
AUTORYZOWANY
PRZEDSTAWICIEL super ofer t a
FIRM: Przy każdym zakupie

powyżej 3 mln zł.
nagroda - 

3-dniowy pobyt
dla dwóch osób 

w hotelach w najbardziej 
atrakcyjnych miejscowościach

damiani RYBNIK 
RYNEK 6

zaprasza wszystkich melomanów na koncert karnawałowy, 
który odbędzie się we wtorek 17 stycznia o godz. 18.00 

w Teatrze Ziemi Rybnickiej.
Wystąpią: Bożena Grudzińska-Kubik - sopran 

i Hubert Miśka - tenor, 
dyrygować będzie Sławomir Chrzanowski.

W programie utwory rodziny Straussów, Lehara, Kalmana, 
Gounoda i innych.

F ilh arm on ia  Z iem i R ybnick iej

13 STYCZNIA 1995

Pewnie nie, bo nie mieliście jeszcze 
okazji, by odwiedzić naszą redakcję w 
nowej siedzibie. Od 1 stycznia pracu
jemy w gruntownie wyremontowanym 
budynku /na zdjęciu/ znajdującym się 
w oficynie domu Rynek 12. Jeszcze 
kilka miesięcy temu był to zniszczony, 
nie zamieszkany budynek i zastawione 
komórkami brzydkie podwórko, które 
dziś jest wyłożonym kostką i oświetlo
nym stylowymi latarniami placykiem. 
Modernizację w całości wykonała na 
zlecenie Urzędu Miasta firma A.P.M. - 
Rybnik.

Tak więc w centrum miasta jeszcze 
jeden jego zaniedbany fragment został 
uporządkowany i przywrócony do ży
cia.

Jesteśmy teraz w samym sercu mia
sta i mamy nadzieję na jeszcze bliższy 
kontakt z naszymi czytelnikami. Do 
naszej nowej siedziby dojść można od 
pasażu łączącego ulicę Zamkową i 
Korfantego.

Zapraszamy do redakcji kandydatów 
na dziennikarzy i inne osoby pragnące 
współpracować z “Gazetą Rybnicką".

Nr indeksu
359-823_______________________

Nr 2/209 PIĄTEK

Bal rozpoczął się punktualnie o 20.00 w sobotę, 7 stycznia. Krótkie wystąpie
nie prezydenta Józefa Makosza uzupełnił proboszcz parafii Matki Boskiej 
Królowej Apostołów, o. Rufin, trafnymi słowami: “Nie mamy rąk, tylko wasze, 
na których je s t ludzkie se rce”.

Atrakcją wieczoru był znany piosenkarz 
Ryszard Rynkowski

NOWOROCZNA 
OFERTA FIATA 

W “MOTOR PLACE"
* CENY Z ROKU 1994
* 126p el ST, EL, SX
* Cinquecento 704
* Cinquecento 899
* Gotówka
* Raty - min. 20 proc. wpłaty
* Odbiór natychmiastowy
* Ilość samochodów ograniczona

Rybnik, ul. Kościuszki 8 
tel. 22-479

czynne od 9. do 17.00

Słowa p rzeds taw i
cieli władz miasta i 
duchow ieństw a łą
czyły się z ideą balu, 
bowiem dochód, 
który przyniesie, zo
stanie przeznaczony 
na zorganizow anie 
wypoczynku w aka
cyjnego dla dzieci z 
rybnickich i polonij
nych rodzin. Już teraz 
wiadomo, iż za zebra
ne na balu pieniądze 
30 i 31 s tycznia w 
ośrodku MOSiR-u w 
Kamieniu zos taną  
zorganizow ane dwa 
bale dla w zorow ych 
uczniów z klas I- IV 
oraz V-VII, a także 
trzeci bal - dla dzieci 
z rodzin w ie lodz ie t
nych. Rekrutację na 
tę o s ta tn ią  zabawę 
przeprowadzą rybnic
kie parafie. W sumie 
obejm ą one niemal 
2000 dzieci. Atrakcją 

balików dla najlepszych uczniów 
będzie ciągle lubiana przez dzieci 
Majka Jeżowska, a na trzecim balu 
być może wystąpią twórcy “Dysko
teki pana Jacka” Cygana.

Wróćmy jednak na bal dla ryb
nickich biznesmenów, organizowa
ny w restauracji “Olimpia” pod pa
t ronatem  prezydenta  Rybnika. 
Organizatorzy postarali się o uroz
maicenie jadłospisu chińskimi da
niami, ale nie rozkosze podniebie
nia były główną atrakcją. Ogólne 
za in te resow an ie  wzbudziły  dwa 
pokazy sukien rybnickiej firmy 
“Denis” . Najpierw były to kreacje 
wieczorowe i na specjalne, uroczy-

ISSN
1232-437X

CENA: 40 gr (4000,- zł)
uroczyste okazje, w których - zgodnie z 
duchem karnawałowej różnorodno
ści - pojawiały się interesujące ak
centy mody z egzotycznych k ra
j ó w . W drugim wyjściu modelki 
zaprezentow ały  zawsze chętnie 
oglądane suknie ślubne. Biel krea
cji została interesująco dopełniona 
kolorowymi akcentami świateł za
wieszonych pod sufitem sali balo
wej. Ojciec Rufin kilkakrotnie roz
bawił gości, pomagał torować dro
gę modelkom wśród gości i s to l i
ków, stwierdził, że dałby ślub pan
nie młodej, której kreacja nawiązy
wała do stroju Szecherezady, wre
szcie z modelką ubraną w tę suknię 
odtańczył /po uprzednim zdjęciu 
butów!/ wiedeńskiego walca.

Ryszard Rynkowski - oczekiwana 
przez wszystkich główna atrakcja wie
czoru - wystąpił dwukrotnie. Na wstę
pie trafnie określił ideę balów charyta
tywnych: “jest to działalność bezkr
wawego Janosika, gdzie biedny odbie
ra bogatym, aby pomóc biednym  ”. 
Życzył gościom grubego portfela i 
szczodrej ręki we wspomaganiu dzieci 
Polonii i z rodzin najbiedniejszych.

c.d. na stronie 3
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Kwesta na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy 
nie ominęła również zespołu "Dżem", 

który przebywał w Rybniku promując swoja płytę.

Zagraliśmy 
najlepiej w regionie!
Zebraliśmy najwięcej w regionie - 

powiedziała z satysfakcją Danuta 
Zbożil z kawiarni “Pod psem”, ani
matorka rybnickiej Wielkiej Orkie
stry Świątecznej Pomocy.

Najwięcej, czyli 270 milionów, tro
chę obcej waluty i 300 gram złota, bo 
tyle właśnie udało się w Rybniku zgro
madzić. Liczenie pieniędzy trwało do 
piątej rano. Bardzo pomogła poczta -

w nocy do sztabu przyszli pocztowcy, 
którzy odstawili pieniądze do wysła
nia. Rano pieniądze pojechały do War
szawy. Złoto i dewizy młodzież chce 
zawieźć Owsiakowi osobiście. Cały 
sztab akcji to dwie osoby - właśnie 
Danuta Zbożil i Adam Rynkiewicz.

c.d. na stronie 3

uroczy
zakątek?

MAŁA
SCENA RYBNICKA

Rybnik, ul. Kościuszki 54 
zaprasza

w sobotę od godz. 19.00 do 1.00 
_____________ na_____________DYSKOTEKĘ

Cena biletu: 4,- zł /40 tys. zł/

Około 160 mln starych złotych zebrano na II Rybnickim 
Balu Charytatywnym

Z SERCEM NA DŁONI

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5 1

W numerze K o n k u r s  G w i a z d k ow y  r o z s t r z y g n i ę t y !  *  W y w i a d  

z  d r .  m e d .  M a c i e j e m  R o g o s z e w s k i m  *  W  A B C  -  K a t o w i c e

GAZETA  
RYBNICKA

T Y G O D N IK  SA M O R Z Ą D O W Y

Zdj.: jack
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USC podsumowuje rok

Chłopcy, dziew częta...
Demografowie biją na alarm - społe

czeństwo polskie się starzeje. Minie 
niewiele czasu, twierdzą, a odchodzący 
na renty i emerytury zdominują wielo
krotnie liczbę czynnych zawodowo 
osób.

Podsumowanie liczby narodzin i zgo
nów w Rybniku w 1994 roku i porów
nanie tych danych z rokiem 1993 te 
tendencje potwierdzają, choć na pierw
szy rzut oka sytuacja nie wyd aje się aż 
tak groźna.

W roku 1994 urodziło się w naszym 
mieście 1974 dzieci /1993 r. - 1993 - 
tak, to nie pomyłka!/, zaś zmarło 1451 / 
1993 r. - 1417/. Optymistyczne jest to, 
że zawarto więcej małżeństw - 729 / 
1993 - 682/, ale pesymistyczne, że wię
cej było rozwodów - 86 /1993 r. - 84/. 
W 1994 roku urodziło się o 15 więcej 
dziewczynek/, co wróży, według ludowych

ludowych przepowiedni, pokój.
Ulubionymi imionami dla dziewczy

nek w 1994 roku były: Natalia, Ale
ksandra, Marta, Magdalena, Dominika 
i Karolina, zaś dla chłopców Mateusz, 
Paweł, Łukasz, Szymon, Dawid, Grze
gorz. Jak widać, skończyła się więc, na 
szczęście, moda na imiona pretensjo
nalne i obco brzmiące, jak Oliwierek, 
Patrik, Andżelika itp., a powróciliśmy 
w większości do tradycji polskich.

Według statystyki najwięcej dzieci 
urodziło się w styczniu /194/, można 
jednak domniemywać, że pewnej licz
by dzieci grudniowych rodzice chcieli 
ująć jeden roczek. Na drugim miejscu 
jest maj /183/, najmniej zaś jest dzieci 
listopadowych /148/. Resztę miesięcy 
obdzielono niemal po równo /od 150 
do 167/.

/róż/

Na rybnickich drogach 
mniej bezpiecznie

W 1994 roku na terenie podległym 
Komendzie Rejonowej policji w Ryb
niku zanotowano 264 wypadki drogo
we. Zginęło w nich 21 osób, a 289 zostało

Duże zagrożenie powodują równ ież 
piesi poprzez nieprawidłowe przecho
dzenie przez jezdnię i gwałtowne wtar
gnięcia na ulicę.

zostało rannych. W porównaniu do 1993 
roku liczba wypadków wzrosła o 32 
czyli 14 proc., a liczba rannych o 27 
czyli 10 proc. Mniej było ofiar śmier
telnych o jedną osobę. Na policję w mi
nionym roku zgłoszono 673 kolizje 
drogowe. W stosunku do 1993 roku 
jest to znaczny wzrost - o 186 stłuczek. 
Wielu kierowców wsiada do auta “po 
pijaku”. W 1994 r. policjanci zatrzyma
li 930 nietrzeźwych osób kierujących 
pojazdami. Głównymi przyczynami 
wypadków były nadmierna i niebez
pieczna prędkość jazdy, wymuszanie 
pierwszeństwa przejazdu, gwałtowne 
wtargnięcia na jezdnię przez pieszych i 
stan nietrzeźwości kierowców i pie
szych. Sprawcami wypadków są naj
częściej kierowcy samochodów osobo
wych oraz pojazdów jednośladowych.

Uczmy się tańczyć
Trwa karnawał, a więc wszystkich, 

którzy chcieliby jeszcze zabłysnąć na 
parkiecie, namawiamy do zapisania się 
na kurs tańca towarzyskiego, który 
rozpocznie się w Teatrze Ziemi Ryb
nickiej w niedzielę 15 stycznia.
Mniej zaawansowani spotykają się 
o godz. 9.00, zaś bardziej wtajemni
czeni o 10.30.

Już pewnie pierwsza lekcja sprawi, 
że będziemy się w balowej sali poru
szać lekko i z gracją

/róż/

Jak poinformował nas aspirant Jan 

Król, zastępca naczelnika rybnickiej 
“drogówki”, poprawa stanu bezpie
czeństwa nastąpiła tylko na drogach 
podległych Komisariatowi Policji w 
Gaszowicach. Na pozostałym terenie 
było gorzej niż rok temu.

Zdecydowana większość wypadków i 
kolizji drogowych miała miejsce na 
głównych drogach łączących miasta 
ROW-u i GOP-u: Wodzisławskiej, Gli
wickiej, Reymonta i Żorskiej. Są to tra
sy o dużym natężeniu ruchu kołowego i 
pieszego. Najbardziej niebezpieczne są 
środy i piątki od godz. 14.00 do 22.00. 
Bardzo niebezpieczny okazał się po
czątek 1995 roku. 3 stycznia doszło do 
wielu wypadków i kolizji. Ich przyczy
ną były duże opady śniegu i marznąca 
mżawka, co spowodowało, że na
wierzchnia była śliska. Jak mówi Jan 
Król, z praktyki wynika, że na początku 
zimy w trudnych i zmieniających się 
warunkach wielu kierowców nie potra
fi dostosować do nich swojej jazdy. 
Dochodzi wówczas do tragicznych w 
skutkach wypadków. Są one przestrogą 
dla innych użytkowników dróg i po 
pewnym czasie następuje poprawa bez
pieczeństwa. Kierowcy stają się ostroż
niejsi.

Rybnicka drogówka prosi wszystkich 
użytkowników dróg, by podczas zimy 
bardziej zwrócili uwagę na przestrzega
nie przepisów ruchu drogowego i wy
kazali większą kulturę i rozwagę pod
czas jazdy.

/jak/

Szkolny opłatek

W świąteczny nastrój wprowadziły 
gości “Jasełka noworoczne”, które 
odbyły się 22 grudnia w Szkole Podsta
wowej nr 5. Imprezy przygotowała 
Władysława Cul, nauczycielka naucza
nia początkowego, z pomocą Grażyny 
Paszek, Mirosławy Syrek i siostry 
Urszuli, katechetki. Wystąpili ucznio
wie klas IId i Va. Bardzo pomogli ro
dzice: Alicja Opasińska, Anna Rys

zka i Jan G rzegorzek, który zapro
jektował i wykonał noworoczną szop
kę. Po jasełkach w szkolnej świetlicy 
odbyło się tradycyjne spotkanie opłat
kowe dla pracowników szkoły oraz 
emerytów i rencistów.

Wcześniej, bo w połowie grudnia

ubiegłego roku w restauracji “Teatral
na” odbyło się spotkanie opłatkowe 
zorganizowane przez NSZZ “Solidar
ność” Pracowników Oświaty w Rybni
ku. W spotkaniu tym uczestniczyło 40 
nauczycieli emerytów i rencistów. 
Przebiegało ono w serdecznej atmosfe
rze: śpiewano kolędy, wspominano wi
gilie przeżyte w trudnych, wojennych 
czasach i składano sobie najlepsze ży
czenia, łamiąc się opłatkiem. W spotka
niu uczestniczyli seniorzy związku 
Zofia i Józef Janikowie oraz Edyta 
Fojcik, która na zakończenie spotkania 
wygłosiła piękny wiersz Stanisława 
Miłaszewskiego o prastarych polskich 
obyczajach wigil ijnych.

Obchody 50 rocznicy "marszu oświęcimskiego"

Oni szli
Pod koniec stycznia tego roku przy

pada 50 rocznica tragicznej ewakuacji 
więźniów obozu koncentracyjnego w 
Oświęcimiu. Niżej publikujemy szlak 
“marszu śmierci”, znaczony tysiącami 
ofiar. Jednym z miejsc zbiorowej eg
zekucji ewakuowanych więźniów był 
Rybnik.

Obchody tej tragicznej rocznicy w 
Rybniku odbędą się w poniedziałek 23
stycznia. Ich organizatorem przy

Powstaje kronika 
terenów zielonych

współudziale Okręgowej Komisji Ba
dania Zbrodni Przeciwko Narodowi 
Polskiemu - Instytutu Pamięci Naro
dowej i Towarzystwa Opieki Nad 
Oświęcimiem w Katowicach, jest Mu
zeum w Rybniku.

Nad obchodami patronat objął Pre
zydent Miasta Rybnika. O godz. 10.00 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy 
ul. Szafranka zostanie otwarta wysta
wa p.n. “Oni szli... a czas zaciera ślady

Spotkanie 
z prasą

Ostatnim z cyklu spotkań nowo
rocznych członków Zarządu Miasta 
z różnymi środowiskami było spo
tkanie z przedstawicielami prasy.
Przybyli na nie dziennikarze podejmu
jący na co dzień tematykę rybnicką m. 
in. w “Trybunie Śląskiej”, “Dzienniku 
Zachodnim”, “Dzienniku Śląskim”, 
“Gościu niedzielnym”, “Nowinach”, 
Nowinach ’94", a także radiu “Vanes
sa” i radiu "Puls", rozgłośni regional
nej radia RMF i telewizji kablowej. 
Byli obecni również przedstawiciele 
“Gazety Rybnickiej”. Kilka dni wcze
śniej z władzami samorządowymi Ryb
nika spotkali się przedstawiciele "Ga
zety Wyborczej" i Radia Katowice.

Odbywające się co piątek w samo po
łudnie w Urzędzie Miasta robocze spo
tkania prezydenta lub wiceprezydentów 
z prasą, miało tym razem charakter uro
czysty i świąteczny, choć dziennikarze 
nie byliby dziennikarzami, gdyby nie 
zadali prezydentowi Makoszowi paru 
konkretnych pytań. Tak więc dyskusję 
zdom inowały sprawy związa n e  z wy
stąpieniem Rybnika z programu pilota
żowego, problemy transportu miejskie
go, kontynuacja budowy szpitala w 
Orzepowicach, decyzja RM o wystą
pienie do Wojewody o przekazanie bu
dynku Starostwa rybnickiej Szkole 
Muzycznej, współpraca naszego miasta 
z miastami ościennymi i kilka innych 
tematów.

Jest więc nasze miasto kopalnią te
matów nie tylko dla prasy lokalnej, ale 
dzieją się tu rzeczy, które mogą zainte
resować czytelnika spoza naszego re
gionu.

/róż/

ślady pamięci”. Złożą się na nią zbiory 
własne Muzeum w Rybniku, uzupeł
nione eksponatami wypożyczonymi z 
muzeum oświęcimskiego. O godz.
13.00 w Rybniku - Kamieniu odbądzie 
się odsłonięcie tablicy pamiątkowej, a 
przedtem na mogile pomordowanych 
zostaną złożone kwiaty. Następnie w 
sali MOSiR-u z mieszkańcy naszego 
miasta spotkają się z żyjącymi uczest
nikami "marszu śmierci". Rybnik bę
dzie również miejscem premiery do
kumentalnego filmu TV Katowice 
“Dzień mordu ”.

/róż/

Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybni
ku zbiera materiały pomocne przy 
opracowaniu kroniki oraz historii po
wstania terenów zieleni w mieście i w 
związku z tym poszukuje dokumentów 
z okresu przed i po II wojnie świato
wej, tj. zdjęć, informacji prasowych i 
innych przekazów związanych tema
tycznie z tworzeniem parków, zieleń
ców, nasadzeń drzewami, cmentarzy 
komunalnych, miejsc pamięci narodo
wej i innych obiektów terenów zieleni 
na terenie całego miasta.
Zwracamy się do mieszkańców Ryb

nika i byłych pracowników o udostęp
nienie lub przekazanie materiałów pod 
adres:
Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Pod 
Lasem 64 Rybnik, tel. 228-38 oraz 
ul. 3 Maja 12 /zaplecze/ tel. 285-53.

“Został po Tobie w bunkrze śmierci 
Różańca szept - i ... okulary ’’
/M. I. Konowicz - O. Maksymilian Kol
be!

Klub Inteligencji Katolickiej
wspólnie z parafią Matki Boskiej Bole
snej w Rybniku zaprasza wszystkich 
ludzi dobrej woli na “Drogę Krzyżo
wą” w intencji 385 więźniów KL Au
schwitz-Birkenau, zamordowanych w 
końcu stycznia 1945 roku obok kąpieli
ska “Ruda” podczas marszów ewakuacyjnych

ewakuacyjnych - “marszów śmierci”.
Droga Krzyżowa, której przewodni

czyć będzie Damian Zimoń - Ks. Ar
cybiskup - Metropolita Górnośląski - 
rozpocznie się w niedzielę 22 stycznia 
br. o godz. 14.00 w kościele Matki Bo
skiej Bolesnej, przejdzie przez cmen
tarz parafialny na miejsce kaźni przy ul. 
Gliwickiej, po czym na ich wspólny 
grób w lesie nad Rudą, do kościoła św. 
Katarzyny w Wielopolu, gdzie zostanie 
odprawiona msza św. o godz. 16.00.

Trasa "Marszu Śmierci "
Gliwice

Mikołów

Leszczyn y  

Rzędówka
Do KL 
Gross-Rosen

Racibórz RYBNIK

KL AUSCHWITZ 
BIRKENAU

Niektóre miejsca, gdzie przeprowadzono masowe egzekucje 
ewakuowanych więźniów

2 GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825

D r o g a  k r z y ż o w a



Zagraliśmy 
najlepiej w regionie!

“Młodzież zachowywała się znakomicie
znakomicie - mówi pani Danuta. - Nie było 
żadnych burd, problemów. Połamali 
dwa krzesła w kawiarni, ale to nor
m alne”. “Pod psem” odbywała się 
aukcja dziwnych przedmiotów - były 
śmieszne zabawki z “Domusu”, “dzi
wactwa” z zaprzyjaźnionej “Galerii 
pod manekinem”, kubeł firmy “Eko” z 
obietnicą całorocznego wywozu. Po
szło wszystko. Kalendarz Wielkiej 
Orkiestry osiągnął cenę 600 tysięcy 
starych złotych, za obrazy pani Nie
dzieli - Siejnej płacono po dwa milio
ny.

Niestety pod Orkiestrę podłączali się 
oszuści, którzy próbowali zbierać pie
niądze bez identyfikatorów.

Rybnicka Orkiestra wiele zawdzię
cza Domusowi i muzeum, ale oczywi
ście największa jest zasługa młodzie
ży. Dzieciaki przychodziły zmarznięte, 
“Pod psem” były karmione, pojone - 
szły kwestować dalej.

Koncerty Wielkiej Orkiestry mają 
jeszcze jeden efekt - zespoły, które za
grały w Rybniku, będą występować w 
czasie muzycznych wieczorków “Pod 
psem”. /K.M./

z SERCEM 
NA DŁONI

c.d. ze  s tro n y  1

Artysta zaśpiewał kilkanaście swoich 
najbardziej znanych piosenek. Do 
większości z nich słowa napisał Ja
cek Cygan, a w najnowszej znalazły

się także te, idealnie pasujące do 
okazji:

Chodzę z szopką tyle lat, 
ale dzisiaj jakby lżej.
Każdy dziś otrzymał dar: 
dziś nadzieja rodzi się.

W przerwie występu piosenkarz opo
wiedział trochę o sobie: urodził się w 
Elblągu, od 21 lat żonaty - mieszka w 
Warszawie, ma 16-letnią córkę. Chęt
nie uczestniczy w akcjach charytatyw
nych /w niedzielę miał zamiar wystą
pić w Jastrzębiu na finale “Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy”/, 
choć nie przecenia swojej w nich 
roli. Uważa, że coś dobrego robi 
wtedy, gdy jego występ staje się za
czynem szerszej akcji dobroczynnej, 
gdy osobom wpływowym lub majęt
nym otwierają się oczy na problemy 
ludzi znajdujących się w potrzebie.

Pierwszą imprezą w Rybniku, z 
której dochód przeznaczono na akcję 
na rzecz dzieci z chorobami nowotwo
rowymi był koncert kolęd i pastorałek, 
który odbył się w Muzeum w piątkowy 
wieczór przed niedzielnym finałem.

Wystąpiły Ewa Uryga - wokalistka so
ulowa i jazzowa, absolwentka Wydzia
łu Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Aka
demii Muzycznej w Katowicach, oraz 
Renata Spinek - śpiewająca aktorka 
związana ze scenami Śląska i Wybrze
ża, zaś akompaniował im Dariusz Ja
nus - pianista jazzowy, również absol
went katowickiej uczelni.

W iększość piosenek Ryszarda 
Rynkowskiego skłania raczej do re
fleksji niż do zabawy, ale artyście 
udało się na koniec występu utwo
rzyć z goś ć mi balu roztańczony sze
reg, który po wielokroć w pląsach 
okrążył lokal. Z kolei prezydentowi 
Makoszowi udało się przekonać pio
senkarza do nocnej wycieczki po 
mieście samochodem straży m iej

skiej.
Trwała zabawa, na 

k tórą bilety rozeszły 
się już  na początku 
grudnia. Dyrektor 
MOSiR-u Józef Śliw
ka przewiduje, że na 
cele charytatywne  
uzyska 150-160 mi
lionów starych zło
tych. Oprócz w spo
mnianych balów dla 
dzieci, będzie za nie 
można utrzymać 600 
dzieci na turnusach 
letnich, w tym około 
30 dzieci z okolic 
Lwowa. Pozwala na to 
baza ośrodka w Ka

mieniu, który zapewni dzieciom noc
leg, pełne wyżywienie i w szech
stronną opiekę, zaś wciągnięcie w

Tytuł koncertu “Nad Betlejem, w 
ciemną noc ” zaczerpnięto z angielskiej 
kolędy, która spięła program swoistą 
klamrą, oprócz niej znalazło się w nim 
kilkanaście bardziej i mniej znanych 
kolęd i pastorałek, wykonanych w ory
ginalnej interpretacji, dzięki której kil
kadziesiąt osób, które zebrały się w 
holu USC, odkryły te piękne utwory na 
nowo.

Plonem koncertu ze sprzedanych 
biletów oraz serduszek było około 8,5 
mln starych złotych, które zostały

przekazane przedstawicielce sztabu 
akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. W oczekiwaniu na policzenie 
pieniędzy artyści wystąpili raz jeszcze, 
tym razem zapraszając do wspólnego 
śpiewania popularnej kolędy publicz
ność, co zakończyło ten wyjątkowo

akcję “Lato Solidarności” sprawi, że 
będzie to pobyt urozmaicony liczny
mi wycieczkami.

Bilety na tegoroczny bal charytatywny

Domena, DPUH “Veka”, EKOL, 
Energoinwest, Ekoterm, FOO
DEX, FUSiT “Sygnały”, Gallux,  
Getex, Grambud, Huta “Silesia”, 
Insbud, KWK “ Rymer”, ME
DREM, piekarnia p. Pierchały, 
PAM TRAS, Partners, PBK, PPU
iH “ Krokus” , Pryzmat, PRO
STYL, Rettig, sklep p. Taranczew
skiego, TOP PROJEKT, UTEX, 
Zakład Usług Geodezyjnych z 
Rybnika, Raciborska Hurtownia 
Materiałów Budowlanych , Ener
gotechnika z Knurowa, AP i Bud
sanex z Żor oraz Baseny Kąpielo
we z Gliwic.

Zabawa miała trwać do szóstej 
rano, ale kto chciał, mógł skorzystać 
o godz. 5.15 z mszy, na którą zapra
szał ojciec Rufin obiecując, że bę
dzie krótka i bez kolekty. Gościom 
balu przygrywał zespół Trio 91, a w 
obsłudze pomagali uczniowie Zespo
łu Szkół Gastronomicznych.

W niedzielę 8 stycznia w chwałowic
kim domu kultury w ramach Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył 
się koncert kolęd. Głównym organiza
torem tej imprezy była uczennica I L.O. 
Joanna Miłoś, a udział wzięli: chór 
męski z Chwałowic “Cecylia”, którym 
dyrygował Antoni Gajda, chór muzyki

UCZNIOWIE PISZĄ

“Granie i śpiewanie” Wielkiej Orkie
stry Świątecznej Pomocy słychać było 
w całym Rybniku. W Miejskiej Biblio
tece Publicznej wystąpiły m.in. zespoły 
dziecięce: “Bzyki” i “Sobótki”. Mimo 
niewielkiej publiczności, dzieci przed
stawiły bogaty program artystyczny. 
“Bzyki” śpiewały piosenki z dziecięce
go repertuaru Natalii Kukulskiej i Wol
nej Grupy Bukowiny. “Sobótki” przed
stawiły ludowe tańce i piosenki nasze
go regionu. Wszyscy pracownicy “Do
musu” z nadzwyczajną cierpliwością 
znosili pochody muzyków, kwestują
cych i odwiedzających “Domus” klien
tów. Tam też odbył się m.in. pokaz 
mody rybnickiej Agencji Modelek i 
Modeli, przyjechał zespół “Sobótki”, 
zagrali też studenci z Krakowa. Jeden z

to jest sztuka, to jest coś, co we wspa
niały sposób łączy nas wszystkich ". I 
tak rzeczywiście było. Większe i mniej
sze sumy, które wypełniły naszą 
skrzynkę, były przede wszystkim okru
chami serca i pomocą, jaką człowiek 
może ofiarować drugiemu człowieko
wi. W pewnym momencie można było 
odnieść wrażenie, że czerwone serca 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo
cy noszą wszyscy. Widziałam je na nie
zbyt modnych i sfatygowanych pła
szczach emerytów, na małych kurteczkach

Okres Bożego Narodzenia dobiegł już 
końca, lecz śpiew kolęd jeszcze przez pe
wien czas będzie brzmiał nam w uszach. 
Jest to bowiem czas, który przynosi spokój 
oraz radość. Wtedy to, spoglądając na leżą
ce w żłobie Dziecię, powracamy do nasze
go dzieciństwa i przypominamy sobie te 
sytuacje, kiedy czuliśmy się bardziej szczę
śliwi. Nic więc dziwnego, że mimo iż świę
ta dawno już minęły, my chcielibyśmy za
trzymać ten czas jak najdłużej. Nastrój ten 
podtrzymują stojące w każdym kościele 
szopki bożonarodzeniowe. Ich tradycja jest 
bardzo bogata. Pierwowzór takiej stajenki 
sięga bowiem XIII w., kiedy to św. Franci
szek wracając ze swojej misji ewangeliza
cyjnej na wschód, gdzie chciał nawrócić 
sułtana, przywiózł ze sobą myśl stworzenia 
takiego dzieła, upamiętniającego narodziny 
Zbawiciela. Wystawił więc w jednej z 
umbryjskich grot tę scenę, w której brali 
udział żywi ludzie i zwierzęta. Takie reali
styczne przedstawienie wywarło wielkie 
wrażenie na ówczesnych wiernych. Być 
może do tego stopnia, iż do dziś buduje się 
także “betlejki” /jak mówi się w naszych 
stronach/, aby nadal przypominać tamto 
niecodzienne zdarzenie.

Dziś budowa takiej stajenki przeszła już

dawnej z I L.O. pod kierownictwem 
pani Janiny Wystub, zespół instru
mentalny Danuty Fojcik z Jejkowic 
oraz zespół wokalno-ruchowy “Zającz
ki” /oba zespoły na zdjęciu/ prowadzo
ny przez Danutę Fojcik, Jarosława 
Hanika i Andrzeja Trefona.

/J.J./

kurteczkach dzieci, a nawet przyczepione do 
wózeczków niemowląt. Gdy telewizyj
na “Dwójka” transmitowała relacje z 
centrum Orkiestry w Warszawie, w 
rybnickim “Domusie” gromadziliśmy 
się przed telewizorami w dziale RTV i 
wysłuchiwaliśmy jaka suma została już 
zebrana. Organizacja rybnickich im
prez była pierwszorzędna - nie było 
chaosu i bałaganu i jest to zasługa m.in. 
właścicieli “Pod psem”, pani Danusi i 
wielu innych ludzi, równie mocno za
angażowanych w to świąteczne granie. 
Najważniejsze jest to, że rybniczanie w 
bardzo spontaniczny i wspaniały spo
s ó b  zareagowali. W t en dzień prawie 
każdy przystawał przed którąś z orkie
strzanych skrzyneczek, i rzucając do 
niej jakąś sumę, czuł się zintegrowany 
z innymi ludźmi. Wszyscy byli napraw
dę dumni z wielkich serc Orkiestry w 
klapie. Mieli miny obdarowanych 
szczęśliwców, a przecież to oni obdaro
wali. Należy wyrazić tylko nadzieję, że 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
będzie grała do skończenia świata i o 
jeden dzień dłużej, a w Rybniku je
szcze o dwa dni dłużej.

ANNA RYBOL

znaczną ewolucję. Można tu podać przy
kład nielicznych, wielce okazałych szopek 
ruchomych, w których umieszcza się posta
cie związane z historią czy też aktualnymi 
wydarzeniami toczącymi się wokół nas. 
Specyficzną odmianą są szopki krakowskie 
- kolorowe, świetliste i mocno zakorzenio
ne w kulturze polskiej. Jednak i w naszej 
rybnickiej społeczności nie brakuje takich 
wspaniałych dzieł. Wspominaliśmy już na 
łamach naszej gazety o ruchomej stajence 
w Ligockiej Kuźni. Warto także zobaczyć i 
tę w bazylice, która jest jedną z najwięk
szych stajenek w naszym regionie. Od bar
dzo wielu już lat jest ona ustawiona w tym 
kościele, a pracę trzeba podjąć czasem już 
miesiąc wcześniej żeby zrealizować nową 
koncepcję i aby nie była taką samą jak w 
ubiegłym roku.

Dawniej był taki zwyczaj, że w niedzielne 
popołudnie wychodziło się na zimowy spa
cer, by podziwiając piękno stajenek i dając 
się ponieść temu przedziwnemu nastrojo
wi, który przy nich panował. Być może 
warto, mimo nie zawsze sprzyjającej ku 
temu pogodzie, wybrać się na podobną wę
drówkę, szlakiem tych współczesnych, lu
dowych dzieł sztuki sakralnej.

Mikael

GRZEGORZ WALCZAK 
Zdj.: JACEK JAMICKI

Jednym z punktów programu balu był pokaz sukien ślubnych

urokliwy wieczór.
/róż/

"Sto lat" wspólnie odśpiewali: prezydent Józef 
Makosz, ks. proboszcz Teodor Suchoń z parafii 

chwałowickiej i o. Rufin Halszka z kościoła oo. misjo
narzy

Ewa Uryga (z prawej) i Renata Spinek doskonale się uzupełniały. Zdj.: jack

ZA BETLEJEMSKĄ GWIAZDĄ
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Schody poezji

O WIERSZU WOLNYM 
- POLEMICZNIE

Niech będzie! Uczynię wyjątek od re
guł, które współautorom, czytelnikom / 
i sam sobie/ narzuciłem w tej rubryce. 
Reguły są wszak po to, by je od czasu 
do czasu i tylko w uzasadnionych przy
padkach łamać!

O autorce wiersza nie wiem nic. Ze
chciała przysłać jedyny wiersz na fioł
kowej papeterii. Nawet gdybym był 
grafologiem - nic! Wszystko pismem 
maszynowym: wiersz i podpis. “Dopisz 
jedną linię własną ręką, kilka słów, do
prawdy nic wielkiego: tak, tak-tak, tak, 
tak, tak” - jak śpiewała kiedyś Ewa De
marczyk do słów Blaise’a Cendrarsa. 
Ale nic. Tylko na kopercie dopisek: 
“Poezja bezdomnych wg...” niżej pod
pisanego. Zagadkowa sprawa - tym 
bardziej, że nie poskutkował apel o na
wiązanie kontaktu.

A wiersz? WIERSZ - jak wyrzut su
mienia! Czytam go co tydzień i - mimo 
braku bliższych wiadomości o autorce / 
bo na pewno wiadomo jedno: jest ko
bietą/, mimo braku adresu do kore
spondencji - publikuję:

BEZDOMNA 
prawie żadnych
wyznań, wierszy, kwiatów - róża 
razy kilka
ciało już spowszedniałe 
jak amen w pacierzu 
dusza przywalona brzemieniem 
rzekomych win

by nie wyrywała się
ku ptakom i niebu
miłość z kolcami
koloru kasztanów kochanych
poszła dalej
zostawiając
mnie
bezdomną

Podpisano: Ewa NIWA. Koniec. Ci
cho. Sza.

W zasadzie jestem wrogiem wolnych 
wierszy. Powód? Oczywiście: łatwizna, 
poza, nadmiar. Ma rację Barańczak 
mówiąc: “fatalnym błędem większości 
młodych poetów jest kolejne już w 
dziejach literatury “przydeptywanie 
gardła własnej pieśni” przez reduko
wanie własnej osobowości do kon
wencjonalnej pozy. Znajduje to wy
raz literacki /.../ w ciągnącej się wła
ściwie jeszcze od Różewicza tradycji 
“poetyki ściśniętego gardła”. Młode
mu Różewiczowi to gardło mogło się 
ściskać nie bez poważnego uzasadnie
nia, ale od tej pory, do licha, minęło już 
ponad czterdzieści lat, a nikomu gardło 
nie ściska się tak długo bez chwili prze
rwy'!” Inny ważny powód podał ostat
nio Miłosz /sam nie potrafiłbym go tak 
jasno wyłuszczyć/: “Niemały to para
doks, że skromna liczba czytelników 
poezji idzie w parze ze zwiększającą 
się liczbą piszących wiersze /i powie
ści/, czyli chętniej niż czytają, p iszą -

4 razy tkanina - czyli wystawa zimowa
Rzadko spotykany tłum uczestniczył 9 

stycznia w otwarciu wystawy “4 razy 
tkanina” w galerii Teatru Ziemi Rybnic
kiej. Tkanin wystawiono o wiele więcej,

niż cztery, czworo było jednak autorów: 
Julia Rzytki tka gobeliny , Barbara Osiec
ka wyrabia swetry, Beata Przybyłko szyje

stroje, zaś Aleksander Chwastek plecie 
makramy. “Spotkali się niedawno - możemy

możemy przeczytać w zaproszeniu na wernisaż - 
Julia, Barbara Beata i Aleksander - ludzie 
różnych profesji, połączeni wspólną pasją - 
tworzenia własnego świata z wełny, tkani
ny i sznura. Wszyscy rozpoczynali jednako
wo, komponując z poplątanych kłębów ma
terii barwne wizje”. Ich dzieła są bardzo 

różne, od eleganckich, pro
stych kilimów Julii Rzytki 
do pełnych ekspresji, prze
strzennych makram Chwa
stka z pogranicza tkaniny i 
rzeźby. Jeśli ktoś interesuje 
się artystyczną tkaniną po
winien zobaczyć tę wysta
wę - jest różnorodna, barw
ną a ciepłe tkaniny - zwła
szcza swetry B. Osieckiej - 
świetnie pasują do zimo
wych dni.

Z okazji wernisażu po raz 
pierwszy publicznie zapre
zentowała się parateatralna 
grupa ekspresji “Bez na
zwy”, skupiająca dziesię
cioro licealistów, prowa
dzona przez Wandę Świ
tałę i Marię Pokoj, a dzia
łająca przy rybnickiej Pora

dni Psychologiczno-Pedagogicznej.
/K.M./

Twórcy wystawy. Od lewej: Julia Rzytki, Beata Przy
byłko, Barbara Osiecka, Maria Malczewska kierują
ca galerią TZR i Aleksander Chwastek. Zdj.: jack

Występ grupy "Bez nazwy". Zdj.: jack

Witraże

jakby pozbycie się formalnych wy
mogów /rymy, stopy metryczne, kom
pozycja, czyli to, co stanowiło 
przedmiot podręczników retoryki/ 
przyczyniło się do złudnej łatwości 
pisania”.

Wiersza pt. “Bezdomna” nie będę 
analizował. Powiem tylko, że jest jed
nym z tych, które uzasadniają potrzebę 
pisania wierszem wolnym, jeśli wpro
wadza on swoje własne rygory, jakich 
często nie posiada wiersz regularny. A 
ten wiersz wprost je obnaża: właśnie 
żelazna konstrukcja, bogata przestrzeń 
międzysłowna, trafność użytych środ
ków, pozostawienie jedynie koniecz
nych słów, siła sugestii. “Forma jest 
widzialną stroną treści. Sposobem, w 
jaki treść się ujawnia” /C. Simic/. Ale o 
treści ani słowa. Zrozumieją Państwo 
sami. Cicho. Sza.

Pani Ewo! A może pani “bezdomna 
poezja” zadomowi się w “Schodach 
poezji” właśnie? Na przykład... nowy
mi wierszami? Na przykład adresem i 
dobrym słowem? Bo wierzę, że pani 
nie tylko pisze, ale i słucha, i czyta in
nych...

GRZEGORZ WALCZAK

w bazylice
W kościele pod wezwaniem św. An

toniego w Rybniku, który w grudniu 
1993 roku został podniesiony do god
ności bazyliki mniejszej, nie ma witra
ży godnych większej uwagi. Być może 
ktoś widząc tak wielką neogotycką budowlę

budowlę spodziewa się zastać w środku 
wielkie i barwne sceny witrażowe. 
Jednak ta odmiana neogotyku w jakiej 
wybudowana jest nasza bazylika nazy
wana jest przez niektórych “neogoty
kiem jasnym”, ze względu na stosowa
ne jasne okna witrażowe. Dlatego w 

bazylice zobaczymy 
wyłącznie duże, strze
liste okna witrażowe 
wypełnione białym, 
mlecznym szkłem, 
które zdobione są je
dynie niebieskimi 
bądź zielonymi ob
wódkami o krawędzi 
płaszczyzny poszcze
gólnych okien witra
żowych. Jedno z ta
kich okien widzimy 
na zdjęciu obok. Na
tomiast ze wschodniej 
strony, bardzo wyso
ko w prezbiterium, 
trzy środkowe okna 
mają po dwa motywy 
każde. Na pierwszym 
oknie od lewej jest 
grecka litera “alfa” i 
kotwica; w środku 
krzyż i symbol “PX”, 
zaś na trzecim oknie 
“Serce Jezusa” i grec
ka litera “omega”.

Tekst i zdj.: szoł

K olędy w bazylice

Od lewej stoją: w górnym rzędzie: Michał Leśniak, Michał Szczepan, Michał 
Wojaczek, Rafał Wajner, Piotr Szendzielorz i Michał Myszor w dolnym rzę
dzie stoją: Monika Sachs, Katarzyna Oleś, Joanna Porwoł, Beata Mura, Do
nata Szewczyk. Dyryguje - Joanna Glenc

W ostatnią sobotę w bazylice św. Anto
niego w Rybniku odbył się koncert kolędo
wy zespołu “6 na 6”.

Przed świętami Bożego Narodzenia ze
spół ten, związany z rybnicką Szkołą Mu
zyczną, zarejestrował kolędy w krakow
skim studiu nagraniowym, jednakże wsku
tek długiego cyklu produkcyjnego nowe 
nagrania zespołu, niestety, nie ukazały się 
na rynku. Można było je usłyszeć jedynie w 
świątecznych audycjach radiowych. Kolę
dy w wykonaniu zespołu “6 na 6” na pew
no będą dostępne w sklepach muzycznych 
przed świętami Bożego Narodzenia Anno 
Domini 1995.

Zespół rozpoczął koncert angielską pie
śnią bożonarodzeniową “White Christ
mas”, później zaśpiewał jeszcze jedną kolę
dą angielską ale główną część repertuaru 
stanowiły kolędy polskie. Na tle przepięk
nej stajenki zespół zaprezentował się bar
dzo dobrze, a kolędy w ciekawych aranża
cjach, m.in. rybnickiego kompozytora Jac
ka Glenca, zabrzmiały wspaniale. Najwięk
sze wrażenie na słuchaczach zrobiły kolędy 
“Wśród nocnej ciszy”, “Mizerna, cicha”, a 
szczególnie “Jezus malusieńki”. Z powodu 
zimna panującego w bazylice na koncert 
przybyło mniej widzów niż ostatnio, w paź
dzierniku 1994 roku, lecz ci, którzy przyby
li, na pewno nie żałowali. Koncert zakoń
czyła kolędziołka beskidzka “Pod okapem

śniegu” T. Szeligowskiego. Zespół został 
pożegnany owacją na stojąco.

Na kolejne koncerty zespół “6 na 6” zaprasza

zaprasza 20 stycznia do wodzisławskiego 
muzeum, a dzieci później - do chwałowic
kiego kościoła. A.G.

Marian Rak w "Złotej Piętnastce"
"Jak zwykle uwzględniam w niej 
/ tj. w "Złotej Piętnastce/ osoby, 
które w ostatnich kilkunastu mie
siącach w sposób twórczy zazna
czyły swoją obecność w życiu pu
blicznym - z wyłączeniem polity
ków.
A są to: dr Paweł Moczydłowski, 
Krzysztof Kieślowski, Krzysztof 
Piesiewicz, Joanna Siedlecka, An
drzej Barański, prof Jan Błeszyń
ski, dr Jerzy Rejner, Zbigniew Namysłowski

Namysłowski, Barbara Templin-Ga
bor, Marcel Łoziński, Krzysztof 
Daukszewicz, Krzysztof Ibisz, Woj
ciech Mann, Krzysztof Materna 
oraz M arian Rak - artysta malarz z 
Rybnika - za wizje, pobudzające 
wyobraźnię obrazy, oraz będący 
połączeniem dźwięku i wizualistyki 
spektakl “NAMIOT ŚWIATŁOŚCI 
czyli DIALOG CZŁOWIEKA Z AB
SOLUTEM", który został pokazany

podczas tegorocznych XXV Ryb
nickich Dni Literatury... ”

“PRAWO I ŻYCIE” 
24-31.XII. 1994 r.

Tak uzasadnił podpisujący się pseu
donimem Halny, autor artykułu w “Pra
wie i Życiu”, umieszczając rybnickie
go plastyka i pedagoga w swojej "Zło
tej Piętnastce 1994" w tak doborowym 
towarzystwie.

Cieszymy się, że działalność rybnic
kiego artysty została zauważona i wy
soko oceniona, również daleko od mia
sta, w którym żyje on i tworzy.

4 GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Stolica
r

Górnego Śląska
Abecadło

Rzeczy
Śląskich

Jeszcze w ubiegłym tysiącleciu 
historyczną stolicą Śląska był gród 
wrocławski. Jednak już w późnym 
średniowieczu ta wielka dzielnica 
składa się z dwóch części: z Dol
nego Śląska ze stolicą we Wrocła
wiu oraz z Górnego Śląska, gdzie 
największe znaczenie zaczęło zdo
bywać Opole. Jego pozycję jako 
stolicy górnośląskiego regionu 
utrzymali też Niemcy, którzy rzą
dząc Śląskiem od połowy XVIII 
wieku uczynili to miasto siedzibą 
rejencji. Poważnym jednak zagro
żeniem dla statusu opolskiego 
ośrodka na przełomie XIX i XX 
wieku stają się nieznane dotąd Ka
towice.

Pierwsza wzmianka o katowickiej 
osadzie pochodzi dopiero z 1598 
roku. Katowice były wtedy małą 
osadą składającą się z kilkunastu 
chłopskich zagród, położonych na 
podmokłym teren ie ,  na prawym 
brzegu rzeczki Rawy. Katowiccy 
chłopi, oprócz uprawy i hodowli, 
dorabiali też na handlu i wynajmo
waniu mieszkań robotnikom z oko
licznych ośrodków robotniczych, a 
zwłaszcza kuźni i hut w Boguci
cach, a później w Roździeniu, Szo
pienicach czy Załężu. Największy 
rozwój Katowic dokonał się w XIX 
wieku, kiedy w łaśc ic ie lam i tej 
miejscowości był książę Hohenlo
he, a później książę Th ie le -W in
kler, którzy pozakładali w swoich 
włościach liczne zakłady przemy
słowe i kopalnie. P ierwsza kato
wicka kopalnia “ Ferdynand” po
wstała w 1823 roku, zaś na dalszy 
rozwój tej miejscowości wpłynęło 
przeniesienie z Mysłowic do Kato
wic zarządów wszystkich firm bę
dących własnością księcia Thiele- 
Winklera. Natomiast prawdziwym

Rozkład jazdy pociągów na linii 
Katowice - Rybnik - Racibórz jest 
taki, że połączenia z Warszawą są fa
talne. Natomiast na odwrót połącze
nia z kurjerami, idącymi z Berlina do 
Raciborza i z powrotem, są znakomi
te. Pochodzi to stąd, że rozkładu po
ciągu na linii Katowice - Racibórz 
po objęciu przez Polskę niemal nie 
zmieniono. Trzeba to koniecznie 
uczynić i dostosować pociągi tej linii 
do połączeń pociągów, idących do 
Warszawy i Krakowa. Kto chce na 
przykład jechać do Warszawy noc
nym pociągiem musi z Rybnika wy
jechać o godzinie 5 minut 27 po po
łudniu i czekać w Katowicach prze
szło 3 godziny na pociąg do Warsza
wy. Kto przyjeżdża z Warszawy noc
nym pociągiem do Katowic, czekać 
musi również blisko 3 godziny na 
połączenie do Rybnika. To samo zre
sztą spotyka tego, kto kurjerem 
dziennym wraca z Warszawy. Jest w 
Katowicach około godziny 6 po po
łudniu a pociąg do Rybnika wyjeż
dża dopiero o godz. 8 min. 50. Ape
lujemy ponownie do władz kolejo
wych, aby tutaj wreszcie nastało

przełomem dla Katowic było odda
nie do użytku w 1836 roku bitej 
drogi z Mysłowic do Bytomia i w 
1846 roku linii kolejowej z Mysło

wic do Wrocławia. Prawa miejskie 
Katowice uzyskały dopiero w 1865 
roku, natomiast stosunkowo szybko

szybko, bo w 1897 roku stały się one 
siedzibą powiatu katowickiego. Te 
dwa w ydarzen ia  sprzyja ły  dyna

m icznemu rozwojowi miasta , w 
którym siedziby swoje miało więk

szość p rzeds ięb io rs tw  kopalń i 
banków. Tak więc Katowice na 
przełomie XIX i XX wieku stały 
się głównym ośrodkiem południo
wej, uprzemysłowionej części Gór

nego Śląska. W K atow icach też 
podczas I wojny światowej Niemcy 
urządzili swoje centrum wojenne 
ze względu na bliskie usytuowanie 
frontu wschodniego z Rosją oraz z

ulepszenie rozkładu pociągów.
* * * *

Najpiękniejszą ulicą Rybnika co do 
założenia swego jest niewątpliwie 
Aleja 3 Maja. Wysadzona drzewami, 
zawiera po bokach piękne plantacje 
z ławkami. Cóż kiedy niema ulicy 
tak zabłoconej, jak właśnie Aleja 3 
Maja. Latem kurz, wiosną, zimą i je
sienią błoto. I to jakie jeszcze błoto! 
Droga dla pieszych jest względnie 
dobra. Cóż kiedy udając się z miasta 
na dworzec, przejść trzeba w po
przek Aleją 3 Maja. Ruch na poprzek 
przez Aleję 3 Maja w stronę dworca 
jest większy, jak ruch wzdłuż Aleji 3 
Maja. Trzeba tylko przypatrzeć się w 
takie dni jak wczorajszy i dzisiejszy, 
jak zakłopotani podróżni, idący na 
dworzec lub wracający z dworca, 
chodzą wzdłuż Aleji 3 Maja i szuka
ją  miejsca, aby j ą  przebyć jakoś. 
Próżny trud. Bez zabłocenia sobie 
trzewików w najszczęśliwszym razie 
do kostek nie przejdziesz bracie, tej 
pięknej Aleji. A cóż dopiero powie
dzieć o płci pięknej! Panienki w 
modnych lakierkach i jeszcze Ślicz
niejszych pończoszkach po przebyciu

powodu strategicznej pozycji gór
nośląskiego przemysłu. Miasto za 
czasów niemieckich  było silnym 
ośrodkiem polskości, zwłaszcza w 
latach 1900-1921.

Kiedy więc po powstaniach ślą
skich część Górnego Śląska została

została p rzydz ie lona Polsce, nie było 
większych wątpliwości, że Katowi
ce zostaną stolicą przyszłego woje

wództwa śląskiego. Zwłaszcza, że 
pozosta łe  w iększe górnośląsk ie  
miasta , jak  G liw ice ,  Bytom czy 
przede wszystkim Opole, pozosta
ły po niemieckiej stronie. Katowi

ce, jako siedziba najbogatszego w 
m iędzyw ojennej Polsce W oje

wództwa Śląskiego, w latach 1922- 
1939 przeżyło swój największy w 
dzie jach rozwój. Było s iedz ibą  
Sejmu Śląskiego i Biskupstwa Ka

towickiego, jak  również mieściły

przebyciu Aleji 3 Maja wyglądają, przynaj
mniej w dolnych kończynach nóżek, 
straszliwie, bo idą  jak na dwóch ku

lach z błota, pod któremi z trudem 
domyśleć się można zgrabnej i deli

katnej nogi.
* * *

Śliczny wieczór urządziło Towarzy
stwo gimnastyczne “Sokół” z okazji 
świąt Bożego Narodzenia w dniu 4 
stycznia na sali restauracji “Polo
nia”. Na wieczór ten zaproszono ro
dziny członków tego Towarzystwa. 
Zaznaczyć należy, że pomiędzy obe
cnymi zauważono przedstawicieli 
władzy wojskowej i cywilnej.  O 
godz. 5.30 otworzył prezes wieczor
nicę powitaniem wszystkich obe
cnych. Następnie wygłoszono szereg 
deklamacji, poczem nastąpiło ode
grani “Jasełek”. Amatorzy wywiązali 
się ze swego zadania znakomicie. Po 
przedstawieniu nastąpiło rozdawanie 
gwiazdki dla wszystkich obecnych 
dzieci i dla całej drużyny ćwiczącej.

H U M O R
Ojciec: Ach ty próżniaku! Więc je
steś ostatnim uczniem, dwudziestym 
piątym w klasie!
Synek: A cóż ja winien, proszę ojca, 
że nas nie ma więcej.

* * *
Niańka z przerażeniem : Proszę 
pana, nieszczęście! Reginka połknę
ła dziesięciogroszówkę. Trzeba po
słać po doktora, bo to jej może za
szkodzić.
Bankier: Cicho bądź, głupia! Czy 
słyszałaś, aby pieniądz komu zaszko
dził?

się w Katowicach siedziby wszyst
kich w iększych polsk ich  firm i 
banków. W K atow icach  swoje 
konsulaty miała: Anglia, Francja, 
Niemcy, Austria, Dania, Finlandia, 
Szwecja, Hiszpania, Węgry, Wło
chy, a nawet daleka Brazylia. Ka
towice miały też kilkanaście kin, 
siedem ekskluzywnych hoteli, sa
lon sprzedaży samochodów, trzy 
w ielkie biura podróży /Orbis,  
F rancopol,  W agons Lits Cook/, 
wydawano w tym mieście 17 tytu
łów prasow ych, był tea tr ,  wiele 
klubów sportowych, kilka posto
jów taksówek i rozgłośnia radiowa 
oraz dworzec kolejowy, autobuso
wy i tram w ajow y, a także wiele 
szkół, bibliotek, niezliczona ilość 
sklepów...  Okresowi św ietności 
miasta /jak również całego w oje
wództwa/ położyła kres II wojna 
światowa.

Po 1945 roku niemiecka przed 
wojną część Górnego Śląska stała 
się województwem opolskim, zaś 
do dawnego województwa śląskie
go, dzięki zabiegom  w ojew ody 
Aleksandra Zawadzkiego, dołączo
no Zagłębie. Początkowo to nowe 
terytoria ln ie województwo nazy
wano “śląsko-dąbrowskim ”, ale z 
czasem przyjęła się nazwa “kato
w ickie” , a jego s to l icą  pozostało 
oczywiście miasto Katowice. Jed
nak najbardziej absurdalny czas w 
dziejach Katowic i całego w o je
wództwa to lata 1953-56. Uchwałą 
Rady Państw a i Rady M inistrów  
PRL z dnia 7 m arca 1953 roku 
przem ianow ano miasto Katowice  
na m iasto S ta linogród , a w o je
wództwo katowickie na wojewódz
two stalinogrodzkie. / Dz.U. nr 13, 
poz.51/.

Od roku 1989 na Górnym Śląsku 
znów odżyły nadzieje, że Katowice 
staną się prawdziwą stolicą praw
dziwego województwa. Pojawiły 
się pomysły na odłączenie Zagłę
bia, o autonomii województwa roz
m yślał Ruch Autonom ii Śląska, 
itp. N ajw iększe jednak  nadzie je

Kina
“APOLLO”

13 stycznia, godz. 16.00, 17.30, 14 
stycznia, godz. 16.00, 15 stycznia, 
godz. 14.45, 16.30, “KRÓL LEW”, 
prod. USA, /b/o/
13 stycznia, godz. 19.15, 14 stycznia, 
godz. 17.45, 15 stycznia godz. 18.15, 
20.15, 16-19 stycznia, godz. 17.00, 
19.15 “CZTERY WESELA I PO
GRZEB” prod. ang. /od lat 15/

DKF “EKRAN” przy TZR 
Poniedziałek, 16 stycznia, godz.
19.00, “ICH NOCE”, prod. USA/z cy
klu “Wielkie Komedie” /, gra Clark 
Gable, wstęp za okazaniem karnetów 

“PREMIEROWE” przy TZR 
Środa, czwartek, 18-19 stycznia, 
godz. 17.00 i 19.00, “SERCE JAK 
LÓD” , prod. franc, /od lat 15/, cena 
3,50 zł /35.000 zł/

“ZEFIR” - Boguszowice 
15-19 stycznia, godz. 17.00 i 19.00, 
“WILK”, prod. USA /od lat 15/

Ogłoszenia
Która porządna rodzina chciałaby 
starszego inteligentnego człowieka 
przyjąć do siebie tylko na nocleg za 
dobrym wynagrodzeniem ? Łask, 
oferty pod S.S. do Sztandaru Pol
skiego.

* * *
Maszyny do szycia znanej najlepszej 
marki “Anker” nadeszły i polecam je 
po cenach możliwie najtańszych. Za
miejscowym przesyłka koleją franko. 
Dla sprzedających ceny wyjątkowe. 
A. PRUS Rybnik ul. Sobieskiego 30. 
Telefon numer 34.

70 lat temu "Sztandar Polski" i "Gazeta Rybnicka" donosiły 

od 8 do 13 stycznia 1925 roku

Katowice około 1930 roku. Widok na Plac Piłsudskiego i Teatr im. St. Wy
spiańskiego.

wzbudzał projekt trzystopniowej 
reformy sam orządow ej,  gdzie po 
reformie gmin miała przyjść kolej 
na sam orządow e powiaty, a 
później na w ojew ództw a. W ięk
szość za in te re sow anych  p ro b le
mem liczy ła  po cichu, że ju ż  za 
kilka lat po utworzeniu powiatów 
powstanie może jakieś samorządo
we w ojew ódz tw o  katowickie  z 
w łasnym  wypracow anym  b u d że
tem. Wiemy jednak  jaki stosunek 
ma obecny rząd do reformy powia
towej, zaś w ypow iedź m inistra  
S trąka / z g rudnia  1994 roku/,  w 
której wspomina o makroregionie, 
gdzie Górny Śląsk adm inistracyj
nie przynależałby do Krakowa na
leży chyba przyjąć z uśmiechem 
politowania.

Miejmy jednak nadzieję, że wy
pracowanej pozycji tego miasta  
jako  s to l icy  Górnego Śląska nic 
nie będzie w stanie zagrozić. Tę 
wysoką rangę Katowic zauważyła 
również Stolica Apostolska w Rzy
mie, kiedy w marcu 1992 roku pa
pież Jan Paweł II zmieniając grani
cę polskich diecezji , bullą “Totus 
Tuus Poloniae Populus” ustanowił 
K atow ice s to l icą  górnośląskiej 
p rowincji  kośc ie lnej .  Katowice 
jako  na jp rężn ie jszy  górnośląski 
ośrodek nie zagraża przecież Opo
lu, które z h is to rycznych  w zg lę
dów również pretenduje do miana 
s to licy  Górnego Śląska. I być 
może erygowanie tam Uniwersyte
tu O polsk iego  w październ iku  
1994 roku pomoże temu ośrodkowi 
w podkreśleniu  swego znaczenia 
na kulturowej mapie Polski.

MAREK SZOŁTYSEK

Za udostępn ien ie  “P rzew odnika  
po Województwie Ś ląsk im ” z 1937 
roku autors twa Stanis ława B e r e
zowskiego, z którego pochodzi p u
blikowane zdjęcie, redakcja składa 
p o dz iękow an ia  B łaże jow i B a lc e
rz akowi.

“WRZOS” - Niedobczyce 
Niedziela, 15 stycznia, godz. 17.00, 
“SPEED”, prod. USA /od lat 15/cena 
2 zł i 2.50 zł /20.000 i 25.000 zł/

Spektakle 
Teatr Ziemi Rybnickiej 

Piątek, 20 stycznia, godz. 10.30, H. 
Balzak: “OJCIEC GORIOT” w wyk. 
Teatru Zagłębia z Sosnowca, cena 
3.50zł /35.000 zł/________________

Koncerty
Teatr Ziemi Rybnickiej 

Piątek, 13 stycznia, godz. 8.30, 10.30 
MAJKA JEŻOWSKA w programie 
pt.”Kolorowe dzieci", cena 4 zł /40.000 zł/ 
Wtorek, 17 stycznia, godz. 18.00, 
KONCERT KARNAWAŁOWY orkie
stry symfonicznej Filharmonii Ziemi 
Rybnickiej, 5 zł /50.000 zł/

Dyskoteki
Mała Scena Rybnicka

Sobota, 14 stycznia, godz. 18.00 - 
1.00 DYSKOTEKA KARNAWAŁO
WA, cena 40.000.-zł /4 zł/

Restauracja "Olimpia 
Piątek, 13 stycznia od 20.00 do 2.00 
Sobota, 14 stycznia od 20.00 do 2.00, 
cena 3 zł /30.000 zł/

Kino “Apollo”
Sobota, 14 stycznia, godz. 20.00 -
2.00, DYSKOTEKA

Zabawy
Mała Scena Rybnicka 

Niedziela, 15 stycznia, godz. 16.00 -
22.00, ZABAWA TANECZNA w ryt
mach przebojów lat 60. i 70., cena bile
tu 4 zł /40.000 zł/ /gw/

7GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

Sztandar Polski
Gazeta R ybnicka



Sklep “HADAR"
poleca : łączniki i rury 

do instalacji wodociągowej typu  
Genova /k le jon e/ 

oraz polipropylen /na zgrzewanie/ , 
a także m iedziane. 

Oferujemy również m ateriały 
instalacyjne.

ul. Pełczyńskiego 5, tel. 25656

Zakład Pogrzebow y
ORCUS®

/Charon/

Kompleksowe usługi pogrzebowe 
Międzynarodowy przewóz zmarłych

mgr Zofia Zając
Rybnik, Wodzisławska 11, tel. /036/ 23638

LISTA PRZEBOJÓW 
DJ. GRZEGORZ J. 

NOTOWANIE 1 z 13.01.1995 
“OLIMPIA” TOP 20 DANCE

1. MO DO - Super gut
2. SCOOTER - Hyper, Hyper
3. THE OUTHERE BROTHERS - 
Don’t stop
4. REDNEX - Cotton eye Joe
5. BLACK ROSE - Melody
6. C.H.P. - Flying high
7. 2UNLIMITED - No one
8. MELODIE MC - Give it up!
9. MR PRESIDENT - Up-n-way
10. PHARAO - There is a star
11. JOVANOTTI - Voglio di
12. LOOK TWICE - Move that body
13. K2 - Der berg ruft
14. STACHURSKY - Taki jestem
15. ROMANT IC - Sex ses
16. BASS BUMPERS - Good 
17. MADUAR -  Do it
18. WHIGFIELD - Saturday night
19. U 96 - Love religion
20. DJ BOBO - Let the dream come 
true

Dwie pierwsze osoby, które zgło
szą się do redakcji z aktualnym nu
merem “Gazety Rybnickiej”, otrzy
mają podwójne zaproszenie na dys
kotekę w restauracji “Olimpia” w 
Rybniku-Kamieniu.

Przeceny
* Zimowe obuwie przecenił sklep “Da
wid” przy ul. Chrobrego
* Spódnice i bieliźniane koszulki sta
niały w sklepie przy ul. Powstańców 6
* Tańsze ciuchy oferuje “To i owo” - 
sklep przy ul. Sobieskiego 19 
Sklepy nowe - i na nowych miejscach
* Dywany i wykładziny można teraz 
kupić w dawnym “Mini-hurcie” przy 
ul. Łony
* Salon opla i FSO “Na rondzie” poja
wił się przy ul. Wodzisławskiej 54
* Sklep cukierniczy, który mieścił się 
przy ul. Sobieskiego 22, przeniósł się 
na Sobieskiego 21.

Nowe sklepy
"Baboland", otwarty przy ulicy świę

tego Jana, to wbrew nazwie sklep z ar
tykułami nie dla bab, a dla maluchów - 
są tam wózki, łóżeczka, foteliki samo
chodowe, nosidełka, śpiworki. Przy 
sklepie działa komis.
* "Szyk i szok" - tak obiecująco nazy
wa się nowy sklep z ciuchami przy uli
cy Floriańskiej.

/K/

NOWOŚCI “EKRANU”
Dyskusyjny Klub Filmowy 

“EKRAN” rozpoczyna 31 rok dzia
łalności. Pierwszy kwartał 1995 roku 
będzie stał pod znakiem “Wielkich 
Kom edii” - tak brzmi tytuł nowego 
cyklu projekcji, który można będzie 
oglądać w poniedziałkowe wieczory. 
Pierwszą “Ich noce” z młodym Clar
kiem Gable - obejrzymy w najbliższy 
poniedziałek. Później: “Kacza
zupa” z braćmi Marx, “Świat się 
śmieje” Aleksandrowa, “Wakacje 
pana Hulot” z Jacquesem Tati, 
“Nikt nic nie wie”, “Czyste szaleń
stwo”, “Pół żartem, pół serio”.

Drugi cykl pierwszego kwartału 
br. to kontynuacja przeglądu fil
mów Petera GREENAWAY’A. W 
uzupełnieniu “Delicatessen” - fran
cuska historia rzeźnika, który mor
duje swoich czeladników; “Mr Jo
nes” z Richardem Gere i Anne Ban
croft - opowieść o miłości lekarki do 
pacjenta, oraz “Zawieście czerwone 
latarnie”. Zapisy nowych członków 
przyjmowane są w każdy poniedzia
łek od godz. 18.00, na godzinę przed 
projekcją.

G.W.
Kino “Premierowe” pokazało już 

w styczniu “Niewinnych” i “Kruka”. 
Najbliższa projekcja pt. “Serce jak 
lód” Claude’a Sauteta to fascynujący 
film o niedostatku uczuć. “Stan za
grożenia” z Harrisonem Fordem to 
opowieść współczesna o kartelu na
rkotykowym. W lutym będzie można 
obejrzeć kom ediow ą rolę Arnolda 
Schwarzenegera w filmie “Junior” 
oraz głośny horror pt. “Wywiad z 
wampirem”. W ferie zimowe mło
dzież będzie mogła obejrzeć “Cud w 
Nowym Jorku” /od 31 stycznia do 2 
lutego/.

Trwa modernizacja urządzeń kino
wych Teatru Ziemi Rybnickiej. Pod 
koniec stycznia zainstalowane zo
staną nowe projektory filmowe, co
poprawi zdecydowanie jakość obra
zu. Działa od kilku miesięcy aparatu
ra dźwiękowa Dolby Stereo, więc do 
pełni szczęścia brakuje tylko no
wego ekranu. Ale i w tej sprawie 
dyrekcja prowadzi rozmowy i nego
cjacje cenowe...

/gw/

8

Ogłoszenia drobne
Kupię krzesełko dziecięce 

rozkładane.
Kontakt - redakcja "Gazety 

Rybnickiej”
Tel. 28-825

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.

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

Zarząd Zieleni Miejskiej 
w Rybniku

Dział Usług Pogrzebowych 
ul. Rudzka 70 b

/Cmentarz Komunalny -tel. 28-991/

o feru je  n a stęp u ją c e  usługi:
wynajęcie karawanu

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

*wynajęcie kaplicy do pogrzebu
* usługi cmentarne 
*zamówienie wieńców, palm,
wiązanek, kwiatów

* możliwość załatwienia orkiestry
* wynajęcie autobusu

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

Ceny konkurencyjne

MAŁA
SCENA RYBNICKA

Rybnik, ul. Kościuszki 54 
zaprasza

W KAŻDĄ NIEDZIELĘ 
KARNAWAŁU 

od godz. 17.00 do 22.00 na

ZABAW Ę TANECZNĄ
w rytmach przebojów 

lat 6 0 . i 7 0 .
Cena biletu: 4,- zł /40 tys. zł/

Zaprosili nas...
Dom Kultury w Boguszowicach za

prasza w piątek, 20 stycznia, o godz.
17.00 na rockowy koncert charytatyw
ny na rzecz dzieci specjalnej troski.

Bilety do nabycia w Domu Kultury 
od poniedziałku do piątku, w godz. od
12.00 do 18.00

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 13 do 19 stycznia, Rybnik, 
ul. Reymonta, tel. 26-317

CENNIK OGŁOSZEŃ W "GAZECIE RYBNICKIEJ

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

...U N A S  
SZ Y B K O  
I T A N IO

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 zł,-

kup oryginał - poczuj się pewniej!
JANKES JEANS RYBNIK RYNEK 7

WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK 

tel. 27-616

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA FIRM!
* p ieczątki, druki
•  reklamy i szyldy
*  wycinanie liter i grafiki 

RENOMA

Rybnik,tel. 23-710    k o n k u re n cy jn e c e ny! 
ul. Chrobrego 19    Zapraszamy do współpracy!

Środowa Giełda CenowaM ię s o schab
w ołowe
extra

szynka wp. 
gotowana śląska

PIOTROWSKI 9,60 8,78 13,70 7,02

Jastef, Raciborska 22 8,60 3,75 12,40 6,65
TARG 8.00 8,80 13,00 7,10Owoce/Warzywa cytryny marchew ziemniaki

Miejska 2 3,00 2,60 0,80 0,80

Raciborska 15 3,20 2,25 0,90 0,85

TARG 3,00 2,00 1,00 0 ,80-1 ,00S p o ż y w c z e masło cukier jajko mąka

Rynkowy 1,80 1,70 0,30 0,90

Jan Noga 1,95 1,50 0,30 0,90

TARG 1,75 1,35 0 ,24 -0 ,29 0 ,8 0 -0 .9 2W a lu ty 100
dolarów

100
marek

100 koron 
czeskich

100 franków 
francuskich

Pew ex duży 239,0/242,0 156,0/157,5 8,55/8,80 44,50/45,80

Delikatesy, ul. Miejska 239,0/242,0 156,0/157,5 8,55/8,80 44,30/45,80

Gallux, Rynek 240,0/242,0 156,0/157,5 8,40/8,60 44,50,45,50

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825

FUJICOLOR

"Dziś fotografujesz - dziś masz zdjęcia

D I E S E L
B I G  S T A R Lee

AMERICANOS



 Judo

Dzieci
w

kimonach
W ubiegłą sobotę w Gliwicach 

odbyły się Mistrzostwa Śląska Dzieci 
w Judo. W zawodach brało udział po
nad 200 zawodników reprezentują
cych kluby makroregionu Śląskiego. 
Bardzo dobrze wypadła na nich ekipa 
“Polonii” Rybnik - podopieczni tre
nera Jana Mańki.

A oto wyniki rybnickich zawodni
ków: do 31 kg - Krzysztof Pasuto - II 
m., do 34 kg - Jakub Korus - V m., 
do 40 kg - Bartosz Piątek - Im.,do 50 
kg Adam Remiarz - IIm.

W tym roku został ustalony limit re
prezentacji z jednego klubu na 10 za
wodników, tak więc można uważać za 
niezłe osiągnięcie, iż połowa “naszych 
“ zajęła wysokie lokaty.

J.J.

W poprzednim numerze “Gazety 
Rybnickiej” pisaliśmy o wigilii i świę
tach pacjentów Państwowego Szpitala 
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych. 
Oczywiście nie byłaby ona możliwa, 
gdyby nie wielu dobroczyńców, którzy 
wspomogli szpital. Oto ich lista: 
Jadwiga Pawlas - cukiernia, Marian 
Uliarczyk - przedsiębiorstwo re
montowo-budowlane, Ewa Szuster, 
Rita Wysłuch, Zygmunt Paszenda - 
sklep Auto-Moto, Dariusz Gryt - cu
kiernia, Antoni Pieczka - cukiernia, 
Ewa Piecha - firma handlowo-usłu
gowa "Ewa", Elżbieta Binkowska - 
sklep rolno-spożywczy, I. T. Temi
chowie - sklep firmowy AGROTEM, 
Związek Zawodowy “Rybnik ’90", 
PHP “Tragarz”, Henryk Wołkow - 
sklep “Unikat”, RZWM - huta “Sile
sia”, Stefania Wiewióra, Dariusz 
Szulik, Oleś-Ochman - sklep, Robert 
Gruszczyk, Edmund Szymiczek, An
toni Pieczka - sklep ‘Tonik”, firma 
“Lampart” s.c., Jerzy Szostek, Jerzy 
Panfil - sklep spożywczy “Maczek”, 
Adam Chmielowski - firma handlowo

Lekkoatletyka J

RMKS 
w drugiej 

lidze!
Koniec roku jest czasem wszelkich 

podsumowań, dokonały więc tako
wych również kluby zrzeszone w Ślą
skim Okręgu.

Jak wynika z punktacji wśród mło
dzików i juniorów w 1994 roku, Ryb
nicki Młodzieżowy Klub Sportowy 
znalazł się na wysokiej, bo 3 pozycji 
na 25 klubów naszego województwa. 
Z klubów w miastach ościennych lep
sza była tylko “Victoria” Racibórz, 
MOSTiR z Jastrzębia zajął 16 miejsce, 
“Górnik” Czerwionka - 20, zaś “Na
przód” Rydułtowy - 24.

Od nowego sezonu 1995 RMKS bę
dzie występował w II lidze, co jest nie
wątpliwym sukcesem sportowym ryb
nickich młodzieżowców.

/róż/

handlowo-usług.”Dark”, przedsiębiorstwo 
produkcyjno-handlowe “Jantar” sp. 
z o.o. zakład mięsny, Józef Palowski
- przetw. rolno-spożywcze, Renata 
Cyran - hurtownia art. spoż.-przem. 
“Orzepowiczanka”, Okręgowa Spół
dzielnia Mleczarska - Racibórz, 
Mieczysław Kordys, Antoni Szwet
ka, Stefan Frydecki 
specj.gosp.ogrodniczo-sadowe, Ro
zalia Gorgoń - ferma drobiu, Stani
sław Rataj - piekarstwo, dyrekcja 
elektrowni “Rybnik”.

Wielu ofiarodawców spoza szpitala 
w ysz ukały pielęgniarki oddziałowe. 
Na niektórych oddziałach personel 
szpitala złożył się na ciasto i słodycze 
dla swoich podopiecznych. “W imie
niu własnym oraz pacjentów składam 
serdeczne podziękowania za pomoc w 
organizacji świąt Bożego Narodzenia
- pisze dr n. med. Maria Pociecha- 
Leśniak. - Jesteśmy wdzięczni za oka
zane serce i dary, które wzbogaciły 
świąteczne menu naszych podopiecz
nych ”.

/K/

L ist  do redakcj i

Rowerem
bliżej...

Początek nowego roku jest prete
kstem do wspomnień, podsumowań i 
analiz... Proponuję więc przypo
mnienie mieszkańcom Rybnika o ist
nieniu Komisji Turystyczno-Kolar
skiej przy Oddziale PTTK.

Ubiegłoroczny kolarski sezon tu
rystyczny komisja zakończyła ofi
cjalnie 9 października na wyjazdo
wym spotkaniu w Szczejkowicach. 
Nie oznacza to zapadnięcia w sen zi
mowy, cykliści zbierają się raz w 
miesiącu w siedzibie Oddziału 
PTTK, jeżdżą na rowerach indywi
dualnie lub w duetach, odwiedzają 
się wzajemnie i wymieniają informa
cje turystyczno-krajoznawcze.

Największym przedsięwzięciem 
propagandowym w ubiegłym roku 
był gwiaździsty zjazd turystów rowe
rowych w Kamieniu. W kwietniu ub. 
roku metę na campingu MOSiR-u 
przejechało prawie 100 cyklistów z 
wielu śląskich miejscowości.  To 
wiosenne, tradycyjne już spotkanie 
przy ognisku ma swoich stałych 
uczestników.

Podobny charakter miało mieć 
“zakończenie sezonu” w Szczejko
wicach, lecz fatalna pogoda udare
mniła te zam ierzenia.  Warunki 
obiektywne sprzyja ły natom iast 
petetekowcom z “Ramży” , którzy 
22.10.94 “zamykali” okres kolar
skiego wędrowania na campingu w 
Kamieniu. Na uroczystość tę zapro
sili też rybnicką Komisję i jej naj
wierniejszych sympatyków. Przy 
okazałym ognisku wytworzyła się 
szczególnie serdeczna atmosfera, bo
wiem prawie wszystkie “smyki” /od 
śląskiego s ymkanie c z y l i wałęsania
przybyli ze swymi rodzinami /były 
nawet 3-pokoleniowe/, pieczono 
kiełbasy, wspominano, żartowano, 
śpiewano i tańczono. W sezonie tu
rystycznym ’94 komisja zapraszała 
kolarzy siedmiokrotnie na jedno
dniowe wycieczki pod hasłem “przo
downik czeka”. Można było przeje
chać rowerem łącznie przeszło 520 
km, pielgrzymować do Piekar Ślą
skich, lepiej poznać Ziemię Rybnic
ką oraz okolice, zwiedzić wiele zabytkowych

Wigilijni dobroczyńcy

PK P odw ołuje pociągi
Polityka oszczędnościowa i idące za 

tym decyzje PKP o odwołaniu wielu 
połączeń lokalnych w całym kraju, 
dotknęły także nasz rejon.

Od poniedziałku 9 stycznia wycofane 
zostały następujące pociągi wyjeżdżają
ce ze stacji Rybnik:4.41 i 9.06. do Wo
dzisławia, 20.32 do Chałupek, 9.25 do 
Raciborza, 13.05 do Chałupek przez 
Racibórz, 16.33 do Raciborza, 6,18 
pojedzie tylko do Pszczyny /a nie do 
Bielska/, 11.09. i 18.00 do Pszczyny, 
14.40 do Makoszów i 18.50 do Gierał
towic. Największe kontrowersje wzbu
dza jednak decyzja o wycofaniu pociągu

o 22.30 do Katowic, który był połącze
niem na wiele pociągów nocnych. Nie 
zgadzają się z nią nawet rybniccy koleja
rze.

Odwołanie tych właśnie pociągów jest 
tłumaczone niewielką ilością pasażerów, 
co nie znaczy, że ta garstka, która nimi 
dojeżdżała nie poczuje się zawiedziona. 
Takie jednak są prawa rynku, a dyktuje 
je również konkurencyjny transport au
tobusowy. Może kiedyś doczekamy się,

że deficytowe linie lokalne dofinanso
wywać będzie państwo, tak jak dzieje się 
to w wielu krajach zachodnich.

Pozytywna jest natomiast wiadomość, 
że od 23 stycznia do 18 lutego, a więc 
w czasie ferii zimowych, osoba 
podróżująca z dzieckiem w wieku od 4 
do 16 roku życia, będzie mogła wyku
pić dla siebie, a także dla dziecka bilet 
ulgowy (50 proc.) tam lub tam i z po
wrotem.

 N a b ó r   
do p r a c y  

w Straży Miejskiej
Urząd Miasta w Rybniku ogłasza 

nabór kandydatów do pracy w Stra
ży Miejskiej w Rybniku.

Warunki jakie powinni spełniać kan
dydaci:
- wiek do 35
- wykształcenie średnie
- uregulowany stosunek do służby woj
skowej
- dobry stan zdrowia
- nie karany

Kandydaci proszeni są o osobiste 
zgłoszenie się do Komendanta Straży 
Miejskiej, Rybnik, ul. Hallera 12B. Nareszcie sypnęło i... jest puchowa kołderka na zimę. Zdj.: jack

Turystyka

zabytkowych obiektów architektonicz
nych /zwłaszcza drewnianego bu
downictwa sakralnego/, dotrzeć 
do najbliższych ptasich rajów - 
“Łężczoka” i Wielikątów, przyjrzeć 
się remontowanemu pałacowi Balle
stremów w Pławniowicach i relakso
wać się nad miejscowym jeziorem, 
uzyskać punkty na odznaki tury
styczne /np. na Kolarską Odznakę 
Turystyczną i Turysta Ziemi Rybnic
kiej/, zawrzeć nowe znajomości, a 
nawet przyjaźnie, a przede wszyst
kim przeżywać radość płynącą z ak
tywności ruchowej i naturalnej po
trzeby wysiłku fizycznego... Tempo 
jazdy i częstotliwość odpoczynków 
dostosowywano do osób najstar
szych w grupie. Turyści, bez wzglę
du na wiek i płeć, kończyli “etapy” 
w dobrych humorach i w dobrej for
mie. Imprezy te były ogólnie do
stępne /nie tylko dla członków 
PTTK/ i bezpłatne, a przygotowują
cy i prowadzący je przodownicy nie 
otrzymywali żadnych gratyfikacji.

Komisja Turystyki Kolarskiej od
działu PTTK w Rybniku jest jednym 
z 40 członków Regionalnej Rady Tu
rystyki Kolarskiej PTTK w Katowi
cach. Nasz stały przedstawiciel ucze
stniczy w jej com iesięcznych ze
braniach. Rada ta wchodzi w skład 
odpowiedniej Komisji Zarządu 
Głównego PTTK w Warszawie, zaś 
ta komisja należy do Alliance In
ternationale de Tourisme. Dzięki 
tym “powiązaniom”, utrzymujemy 
częsty kontakt z innymi ogniwami 
turystyki rowerowej w naszym wo
jewództwie, otrzymujemy komuni
katy, informatory, regulaminy itp. 
materiały, dotyczące cykloturysty
ki, jesteśmy zapraszani na imprezy 
klubowe, regionalne, ogólnopol
skie a nawet międzynarodowe. Sta
ramy się jednoczyć l udzi o podob
nych zamiłowaniach, m.in. do po
znawania Ziemi Rybnickiej, Śląska

Kronika policyjna
Kronika policyjna

Portfel na nowe pieniądze?
3 stycznia w Domu Handlowym 
“Merkury” zatrzymano kobietę, 
która skradła portfel o wartości 
68,45 zł.

Śnieg sypie, kradną sanki
W nocy z 3 na 4 stycznia włamano 
się do piwnicy w budynku przy ul. 1 
Maja. Sprawca skradł sanki wartości 
50 zł. Chciał sobie zjechać z górki.

Dobry zwyczaj, nie pożyczaj 
Właściciel prywatnego Zakładu 
U sługowo-Elektro-Technicznego 
zgłosił policji, że jeden z klientów 
wypożyczył 4 listopada młot udaro
wo-obrotowy i dotychczas go nie 
zwrócił. Wartość przywłaszczonego 
narzędzia wynosi 65 zł.

Świąteczne włamanie 
Między 24 grudnia a 3 stycznia wła
mano się do “mini-baru” przy ul. 
Nowej w Jankowicach. Straty wynio
sły 1000 zł.

Żona - oszustka
Jeden z mieszkańców Rybnika złożył 
wniosek o ściganie swojej żony, 
która podrabiała podpis na jego cze
kach. Pobrała w ten sposób w ryb
nickich bankach kwotę 6 mln starych 
złotych.

Potrącił dziecko
3 stycznia rano na ul. Okulickiego 
samochód robur potrącił 11-letnią 
dziewczynkę. Przewieziono j ą  do 
szpitala przy ul. Rudzkiej. Kierowca 
samochodu był trzeźwy.

Zabrał dywan
Jedna z mieszkanek Rybnika zgłosiła 
policji, że między 10 a 30 grudnia jej 
konkubent skradł z mieszkania wełniany

Turystyka

i całej Polski,  do obcow ania  z 
przyrodą, regularnych treningów 
zdrowotnych i aktywnego wypo
czynku “na łonie natury” , a także 
do doskonalenia techniki jazdy na 
rowerze i zachowań na w ędrow
nym szlaku, do roweru w ogóle... 
Usiłujemy zachęcić rybnickich po
siadaczy rowerów do wyjeżdżania 
poza tereny miejskiej i osiedlowej 
zabudowy dla uprawiania rekreacji 
fizycznej, turystyki i krajoznastwa. 
Nie organizujemy natomiast żad
nych ko larsk ich  imprez spo r to
wych.

Od kilku lat trwa światowa moda 
na rower. Nawet “gołym ok iem ” 
widać, że ten trend dotarł tuż do 
Rybnika. Powrót popularności ro
weru spowodował ogromny postęp 
techniczny w produkcji tego poja
zdu. Dzięki świetnemu osprzętowi, 
także mniej wprawni i wytrenowa
ni kolarze mogą przemierzać bar
dzo duże odległości i pokonywać 
strome podjazdy. Tymczasem ryb
niccy jeźdźcy na swych wspania
łych maszynach upodobali sobie 
Rynek i wąskie ulice śródmieścia 
oraz chodniki ulic wylotowych. 
Tylko bardzo niewielu można spo
tkać na drogach do Rud, Zwono
wic, Kobyli,  Palowic itp. m ie j
scowści. . .  Rower może mieć 
znacznie szersze zastosowanie, np. 
w profilaktyce zdrowotnej, w reha
bilitacji,  w rekreacji fizycznej, w 
krótkich wycieczkach weekendo
wych i w dalekich  wyprawach 
urlopowych. Dzięki rowerowi 
można również przeżyć swą NAJ
WIĘKSZĄ LUB NAJPIĘKNIEJSZĄ 
PRZYGODĘ, i tego wszystkim miło
śnikom turystyki kolarskiej życzę!

Z wyrazami szacunku 
i serdecznymi pozdrowieniami

Oskar Szewczyk

wełniany dywan wartości 150 zł.
Po pieniądze i złoto 

5 stycznia między 17.30 a 19.30 wła
mano się do domku jednorodzinnego 
przy ul. Strzelców Bytomskich. 
Sprawcy weszli do środka przez piw
nicę i skradli pieniądze, wyroby ze 
złota i inne przedmioty o wartości 
2,5 tys. zł.

Mercedes zniknął 
5 stycznia ok. godz. 19.00 spod 
Merkpolu przy ul. Wodzisławskiej 
skradziono mercedesa 250 koloru 
fioletowego. Był on własnością oby
watela Niemiec. Straty wyniosły 
60.000 zł

Zabrał plecak
5 stycznia przy ul. Mikołowskiej na 
placu kościelnym bazyliki św. Anto
niego nieznany sprawca zerwał i 
skradł jednemu z przechodniów ple
cak z ubraniem treningowym warto
ści 50 zł.

Skradli amoniak
4 stycznia ok. godz. 13.00 z pomie
szczeń służbowych Wydziału Geode
zji UM przy ul. Miejskiej skradziono 
plastikowy pojemnik z 30 litrami 
amoniaku. Straty wyniosły 60 zł.

Komputerowy złodziej 
W nocy z 4 na 5 stycznia z pomie
szczeń biurowych PREFROW-u przy 
ul. Wiejskiej skradziono komputer 
IBM wartości 2.300 zł

Kradzież dokumentów 
8 stycznia ok. godz. 17.00 z przy
stanku przy ul. Mikołowskiej kie
rowca citroena zabrał autostopowi
czów. Za przysługę odwdzięczyli mu 
się w niezbyt miły sposób. Z leżącej 
na tylnym siedzeniu kurtki skradli 
portfel z dokumentami.

/jak/

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5 9



Zdjęcie
z albumu czytelników

Aaa...aaa...a... kotki trzy. Zdj.: M agdalena Szołtysek

Zapraszamy naszych Czytelników do wspólnego oglądania zdjęć. Wystarczy 
przyjść do redakcji z ciekawym zdjęciem, które po skopiowaniu natychmiast zwróci
my. /Można też wrzucić je do naszych "żółtych skrzynek"/. Autora najsympatycz
niejszego lub najbardziej "odjazdowego” zdjęcia firma "EKSPRES FUJI", 
Rybnik, ul. Reja 2 nagrodzi bezpłatnym wywołaniem i wykonaniem odbitek z 
rolki filmu.

damiani
RYBNIK  RYNEK 6

Wśród autorów 
prawidłowych 

rozwiązań 
rozlosujemy 

2 bony towarowe 
po 20 zł

(200 tys. zł) każdy, 
ufundowane przez 
sklep DAMIANI, 
Rybnik, Rynek 6

Pod znakami zodiaku

Poziomo: A/czasem wybucha, 8 /  szlak w parku, C/ do powta
rzania w czasie śpiewania, D / moneta, która wraca do łask, E/ 
z Orleanu panna, F/jest, powinno być, G/ bogatego się nie ima, 
H / działać może np. w zborze, I/2 1  do puszczania, J / smaży się 
na plaży
Pionowo: 1/ grzeszne drzewo, 2/ w pewnej krainie z miodem 
płynie, 3/ czeka na złego człowieka, 4 / z płótna łub ze szkła, 5/ 
zobaczyć ... i umrzeć, 6 /samolot w nim się zmieści, 7 /pod nim 
ogień trzaska, na nim smaży się kiełbaska, 8/ każda dobra, gdy 
prowadzi do celu, 9/ chodzą w silniku, 10/ 
dziennikarski ptak
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie po 
uporządkowaniu liter wg szyfru: D-10, A-4, H-10, I-1; D -9, I- 
3, G-7, J-10, F-1; I-7, C-2,F-6,B-10; D-9, E-2, G-1, A-3, B-8; 
C-6,F-10; H-5, E-6, C-1, J-3, E-4, B-8, H-10, G-5.
Na rozwiązanie wraz z kuponem czekamy 10 dni od daty uka
zania się numeru. Rozwiązania prosimy przesłać na kartkach 
pocztowych na nasz adres, lub wrzucać do naszej “żółtej 
skrzynki’/ Kościuszki 54/.

BARAN 21.03. - 19.04. - Trudności, które się pojawią są przejściowe i nie powinny Cię 
irytować. Ich dobrą stroną będzie to, że stworzą szansę by poćwiczyć koncentrację i 
cierpliwość. Wypracowanie tych cech będzie podstawą sukcesu.
BYK 20.04. - 20.05. - Mogą pojawić się osoby, które świadomie będą dążyć do pokrzy
żowania Twoich planów. Uda Ci się jednak w porę ocenić sytuację, uprzedzić atak i za
jąć odpowiednie pozycje...
BLIŹNIĘTA 21.05. - 21.06. - Finanse zawsze były Twoją silną stroną, a teraz nie bę
dziesz miał powodów do narzekań. Stanie się to za sprawą ludzi, którzy docenią Twoje 
staranie, poprą je  i odpowiednio wycenią.
RAK 22.06. - 22.07. - Na horyzoncie pojawi się osoba, która może skłonić Cię do zmia
ny życiowych planów. Do propozycji podejdź jednak bardzo ostrożnie, choć zmiany 
mogą być początkiem nowego, ciekawego rozdziału w Twoim życiu.
LEW 23.07. - 22.08. - Wokół Twojej osoby będzie się działo tak wiele, że zatęsknisz do 
samotności! Z tego zamętu wyłoni się jednak projekt, którego realizacja będzie Twoim 
wielkim triumfem.
PANNA 23.08. - 22.09. - Analiza i ocena sytuacji przyniesie uspokojenie - tak dobrze 
przygotowane przedsięwzięcie nie może się nie udać! Wypatruj jednak pilnie łudzi nie
życzliwych, którzy zawsze kręcą się wokół bliźnich osiągających sukces!
WAGA 23.09. - 22.10. - Pozornie błahe wydarzenie może nadać Twojej karierze praw
dziwie kosmiczne przyspieszenie! Nie wahaj się dłużej i wykorzystaj sytuację, bo taka 
okazja trafia się bardzo rzadko...
SKORPION 23.10. - 21.11. - Odpuszczając sobie walkę z samym sobą, powalcz o sty
gnące uczucia najbliższej Ci osoby. Dotychczasowe koncetrowanie się na sobie nie do
prowadziło do niczego dobrego, będzie okazja, żeby wydobyć drzemiący w Tobie altru
izm.
STRZELEC 22.11. - 21.12. - Będzie Ci potrzebna znajomość sztuki dokonywania szyb
kich wyborów i to zarówno w sferze uczuć, jak i finansów! Jeżeli jej nie opanujesz, mi
łość i fortuna życia mogą Ci przejść kolo nosa!
KOZIOROŻEC 22.12. - 19.01. - Wykorzystaj czas doskonalej proporcji między intuicją, 
a ogromną energią, którymi dysponujesz. Pierwsza pozwoli Ci wybrać kierunek, druga 
będzie siłą napędową, która pozwoli Ci rozwinąć skrzydła.
WODNIK 20.01. - 18.02. - Choć cenisz sobie wolność i niezależność, ulegniesz pokusie 
i dasz się zamknąć w “złotej klatce" pochlebstw. Na szczęście, otrzeźwienie przyjdzie w 
porę i ktoś przywróci Ci kontakt z rzeczywistością.
RYBY 19.02. - 20.03. - Jeżeli planujesz jakieś przedsięwzięcie, nie zabieraj się do dzia
łania samotnie. Kontakty z ludźmi mogą być inspirujące i od nich w dużej mierze zale
żeć będzie sukces. Ważne tylko, by byli to ludzie właściwi...

Za biurkiem... F a ta łachy z naszej szafy
Praca stała się w ostatnich latach to

warem cennym i wielce poszukiwa
nym. Również przez panie, ale ponie
waż nie wszystkie stajemy się z godzi
ny na godzinę business woman, nie 
musimy tak od razu 
wskakiwać w obśmiany 
mundurek kobiety inte
resu czyli standardowy 
kostium przed kolanko 
z marynarką. A ponie
waż, mimo wszystko, 
jak Cię widzą, tak Cię 
piszą, poszczególne 
szczeble kariery trzeba 
jednak w czymś poko
nywać. Najlepiej pre
zentować w biurze, 
szkole, czy sali rozpraw 
tzw. skromną elegancję.
Nie jest to niestety ła
twe, bo po pierwsze tę 
umiejętność tonowania 
stroju trzeba mieć w so
bie, a po drugie, taki 
sposób ubierania się jest 
najdroższy, wymaga bowiem rzeczy 
dobrej jakości. Dobrym pomysłem 
jest garnitur, niekoniecznie z klasycz
ną marynarką, ale innym, np. krótkim 
żakietem, a także inną górą - zawsze

elegancką białą bluzką z kamizelką 
lub kamizelą. Kiedy uważamy, że w 
spodniach wyglądamy źle, niech bę
dzie spódnica, ale złożona z górą w ja

kąś logiczną, niebanalną 
całość. Coraz lepsze no
towania ma sukienka, 
choć z kupnem czegoś 
do biura byłyby u nas 
kłopoty. Producenci i 
handlowcy wciąż traktu
ją  kobietę jako wiecznie 
balującą podfruwajkę lub 
na drugim biegunie wy
robnicę, a niewiele po
środku. Od czego jednak 
własna inwencja?

Ważną sprawą jest 
również biżuteria i maki
jaż, a chodzi o to, aby 
jednego ani drugiego nie 
było w nadmiarze, co nie 
znaczy, że wcale. Szef 
wcale nie musi wiedzieć, 
że po pracy wybieracie 

się na balangę, bo on woli, żebyście, 
dla dobra firmy oczywiście, wypoczy
wały przed następnym dniem ciężkiej 
pracy.

Wróżka

5 m inut łam ania głowy

Ino jedyn krok w nowy rok, a tela 
sie zmiyniylo. “Prawdziwych milio
nerów już niy ma ”, może teroz śpiy
wać Rodowiczka. Za wielaś tam ro
ków p ódzie bajtlom przed spaniym

Różowy
gusik

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 bonu towarowego warto
ści 200.000 zł ufundowanego przez sklep “Jankes", Rybnik, Rynek 7.
Rozwiązania prosimy przesłać na kartkach pocztowych na nasz adres, lub wrzucać do naszej “żół
tej skrzynki" /Kościuszki 54/.

łosprawiać, juk to hań downiyj byli 
ludzie u nos bogaci. Szastało sie na 
lewo i na prawo milionami. Kożdy 
emeryt, ryncista i lebo kożdy bezro
botny boł milionerym.

Takij piyknyj bojki ani Szechere
zada by niy umiała wydedukować. I 
juzaś bydymy mieli piętoki, kotłoki, 
drobnioki i złotki. W kapsach niy 
bydzie nom szuszczyć, ino szczyr
kać.

Okrom nowego portmanyja do
stali my kożdy pod  choinka tako 
różowo świnia z rubaśnym brzu
chym. Isto bydymy próbować cosik 
do tyj szparbiksy drobnioków uszpo
rować. Mama ze starkom zaczli już  
medytować, łod czego by szło za
czonć. Na j edzyniu sie isto niy do. 
Jak sie mo w doma kupa żeżrołów, 
kierzy rosnom, sie uczom abo ciynż
ko robiom, niy do sie ich ino wo
dzionkom, lebo jałowym żurym na
futrować. Downiyj szło pociść fan
solówom, grochówom abo dorszym, 
bo to boło nojtońsze jedzyni. Teroz 
je s t wszytko jednako drogie. Kury, 
królika abo kozy niy ma kaj przy
chować, fam iloki z chlywikami sie 
już downo potraciyły. Na praniu tyż 
nijak nic niy uszporujesz. Zielonym 
mydłym na grubach isto niy dziel
om, a proszki, sztrom i woda som 

faronym drogie. Rumpli / waszbre
tu / w sklepach sie niy uwidzi. Łod 
biydy by szło cołko familijo zapra
wić do deptanio pranio w wannie, 
bo to by szło wody uszporować na 
mycie nogów. Na wsi mogom pra
nie w rzyce wyprać, nasza Nacyno 
sie do tego niy nadowo, bo jest czor
no jak smoła i wcale niy wonio jak  
Lenor. Na gazetach niy uszporujy
my nic, downo my już te z kolorowy
mi malańciami łodstawiyli, som za 
drogie na nasza kapsa. Kupujymy 
ino Gazeta Rybnicko. Niy obchodzi 
nos nic, a nic, co sie na tyn przikłod 
we Warszawie dzieje, bele wiymy co 
jest w naszym Rybniku los. Telewi
zor na świyczka niy bydzie groł, a 
starzyk sie łod niego niy dajom łod
gonić, bo prawiom, że im ino tela 
na starość sie ostało.

Tak mi sie widzi, iż niy bydzie 
czym różowego gusika nafilować, 
chyba że nom Pónbóczek do dużo 
zdrowia w tym roku, to możno na 
lykach ździepko uszporować p ódzie.

Edek
fomfel Marka Mateji

GAZETA 
RYBNICKA

TYGODNIK SA M O R ZĄ D O W Y

GAZETA RYBNICKA. Tygodnik samorządowy. WYDAWCA: "Mała Scena Rybnicka" na zlecenie Rady Miasta.
Redaguje zespół w składzie: redaktor naczelny RUDOLF PALARZ, sekretarz red. WIESŁAWA RÓŻAŃSKA,
fotoreporter JACEK JAMICKI, korekta MICHALINA CHOMERSKA,
skład komputerowy EDYTA SZYMASZEK, EWA KRZYŚCIAK-KUCHARSKA
Druk: Drukarnia “OLDPRINT", Żory.
Zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów i zmiany tytułów. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

NASZ ADRES:
44-200 Rybnik 

Rynek 12a(oficyna) 
tel./fax28-825 

Biuro czynne 9.00 - 17.00

10 GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

FUJICOLOR


