naszych łamach ogło
szenie firma może liczyć na swoje 
miejsce w banku informacji TAI, a tym 
samym wyjść ze swoją ofertą poza 
Rybnik, a nawet poza województwo.

TELEFONICZNA 
AGENCJA INFORMACYJNA

02-670 Warszawa, ul. Puławska 234, tel. 43-89-31, fax 47-26-92 
Oddział: 40-065 Katowice, u l Mikołowska 72B, tel/fax/032/51-02-27

WARSZAWA POZNAŃ GDAŃSK SZCZECIN
/0-22/ /0-61/ / 0-58/ / 0-91/

43-14-65 52-52-15 56-51-29 62-29-55
centrala 52-52-22 24-22-65 62-91-11

KRAKÓW 52-52-25 56-75-65 64-01-72
/0-12/ KATOWICE WROCŁAW KIELCE

23-02-40 / 0-32/ / 0-71/ / 0-41/
11-75-48 51-18-70 72-58-28 11-08-61
55-43-35 51-18-64 25-24-21 27-193

51-18-65 68-76-04

TAI to błyskawiczna informacja 
o działalności Twojej Firmy

Uwaga ogłoszeniodawcy!

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

Konkurs na pamiętniki



XXVI Rybnickie Dni Literatury

Do jesieni daleko, lecz już trwają 
prace nad koncepcją Tegorocznych 
Rybnickich Dni Literatury. Zanim po
znamy nazwiska artystów i nazwy ze
społów, które odwiedzą Rybnik, moż
na już jedno stwierdzić: będzie to im
preza inna od poprzednich. Nowość 
polega na tym, żeby wiernym uczestni
kom tego święta kulturalnego w na
szym mieście rokrocznie przedstawiać 
jakieś jedno środowisko kulturalno-ar
tystyczne Polski.

W tym roku wybór padł na polskie 
wybrzeże /Gdańsk - Koszalin - Szcze
cin/. Może pewną rolę odegrał tu fakt, 
że ubiegłoroczny Laureat Honorowej 
Lampki Górniczej mieszka właśnie 
tam? W każdym razie spodziewajmy 
się w Rybniku przedstawicieli tamtej
szych środowisk literacko-artystycz
nych.

Spośród wielu pomysłów wzbogace
nia imprez XXVI RDL własnymi, ryb
nickimi siłami być może najciekawszy 
będzie konkurs na spektakl teatralny 
adresowany do młodzieży rybnickich 
szkół średnich. Temat szeroki i głębo
ki: “Teatralne spojrzenie na morze”. 
Są w naszym mieście zespoły - w 
szkołach, przy domach kultury, sku
pione wokół osobowości prowadzące
go - które do tej pory nie miały sposobności

Poznajemy
własne

możliwości...
c.d. ze strony 1

Na czwartkowych dyżurach człon
ków rady zawsze ktoś się pojawia. 
Najbardziej dokuczliwe sprawy to czy
stość dzielnicy, drogi, chodniki. Jak 
wszędzie...

Na comiesięczne zebrania Zarządu 
RD przychodzą wszyscy członkowie 
rady, w sumie 16 osób. Mamy wiele 
pomysłów. Jeżeli więc uda się zreali
zować choćby ich część, jesteśmy za
dowoleni. Cieszymy się, że udało się 
zrealizować pomysł zajęć rekreacyjno- 
sportowych, na które uczęszcza około
30 kobiet. Chcemy żeby w przyszłości 
ożył park Kozie Górki, gdzie są wa
runki do organizacji festynów, zabaw, 
zawodów. Myślę, że dopiero po roku 
będzie można ocenić efekty, w tej 
chwili poznajemy dopiero wszystkie 
mechanizmy, a przede wszystkim wła
sne możliwości i chęci mieszkańców 
do współpracy. Kiedy utożsamiają się 
oni z inicjatywami wychodzącymi od 
nas, możemy mówić o satysfakcji. Go
rzej jeżeli postawa jest roszczeniowa - 
nam się należy, bo płacimy podatki. 
Nawet na bogatym Zachodzie inicjaty
wy mieszkańców są bardzo wysoko 
przez władze oceniane, bo wspólne 
działanie integruje. Cieszymy się, że 
pomagają nam właściciele firm: m.in. 
hurtowni “Wojciech” i “Dark”, które 
sponsorowały paczki dla dzieci z oka
zji świąt. Przed nami pierwsza próba, 
która pokaże czy dotarliśmy do mie
szkańców dzielnicy. Na dziś tj. piątek
31 marca zaplanowaliśmy “wielkie 
sprzątanie” dzielnicy. Są miejsca, do 
których nie przyznaje się ani miasto, 
ani prywatni właściciele. Postanowili
śmy je wysprzątać, trochę przedświą
tecznie, trochę z okazji Dnia Ziemi 
przypadającego również w kwietniu. 
Miasto zapewniło kontenery, my stara
my się, by przyszło jak najwięcej lu
dzi. Nie będziemy rozczarowani, gdy 
frekwencja nie dopisze. To przecież 
pierwsze, wspólne działanie. Na

T e m a t  m o r z e

sposobności zgrupować swoich talentów 
wokół jednej sprawy, jednego proble
mu. Są siły i talenty. I jest TEMAT: 
MORZE! Temat jak wyzwanie.

Czasu do jesieni niemało - na po
mysł, na scenariusz, na wizję. Literatu
rę marynistyczną - zresztą nie jedynie 
polską - mamy dość bogatą /nie tylko 
“poważny” Conrad, także np. “lżejsi” 
Mrożek czy Borchardt/. Formy pre
zentacji dowolne, bez ograniczeń /byle 
do udźwignięcia w warunkach rybnic
kich sal/. Szczegółowe informacje już 
niedługo rozpropaguje Komitet Orga
nizacyjny XXVI RDL. Życzyłbym 
organizatorom i widzom, aby “temat 
morze” stał się okazją do połączenia 
sił rybnickich kół artystycznych. 
Wszystko w rękach miłośników sceny: 
amatorów, zapaleńców, nauczycieli. 
Może RDL staną się i bardziej literac
kie, i - przede wszystkim - bardziej 
rybnickie? /gw /

wszelki wypadek, mimo pierwszych 
przymiarek na 1 kwietnia, przesunęli
śmy akcję na piątek. Nie chcemy, by 
mieszkańcy pomyśleli, że to prima 
aprilis.

- Nie tak dawno w Urzędzie Miasta 
miało miejsce spotkanie, na którym 
rozdzielono środki dla poszczegól
nych dzielnic. Czy wyszliście zadowo
leni?
- Czuliśmy się jak przed egzaminem, 
bo byliśmy proszeni po kolei przed 
oblicze przedstawicieli Zarządu Mia
sta i pytani o nasze potrzeby. My nie 
mieliśmy wielkich wymagań, raczej to 
były nasze pobożne życzenia. Otrzy
maliśmy m.in. środki na budowę około 
1 kilometra drogi i na założenie sied
miu tzw. punktów świetlnych. Chcemy 
utwardzić łącznik między Parkową i 
Chwałowicką, a także ul. Bieszczadz
ką , Pod Hałdą, może Sudecką. Oświe
tlenia wymaga przede wszystkim ul. 
Brzeziny Miejskie. Jeżeli nie możemy

Adam Kotas: dotąd patrzyłem na 
wiele spraw przez pryzmat własne
go podwórka...

zrobić więcej, chcemy zrealizować do 
końca choćby jedną rzecz. Drobne na
prawy będą realizowane na bieżąco.

Zdaję sobie sprawę, że na podział 
budżetu patrzy się inaczej z punktu 
widzenia “biorcy”, inaczej kiedy trze
ba go podzielić między ponad 20 
dzielnic. Mam swoje przemyślenia je
żeli chodzi o tę sprawę i mam nadzie
ję, że uda mi się swoją koncepcję 
przedstawić na szerszym forum.
- Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: 
WIESŁAWA RÓŻAŃSKA 
Zdj.: K. SANDOMIERSKI

Eko-Rybnik *95

Zdj.: Zb. Solarski

Zieleń w mieście jest ważnym elementem całego ekosystemu

Paliwo "trochę" ekologiczne
Jastrzębski PKM zamierza sprowa

dzić dla swoich oddziałów, w tym 
również dla rybnickiego, specjalne 
paliwo. Produkuje je  rafineria w 
Płocku. Reklamy mówią, że ma za
pach wanilii. “Szczerze mówiąc, 
pachnie raczej paliwem - mówi 
Grzegorz Juraszczyk, prezes zarzą
du PKM. - Właściwie je s t to zwykłe 
paliw o spełniające normy zacho
dnie, ale u nas je s t  
ju ż  ekologiczne. Za
wartość siarki je s t  
w nim parę razy niż
sza, niż w zwykłym, 
pozostałe parametry 
nie różnią się spe
cjalnie. Ilość ołowiu 
nie je s t  mniejsza, 
niż normalnie. ”
PKM-y mogą kupo
wać tę benzynę po 
cenie niższej niż 
zw yczajna, ponie
waż jest dotowana.
Problem tylko w 
tym, że trzeba ją  
sprowadzać koleją z 
Płocka, co zwiększa 
koszty. "Były problemy z frachtem  
kolejowym - mówi G. Juraszczyk - 
ale spodziewamy się transportu za 
tydzień - dwa. Będziemy na tym pali
wie je ździć , dopóki obsługujem y  
Rybnik. Ostatnio zresztą m ieliśm y 
kłopoty z jakością zwykłej benzyny ”, 

Próbowano też “uekologicznić” 
rybnickie autobusy katalizatorami.

Ale, jak  nam pow iedziano w W y
dziale  K om unikacji, ten pom ysł 
nie wypalił. Katalizatory po prostu 
nie poradziły sobie z obciążeniem  
siln ika , ich w nętrza sp łonęły . 
T ransportow cy są zdania, że były 
po prostu wykonane z nie najlep
szych materiałów.

"Ale tak naprawdę problem  ekologii

siln iki - podsumowuje prezes Jura
szczyk. - Na całym świecie nie ka

ta liza tory, nie czystsze paliw o, a 
właśnie modernizacja silników  do

prow adza  do tego, że sam ochody  
m niej za n ie czy szc za ją  śro d o w i

sko ”.
/K/ 

Zdj.: kas

ekologii mogą rozwiązać jedyn ie nowe

Tak naprawdę problem  ekologii mogą rozwiązać 
jedyn ie nowe silniki...

c.d. ze strony 1
która intuicyjnie pojmuje rolę ochrony 
środowiska w naszym życiu. Dlatego 
właśnie klub swoją działalnością eduka
cyjną obejmie szkoły.

Dla uczniów szkół podstawowych 
klub, wspólnie z Miejskim Zespołem 
Szkół i przedszkoli i przy współudziale 
Urzędu Miasta, organizuje konkurs 
wiedzy ekologicznej “Eko-Rybnik 
’95”. Jego celem jest edukacja ekolo
giczna młodzieży i zainteresowanie 
środowisk szkolnych aktualnymi pro
blemami ochrony środowiska, a także 
istniejącymi zagrożeniami ekosystemu 
i formami ratowania przyrody.

Wyniki pierwszego etapu będą znane 
jeszcze dzisiaj, półfinał odbędzie się 7 
kwietnia.

Zwycięzców wyłoni uroczysty finał 
w Teatrze Ziemi Rybnickiej, a najlepsi 
otrzymają atrakcyjne rzeczowe nagrody 
ufundowane przez miasto.
Klub dysponuje wieloma materiałami, w 
tym także podręcznikami, kasetami wi
deo itp. w szerokiej tematyce ekologicz
nej. Ponieważ jak na razie klub w Rybni
ku nie posiada swojego lokum, prosimy 
o kontakt listowny na adres: KR PKE 
Rybnik 44-200 skr. poczt. 99.

Na rowerze 
po nagrody

W miejskich eliminacjach “Turnie
ju wiedzy o ruchu drogowym
drogow ym ” zwyciężyła drużyna Szkoły 
Podstawowej nr 29 z Golejowa. Zwy
cięzcy wystąpili w składzie: Łukasz 
Dudzik, Tomasz Szulc, Rafał Minas 
i Krzysztof Rojczyk. Drugie miejsce 
zajęła SP 3 /Łukasz Dziwisz, Robert 
Pawliczek, Sebastian Morgała i Krzy
sztof Musiolik/ a trzecie SP 20 /Rafał 
Karwot, Jacek Podeszwa, Anna Ga
jewska i Adam Rojek/. Do eliminacji 
rejonowych zakwalifikowały się także 
drużyny SP 18 i SP 11.

Indywidualnie najlepszy okazał się 
Krzysztof Rojczyk przed Tomaszem 
Szulcem i Lucyną Gawron. Turniej 
odbył się 24 marca w Szkole Podsta
wowej nr 11. Jego uczestnicy rozwią
zywali testy z przepisów ruchu drogo
wego. Mieli także do pokonania na ro
werze tor przeszkód urządzony w sali 
gimnastycznej. Dziś odbędą się elimi
nacje rejonowe, a ich zwycięzcy we
zmą udział w turnieju wojewódzkim. 
Nagrody dla zwycięzców turnieju rejo
nowego ufundowały samorządy gmin: 
Jejkowice, Gaszowice, Lyski oraz 
miast Czerwionka-Leszczyny i Ryb
nik. Sponsorem głównej nagrody - ro
weru górskiego jest Towarzystwo 
Ubezpieczeniowe “Warta” w Rybniku.

/zek/

22 marca w Miejskiej Bibliote
ce Publicznej obradowała trzecia 
już sesja czwartej kadencji Sej
miku Uczniowskiego Delegatury 
Rybnik. Tematem obrad była 
przemoc w szkole.

Młodzi posłowie 
zaprosili Annę Zie
lińską, która w So
snowcu jest przedsta
wicielem rejonowego 
komitetu ochrony 
praw dziecka, a także 
Macieja Osucha - rzecznika praw 
ucznia. Niestety, nie pojawił się zapro
szony policjant, który miał opowie
dzieć młodzieży o konkretnych przy
padkach maltretowania dzieci. Anna 
Zielińska zapoznała delegatów z tym, 
jakie są prawa dzieci, i jakie organiza
cje się nimi zajmują. Natomiast Maciej 
Osuch omówił problemy Rad Szkoły. 
Sejmik podjął uchwałę, która podpisa
ła również Anna Zielińska - jest to 
apel o większą ochronę osób narażo
nych na przemoc. Prezydium Sejmiku

zaproponowało też dziesięciu szkołom 
poprowadzenie warsztatów na temat 
praw dziecka, w których uczestniczyli
by uczniowie. “Jeśli dyrektorzy się nie 
zgodzą, zaproponujemy to innym szko
łom ” - mówi Irek Siedlanowski, szef 
rybnickiego Sejmiku, którego wybrano

wybrano na przewodniczącego wojewódz
kiego Parlamentu Dzieci i Młodzieży. 
Sejmik skupia młodych ludzi nie tylko 
z Rybnika, ale także z Żor, Leszczyn i 
okolicznych gmin. Jedenaścioro z nich 
to posłowie do parlamentu wojewódz
twa katowickiego. Ostatnia sesja tego 
gremium odbyła się 25 marca, i rów
nież była poświęcona prawom dziec
ka.

Rybnicki sejmik przeprowadza an
kietę wśród młodzieży regionu, po
święconą właśnie sprawom przemocy i

maltretowania. Z pierwszych sygna
łów wynika, że problem jest, ale 
uczniowie rozm awiają o tym tylko 
między sobą. Na ostatniej sesji delega
ci nie chcieli mówić o tych trudnych 
sprawach, ani zadawać pytań gościom, 
którzy w tej dziedzinie są specjalista

mi. “U nas są naj
lepsi ludzie ze 
szkół - mówi Ire
neusz Siedlanow
ski - a jednak są 
tak okropnie bier
ni. A przecież ryb

nicki sejm ik je s t najlepszy w woje
wództwie. Sejmiki w Katowicach i w 
Chorzowie upadły, trzeba było je  re
aktywować od początku, a my działa
my bez takich zakłóceń”. Niedawno 
sejmik nawiązał kontakt z Polską Fun
dacją Dzieci i Młodzieży. Jeśli funda
cja zaakceptuje plan działania, to po
może młodym w finansowaniu wyja
zdów i warsztatów, poświęconych 
sprawom uczniów.

K.M.

Kolejna ses ja  S ejm iku Uczniowskiego

S ą ta k  okropnie bierni...
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Schody poezji

WIECZÓR OTWARTYCH 
OCZU I SERC

To był urokliwy wieczór. Pięknie 
udekorowana scena - ni to secesyjny 
salonik, ni gabinet osobliwości /w ką
cie tajemnicza mumia!/. Wyobraźnia 
siostry Moniki przeniosła nas w epo
kę, gdy znani krakowscy artyści wy
stępowali u Jana Michalika na przeło
mie XIX i XX wieku. Usadowiono nas 
przy stolikach /świece, herbata, ciast
ka/. Grupa uczennic w powłóczystych 
sukniach rozpaliła płomienie świec, 
wokół zapadł zmrok: stało się uroczy
ście, symbolicznie, poetycko...

Byliśmy gośćmi wieczorku poetyc
kiego, który przygotowała redakcja ga
zety szkolnej “Carpe Diem” przy Pry
watnym Żeńskim Liceum Sióstr 
Urszulanek w Rybniku 20 marca br. 
Wieczorku, na którym najwięcej miej
sca i uwagi poświęcono twórczości te
gorocznej maturzystki, Lucyny Baron, 
autorki tomiku poetyckiego wydanego 
przez szkołę w ubiegłym roku pt. 
“Każdy ma swój św iat”. Osoby zapro
szone, przyjaciele szkoły mieli okazję 
poznać jej nowe utwory dzięki prze
pięknym recytacjom szkolnych koleża
nek. Gospodyni wieczoru, konferan
sjerka Monika Trzepizór zadbała o to, 
by w miniwywiadzie Lucyna przedsta
wiła nam swój pogląd na twórczość i 
życie. Na jej benefisowym wieczorze 
hojnie obdarowani zostaliśmy wszy
scy: od bohaterki wieczoru poczynając 
/m.in. kiść bananów od polonistki i 
opiekunki jej twórczości, s. Marii Elż
biety, która wprowadziła pogodny na
strój/, przez inne uczennice, które mogły

mogły przedstawić swój poetycki doro
bek, na wszystkich zgromadzonych 
kończąc.

Okazało się /nie po raz pierwszy/, iż 
Liceum Urszulanek jest w Rybniku 
prawdziwą twierdzą poezji. Obiecują
co zapowiada się twórczość młod
szych koleżanek Lucyny Baron: 
Agnieszki Borek, Doroty Gajdzicy, 
Agnieszki Górnikiewicz, Agnieszki 
Rypiach, Agnieszki Szkatuły, Anny 
Zaleskiej. Niektóre z nich opowiedzia
ły nam o swojej potrzebie poezjowa
nia, podobnie jak występująca w tej 
szkole gościnnie Anna Rybol. A prze
cież wymienione uczennice to tylko 
niektóre z tych, które pisują. Na razie 
do szuflady, później może do poetyc
kiej rubryki “Carpe Diem”. Które spo
śród nich w przyszłości mogą zaistnieć 
w życiu jako poetki? Zapewne nie uda 
się to wszystkim, ale przygoda z poe
zją na każdej z dziewcząt odciśnie 
swoje piętno: uczuli, uwrażliwi, we
wnętrznie rozwinie...

W Hali Widowiskowo-Sportowej 
w Boguszowicach gościł zespół 
Maanam promujący swoją nową 
płytę pt. “Róża”. Atm osfera była 
gorąca od samego początku; zespół 
ku uciesze fanów dwukrotnie biso
wał, a artyści bawili się równie do
brze jak publiczność. Można śmiało 
stwierdzić, że obydwie strony były w 
pełni usatysfakcjonowane. Po zakoń
czonym koncercie zespól zdradził 
nam, że już  w najbliższym  czasie

Videohity... przyrodnicze

Dzisiejsze eleganckie, o ciekawym 
wystroju, wideoteki nie przypominają 
w niczym pierwszych wypożyczalni 
sprzed paru lat, w których oferowano 
najczęściej pirackie kasety z filmami 
typowo rozrywkowymi - erotycznymi, 
karate i sensacyjnymi klasy B.

Dziś wideoteki pełnią rolę nie tylko 
dostarczyciela łatwej rozrywki. Można 
w nich znaleźć aktualne hity, ale rów
nież wiele kaset popularyzujących nau
kę. Tak jest przynajmniej w wideotece 
w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Można tu 
wypożyczyć cykl kaset “Wspaniałości 
przyrodnicze Europy ”, przybliżające 
europejskie pejzaże, florę, faunę, geo
grafię mitów i legend, a także parki 
przyrodnicze, wulkany i wiele innych 
ciekawostek.

Inny bardzo interesujący cykl przed
stawia m.in. tajemnice piramid, trójką
ta bermudzkiego, całunu turyńskiego 
czy odkrycie Arki Nowego. W zapo
wiedziach przewodniki turystyczne 
przede wszystkim po różnych regio
nach Francji, ale i innych krajów.

Osobny dział to sfilmowane lektury 
szkolne. W teatralnej wideotece prowa
dzonej przez Dorotę Solorz dostęp
nych jest ponad 20 sfilmowanych lek
tur, przede wszystkim literatury pol
skiej, choć są również “N ędznicy” 
wg Hugo. Wprawdzie film nie powi
nien zastępować książki, może jednak 
być jej znakomitym uzupełnieniem.

Może więc w przyszłości wideoteki 
będą nie tylko bawić, ale i uczyć. /r/

ERIC VINCENT 
piosenkarz niezwyczajny

Erie Vincent to artysta podróżujący. 
Wystąpił w ponad stu krajach świata i 
uważa się go za jednego z najlepszych 
obrońców piosenki francuskiej.

Czasami czuły, czasami brutalny, z 
charyzmą i łatwością nawiązywania 
kontaktu z publicznością... Śpiewa 
piosenki nowoczesne, ale pełne łagod
ności.

Jego koncert to sentymentalna 
podróż bez granic, również tych języ
kowych. Artysta wprowadza publicz
ność w stan wielkich emocji. A ta nie 
pozostaje obojętna na fluidy, które 
wysyła piosenkarz...

Rybnicki Ośrodek Alliance 
Française zaprasza wszystkich miło
śników dobrej piosenki na koncert Eri
ca Vincenta do Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Rybniku (ul. Szafran
ka 2) w środę 5 kwietnia 1995 r. o 
godz. 17.30.

Wieczór zakończył krótki, lecz po
ruszający występ uczennic z klasy IV 
b. Pytały /siebie i nas/: “Dlaczego nie 
potrafimy ze sobą rozmawiać?” Z 
pewnością jedno wieczorne spotkanie 
z poezją, z drugą osobą, nie rozproszy 
od razu otaczającego nas, współtwo
rzonego przez nas oceanu niemoty lub 
-  co gorsza - słownych nadużyć. Ale 
ten wieczór pokazał, że poezja ciągle 
jeszcze posiada moc otwierania oczu i 
serc.

“Co to takiego poezja ” - pyta gdzieś 
Wisława Szymborska. I, jak na wie
czorze uczennic sióstr urszulanek, za
raz słychać odpowiedź: “A ja  nie wiem 
i nie wiem i trzymam się tego ja k  zba
wiennej poręczy ”.

GRZEGORZ WALCZAK

Kora życzy nam słońca bez końca

Papież 
w Koloseum

starożytnej przeszłości Rzymu świad
kiem okrutnych igrzysk, podczas 
których m.in. za cesarza Nerona zginę
ło śmiercią męczeńską wielu chrześci
jan. /szoł/

Zaprosili nas...
Muzeum w Rybniku

* wieczór autorski Jadwigi Mandery - 
malarki, poetki, recytatorki w hallu sta
rego Ratusza, 6 kwietnia, o godz. 18.00
* otwarcie wystawy "Owady i ludzie" 
ze zbiorów Działu Przyrody Muzeum 
Górnośląskiego w Muzeum - Miejska 
Biblioteka Publiczna, 6 kwietnia, 
godz. 13.00

Witraże z ko
ścioła pod we
zwaniem św.
Jadwigi na 
N o w i n a c h  
przedstawiają 
w większości 
sceny drogi 
k r z y ż o w e j  
Chrystusa, po
zostaw iliśm y 
więc celowo 
ich przedsta
wienie na 
okres wielkie
go postu.
Pierwszy z 
tego cyklu witraż wprowadza nas w at
mosferę Męki Pańskiej i przedstawia 
scenę nabożeństwa drogi krzyżowej, 
jaką co roku w Wielki Piątek w rzym
skim Koloseum odprawia papież Jan 
Paweł II. Ta okrągła budowla mogąca 
pomieścić 50 tysięcy widzów była w

szykuje nową n ie
spodziankę dla me
lomanów, a będzie 
n ią płyta w wersji 
akustycznej.

Kora oraz jej ze
spół nie przypu
szczali, że i w takim 
zakątku Polski jak  
Boguszowice będą 
mieli z grania swo
jej muzyki tak wiele 
satysfakcji.

/kas/
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Przeciw
narkomanii
3 kwietnia na Małej Scenie Rybnic

kiej, dzień później w budynku ZSZ w 
Boguszowicach aktorzy Teatru Współ
czesnego z Warszawy - Ewa KOBUS i 
Jan PĘCZEK - przedstawią psychodra
mat pt. “Byłam narkomanką”. Na 
MSR spektakl obejrzą uczniowie I LO, 
Technikum Budowlanego i Technikum 
Gastronomicznego.

Sztuka została oparta na wspomnie
niach narkomanki, która wyszła z nałogu

i pracuje jako psycholog z młodzieżą, 
która weń popadła. Organizatorem tego, 
miejmy nadzieję, pożytecznego przed
stawienia jest Terenowa Stacja Sani
tarno-Epidemiologiczna w Rybniku.

SANEPID działa tutaj w ramach swe
go statutu: chce wpływać na poprawę 
oświaty zdrowotnej, a konkretnie ostrzec 
i ustrzec młodzież przed groźnym dla 
życia nałogiem. Na uwagę zasługuje 
fakt, że młodzież obejrzy spektakl bez
płatnie, gdyż koszty wszystkich wystę
pów pokrywają “Energoinwest” oraz 
Rybnicka Spółka Węglowa. Do spo
nsorów dołączyła Mała Scena Rybnic
ka, która bezpłatnie udostępni salę na 
wszystkie spektakle w dniu 3 kwietnia.

/gw /

Kina
“APOLLO”

31 marca, godz. 17.00 - “ANDRE”, 
prod. USA, godz. 19.00 - “DROGA DO 
WELLVILLE”, prod. USA 
1 - 6  kwietnia, godz. 17.00, 19.00 - 
“TYLKO TY”, prod. USA

"PREMIEROWE" przy TZR 
5-9 kwietnia, godz. 15.00 - "BRZDĄC 
W OPAŁACH", prod. USA, godz. 
17.00, 19.15 - "QUIZ SHOW", prod. 
USA

DKF "EKRAN" przy TZR 
3 kwietnia, godz. 18.00 - "CUDOWNE 
MIEJSCE" J. J. Kolskiego, prod. pol
skiej; "MYSZ, KTÓRA RYKNĘŁA", 
prod. USA, z cyklu "Wielkie komedie" 

“WRZOS” Niedobczyce 
2 kwietnia, godz. 17.00 - “MOJA 
DZIEWCZYNA II”, prod. USA 

"ZEFIR" Boguszowice 
1 - 6  kwietnia, godz. 17.00 i 19.00 - 
"KASPAR HAUSER", prod. niem.

Kto nie był, niech żałuje  Koncerty 
Teatr Ziemi Rybnickiej 

4 kwietnia, godz. 18.00 - KONCERT 
SYMFONICZNY: dyr. Ciro di Gio
vanni /Włochy/, kontrabas Carmine 
Laino /Włochy/, Orkiestra Filharmo
nii Ziemi Rybnickiej - w programie: 
G. Rossini: uwertura do opery “Cyru
lik sewilski” ; G. Bottesini: koncert 
kontrabasowy; F. Schubert: VIII 
Symfonia h-moll “Niedokończona”

Spektakle
Mała Scena Rybnicka 

3 kwietnia, godz. 9.00 - 13.00 - “BY
ŁAM NARKOMANKĄ” - spektakl w 
wyk. aktorów Teatru Współczesnego z 
Warszawy dla szkół średnich

Wystawy
Miejska Biblioteka Publiczna 

31 marca, ostatni dzień wystawy 
“ONI SZLI..., a czas zaciera ślady pa
mięci” zw. z 50. rocznicą MARSZU 
ŚMIERCI więźniów KL Auschwitz w 
styczniu 1945 roku. /gw/

Śmiech to zdrowie - mówi przysło
wie i potwierdzają to lekarze. Zdrowsi 
będą więc ci, którzy w ubiegłą sobotę 
wybrali się do Teatru Ziemi Rybnickiej 
na program kabaretowy pod tytułem 
“I  ty zostaniesz prezydentem ”. Jolanta 
Zykun, Jerzy Kryszak i Andrzej Za
orski bawili publiczność do łez /wi
działam i sama też sięgałam po chu
steczkę/.

W satyrycznym komentarzu naszej 
politycznej rzeczywistości “wystąpili”

przedstawiciele koa
licji i opozycji, byli 
premierzy i stare 
“komuszki”.

Parodystyczny ta
lent Kryszaka bły
szczał w monologu 
Adama Michnika i 
w opowieści “Tade
usza Mazowieckie
go” o czasie trwania 
jego pokojowej mi
sji na Bałkanach. 
Zaorski rozbawił 
publiczność, recytu

jąc głosem kanclerza Kohla - “śląską” 
parafrazę wiersza Fredry “Paweł i Ga
weł” . Jolanta Zykun podobała się w 
dowcipnych piosenkach, także jako 
Hanna Suchocka i posłanka Ziółkow
ska.

Ogólnie - bomba, a kto nie był, ten... 
niech żałuje. I pożyczy od znajomych 
kasetę, którą można było kupić po pro
gramie. Choć prawdę mówiąc - to już 
nie to. /oz/
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Protestanci
r

na Śląsku Cieszyńskim
 Abecadło  

Rzeczy 
Śląskich

Początek kościołowi ewangelicko- 
augsburskiemu dał niemiecki zakonnik 
Marcin Luter, który w 1517 roku w 
Wittemberdze ogłosił słynne 95 tez, w 
których formułował swoje podstawowe 
zarzuty wobec kościoła. Jego nauki sta
wały się coraz bardziej popularne i w 
latach trzydziestych XVI wieku doszło 
do ukształtowania się nowego wyzna
nia, nazwanego od jego twórcy luterań
skim. Protestantyzm rozwijał się nie 
tylko w Niemczech, ale również w Cze
chach, Szwajcarii oraz w Polsce, gdzie 
około dziesięć procent szlachty i mie
szczaństwa przeszła na nowe wyznanie. 
Stanął wobec niego również Śląsk, 
podzielony wtedy na liczne księstwa. 
Pośród nich najgłębiej wyznanie lute
rańskie ugruntowało się w Księstwie 
Cieszyńskim.

Ziemia Cieszyńska, jak cały Górny 
Śląsk, przyjęła chrześcijaństwo naj
później w dziesiątym wieku. Począt
ków protestantyzmu w tej części Gór
nego Śląska należy szukać na końcu 
rządów księcia cieszyńskiego Kazimie
rza II. Książę Kazimierz był katolikiem 
i pod koniec swego 80-letniego życia 
miał tylko jednego spadkobiercę, swe
go wnuka Wacława. Dlatego przed 
śmiercią w 1528 roku prawnym opie
kunem jego małoletniego wnuka został 
czeski magnat Jan z Persteinu. Jan oka
zał się gorliwym zwolennikiem prote
stantyzmu i tuż po śmierci starego księ
cia Kazimierza rozpoczął zaprowadzać

nowe religijne porządki w Księstwie 
Cieszyńskim. W 1540 roku młody Wa
cław osiągnął pełnoletność i zasiadł 
na tronie książęcym. Przyjął imię Wa
cław III Adam i 
przeszedł na pro
testantyzm wraz ze 
wszystkimi swoimi 
poddanymi z całe
go Księstwa Cie
szyńskiego. Oczy
wiście, gdzieś wy
soko na beskidz
kich pastwiskach 
nieliczni górale 
pozostali przy ka
tolicyzmie, jednak 
nizinne osady i 
miasta chętnie 
przyjęły nowe lute
rańskie wyznanie.
Zwłaszcza, że spo
sób wprowadzania 
nowej religii przy
padł na czas roz
woju gospodarcze
go i dobrobytu 
Ziemi Cieszyń
skiej. Sam zresztą 
książę okazał się bardzo dobrym wład
cą. Znany był ze swej przykładnej 
skromności i dobroczynności. Dbał 
wielce o dobro poddanych i dla swego 
ludu utworzył bezpłatne szkolnictwo, a 
kiedy w 1570 roku w księstwie wybuchła

wybuchła zaraza, książę osobiście zajmował 
się chorymi i ich rodzinami. Osoba 
księcia Wacława III dobrze się przysłu
żyła nowemu wyznaniu i protestantyzm

szybko przyjął się w Ziemi Cieszyń
skiej. Warto również podkreślić, iż cie
szyński protestantyzm nie miał charak
teru narzucania kultury niemieckiej, jak 
to czasami bywało na Dolnym Śląsku 
czy Pomorzu. Cieszyński protestantyzm

protestantyzm miał charakter piastowski, naro
dowy, polski i czerpał z osiągnięć pol
skich protestantów. Jeszcze dzisiaj 
można znaleźć na strychach cieszyń
skich domów staropolskie pisma teolo
gów protestanckich oraz Biblię Gdań
ską czyli protestanckie tłumaczenie Bi
blii na język polski. Naturalny rozwój 
cieszyńskiego protestantyzmu zakoń
czył się wraz z wymarciem linii Pia
stów cieszyńskich. Ostatni piastowski 
książę cieszyński, Fryderyk Wilhelm, 

zmarł w 1625 roku, 
zaś po śmierci jego 
żony, księżnej Elżbie
ty Lukrecji, w 1653 
roku Księstwo Cie
szyńskie przeszło pod 
bezpośrednie włada
nie austriackich Habs
burgów. Austria była 
wtedy krajem katolic
kim i przystąpiła do 
germanizacji i ponow
nego zaprowadzania 
katolicyzmu w Księ
stwie Cieszyńskim. 
Przeciwko tej brutal
nie przeprowadzanej 
rekatolicyzacji i ger
manizacji wystąpiła 
ludność Śląska Cie
szyńskiego, a ostoją w 
tych zmaganiach na 
rzecz kultury i ducha 
polskiego okazał się 
Kościół Ewangelicko- 

Augsburski. Dlatego nie powinno nas 
dziwić, że pierwsi wielcy polscy działa
cze narodowi na Śląsku Cieszyńskim - 
jak Paweł Stelmach czy Andrzej Cin
ciała - byli protestantami. Pod presją 
władz wiele osób przeszło na katolicyzm

katolicyzm. Były one na Śląsku Cieszyńskim 
mile widziane przez władzę wiedeńską, 
zaś protestantów kojarzono z żywiołem 
polskim. Katolicy mieli przywileje i 
otwartą drogę do kariery urzędniczej, 
zaś protestanci nie mogli liczyć nawet 
na pozwolenia państwowe umożliwia
jące wybudowanie kościoła. Konflik
tów więc o charakterze religijnym czy 
narodowym na Śląsku Cieszyńskim nie 
brakowało. Obie grupy wyznaniowe 
bacznie się obserwowały, a osobiste 
przywary poszczególnych ludzi chętnie 
rozciągano na cechę odpowiednich ko
ściołów. Znana jest na ten temat stara 
anegdota o cieszyńskim katoliku, który 
spowiadał się, iż dla dobra wiary wy
parł się wiary, i tak to tłumaczył swoje
mu spowiednikowi: Leżałem pijany w 
rowie a przechodzący protestanci 
mówili na mój widok: o proszę, tak za
chowują się katolicy! A ja  na to: nie je
stem katolikiem, jestem protestantem!

Protestanci z Ziemi Cieszyńskiej 
uważani są czasami w innych czę
ściach Polski za potomków Niemców. 
Być może było tak w Wielkopolsce, na 
Pomorzu czy może nawet w przedwo
jennym Rybniku, ale nie w Ziemi Cie
szyńskiej.

W naszym mieście kościół prote
stancki powstał w 1789 roku, a historia 
rybnickich protestantów nie ma tak 
wspaniałych początków jak w Księ
stwie Cieszyńskim. Pierwszymi rybnic
kimi protestantami byli bowiem pen
sjonariusze - czyli emeryci lub renciści 
- armii pruskiej, którzy zamieszkali w 
przebudowanym zamku rybnickim 
/później sądzie/.

Tekst i zdj.: 
MAREK SZOŁTYSEK

Na zdjęciu widzimy panoramę jednego z miast Śląska Cieszyńskiego - Ustro
nia wraz z kościołem ewangelicko-augsburskim. Tamtejsi protestanci pod
czas austriackich prześladowań odprawiali swe nabożeństwa w górach, m.in. 
na Równicy /883 m/.

70 lat temu "Sztandar Polski" i "Gazeta Rybnicka" 
donosiły od 31 marca do 6 kwietnia 1925 roku

Wiadomości
- Zakład Stróżów Nocnych donosi:
- W nocy z piątku na sobotę wtargnął 
złodziej do podwórzu jednego z naszych 
klientów przy ulicy Rudzkiej, którego 
stróż spostrzegł, nie udało mu się go jed
nakowoż schwycić, bo przez ogród znik
nął w ciemnościach. Przez szamotanie 
się i szczekanie psów pobudziło się całe 
sąsiedztwo. Tak przez ruchliwość stróża
został klient nasz od szkody ocalony.

***

- /Stosunki w łaźni miejskiej/ w naszem 
mieście nie należy doliczać do zbyt do
brych. Przyznać to musi każdy, który 
zmuszony jest z powodu braku łaźni w 
domu swym udawać się do łaźni miej
skiej. Pominąwszy już brak odpowie
dniej ilości łazienek, czemu w obecnem 
ciężkiem położeniu miasto nie jest w sta
nie zaradzić - wskazać jednakże należy 
na wewnętrzny bezład i nieporządek. 
Łazienki wewnątrz są takie brudne, że 
wzdrygać się musi każdy, z braku lep
szych atoli zmuszony jest je używać. 
Okna brudne, firanki podobne do ście
rek, ściany pełne pajęczyn i brudu. Nie 
można zrozumieć, dlaszego funkcjona
riusz, który przecież tam jest na to, aby 
utrzymywać porządek, tak łaźnię zanied
bywał. Może komisja, której powierzo
no opiekę nad łaźnią, zechce wglądnąć 
w tamtejsze stosunki i poczynić kroki 
odpowiednie ku naprawie stosunków w 
łaźni, a obywatele miasta naszego 
wdzięczni jej za to będą.
K.

- (Sprawa budowy kolejki elektrycznej.) 
Już przed wybuchem wojny światowej 
rozważano nadbudowę kolejki elek
trycznej. Linie tej kolejki miały połączyć 
wszystkie ważniejsze miejscowości 
przemysłowe w powiecie rybnickim. Z 
wybuchem wojny projekt budowy kolej
ki pogrzebano. Na ostatniem posiedze
niu Wydziału Powiatowego obradowano 
nad tym projektem. Nie ulega wątpliwo
ści, że urzeczywistnienie tego zamiaru 
byłoby prawdziwem dobrodziejstwem 
dla mieszkańców powiatu. Także ze 
względu na wielką ilość bezrobotnych 
budowa sieci kolejki wąskotorowej spo
wodowałaby zmniejszenie bezrobocia. 

***
(Pogoda) w niedzielę, dnia 6 kwietnia: 
po większej części sucha, ciepła, trochę 
wiatra.

***
Ogłoszenia

Lukaschika
mydło
“Młotek i perlik” 
jest
najlepsze do prania.

Szanownej Publiczności daję do łaska
wej wiadomości, że otworzyłam w Ryb
niku
skład kapeluszy 
damskich i dziecięcych.

Przyjmuję również kapelusze do prze
rabiania i garnirowania.
Rzetelna obsługa! Rzetelna obsługa!
Anna Lisikowa
Gliwicka 6 Rybnik Gliwicka 6

Po wojnie wielu rybniczan losy rzuci
ły w różne strony kraju, a nierzadko 
poza jego granice. Wielu z nich wciąż 
jednak utrzymuje kontakt z Rybni
kiem, miastem w którym spędzili naj
piękniejsze lata młodości. Należy tutaj 
wspomnieć o Stanisławie Bielawnym, 
który ukończył rybnickie gimnazjum / 
dzisiaj I LO/ w 1934 roku, a obecnie 
mieszka w Szcze
cinie.

“Mimo wyjątko
wego stosunku do 
Szczecina Rybnik 
zawsze będzie 
moją pierwszą mi
łością. Z miastem 
tym nigdy nie ze
rwałem kontaktu, 
do dziś korespon
duję z kolegami ze 
szkolnej ławy, 
choć rozstaliśmy 
się ponad 60 lat 
temu ” - pisze on w 
jednym ze swoich 
listów, zaadreso
wanym do I LO 
im. Powstańców 
Śląskich. Stani
sław Bielawny 
wspomina m.in. o 
A k a d e m i c k i m  
Kole Rybniczan, 
którego członkami 
byli wychowanko
wie rybnickiego 
gimnazjum, zarówno mieszkający w 
Rybniku, jak i studiujący poza mia
stem. Udział w pracach koła brali tak
że przedstawiciele władz miejskich z 
burmistrzem Weberem, starostą p. 
W yglendą oraz liczni księża, a wśród 
nich proboszcz parafii św. Antoniego 
ks. Reginek. Spośród licznych spotkań 
jedno szczególnie zapisało się w pa
mięci uczestników. Było to uroczyste 
spotkanie z okazji 50. rocznicy świę
ceń kapłańskich oraz 75-lecia urodzin 
ks. dr SIWCA, pierwszego dyrektora 
gimnazjum. W uroczystości, która 
odbyła się 23 sierpnia 1936 roku wzięły

wzięły udział władze miejskie, duchowni i 
przyjaciele jubilata. Tak wspomina 
tamte wydarzenia Stanisław Bielawny: 
“Przemówienie okolicznościowe wy
głosił ks. dr Bolesław Kominek. Mówił 
tak pięknie, że wszyscy byliśmy bardzo 
wzruszeni. Kiedy usłyszeliśmy słowa 
“Ty mamlasie” - ulubione powiedze
nie księdza dyrektora, w oczach ks.

Siwca ukazały się łzy. Kiedy my, jego  
wychowankowie wychodziliśmy z uro
czystości, płakaliśmy wszyscy. Przewi
dywaliśmy chyba, że będzie to ostatnie 
spotkanie z tym wspaniałym człowie
kiem, i tak też było. Wkrótce wybuchła 
II wojna światowa, a w dwa lata 
później ksiądz Siwiec zmarł. Nato
miast w 1939 roku ja  wraz z innymi 
wychowankami rybnickiego gimna
zjum m. in. Stanisławem Wolnym, 
Józefem Pukowcem, Bernardem Pet
tersem, Stanisławem Hałaczkiem i Je
rzym Kąkolem, włączyliśmy się do 
pierwszej na Śląsku organizacji konspiracyjnej

konspiracyjnej pod nazwą POLSKA 
ORGANIZACJA POWSTAŃCZA. Hi
tlerowcy wpadli na je j trop w kwietniu 
1940 roku, rozpoczęły się aresztowa
nia i organizacja rozpadła się. Jako 
uciekinier poszukiwany przez gestapo 
zamieszkałem przez parę miesięcy u 
państwa Popiołków, w Warszawie, na 
ul. Filtrowej 2. W dniu mojego wyjazdu 

dr Popiołek, 
żegnając się ze 
mną, pow ie
dzia ł krótko: 
“Do zobacze
nia w Rybni
k u ”. I  nie p o
mylił się. Nato
miast kiedy wy
biła godzi
n a ” W ”, na ba
rykadach War
szawy stanął 
prof. dr Popio
łek wraz z żoną 
Janiną - rybni
czanką, która 
była sanitariu
szką w szpitalu 
polowym na 
Starym Mie
ście. Zginęła z 
innymi po
wstańcami. W 
d z i a ł a n i a c h  
udział brał tak
że brat żony 
profesora  

Czesław. Tak więc niektórzy rybnicza
nie zakończyli swoją walkę z Niemca
mi na barykadach Warszawy. Po za
kończeniu II wojny światowej działal
ności Akademickiego Koła Rybniczan 
nie zreaktywowano. Może stało się 
tak, ponieważ nie pozwalała na to sy
tuacja polityczna, a może dlatego że 
zabrakło ludzi, mogących i chcących 
się tego podjąć. Większość zginęła, 
inni mieszkają z dala od Rybnika, roz
proszeni po całej Polsce, a nawet poza 
je j granicami ”.

Opracowała: 
DOROTA STACHURA

Akademickie Koło Rybniczan

Uroczystość 50-lecia kapłaństwa dr Siwca, dyrektora rybnickiego gimnazjum, 
zorganizowana w 1936 roku przez Akademicke Koło Rybniczan
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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 nierucho
mościach przeznaczonych do sprzedaży odbędą się w dniu poprzedzającym prze
targ 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 piętro 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 przetar
gu w wysokości 10,00 zł od jednej nieruchomości. W przypadku niezawarcia umo
wy 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 Rybnika przy 
ul. Miejskiej 7. Zarząd Miasta Rybnika zastrzega sobie prawo odstąpienia od 
przetargu, względnie unieważnienia jego wyników bez podania przyczyny.

WYCENA NIERUCHOMOŚCI
Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK 

tel. 27-616

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

lek. med. Krzysztof POTERA 
chirurg dziecięcy 

USG
STAWÓW BIODROWYCH 

Rybnik, Hallera 8 
wtorki, godz. 18.00 - 19.00 

GABINET
CHIRURGII DZIECIĘCEJ

Rybnik, Hallera 32, 
wtorki, godz. 16.00 - 17.00

Serdecznie
zapraszam y RACIBÓRZ

na uroczysta otwarcie hurtowni

WĘDLIN, MIĘSA 
i DROBIU

w dniu 04.04.1995 od godz. 530 - 1430 
w Rybniku przy ul. Żorskiej 2a

( dawne Zakłady Mięsne)

HURTOWNIA - jak SUPERSAM
możesz sam

* wybierać i przebierać wśród kilkudziesięciu gatunków wędlin mięsa i drobiu 
* plasterkować na krajalnicy * paczkować próżniowo * oglądać i degustować nowe wyroby

Oczekujemy na Państwa telefony pod numerem: 0-36/240 14
Istnieje także możliwość dostarczenia zakupionego towaru za niewielką opłatą.

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

BEZPŁATNE  
PO RA DY PR A W N IK A

w "Gazecie Rybn ick ie j"
W  p ią tk i w godz. 1 5 .00 -17 .00  

w  sied z ib ie  n a sze j red a kc ji  

/Rynek 12a (oficyna), tel. 28-825/ 
dyżu ru je  p ra w n ik , u d z ie la ją cy  

bezp ła tn ie  po ra d .

Gabinet internistyczny 
G rażyna PO TERA

lekarz specjalista 
chorób wewnętrznych 

Rybnik, ul. Św. Jana 5  -  I piętro 
wtorki, piątki 15.30 - 16.30 
wizyty domowe - tel. 26-883

AD AR
* 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.

Sklep “HADAR
poleca : łączniki i rury 

do instalacji wodociągowej typu 
Genova /klejone/ 

oraz polipropylen /na zgrzewanie/, 
a takie miedziane. 

Oferujemy również materiały 
instalacyjne.

sklep "Hadar " 
oznaczono 
ciemnym 

kwadratem

TELEFONICZNA
AGENCJA

INFORMACYJNA
511- 870 
511- 865 
511- 864

KATOWICE
UL. MIKOŁOWSKA 72B

Udziela informacji o: 
*handlu *produkcji 

*usługach oraz *treści 
ogłoszeń i reklam 
Gazety Rybnickiej 
z  ostatnich 7 dni
Patrz również strona 2

 CENNIK OGŁOSZEŃ 

• 1 cm2 - 0 ,80  zł 
•  1/4 strony - 90 zł
• 1/2 strony - 160 zł
• 3 /4  strony - 240  zł
• 1 strona - 300  zł
• 1 słow o - 0 ,50  zł

. . . U  N AS 
SZYBKO 
I TANIO

ul. Pełczyńskiego 5, tel. 25656

Zarząd Zieleni Miejskiej 
w Rybniku

Dział Usług Pogrzebowych 
ul. Rudzka 70 b

/Cmentarz Komunalny -tel. 28-991/ 
oferuje następujące usługi:

*wynąjęcie karawanu
* całodobowy przewóz zwłok
* szeroki asortyment trumien 
*kosmetykę, ubranie
i przechowanie zwłok 

*wynajęcie kaplicy do pogrzebu 
z możliwością odprawienia mszy św. 

*usługi cmentarne 
*zamówienie wieńców, palm, 
wiązanek, kwiatów 

*możliwość załatwienia orkiestry 
*wynąjęcie autobusu 

Możliwość załatwienia formalności 
pogrzebowych również w Zakładzie 
Anatomopatologii w Orzepowicach 
przy ul. Energetyków 46

Ceny konkurencyjne

TELEFONY ALARMOWE 
POG. RATUNKOWE: 999, 23-666 
STRAŻ POŻARNA: 998, 22-277 
POLICJA: 997, 21-091
STRAŻ MIEJSKA: 27-254 w godz. 6.00-22.00 
POG. WETERYNARYJNE: 22-461 
POG. GAZOWE: 23-419 
POG. ENERGETYCZNE: 210-71
POG. WODNO-KANALIZACYJNE: 236-81, 261-92, 266-47 
POG. KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ - DYSPOZYTOR: 21-820 
POG. CIEPŁOWNICZE: 249-56, 246-45 
POMOC DROGOWA: 27-569
WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE: 26-599 
POGOTOWIE RATUNKOWE KOLEJOWE: 22-638 
POGOTOWIE RATOWNICTWA GÓRNICZEGO: 55-12-89 
POGOTOWIE ZIMOWE: 21-233 
MIEJSKI OŚRODEK DYSPOZYCYJNY: 21-000

TELEFONICZNE SŁUŻBY INFORMACYJNE 
INFORMACJA: PKS 22-242, PKP 23-009, WPK 21-820 
INFORMACJA O NUMERACH TELEFONÓW: 913 
NADAWANIE TELEGRAMÓW: 900, 905 
ZAMAWIANIE ROZMÓW MIĘDZYMIASTOWYCH: 900 
BUDZENIE TELEFONICZNE: 900 
ZEGARYNKA: 926
INFORMACJA I REKLAMACJA MIĘDZYMIASTOWA:909 
ZAMAWIANIE ROZMÓW MIĘDZYNARODOWYCH: 901 
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 31 marca do 6 kwietnia, 
ul. Górnośląska 34, Rybnik-Niedobczyce, tel. 26-354

EKSPRESS  
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 z ł,-
"Dziś fotografujesz - dziś masz zdjęcia"

Z a k ła d  P o g r z e b o w y

ORCUS
/Charon/

Kompleksowe usługi pogrzebowe 
Międzynarodowy przewóz zmarłych

m gr Zofia Zając
Rybnik, Wodzisławska 11, tel. /036/ 23638

Środowa Giełda Cenowa
M ięso schab

wolowe
extra

szynka wp. 
gotowana śląska

PIOTROW SKI 8,64 8,78 13,11 7,02
Jastef,Raciborska 22 8,60 8,50 12,60 6,65
TA R G 8 ,4 0 -8 ,8 0 8 ,80-9 ,50 12,80-13,00 6 ,9 0 -7 ,1 0

Owoce/Warzywa cytryny pomarańcze marchewka ziemniaki

R a c ib o r s k a  15 2,60 2,60 0,90 0,90

M ie jsk a  2 3,00 3,00 1,00 0,80
T A R G 3,00 2 ,2 0 -2 ,5 0 1,00- 1,20 0,90

S p o żyw cze masło 
200 g cukier jajko mąka

R y n k o w y 1,60 1,70 0,22 1,00

J a n  N o g a 1,60 1,65 0,20 1,00

T A R G 1,60 1,60 0 ,1 5 -0 ,2 0 0 ,83 -0 ,97

W aluty 100
dolarów

100
marek

100 koron 
czeskich

100 franków 
francuskich

P e w e x  d u ż y n ieczy n n e
Delikatesy, ul. Miejska 233,00\235,00 166,50\168,50 8,80\9,00 46,50\47,80
G allux , R y n e k 235,00\237,00 166,50\168,50 8,80\8,95 47,00\ 48,00
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Żużlowe ABC

Poznajemy regulamin
/IV/

W dzisiejszym odcinku regulaminu 
żużlowego omówimy poszczególne ro
dzaje rozgrywek prowadzonych na na
szych torach. Wyjaśnimy także znacze
nie różnych skrótów używanych wśród 
żużlowców.
1. Drużynowy Puchar Polski /w skrócie 
DPP/. Udział w tych rozgrywkach biorą 
zespoły zgłoszone do głównej Komisji 
Sportu Żużlowego. Nie wszystkie krajo
we drużyny uczestniczą w tych zawo
dach. W rozgrywkach DPP nie biorą 
udziału zawodnicy zagraniczni. W za
wodach startują zespoły składające się z 
czterech zawodników i jednego rezer
wowego. D rużyny zg łoszone do 
rozgryw ek pucharow ych zostały  
przed sezonem  podzielone na 4 
grupy. Turniej o DPP to czwórme
cze dw udziestob iegow e. W każ
dym biegu startuje po jednym zawo
dniku z każdej drużyny. Po rozegraniu 
16 biegów przeprowadza się klasyfika
cję zawodników w drużynach według 
liczby zdobytych punktów w celu ustale
nia, w którym wyścigu będzie startował 
dany żużlowiec. W biegu 17. startują za
wodnicy sklasyfikowani w zespołach na 
4. miejscu, w biegu 18. na 3. miejscu, w 
biegu 19. - na 2. miejscu, a w ostatnim, 
20. wyścigu, biorą udział najlepsi zawo
dnicy. Klasyfikację końcową w zawo
dach ustala się sumując punkty zdobyte 
przez zespoły w dwudziestu wyścigach. 
Po zakończeniu rozgrywek /cyklu 
czwórmeczy/ w grupach, zwycięzcy 
grup biorą udział w turnieju finałowym 
DPP. Finał jest rozgrywany według za
sad wyżej podanych. W bieżącym roku 
finał DPP odbędzie się 15 października, 
a miejsce jego rozegrania jeszcze nie zo
stało ustalone.

systemie trójstopniowym: ćwierćfinały, 
półfinały, finał. Turnieje IMP rozgrywa
ne są według tabeli dwudziesto-biego
wej. W każdym turnieju startuje 16 za
wodników i 2 rezerwowych. Zawodnik 
rezerwowy może zastąpić zawodnika 
wykluczonego /odmiennie, niż w me
czach ligowych/ za dotknięcie taśmy 
startowej, utrudnianie startów, przekro
czenie dwoma kołami linii startu lub za 
przekroczenie limitu 2 minut. Każdy za
wodnik startuje w jednym turnieju pię
ciokrotnie. Po zakończeniu zawodów do 
dalszych rozgrywek kwalifikuje się 8 
najlepszych, a zawodnik, który zajął 9. 
miejsce, w następnej rundzie jest rezer
wowym. Zwycięzca turnieju finałowego 
zdobywa tytuł Indywidualnego Mistrza. 
3. Młodzieżowe Indywidualne Mistrzo
stwa Polski /MIMP/. Zawody te rozgry
wane są według tych samych zasad, co 
IMP. Uczestniczyć w nich mogą jedynie 
zawodnicy młodzieżowi /w wieku do 21 
lat/. Rozgrywki te różnią się od zawo
dów seniorów jedynie tym, że rozgrywa
ne są systemem dwustopniowym: półfi
nały i finał. Zwycięzca turnieju finało
wego zdobywa tytuł Młodzieżowego In
dywidualnego Mistrza Polski.
W rozgrywkach o Indywidualne Mi
strzostwo Polski mogą uczestniczyć 
również zawodnicy młodzieżowi. Wielu 
z nich potrafi bowiem nawiązać z senio
rami równorzędną walkę.

Organizatorem finału IMP jest Druży
nowy Mistrz Polski z roku ubiegłego, 
lecz nie więcej niż dwa razy z rzędu. Fi
nał MIMP rozgrywany jest na torze 
Młodzieżowego Drużynowego Mistrza 
Polski z roku ubiegłego /również nie 
więcej niż dwa razy z rzędu/.

Pozostałe rodzaje rozgrywek na torach Z okazji urodzin Stefana Zydka

***
Kochanej córeczce Sabince 

i kochanemu synowi
z okazji urodzin dużo szczęścia, zdro
wia, samych szóstek w szkole

życzą rodzice
*  *  *

Za sprawą rozpoczynającego się se
zonu żużlowego ’95 wszystkim ryb
nickim żużlowcom startującym w 
RKM jak i tym na “obczyźnie” w innych Nowe sklepy

Żużlowcy Rybnickiego Klubu Moto
rowego w trzecim spotkaniu sparringo
wym podejmowali wicemistrza Polski - 
“UNIĘ” Tarnów. Obydwie drużyny 
wystąpiły w najsilniejszych składach z 
udziałem zawodników zagranicznych. 
W drużynie gości wystąpił Węgier 
Nagy, a w zespole rybnickim Czech 
Petr Vandirek.

W zaciętym meczu 
lepsi okazali się za
wodnicy “UNII”, 
którzy zwyciężyli 48 
: 42. Dla RKM-u 
punkty zdobyli: P.
Vandirek - 6, K.
Fliegert - 6, D. Flie
gert - 1, A. Musiolik 
- 8, A. Skupień - 10,
P. Sobczyk - 3, E.
Sosna - 2, E. Tudzież 
- 6 .

Znakomicie radził 
sobie najstarszy 
rybniczanin - Anto
ni Skupień, który im
ponował dobrym 
p rz y g o to w a n ie m  
kondycyjnym. Jego 
młodsi koledzy wy
raźnie słabli pod koniec wyścigów. 
Podobnie wypadł Vandirek - wygrał 
dwa pierwsze swoje biegi, a w 
dwóch następnych przyjechał ostat
ni. Po meczu stw ierdził, że miał 
pewne kłopoty z motocyklem. Zapewnił

Mateusz i Piotr, członkowie Speedway Fan-Clubu prezentują 
maskotkę rybnickiej drużyny

zapewnił jednak, że do rozgrywek ligowych

ligowych przystąpi ze znakomicie przy
gotowanym sprzętem.

Już w najbliższą niedzielę żużlow
cy rozpoczną ligowe zmagania.
W pierwszej kolejce rybniczanie 
wyjeżdżają do Łodzi na spotkanie z

debiutującym w rozgrywkach zespo
łem “JAG Speedway” Łódź. Trudno 

coś bliższego po
w iedzieć w tej 
chwili o najb liż
szym rywalu 
RKM-u. Wiadomo 
jedynie, że do ze
społu tego na bie
żący sezon zakon
traktowany został 
znakomity Amery
kanin Sam Ermol
enko. Spodziewa

ny jest jego udział 
w meczu z drużyną 
RKM-u. Ponadto 
łódzka drużyna 
składa się z zaku
pionych przed se
zonem zaw odni
ków o zróżnicowanym
zróżnicowanym poziom ie. 

Konfrontacja z rybniczanami pozwoli 
ocenić poziom tegorocznych debiutan
tów.

W Rybniku pierwszy mecz ligowy za ty
dzień, 9 kwietnia. RKM gościł będzie ze
spół opolskiego “CEMWAP-u”. Spra
gnieni ligowego żużla kibice zapewne 
licznie zjawią się na stadionie. Ceny bi
letów pozostały na poziomie ubiegło
rocznym.

Ze względów bezpieczeństwa za
mknięte zostały sektory na pierwszym 
wirażu. Ze względu na duże koszty i 
problemy natury geologicznej remont 
zamkniętej części widowni potrwa dłuż
szy czas. PIOTR SZWEDA

ŻYCZEŃ

Żużel

2. Indywidualne Mistrzostwa Polski 
/IMP/. Zawody te rozgrywane są w systemie

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

Na targowisko po kabel
W nocy z 19 na 20 marca nieznani 

sprawcy skradli 170 metrów kabla 
miedzianego z budowy na targowisku 
przy ul. Młyńskiej. Straty wyniosły 
800 zł.

Silnik z szopy
Między 8 a 17 marca włamano się do 

szopy gospodarczej przy ul. Krzywej w 
Piecach. Sprawcy weszli do środka po 
oderwaniu desek i skradli 5 silników 
elektrycznych o wartości 600 zł.

Uważaj w piwnicy
Jedna z mieszkanek Rybnika powia

domiła policję, że 20 marca w piwnicy 
klatki schodowej bloku nieznany

10 0 ,3  MHz

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

Rybnik, Rynek 6  
tel. (0-36 ) 23 -975
Redakcja radia 

tel. (0-36) 15-42-21 
(0-36) 15-42-22

przedstawimy w następnym numerze.
P.S.

sprawca dokonał czynu lubieżnego na 
jej 9-letniej córce.

Szklanką w twarz 
19 marca wieczorem w kawiarni 

“Medium” w Boguszowicach jeden z 
klientów został uderzony w twarz stłu
czoną szklanką. Doznał rany ciętej 
twarzy i nosa.

Zamaskuje się
W nocy z 20 na 21 marca włamano 

się do SP nr 31 przy ul. Orzepowic
kiej. Sprawcy weszli do środka po wy
ważeniu włazu dachowego i skradli 
siatkę maskującą o wartości 500 zł.

Włamywacz - turysta 
W nocy z 20 na 21 marca w Chwa

łęcicach włamano się do domku letni
skowego po wyłamaniu okiennicy 
okna ubikacji. Skradziono namiot 3- 
osobowy, 3 koce oraz inne przedmioty 
o wartości 200 zł.

Na gorącym uczynku 
22 marca koło północy dokonano 

włamania do sklepu radiowo-telewi
zyjnego przy ul. Gliwickiej. Skradzio
no sprzęt RTV o wartości 10 tys. zł. 
Jeden ze sprawców został zatrzymany 
na gorącym uczynku przez patrol poli
cyjny.

Ważne dla 
miłośników zwierząt
Urząd Miasta Rybnika informuje, 

że na terenie miasta działa 
od dnia 3.10.1994 roku 

Terenowy Punkt Zatrzymań 
dla bezdomnych zwierząt. 
Istnieje możliwość przekazania 

zatrzymanych psów bezpańskich 
lub poszkodowanych 

w wypadkach ulicznych. 
Kontakt telefoniczny 

w godz. 16.00 - 20.00, tel. 55-33-28

najlepsze i najserdeczniejsze życzenia 
zdrowia, wszelkiej pomyślności i bo
gactwa oraz samych pogodnych i 
szczęśliwych lat życia

życzą ciocia Małgorzata, 
kuzyn Rajmund i Elżbieta z rodziną

Dostojnej Solenizantce 
Ernie Bombik z okazji 80 urodzin 

dużo zdrowia, długich pogodnych i 
szczęśliwych lat życia oraz spełnienia 
najskrytszych marzeń życzą

Gryjta, Rajmuś i Ela z rodzinom

Na wyrwę
22 marca ok. godz. 19.00 na ul. Lom
py w Boguszowicach dwoje nieletnich 
skradło torebkę z dokumentami jednej 
z kobiet metodą “na wyrwę”. Łup od
naleziono po penetracji terenu.

Honda zniknęła
W nocy z 22 na 23 marca w Orzepowi
cach skradziono samochód marki 
Honda Prelude z parkingu przy ul. 
Mglistej. Auto jest warte 35.000 zł. 

Kredytowy oszust
23 marca w sklepie radiowo-telewizyj
nym przy ul. Zamkowej nieznany męż
czyzna wyłudził kredyt w wysokości 
1400 zł. Przedstawiając się nie swoim 
nazwiskiem przedłożył fikcyjne za
świadczenia o zameldowaniu w Ryb
niku i zatrudnieniu jako konwojent w 
Katowicach.

Na tej podstawie zakupił na kredyt 
sprzęt radiowo-telewizyjny.

SPROSTOWANIE
Justyna Jurczyk, której zdjęcie z wy

borów na miss szkoły zamieściliśmy w 
ostastnim numerze naszej gazety, jest 
uczennicą kl. Ie V Liceum Ogólno
kształcącego, a nie, jak sugerował pod
pis, Liceum Medycznego. Przekłama
nie wynikło z faktu, że impreza była 
organizowana przez obie szkoły mające 
siedzibę w jednym budynku.

Przepraszamy.

innych klubach - samych bezpiecznych i 
bezkolizyjnych wyścigów, dużo zwy
cięstw i sukcesów sportowych, pogody 
ducha, wiary w siebie - zwycięstwo, 
zaś wszystkim kibicom i członkom 
Rybnickiego Speedway Fan-Clubu 
wiele emocji sportowych, niezapo
mnianych wrażeń i zadowolenia z po
stawy swoich ulubieńców

życzy wszystkim 
senior Fan-Cklubu 

Rajmund Fuchs

* Przy Placu Kopernika 3 powstał 
sklep przem ysłowy i zakład pro
dukcyjno-usługowy “Pierchała”
*Tuż obok o tw arto  sklep “W ar
te x ” oferu jący  m odną dam ską 
odzież
* Nowy sklep rów nież z dam ską 
odzieżą  “ L ala” pow stał przy ul. 
Św. Jana 9
* Na ulicy Kościelnej w bramie na 
w prost d rogerii pow stał sklep z 
futrami (szycie i sprzedaż) i drink 
bar "Arm strong”.

Konkurs 
z głową

osoby z kategorii fryzjerstwa damskiego i 
męskiego, które w maju wezmą udział w 
mistrzostwach w Katowicach. Nie było 
wśród nich rybniczan, choć Hanna Pa
łach i Tomasz Pinior, uczeń mistrza 
Korbasiewicza, znaleźli się również w 
czołówce.

/róż/
Na początku maja br. w ka

towickim "Spodku" odbędą 
się Otwarte Fryzjerskie Mi
strzostwa Polski. Wojewódz
kie do nich eliminacje w ka
tegorii juniorów Komisja 
Branżowa Fryzjerów przy 
Izbie Rzemieślniczej w Kato
wicach zorganizowała w 
"Okrąglaku" w Rybniku.

W obu kategoriach - fry
zjerstwa damskiego oraz mę
skiego, wzięły udział 24 oso
by z całego województwa.

W pracach jury uczestni
czył znany w Rybniku mistrz 
fryzjerski Andrzej Korba
siewicz, "... rzemieślnik w 
trzecim, a fryzjer w drugim 
pokoleniu... ” - jak sam mówi. 
Uważa on, że poziom elimi
nacji był bardzo wysoki i nie 
trzeba się obawiać o kondy
cję tego, jak by nie było, arty
stycznego zawodu, do wyko
nywania którego potrzebne 
są nie tylko chęci, ale i odpo
wiednie predyspozycje.

Jury wyłoniło po dwie oso-

Joanna Michałek z Wodzisławia za fryzurę wie
czorową otrzymała najwyższe oceny. Zdj.: kas

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5 7

Żużel
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Zdjęcie  fujicolor 
z album u czytelników
Zapraszamy naszych Czytelników do wspólnego ogląda

nia zdjęć. Wystarczy przyjść do redakcji z ciekawym zdję
ciem, które po skopiowaniu natychmiast zwrócimy. /Moż
na też wrzucić je do naszych "żółtych skrzynek"/. A utora  
n ajsym patyczn iejszego  lub najbardziej "odjazdow ego"  
zdjęcia  firm a "EK SPR ES FU JI", R ybnik , ul. R eja 2 na
grodzi bezp łatnym  w yw ołan iem  i w yk onan iem  odbitek  
z rolki film u.

Wśród autorów 
prawidłowych 

rozwiązań 
rozlosujemy 

2 bony towarowe 
po 20 zł

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

Rybnik, Rynek 7

BARAN  - 21.03. - 20.04. - Żeby z honorem wyjść z sytuacji, jaką przed Tobą 
postawi los, nie wystarczy wyznawanie tylko takich zasad, które nie kolidują z 
ogólnie przyjętymi. Trzeba będzie podjąć polemikę i bronić swoich racji.
BYK- 21.04. - 20.05. - Nowa znajomość bardzo Cię zafascynuje, ale oceniając tą 
osobę przyłóż większą wagę nie do tego co mówi, ale do tego czy je j  słowa są 
zgodne z zachowaniem. Możesz poczuć się rozczarowany...
BLIŹNIĘTA - 21.05. - 21.06. - Może się zdarzyć, że przypadkowo dojdzie do 
ujawnienia pewnego zdarzenia z przeszłości, o którym wolałbyś zapomnieć. 
Bądź zatem przygotowany do odpowiedzi na kilka pytań, które bliska Ci osoba 
ma prawo zadać.
RAK  - 22.06. - 22.07. - Trzeba będzie powiedzieć wprost o nękającym Cię pro
blemie, bo od tego mogą zależeć losy Twoje i bliskiej Ci osoby. Żeby stało się to 
co ma się stać, potrzebna jest całkowita szczerość. Ta druga osoba na nią zasłu
żyła.
LEW  - 23.07. - 23.08. - Odwaga to nie tylko twarde obstawanie przy swoich 
poglądach, ale również umiejętność rezygnacji z nich, jeżeli wymagają tego wy
ższe racje. Nie można więc zarzucić Ci konformizmu, co najwyżej umiejętność 
kompromisu.
PANNA - 24.08. - 22.09. - Osoba, która pojawi się w Twoim życiu wywoła lek
kie w nim zamieszanie. Choć jest bardzo niekonwencjonalna nie zamykaj się 
przed nią, ale doceń w niej to, co jest szczere i autentyczne, o co dziś wcale nie 
jest łatwo.
WAGA - 23.09. - 23.10. - Swoim autentycznym żarem i darem przekonywania 
pociągniesz za sobą osoby, które dobrze przysłużą się charytatywnemu przedsię
wzięciu, które rozpocząłeś. Zakończenie będziesz świętował w szerokim gronie 
sympatyków.
SKORPION  - 24.10. - 22.11. - Roi Ci się w głowie oryginalny pomysł, którego 
lepiej nie zdradzać na forum, co ktoś bardziej od Ciebie sprawny organizacyjnie 
może go zrealizować i zebrać pochwały. Wyczekaj aż będziesz przygotowany, by 
się z nim zmierzyć.
STRZELEC - 23.11. - 21.12. - Będziesz mieć do wyboru dwie drogi: prostą, ale 
nudną i w towarzystwie niezbyt bystrych ludzi, i drugą - z meandrami, o niepew
nym finiszu, ale w świetnym towarzystwie. Wybór należy do Ciebie... 
KOZIOROŻEC - 22.12. - 20.01. - Trzeba będzie pobalansować na granicy mię
dzy pozostaniem wiernym swoim przekonaniom i wcielaniu ich w życie, a ko
niecznym, niestety, kompromisem. Nie przyniesie Ci to ujmy na honorze. 
WODNIK - 21.01. - 19.03. -.Jeśli nawet popełnisz błąd i zejdziesz z wytyczonej 
ścieżki, ktoś, kogo zupełnie o to nie podejrzewałeś, poda Ci dłoń. Bez rewanżu 
się jednak nie obejdzie.
RYBY - 20.02. - 20.03. - Twoja opinia o sprawie nie jest zbyt popularna i bę
dziesz się musiał liczyć z trudnościami. Trzeba będzie twardo bronić swojego 
stanowiska...

D o f ig u r y
Miejmy nadzieję, że kwietniowa 

przeplatanka przyniesie nam więcej 
lata niż zimy i można będzie w koń
cu zdjąć zimowe okrycia. Z przyjem
nością wskoczymy w...
No właśnie, czy ulubiona 
wełniana marynara, świet
nie maskująca ciut, ciut 
za szerokie po zimie bio
dra jeszcze ujdzie czy 
nie? Szczerze mówiąc - 
nie bardzo. Marynarki, w 
odróżnieniu od wielu z 
nas, zostały zimą mocno 
odchudzone i pozostały z 
nich dość kuse żakieciki.
W każdym razie długi czy 
krótki żakiet ma podkre
śloną talię - czy to cięciami czy pa
skiem, a niekiedy nawet tej talii nie 
sięga, więc tym bardziej ją  odsłania.

Nic włożymy więc pod spód ciepłej 
bluzy, wielkiej koszuli, ale doskona
le nadają się do niego wszelkie ba
wełniane body, małe bluzeczki, ob
cisłe golfy.

Żakiet powinien być 
oczywiście kolory
stycznie skoordynowa
ny ze spódnicą, ale naj
częściej różni się od 
niej bogatszą fakturą - 
niedoprzędem, węzeł
kami, boucle, gruzełka
mi czy splotem chane
lowskim. Oczywiście 
żakiety takie można no
sić również do spodni, 
często szerokich o wy
sokiej talii. Najczęściej 
jednak spod dopasowa

nego żakietu wystaje niewiele.
Wróżka

Poziomo: A/ można z nim odejść, B/ aria za arią, C/ dla naj
lepszych, D/ można nim pokiwać i pogrozić, E/ bawi się w 
politykę, F/ czynność odkurzacza, G/ bywa poniżej pasa, H/ 
zdrowotna lub społeczna dla człowieka, I/ upiększa świat, J/ 
może być fotograficzny
Pionowo: 1/ do nadania na poczcie, 2/ zazwyczaj nieutulona 
w żalu, 3/ otacza globus, 4/ męczący taniec, 5/ sedno sprawy, 
6/ pokazuje drogę, 7/ siostra Balladyny, 8/ stolica /dawniej 
podzielona/, 8/ z ogniska pryska, 10/ domowe obuwie 
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie po upo
rządkowaniu liter wg szyfru: C-3, B-6, A-2, G-1, I-3, J-6; E-1, 
F-3, E-4, G-4; C-6, E-5, A-10, G-4; H-6, F-3, H-9, A-3; G-1, C-
5, B-2, H-1, G-4, C-6; A-1, H-5, G-9, H-1, J-10, F-10, C-6 
Na rozwiązanie wraz z kuponem czekamy 10 dni od daty 
ukazania się numeru. Rozwiązania prosimy przesłać na kart
kach pocztowych na nasz adres, lub wrzucać do naszej “żół
tej skrzynki” ./Kościuszki 54 lub Korfantego 3/.
Nagrody za rozwiązanie krzyżówki nr 11 z hasłem “Utopie 
są niezatapialne” otrzymują: Danuta Wróblewska, ul. Mająt
kowa 22, 44-207 Rybnik 7 oraz Paweł Muras, ul. Ks. J. Śliw
ki 12, 44-206 Rybnik 6

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

Ilustracje różnią się w 8 miejscach. Znajdź różnice.
Wśród czytelników, którzy w ciągu 10 dni od daty ukazania się numeru nadeślą prawidło
we rozwiązanie łamigłówki, wylosowana zostanie nagroda w postaci dwóch czystych kaset 
firmy "Sanyo”.
Rozwiązania prosimy przesłać na kartkach pocztowych na nasz adres, lub wrzucać do naszej 
“żółtej skrzynki” /Kościuszki 54 lub Korfantego 3/
Za rozwiązanie łamigłówki z nr 11 nagrodę otrzymuje: Ludmiła Pojda, ul. Gliwicka 85, 
44-207 Rybnik

Zima latoś jest jakosik łochlano, a 
wiosna niymrawo. Ale bez szpara w 
łoknie czuć już isto wiosynny luft. W 
szkole momy juzaś trzy dni fraj skuli 
rekolekcyji. Przydo nom sie farorzo
wego kozanio posłuchać i porzondek 
ze sobom po katolicku przed świynta
mi zrobić. Myśla , że kożdy z nos 
pódzie jak noleży do kościoła, a niy, 
jak to boło łoński rok, smykać sie po 
mieście abo po kafyjkach. Czasym z 
niykerymi mo potym policyjo kome
dyjo, bo robiom breweryje na rynku. 
Mje by sie niy łopłaciyło, jakbych szoł 
na bul. Moji niy dajom sie łokminić, 
spuściliby mi taki mantus, że bych 
mioł po świyntach. Co sie noleży, to 
sie noleży, a kej post, to post!

Jak starka godajom, hań downij boła 
wielo gańba, jak kery puszczoł głośno 
muzyka bez post. Terozki, co wcale 
niy jest piyknie, u niykerych rżnie i we 
Wieli Piontek radio na cołki szkarpyn
tel.

Roz trefiyły starzykowi urodziny w 
piontek we poście. Starka stowali na 
głowie, żeby wymyśleć jakeś postne 
jedzynie. Narychtowali miska hekerle, 
rolmopsy, bratheringi, frópy z haryn
ków i lecyjake szałoty z gymizów. 
Choć niy boło wósztu, kożdymu sie aż 
uszy trzonsły łod tych postnych spe
cjałów. Ujek tak sie przypadzito na nie 
ciepnoł i dosia nafolowoł, że już na 
drugi dziyń musieli mu w lazarecie do
chtory na gibko kamiynie żółciowe 
złoperować. Po dzisiok starce wytyko, 
że chceili ziyńcia harynkami wykoń
czyć.

Starka nasza fórt kludzom ło po
szczyniu w poście. Starzyk kozali ji z 
tymi kozaniami na wertiko wylyźć, 
żeby jom wszyjscy lepi słyszeli. Sta
rzyk, boroczek, musieli na czas postu 
kurzynie łodstawić.. Sroge to umar
twiynie dlo nich, bo cmankajom i kop
com, ani downij komin z browaru. 
Starka rzekli, że skuli starzykowego 
bakanio, mogliby w kościele post ło 
pora tydni przedłużyć. Fajfka wyklu
pano i wyglancowano leży już na ko
modzie, na widoku. Jo jednak dojrzoł, 
jak strzyk wrażowali pucinka z taba
kom i drugo fajfka do kapsy w szake
cie. Starzyk som miglanc, cołki post 
chodzom do somsiada Breguły ło poli
tyce diskutierować. A że w naszym 
rzondzie sztyjc sie ino wadzom i ciyn
giym cosik sie kobzi i chechło, styknie 
im tego politykowanio na cołki post. 
Choć starka fórt na łokrongło buczom 
ło poszczyniu, niy som wcale łod sta
rzyka lepsi. Mieli w poście niy ma
szkecić, a kej ino starzyk sie wyniesom 
z chapły, to zarozki znojdują w kolka
stli papiórki po bonbonach. Jo tam na 
nich niy poklytom, ze starzykami trza 
trzymać sztama, ale u Pónbóczka by
dom łoba mieć isto fest rubo czorno 
piska za take cyganione poszczynie.

Jo tyż sie umartwiom w poście, ino 
zdziepko inakszy jak starka nakozali. 
Chyciołech sie pierzynym, jak na ciyr
pisty przystało, noleżytego uczynio. 
Za pora miesiyncy koniec szkoły, a 
ocyny niy som herne. Jak terozki niy 
popiluja, moga mieć po ptokach.

Edek

_______ J

GAZETA 
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