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Dach nad głową jest podstawą bytu każdego czło
wieka. Stąd problemy mieszkaniowe budzą w społe
czeństwie szczególnie wielkie emocje.

Przykładem tego może być list skierowa
ny do Rady Miasta w Rybniku, podpisany 
przez przewodniczącego NSZZ “Solidar
ność” RFM “Ryfama” Zygmunta Gru
szczyka i jego zastępcę Rolanda Kościuka, 
a zawierający ostry protest i żądanie na
tychmiastowej rewizji uchwały RM ustala
jącej stawki czynszu regulowanego, podję
tej 31 listopada ub. roku 

W piśmie czytamy m.in.: "Jesteśmy przekonani

jest bezpodstawny.
Największymi problemem w tego rodzaju 

sprawach jest pogodzenie interesu ekono
micznego ze społecznym. Ustawa mówi, że 
rodzina 2 -4  osobowa nie może wydać na 
czynsz więcej niż 12 proc. swoich docho
dów, 5 osobowa 10 proc., zaś osoba samot
na odpowiednio 15 proc. Maksymalna wys
okość czynszu nie może przekraczać 3 

proc. wartości odtworzeniowej. W Rybniku

Obchody 50 rocznicy "Marszu śmierci"...by krzyk 
nie zaznał ukojenia

Obchody poświęcone pamięci tych, 
którzy zginęli, ale również tym, którzy 
ocaleli, i tym, którzy ratowali, rozpo
częła w niedzielę Droga Krzyżowa, 
która miała początek w Kościele p.w. 
Matki Boski Bolesnej. Wzięło w niej 
udział duchowieństwo rybnickie oraz 
mieszkańcy miasta, wśród nich przed
stawiciele władz samorządowych Ryb
nika. Droga prowadziła przez m.in. 
"stary" cmentarz, miejsce kaźni przy 
ul. Gliwickiej, zbiorowy grób w lesie 
nad Rudą, a zakończenie tej trwającej 
4 godziny, pełnej powagi uroczystości 
nastąpiło w kościele w Wielopolu.

Obchody poniedziałkowe rozpoczę
ło otwarcie /organizowanej przez ryb
nickie Muzeum w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej wystawy p.n. “Oni szli...”, 
upamiętniającej wydarzenia sprzed 50 
lat. Eksponaty - kopie zdjęć i dokumen
tów, mapki, książki poświęcone tematy
ce ewakuacji z Oświęcimia pochodzą ze 
zbiorów Jana Delowicza, autora 
książki “Śladem krwi”, a także muzeum 
w Oświęcimiu oraz ze zbiorów własnych

Liii i Zenek Maor /z prawej/ przyjechali z Izraela na obchody 50 rocznicy wy
zwolenia Auschwitz. Na zdjęciu: z autorem książki "Śladem krwi", Janem De
lowiczem, w czasie spotkania w Urzędzie Miasta. Zdj.:jack

Ostatnia niedziela i poniedziałek minęły w Rybniku pod 
znakiem obchodów 50 rocznicy "Marszu śm ierci" - tra
gicznej ewakuacji więźniów obozu oświęcimskiego w stycz
niu 1945 roku. Jedna z tras wiodła z Rzędówki, dokąd wię
źniów dowieziono koleją, poprzez Kamień, Rybnik i dalej 
w stronę Raciborza. Jak kilka innych, tak i ten szlak zna
czony był setkami ofiar - zmarłych z zimna i głodu oraz za
mordowanych przez konwojujących kolumny SS-manów. 
Wielu więźniów zbiegło i dzięki pomocy mieszkańców Ka
mienia i okolic - ocalało.

Zenka Maora z żoną Lili i synem Ronem, 
lekarzem, oraz Jehudę Nishri i Abra
hama Greena z żoną Blanką, a także 
Henryka Laudona i jego brata Ada
ma Dobrzańskiego z Mysłowic oraz 
Leona Foksińskiego z Bielska. Obe
cni byli również przedstawiciele “tych, 
którzy ratowali” : rodzin Jurytko i Zi
moniów. Była też obecna Amalia 
Otrębowa, wdowa po więźniu obozu 
w Oświęcimiu i uczestniku marszu 
Franciszku Otrębie z Wielopola, 
którego obozowy pasiak jest ekspono
wany na wystawie. Po wystawie gości 
oprowadził Jan Delowicz, a następnie 
udali się oni na miejsce upamiętniają
ce śmierć kilkuset więźniów w okoli
cach stadionu przy ul. Gliwickiej, 
gdzie złożono kwiaty. W miejscu tym 
Zenek Maor odmówił żydowską mo
dlitwę za zmarłych - kadisz.

Do bezpośredniego spotkania ocala
łych z ratującymi im życie doszło w 
Urzędzie Miasta, dokąd gości zaprosił 
prezydent Józef Makosz. Obecni byli 
członkowie Zarządu Miasta oraz Jan 
Delowicz - narrator i Jan Południak - 
autor filmu dokumentalnego TV Kato
wice “Dzień mordu", mówiącego o 
wydarzeniach w Kamieniu w styczniu 
1945 roku, a także przedstawicielki 
Muzeum, które było organizatorem 
obchodów: dyrektor Genowefa Gra
bowska i komisarz wystawy “Oni 
szli” Elżbieta Bimler - Mackiewicz.

Gości powitał prezydent Makosz 
jako przedstawiciel miasta, z którym 
przed laty tragiczne wydarzenia połączy-

c.d. na stronie 3

muzeum rybnickiego.
Dyrektor Muzeum Genowefa Gra

bowska powitała przybyłych na uroczystość

Odsłonięcia tablic dokonali /od lewej/ Abraham Green i Leon Foksiński

Prezentacja rybnickich firm w Zagrzebiu

Nad Adriatyk - i nie tylko
Chociaż zima w pełni, czas najwyż

szy pomyśleć o letnim wypoczynku. 
Szeroką ofertą dysponuje nowo otwarte 
Biuro Informacji i Usług Turystycz
nych “Croatia” przy ul. Gliwickiej. 
Jest ono pierwszą w Polsce agencją tu
rystyczną, nastawioną na organizowa
nie wyjazdów do Chorwacji i na pro
mocję wybrzeża Adriatyku. W ubie
głym roku Polacy stanowili 46 proc. turystów

turystów, odwiedzających Chorwację, a 
wyjeżdżali głównie przez czeskie i sło
wackie biura podróży. Władze Chor
wacji chciałyby doprowadzić do tego, 
żeby w przyszłym roku na wczasy 
przyjechało do nich 4-5 razy więcej 
Polaków. Oprócz Adriatyku Chorwacja 
oferuje inne atrakcje, np. lecznicze go
rące źródła w okolicach miasta Varaz-  

c.d. na stronie 3

Czynsze oprotestowane

Wysokość czynszów jest zależna od standardu mieszkań

przekonani, że uchwala została podjęta w spo
sób typowo biurokratyczny bez liczenia się 
ze skutkami społecznymi wprowadzenia 
podwyżek czynszów. Jeżeli osoby odpowie
dzialne w kosztach nie potrafią uwzglę
dniać tych podwyżek kosztów społecznych 
to oznacza to ni mniej ni więcej, że nie 
nadają się na zajmowane stanowiska. Żą
damy natychmiast reakcji! ” Jeżeli uchwała 
nie zostanie zweryfikowana, autorzy listu 
domagają się ustąpienia prezydenta i całego 
Zarządu Miasta Rybnika.

Wyjaśnień udzielił wiceprezydent Michał 
Śmigielski: uchwałę dotyczącą wysokości 
czynszów regulowanych przyjęła Rada 
Miasta, a więc żądanie odwołania prezy
denta i Zarządu Miasta jest nieporozumie
niem. Uchwała była efektem wielu analiz, 
tak więc zarzut o działanie mechaniczne

Zbliża się dzień 
św. W alentego, 

święto wszystkich tych, 
którzy się kochają i lubią.
Pragniemy udostępnić łamy 
"GR" tym z naszych czytelni
ków, którzy chcieliby zapew
nić kogoś o swojej sympatii. 

Wystarczy do 7 lutego 
przynieść do redakcji lub 

wrzucić do "żółtej skrzynki" 
kartkę z życzeniami.

Rybniku ustalono tę wysokość na poziomie 1,2 
proc. Ludzi przeraziła najbardziej najwyż
sza stawka za m2, czyli 11 tys. starych zł. 
Trzeba jednak pamiętać, że mieszkań o naj
wyższym standardzie, czyli z CO, gazem, 
WC, łazienką jest w zasobach komunal
nych Rybnika bardzo mało i ten problem 
dotyczy niewielkiej liczby mieszkańców. 
Mieszkanie takie np. przy ul. Kościuszki z 
pełnym komfortem zdrożało około 3,1 
raza. W innych miastach zastosowano 
odmienną filozofię: mówi się o staw ce ba
zowej np. 6 tys. starych złotych za nr, ale 
dolicza się np. 30 proc. za CO, kolejne 30 
proc. za łazienkę, kolejne za WC - co czyni 
sumę 13 tys. starych zł. za m2. W Rybniku 
do takiej sumy nie zbliżyły się mieszkania 
nawet najbardziej komfortowe.

Pracownicy "Ryfamy" zajm ują ok. 400 
mieszkań w strefie centralnej, a zamieszku
ją  je również emeryci tego zakładu pracy. 
Urealnienie tam czynszów sprawi, że za
kład pracy, a więc również jego pracowni

c y  nie będą musieli dopłacać do mieszkań. 
Jak na razie lokatorzy zakładowych mie
szkań "Ryfamy" złożyli tylko 9 (!) podań o 
dodatek mieszkniowy. Wynika z tego, że

c.d. na stronie 2

Koncert uczniów
Państwowej Szkoły Muzycznej 

I i II stopnia w Rybniku 
27 stycznia, godz. 18.00, 
Teatr Ziemi Rybnickiej

1GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

G A ZETA
RYBNICKA

TY G O D N IK  SA M O R Z Ą D O W Y
Nr indeksu 
359-823

uroczystość przedstawicieli władz miasta, orga
nizacji kombatanckich, a przede wszyst
kim tych, którzy przeżyli: z Izraela: Zenka



Rybnik
bezpieczniejszy

“ Q u e s t i o n  pour un champion”

Teleturniej dla 
francuskojęzycznych

W 1994 roku na terenie podległym 
Komendzie Rejonowej Policji w 
Rybniku zanotowano 2870 prze
stępstw. Jest to o 8 proc. mniej niż w 
roku poprzednim.

Współczynnik ilości popełnionych 
przestępstw na 100 tys. mieszkańców 
wyniósł 1304. Oznacza to, że Rybnik 
jest jednym z bezpieczniejszych 
miast województwa katowickiego. 
Niższa przestępczość jest tylko w Tar
nowskich Górach, Piekarach i Olkuszu. 
Sąsiednie miasta są dużo bardziej nie
bezpieczne. W Żorach współczynnik 
ten wynosi 2211, w Raciborzu 1997, 
Jastrzębiu - 1910, a w Wodzisławiu 
1443. Policja wykryła 69,2 proc. zano
towanych przestępstw. Lepszy wynik 
na Śląsku osiągnęły tylko Żory - 70,1 
proc.

Przestępczość kryminalna zmalała o 
12 proc., a jej wykrywalność wyniosła 
66,1 proc. Najbardziej zagrożonymi te
renami są Boguszowice i Osiedle No
winy. Ostatnio policja obserwuje 
zwiększoną ilość kradzieży z samocho
dów, głównie radioodbiorników. Para
ją  się tym głównie młodzi ludzie. Zde
cydowana większość osób popełniają
cych przestępstw a krym inalne nie 
przekroczyło 25 roku życia. Nasila 
się fala kradzieży z udziałem nie
letnich. Jak powiedział Komendant 
Rejonowy Policji podinspektor Hu
bert Hanak na terenie Rybnika nie 
ma zorganizowanych grup przestęp
czych. Sprawcy dobierają się do 
udziału w “skoku” na zasadzie przy
padkowości.

- Przestępczość o charakterze ma
fijnym na terenie Rybnika nie ma ra
cji bytu. Jest to za małe miasto, aby 
mafia mogła z niego żyć - twierdzi 
Hubert Hanak. - Nie mamy jak do tej 
pory sygnałów o działalności mafijnej

mafijnej na terenie Rybnika przestępców z 
zewnątrz, chociaż możliwe to je s t  w 
przestępczości gospodarczej. Ta ka
tegoria czynów karalnych wzrosła w 
1994 roku o 25 proc. Są to głównie 
oszustwa podatkowe i wyłudzenia. 
Policja rybnicka zajmowała się tak
że kilkoma sprawami związanymi z 
pośrednictwem w handlu węglem na 
szkodę kopalń naszego regionu. 
Można to ukrócić poprzez sprawdza
nie kontrahentów i sprzedaż bezpo
średnio do odbiorcy. Wykrywalność 
przestępstw gospodarczych je s t wy
soka - wynosi 84 proc.
- Rozpoczęty rok 1995 nie będzie 
korzystniejszy od roku poprzedniego
- ocenia komendant Hanak. - Za suk
ces będziemy uważali utrzymanie ta
kiego stanu bezpieczeństwa jak  obe
cnie. Policja je s t to winna mieszkań
com i władzom miasta. Rybnik musi 
być bezpieczny. Myślę, że w utrzyma
niu bezpieczeństwa i porządku p o
może nam, ja k  do tej pory, Straż 
Miejska. Bez pomocy materialnej 
władz miasta trudno byłoby osiągnąć 
takie efekty .

/ jak/

Zmiana siedziby 
Rady Dzielnicy 

Smolna
Rada Dzielnicy Rybnik Smolna 

informuje, że z dniem 1 lutego br. 
przenosi swoją siedzibę z Przycho
dni Rejonowej nr 1 przy ul. Rey
monta do Szkoły Podstawowej nr 
34.
Dyżury członków Rady Dzielnicy w 
każdy czwartek w godz. 16.00-18.00 
także pod numerem telefonu 28957.

Czynsze
oprotestowane

c.d ze strony 1
informacja o dodatkach mieszkaniowych 
dotarła do lokatorów zbyt późno lub nie zo
stali oni przez administrację powiadomieni 
o takiej możliwości. Dodatek mieszkanio
wy stanowi w tych 9 przypadkach 50-70 
proc. wszystkich kosztów mieszkanio
wych.

Miasto na dodatki mieszkaniowe prze
znaczyło 12 mld zł /starych/, ale ruch w ich 
wypłacaniu - nie na rękę mieszkańca oczy
wiście, ale administratorowi - rozpocznie 
się dopiero od 1 lutego, gdyż płatności 
czynszów są regulowane do 10 dnia dane
go miesiąca. Należy jednak pamiętać o 
tym, że tylko regularnie płacący czynsze 
mają prawo do dodatku. Sprawę dodatku 
zobrazuje lepiej konkretny przykład: 3 oso
bowa rodzina mieszkająca w Boguszowi
cach w mieszkaniu o powierzchni 45 nr, o 
niewystarczających dochodach, będzie pła
cić tylko 12 proc. z sumy 580 tys. 400 zł / 
starych/.

Podwyższenie czynszów, a także wpro
wadzenie dodatków mieszkaniowych, po
winno spowodować “ruch mieszkaniowy”. 
Jest wiele mieszkań praktycznie niezamie
szkałych, a opłacają je osoby przebywające 
za granicą. Podwyższenie czynszów może 
spowodować, że przestanie się to opłacać. 
Są wielometrowe mieszkania, które zamie
szkuje jedna osoba, lub na niewielu me
trach gnieździ się wielopokoleniowa rodzi
na. W państwach zachodnich są naturalne 
zamiany mieszkań, zgodnie z aktualną sy
tuacją finansową. A miasto nie może dopła
cać do luksusu. Skoro dążymy do normal
ności, musi ona być widoczna również i w 
tej dziedzinie.

Do rozmów między przedstawicielami 
władz Rybnika, a związkowcami z "Ry
famy" na temat wysokości czynszów 
dojdzie jeszcze w dniu dzisiejszym. O ich 
wynikach naszych czytelników poinfor
mujemy. W.R.

Ośrodek Alliance Française w Ryb
niku zawiadamia wszystkie osoby zna
jące język francuski o naborze kandy
datów /dolna granica wieku wynosi 18 
lat/ do teleturnieju trzeciego programu 
Telewizji Francuskiej France 3 “Que
stions pour un champion ”. Teleturniej 
wszedł na ekrany francuskiej “trójki” 
w listopadzie 1988 roku i od razu zy
skał sympatię wielu milionów wi
dzów, zasiadających co wieczór o 
godz. 18.25 przed ekranami telewizo
rów. W 1993 narodziła się idea stwo
rzenia teleturnieju dla osób spoza 
Francji. Na początek maja tego roku 
przewidziano emisję teleturnieju dla 
Polaków. Eliminacje, które będą miały 
miejsce w Polsce w marcu lub kwiet
niu, wyłonią 4 uczestników francu
skiego finału. Organizatorzy teletur
nieju zapewniają tygodniowy pobyt w 
Paryżu /zakwaterowanie, wyżywienie, 
itd/ wraz ze zwiedzaniem stolicy.

Opis
1. W pierwszym etapie uczestniczy 4 
kandydatów. Spośród nich zostanie 
wyłonionych trzech. Odpowiadając na 
pytania za 1,2,3 punkty należy zebrać 
jak najszybciej /przed resztą uczestni
ków/ 9 punktów. To gra na szybkość i 
refleks. Gra się kończy, kiedy trzech 
kandydatów zbierze 9 punktów.

Kurs tańca
Teatr Ziemi Rybnickiej informuje, 

że nauka tańca towarzyskiego będzie 
kontynuowana po przerwie waka
cyjnej od 12 lutego 95 - I stopień - 
godz . 9.30, II stopień - godz. 10.30.

Mimo, że kurs już się rozpoczął, 
wszyscy chętni mogą się jeszcze zgła
szać!

2. W drugim etapie bierze udział 3 
uczestników. Dwóch spośród nich zo
stanie zakwalifikowanych do następ
nego etapu. Każdy z uczestników wy
biera jeden zestaw pytań /z jednego  
tematu/. Należy w 40 sekund odpo
wiedzieć na 4 pytania z rzędu.
3. Pojedynek dwóch pozostałych  
graczy: w ciągu 20 sekund należy 
odpowiedzieć na pytanie, którego 
trudność maleje. Można zdobyć od 1 
do 4 punktów. Zwycięża ten z uczest
ników, który pierwszy zdobywa w su
mie 9 punktów. Będzie on reprezen
tow ał Polskę w międzynarodowym  

finale.
W szystkich zainteresowanych  

udziałem w teleturnieju “Question 
pour un cham pion” zapraszam y  
do Alliance Française w Rybniku, 
ul. Szafranka 7 /Miejska Bibliote
ka Publiczna/, gdzie znajduje się 
centrum rekrutacji. Można tam 
zasięgnąć dodatkowych informacji 
o teleturnieju, jak również obej
rzeć nagranie jednej z jego edycji. 
Zgłoszenia będą przyjmowane do 
15 lutego włącznie. 

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

FERIE
ZIMOWE '95

Na
sportowo

W poniedzia łek  30 styczn ia  o 
godz. 9.30 uczniow ie klas V-VIII 
m ogą wziąć udział w zaw odach  
pływackich na p ływ aln i krytej 
przy ul. Powstańców 40. Zawody 
będą połączone z pokazem ratow
nictwa.

Treningi judo z elementami sa
moobrony dla dzieci ze szkół pod
stawowych przygotowano w paw i
lonie judo M OSiR-u przy ul. Po
wstańców 40. Z ajęc ia  będą się 
odbywać 30 stycznia oraz 1, 3, 6, 8 
i 10 lu tego , w godz. 11.00 - 
12.30.Wstęp bezpłatny.

Na p ływ aln i krytej M O SiR-u, 
choć pewnie nie w samym basenie, 
przy ul. P ow stańców  40 będzie 
m ożna wziąć udział w zajęciach  
szachowych, które odbędą się 30 i 
31 stycznia, a także 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 
i 10 lutego w godz. 9.00 - 12.00.

Chłopcy z klasy VI mogą wziąć

udział w zawodach piłki siatkowej 
31 stycznia, o godz. 9.30, z klasy 
VII i VIII 1 lutego o godz. 9.30, a 
dla chłopców ze szkół średnich 3 lu
tego o 9.30. Zawody te będą się 
odbywać w hali sportowej MOSiR-u 
przy Powstańców 40, i również tam 
zaplanowano zawody piłki koszyko
wej. 31 stycznia zagrają dziewczęta 
ze szkół podstawowych, 2 lutego  
chłopcy ze szkół średnich, 6 lutego 
chłopcy ze szkół podstawowych, 7 
lutego Trio Basket dziewcząt, 8 lu
tego zagrają chłopcy ze szkół pod
stawowych, 9 lutego odbędzie się 
turniej klubów koszykówki, a 10 lu
tego - Trio Basket chłopców. Zawo
dy odbyw ają się od 9.30 do 15.30, 
tylko 9 lutego od 9.30 do 15.00.

/K/

W  D om u K u ltu ry  
W NIEDOBCZYCACH

Dom Kultury w Niedobczycach 
przygotował urozm aiconą ofertę 
na dzieci i młodzieży /oraz doro
słych/ na zimową przerwę w zaję
ciach szkolnych. Tworzyć ją będą:
30 stycznia, godz. 11.00, film 
“TERMINATOR II”
31 stycznia, godz. 10.00 - 13.00, za
jęcia plastyczne /rzeźba/
1 lutego, godz. 10.00 - 13.00, kulig / 
w razie niepogody jazda bryczką/ 
oraz film wideo
2 lutego, godz. 10.00 - 13.00, kon
kurs plastyczny
3 lutego, godz. 10.00 - 13.00, film 
na wideoskopie, gry i zabawy.

Wśród stałych zajęć znajdą się: 
wyświetlanie filmów na wideoskopie 
i gra w ping-ponga. Stale też można 
zapisywać się do kół zainteresowań 
Domu Kultury. Kulig lub przejazdy 
bryczką wszystkim chętnym funduje 
gratis “Ranczo G ena”, które za
prasza na przyśpieszone kursy ja
zdy konnej w cenie 5 zł za godzinę 
/naprzeciw ko “Merkpolu”/. Nagro
dy w konkursie “Matka - córka” zo
staną ufundowane przez miejscowe 
firmy.____________________________

W klubie
“Proxima”

Podczas ferii szkolnych w klubie 
“Proxima” na Nowinach Stowarzysze
nie “Przekorna Wyspa” organizuje 
wiele imprez sportowo-rekreacyjnych, 
m.in. turnieje warcabowe, dyskoteki 
bezalkoholowe, balik dla przedszkola
ków, pokaz walk wschodnich.

Czynna będzie świetlica środowisko
wa. Program zostanie ogłoszony na afiszach

szach rozlepianych na terenie miasta. 
Stowarzyszenie zaprasza do udziału 
wszystkich mieszkańców osiedla.

4 lutego w “Proximie” odbędzie się 
dyskoteka dla miłośników muzyki rap. 
Na Śląsku odbywa się mało tego typu 
imprez. Na dyskotece, która odbyła się 
pod koniec ubiegłego roku zjawili się 
młodzi ludzie z Katowic, Sosnowca i Ja
strzębia. Na prośbę fanów rapu zorgani
zowana zostanie podobna impreza. Mło
dzież bawi się bez alkoholu, bez za
kłócania porządku.

/m/

W bibliotece
30.01. PON. godz. 11.00 “ZIMOWA SIKORECZKA” - ptaki zim ą-quiz, godz.
13.00 “SUPER GIGANT” - robimy wspólny obraz wykorzystując różne materia
ły /maty, guziki, skrawki materiałów, makulaturę, itp./, godz. 15.00 film video: 
“KACPER I PRZYJACIELE”
31.01. WT. godz. 11.00 “KRZYŻÓWKA ZIMOWA” /dla zwycięzców - nagro
dy/, godz. 13.00 “SUPER GIGANT” cz. 2, godz. 15.00 film video: “FRED
DIE”
1.02. ŚR. godz. 11.00 “KRÓLOWA ŚNIEGU I INNI” - quiz związany ze zna
jomością baśni H.Ch. Andersena, godz. 13.00 “KUKIEŁKI Z KOPERT” /robi
my kolorowe lalki z kopert, guzików, wycinanek/, godz. 15.00 film wideo “MIŚ 
YOGI”
2.02. CZW. godz. 11.00 film video “TROSKLIWE MISIE”
3.02. PT. godz. 11.00 “MYŚLENIE NIE BOLI” - rozwiązujemy krzyżówki pa
noramiczne, godz. 13.00 “SUPER GIGANT” - finał, godz. 15.00 film wideo 
“TRZEJ MUSZKIETEROWIE”
4.02. SOB. godz. 11.00 film wideo “KSIĘŻNICZKA I CHOCHLIKI”, 6.02. 
PON. godz. 11.00 “ZIMOWE ZAGADKI” - rozwiązujemy zestawy zagadek, 
godz. 13.00 “KULIG” - malujemy farbkami wspomnienia z kuligu, godz. 15.00 
film wideo “DZIADEK DO ORZECHÓW”
7.02. WT. godz. 11.00 “CO TO JEST” - gra towarzyska, godz. 15.00 film wideo 
“KOPCIUSZEK”
8.02. ŚR. godz. 11.00 “NADZIEWANKA” - zabawa z wyrazami, godz. 15.00 
film wideo “PIĘKNA I BESTIA”
9.02. CZW. godz. 11.00 film wideo “OPOWIEŚĆ WIGILIJNA”
10.02. PT. godz. 11.00 “WYMYŚLONE HISTORIE” - gra towarzyska, godz.
15.00 film wideo “ASTERIX” cz.1
11.02. SOB. godz. 11.00 film wideo “ASTERIX” cz.2

/gw/ GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 52



...by krzyk 
nie zaznał ukojenia

c.d. ze strony 1
ły losy wielu z obecnych na spotkaniu. 
Przeszli tu piekło, ale doświadczyli rów
nież prawdziwie ludzkiej dobroci. Wielu 
mieszkańców Kamienia i okolicy nie za
wahało się udzielić schronienia zbie
głym z kolumn ewakuacyjnych więźniom

więźniom. Ten straszny czas przypomniał 
poruszający się z trudem o lasce Zenek 
Maor, który na obchody 50 rocznicy 
wyzwolenia obozu w Oświęcimiu przy
był z Haify w Izraelu. Jego żona Lili po
chodząca z Węgier, była również przed 
laty więźniarką Oświęcimia i obozu w 
Bergen-Belsen. Zenek Maor pochodzi z 
Włocławka, dziś jest w Izraelu cenionym 
pisarzem wymienionym w encyklopedii, 
autorem wielu publikacji o martyrologii 
Żydów. Kilka swoich książek podarował 
on bibliotece Muzeum, a na wystawie 
“Oni szliv można zobaczyć dokumenty 
dotyczące jego osoby. Jego szlak wiódł 
również przez Rybnik i Zenek Maor był 
świadkiem udzielania pomocy więźniom 
przez okolicznych mieszkańców. Do
skonale też pamięta nocleg w zabudowa
niach stadionu przy Gliwickiej. Ze wzru
szeniem podziękował za ciepłe przyjęcie 
w Rybniku po latach, choć powrót tu 
przywołuje gorzkie wspomnienia.

Swoimi przeżyciami podzielili się 
również bracia Henryk Laudon oraz 
Adam Dobrzański, którego władze w la
tach 40. zmusiły do zmiany nazwiska na 
brzmiące po polsku. Historię ocalenia 
Adama Laudona - Dobrzańskiego przez 
rodzinę Jałonichów zamieścił w swojej 
książce Jan Delowicz. Również droga 
ewakuacji Jehudy Nishriego prowadzi
ła przez Rybnik. Wspólnie z A braha
mem Greenem reprezentował on na 
spotkaniu Związek Byłych Mieszkań

Mieszkańców Zagłębia w Izraelu.
Jan Delowicz przypomniał nieprawdo

podobną historię dokumentu potwier
dzającego ocalenie 14 więźniów przez 
rodzinę Jurytko. Na spotkaniu był rów
nież obecny syn Brunona i Bronisławy 
Jurytków, Gerard, z żoną.

Na zakończenie prezydent Makosz 
wręczył gościom na pamiątkę akwarelki 
z widokami Rybnika autorstwa Marii 
Malczewskiej, zaś oni zrewanżowali się 
miniaturkami menory  - siedmioramien
nego żydowskiego świecznika oraz 
świecami przypominającymi miejsca 
kultu chrześcijańskiego w Betlejem i Je
rozolimie.

Kulminacyjnym punktem uroczystości 
było odsłonięcie na terenie MOSiR-u w 
Kamieniu tablic z brązu z jednobrzmią
cym napisem w językach polskim i he
brajskim: “Tym, co zginęli, tym, co prze
żyli, tym, co ratowali ” - tędy przeszedł 
marsz śmierci więźniów KL Auschwitz.

Na tablicach widnieją odpowiednio: 
znaczek P w trójkącie oraz Gwiazda Da
wida - tak oznaczone pasiaki nosili wię
źniowie obozu. Tablice są poprzedzone 
mottem z Księgi Hioba: “Ziemio, nie za
krywaj mojej krwi, by krzyk nie zaznał 
ukojenia" .  Tablica z napisem hebraj
skim została ufundowana przez uczest
ników marszu narodowości żydowskiej.

Po przypomnieniu przez wiceprezy
denta Jerzego Koguta wydarzeń, które 
rozegrały się tu 50 lat temu, głos zabrał 
prezydent Józef Makosz, a następnie ta
blice odsłonili Abraham Green i Leon 
Foksiński.

Przy dźwiękach “Chóru niewolników” 
z opery Verdiego “Nabucco", pod po
mnikiem wieńce i kwiaty złożyli przed
stawiciele władz miasta, młodzież, organizacje

Byli ich przedstawiciele z Łazisk 
Górnych, Mysłowic, Mikołowa, Pie
kar Śląskich, Łaz i Katowic oraz więk
szości placówek kultury z Rybnika. 
Zarząd miasta reprezentował wicepre
zydent Jerzy KOGUT. Giełdę Współ
pracy prowadził prezes Oddziału Ka
towickiego Stowarzyszenia Animato
rów Kultury.

Stowarzyszenie to ma zamiar wypeł
nić pustkę po zlikwidowanym w 1993 
roku Wojewódzkim Ośrodku Kultury 
w Katowicach. Uważa, iż powołana na 
jego miejsce Górnośląska Macierz 
Kultury nie wypełniła powstałej luki. 
Chce ono stworzyć forum wymiany 
doświadczeń dla rozsianych w terenie 
placówek kultury.

Jedną z form pracy SAK-u są spo
tkania pracowników kultury w wybra
nych ośrodkach. W ubiegłym roku 
odbyły się one w MDK w Katowicach
- Ligocie, Pszczynie, Częstochowie, 
Mikołowie i Psarach. Spotkanie w 
Niedobczycach - pierwsze w tym roku
- poprzedziło zwiedzanie przez gości 
placówek kultury w centrum Rybni
ka. Wywarło to chyba na nich spore 
wrażenia, skoro większość pytań w cza
sie dyskusji dotyczyła sposobu rozlicza
nia finansowego placówek kultury w 
Rybniku. Gościom wyraźnie zaimpono
wały komputery księgowości Rybnickie
go Ośrodka Kultury. Z innych spraw po
ruszono szczegóły funkcjonowania spra
wozdawczości, pytano o sposób dziele
nia części budżetu miasta przeznaczonej 
na kulturę dla poszczególnych pla
cówek.

Prezydent Kogut mówił o sprawiedli
wym dzieleniu biedy w oparciu o koszty 
rzeczowe i osobowe każdej placówki. 
Wspomniał, że w centrum uwagi władz 
miasta znajduje się placówka kultury dla 
osiedla Nowiny. Gdy pytano o sposób 
rozstrzygania ewentualnych pretensji 
dzielnic o świadczenia kulturalne, prezy
dent stwierdził, że im większy wkład

organizacje kombatanckie oraz goście.
Następnie w sali hotelu ''Olimpia 

odbył się pokaz dokumentalnego filmu 
Jana Południaka, zrealizowanego przy 
współpracy Jana Delowicza “Dzień 
mordu”. Był to pierwszy pokaz tego, 
zrealizowanego przed pięcioma laty, fil
mu. Uczestnicy przypomnianych w nim 
wydarzeń raz jeszcze obejrzeli miejsca, 
które kojarzą im się ze strachem i bólem, 
ale i nadzieją że w ludziach zawsze bę
dzie więcej dobra niż zła, czego wielu z 
nich doświadczyło właśnie tu, w Kamie
niu, przed 50 laty.

WIESŁAWA RÓŻAŃSKA 
Zdj.: JACEK JAMICKI

Nad Adriatyk - i nie tylko
c.d. ze strony 1
din. “Croatia” obiecuje bonifikaty dla 
polskich turystów, a także, dzięki 
współpracy z Kredyt Bankiem, Prosper 
Bankiem i rybnickim Bankiem Regio
nalnym, kredyty na wakacje.

Jak wielką wagę władze Chorwacji 
przywiązują do promocji swojego kra
ju, świadczy obecność na otwarciu ryb
nickiego biura ambasadora Republiki 
Chorwacji dra Ivana Brneliča, Nie jest 
to pierwsza jego wizyta w naszym mie
ście. Od dłuższego już bowiem czasu, 
za sprawą prezesa Izby Handlowo- 
Przemysłowej Andrzeja Żylaka, Ryb
nik rozwija kontakty gospodarcze z 
tym krajem nad Adriatykiem. Potwier
dzeniem tego była wizyta przedstawi
cieli sieci hoteli “Liburmia Riviera Ho
tels” z miasta Opatija, a także przedsta
wicieli przedsiębiorstwa przewozowe
go “Autobusni promet” z miasta Va
raždin. W skład delegacji tej firmy 
wchodził wiceminister transportu 
Chorwacji Mijo Petek. Prowadzili oni 
rozmowy w rybnickim “Transgórze” na 
temat ewentualnego uruchomienia sta
łej linii autobusowej między Polską a

Chorwacją czym zainteresowane są 
oba kraje.

Ostatnim przykładem współpracy go
spodarczej między Rybnikiem a Chor
wacją jest zaproszenie skierowane 
przez Chorwacką Izbę Gospodarczą z 
Zagrzebia do rybnickiej Izby Handlowo

Handlowo-Przemysłowej z propozycją zapre
zentowania w Zagrzebiu rybnickich 
firm. Ekspozycja taka miałaby miejsce 
w terminie od 1 do 7 kwietnia br. na te
renach wystawowych Zagrzebskiej 
Izby. Wszystkie firmy, czy to produk
cyjne, usługowe czy handlowe, które 

odpowiednio wcze
śnie zgłoszą się ze 
swoją ofertę do ryb
nickiej Izby, będą 
mogły zaprezento
wać się na chorwac
kim rynku i nawiązać 
tam korzystne kon
takty. Ze względu na 
konieczność przygo
towania wystawy, 
również od strony re
klamy i marketingu, 
czasu do namysłu 
pozostało niewiele.

/róż/
Otwarcie biura "Croatia ": w środku ambasador Ivan 
Brnelic i Andrzej Źylak (z prawej). Zdj.: jack

Giełda Współpracy Kultury w Niedobczycach

p o m y s ł y  na
OSZCZĘDNOŚĆ
Dom Kultury w Niedobczycach gościł w piątek, 20 

stycznia br. uczestników Giełdy Współpracy, która 
zgromadziła tutaj pracowników placówek kultury z 
różnych stron województwa katowickiego.

Przy wspólnym stole zasiadły osoby, którym problemy kultury nie są obojętne.
Zdj.:jack

dzielnicy, tym więcej ona otrzymuje - 
efekt kulturalny jest odpowiedni do ini
cjatyw lokalnych.

Poruszano sprawy złej organizacji im
prez w katowickim Centrum Kultury. 
Szczególnie ostro zabrzmiał głos Jaro
sława Kity, aktora teatru “Paparapa”, za
rzucający nieudolność i złą wolę pra
cownikom CK przy organizacji imprez z 
udziałem zespołów z prowincji.

Niewątpliwym zyskiem z takich spotkań

tkań jest możliwość zapoznania się z do
robkiem konkretnych placówek i nawią
zanie pomiędzy nimi współpracy. Pole
ga ona na wymianie zespołów - i to ko
niecznie w obie strony. Pozwoli to na 
urozmaicenie programu różnych lokal
nych imprez przy sprowadzeniu kosztów 
do minimum. Gdzie jak gdzie, ale w kul
turze amatorskiej każda oszczędność 
tego typu na pewno się przyda

/gw/

Czas studniówek

Studniówka w Liceum Sióstr Urszulanek.
"...Pierwsze takty poloneza: raz, dwa, trzy - idziemy; serce mam w gardle, ale 

zaraz słychać oklaski naszego wspaniałego grona pedagogicznego, widzimy 
przyjazne uśmiechy, strach pryska, jest wspaniale! Po polonezie witamy gro
no profesorskie. Goście są zachwyceni wystrojem sali w stylu "Dzikiego Za
chodu" i oprócz pana profesora z wf nikt nie chce uwierzyć, że jest to nasza 
sala gimnastyczna!..." E. W.

Matury 1995 roku rozpoczną się eg
zaminami pisemnymi z języka polskie
go i wybranego przedmiotu w dniach 9 
i 10 maja 1995 roku. Tradycyjnie więc 
uczniowie klas maturalnych, liceów i 
techników bawią się w drugiej poło
wie stycznia na studniówkowych ba
lach. Jak co roku studniówki te wśród 
uczniów, a również ich rodziców, 
wzbudzają wielkie emocje. Każdy 
chce ubrać się w szałowe kreacje, wy
nająć możliwie najlepszą salę. Minęły 
już bowiem czasy - dobrze to czy źle 
oceńmy sami - gdy studniówki organi
zowano w szkołach. W tym roku do
szły do nas słuchy, że w swoich mu
rach szkolnych bale studniówkowe 
urządziło jedynie 21 stycznia Liceum

Sióstr Urszulanek i tego samego dnia 
Zespół Szkół Ekonomicznych. Nato
miast “Hana” /II LO/ bawiła się na 
dwie raty 20 stycznia w “Diamencie” 
w Jastrzębiu i 29 stycznia w “Echu” w 
Leszczynach. Również w restauracji 
“Echo” w Leszczynach 20 stycznia ba
wili się maturzyści z Technikum Me
chanicznego oraz 25 i 26 stycznia “Po
wstańcy” /I LO/. Natomiast 24 stycz
nia Technikum Górnicze i 12 stycznia 
Liceum Medyczne miało studniówkę 
w restauracji w Suszcu. W “Cafe Ron
do” w Rybniku w piątek 19 stycznia 
bawili się czwartoklasiści z IV LO w 
Rybniku-Chwałowicach.

/szoł/
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Uczestnicy drogi krzyżowej w intencji ofiar "Marszu śmierci" wyruszyli ze 
"starego" kościoła...



Schody poezji

O CZŁOWIEKU W KOBIECIE
Kobieta, żona, matka - ile za tymi 

słowami kryje się treści i emocji. A jed
nak, mimo plejady tak wspaniałych na
zwisk jak Maria Pawlikowska-Jasno
rzewska, Wisława Szymborska, Halina 
Poświatowska, Ewa Lipska, ciągle cze
kamy na pełne objawienie się w litera
turze polskiej kobiet, żon i matek XX 
wieku. Muszą one nadrabiać wiekowe 
zaniedbania, gdy pisali o nich prawie 
wyłącznie mężczyźni /w swej skrzywio
nej męskim oglądem perspektywie/, a do 
tego dochodził jeszcze ciężki tobół 
kompleksów narodowych. Stąd w lite
raturze polskiej kobiety były albo gą
skami, albo matronami w mocno balza
kowskim wieku. O odstępstwach od 
stereotypu /np. Żeromski!./ nie piszę, bo 
z reguły usuwano je ze zbiorowej pa
mięci, grzebano w czyśćcu obojętności. 
Albo mimozowate, albo święte - czyli 
nijakie!
Z moich obserwacji wynika, że wśród 

młodzieży wiersze piszą dzisiaj przede 
wszystkim dziewczyny, i to niemal wy
łącznie do pierwszej spełnionej miło
ści. Potem milkną, tak całkowicie się 
jej oddając? Chyba, że miłość okaże się

klęską /np. wiersz pt. “Bezdomna”, 
który przytoczyłem tutaj dwa tygodnie 
temu/. Dlatego cieszę się, że mogę w 
“Schodach poezji” przytoczyć wiersze 
kobiety dojrzałej, żony i matki. Teresa 
TRYBUŚ przemogła lęk przed wy
znaniem publicznym uczuć, bądź co 
bądź, osobistych:

MÓJ PIES 
Twoja psia tęsknota, 
skulona w obgryzionej 
wiklinie z podziurawionym kocem, 
niewiele różni się od mojej: 
zamkniętej we własnym wnętrzu, 
ukrytej w poszarpanych nerwach 
steranych dni.

A więc można, nawet nie wy chodząc 
poza krąg domowy, po prostu mówić o 
swojej potrzebie uwolnienia się od co
dziennych trosk. Wystarcza zwykłe po
równanie, tyle że mocno osadzone w 
konkrecie.

Autorka próbuje poezji opisowej, ko
cha światło, kolory, przyrodę. Ale naj
lepiej wypadają jej wiersze najbardziej 
osobiste, o miłości, potrzebie wolności, 
i te o obowiązkach, które się świado
mie na siebie przyjęło:

“Kwadrat” i “Pigwa” 
na rybnickiej scenie

Po dłuższej przerwie znów zawita do 
Rybnika Teatr “Kwadrat” z Warszawy. 
Tym razem zaserwuje swoim wielbicie
lom zupełnie inną propozycję repertua
rową od uprawianego od lat nurtu farso
wego i komediowego. Będzie to współ
czesny dramat kryminalny! Przed wielu 
laty szlagierem była w “Kwadracie” 
sztuka Agaty Christie pt. “Pułapka na 
myszy”. Tym razem postanowiono prze
nieść na warszawską scenę znaną sztukę 
Edwarda Taylora pt. “Pomysł na mor
derstwo”.

W Warszawie przedsięwzięcie to okla
skują od trzech miesięcy komplety wi
dzów. Świetną rozrywkę gwarantują ak
torzy tacy jak Tomasz Stockinger, Marek

Marek Siudym czy pełna urody i wdzięku 
Małgorzata Foremniak.

“Pomysł na morderstwo” pokazany 
zostanie aż trzykrotnie: w sobotę 25 
lutego o godzinie 18.00 oraz w nie
dzielę 26.02. o godz. 15.00 i 18.00.

Natomiast na rozrywkę w pełnym tego 
słowa znaczeniu Teatr Ziemi Rybnickiej 
zaprasza w niedzielę 12 lutego br. na go
dzinę 17.00. Dwie godziny bezpreten
sjonalnego humoru zapewni GENOWE
FA PIGWA. Program satyryczny nosi 
tytuł “Odbiła mi palma”, a współwyko
nawcami będą artyści Kabaretu “Pigwa- 
Show” z “panią” Genowefą na czele.

Kasa teatru przyjmuje rezerwacje i już 
rozprowadza bilety.

J a s e ł k a
...na Żużlowej ...szpitalne
W ubiegły piątek, 20 stycznia br. ryb

niccy drugoklasiści ze Szkoły Podsta
wowej nr 5 dali gościnne przedstawie
nie w Miejskim Ośrodku Pomocy Spo
łecznej w Rybniku przy ulicy Żużlo
wej. Tym przedstawieniem były bożona
rodzeniowe jasełka przygotowane przez 
dzieci pod okiem ich nauczycielki Wła
dysławy Cul. Widownię stanowiła 90- 
osobowa grupa pensjonariuszy Domu. 
Występujące w przedstawieniu dzieci z 
wielkim przejęciem przyglądały się swo
im słuchaczom. Na udekorowanej sali 
byli bowiem ludzie starzy, niedołężni, na 
wózkach inwalidzkich, samotni, schoro
wani i spragnieni domowego ciepła. 
Mali aktorzy, podobnie zresztą jak wi
dzowie, każdy na swój sposób, przeży
wali to niecodzienne przedstawienie. Ja
sełka te były dla pensjonariuszy praw
dziwą strawą duchową, chociaż trzeba w 
tym miejscu nadmienić, że mieszkańcy 
ci mają także zapewnioną opieką dusz
pasterską. Od roku znajduje się tam ka
plica, w której księża z bazyliki św. An
toniego odprawiają msze św. i służą po
mocą duszpasterską swoim podopiecz
nym. UK

W tym samym dniu w Klubie Pa
cjenta, działającym przy rybnickim 
Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie 
Chorych, również wystawiono jaseł
ka, w których w ystąpili pacjenci 
szpitala. Przygotowywał je od listo
pada terapeuta K rzysztof Kutryb, 
pierwszy raz spektakl pokazano pią
tego stycznia. W przedstawieniu za
grało czternaście osób, głównie pa
cjenci - chronicy. Sceny widowiska 
były przeplatane kolędami śpiewany
mi przez młodzieżowy zespół oazo
wy z Kuźni Rybnickiej wraz z akto
rami i widzami - pacjentami i przyja
ciółmi.

Powtórne wystawienie jasełek było 
jedną z wielu karnawałowych imprez 
w szpitalu  - dwunastego stycznia 
wystąpił tam kabaret “Derkacz”, w 
ostatni poniedziałek, 23 stycznia, dla 
chorych kolędowali studenci wycho
wania muzycznego z Cieszyna, a w 
czw artek, dw udziestego szóstego 
stycznia, odbył się bal przebierań
ców dla pacjentów.

/K ./

Założycielka 
"Urszulanek"

PLANETA ZIEMIA 
Tu każdy ma coś 
do powiedzenia 
Tu przeznaczenie 
walczy z wolą... 
wolną! Z wyboru 
jesteś... fatum  
dla samego siebie

Oto paradoksalne rozwiązanie pro
blemu wolności i podporządkowania. 
Właściwie jest to bardziej surowiec fi
lozoficzny na utwór niż wiersz. Na 
miejscu autorki zrezygnowałbym z 
dwóch wstępnych wersetów, a sam 
koncept mocniej oparł o konkretny 
obraz czy sytuację. Usunąłbym też wie
lokropki: należy bowiem zaufać 
odbiorcy, że zaskakujące połączenia 
słów przyjmie jako takie - dodatkowe 
sygnały są zbędne. Ale jednego jestem 
pewien: jeśli więcej kobiet dojrzałych 
zdobędzie się na odwagę ujawniania 
swoich wewnętrznych dylematów, sko
rzysta na tym na zasadzie oddolnego 
naporu także twórczość poetek naj
większych, a nasz obraz współczesnej 
kobiety będzie bogatszy.

GRZEGORZ WALCZAK

Niedobczyckie
Wieczory
Muzyczne

Już dziś, w piątek 27 stycznia
o godz. 18.00 w ramach 10 N iedo
bczyckich Wieczorów Muzycznych 
wystąpią w DK w Niedobczycach 
trzy zespoły: “The Torch”, “Pitzcar
raldo”, oraz grupa perkusyjna z 
Klubu “Energetyka” przy elektrow
ni “Rybnik”.

W kaplicy rybnickich sióstr urszula
nek przy ul. 3 Maja znajdują się po 
wschodniej stronie trzy blisko siebie 
usytuowane okna. Każde z nich wy
pełnione jest dziewięcioma polami wi
trażowymi, przedstawiającymi oprócz 
motywów roślinnych dziewięć postaci. 
Okno środkowe przedstawia Matkę 
Boską i dwóch archaniołów, okno pra
we świętą Urszulę i świętych ewange
listów Jana i Łukasza, zaś okno lewe: 
św. Anielę i świętych Marka i Mate
usza. Witraże te zostały w początkach 
lat 60. naszego stulecia stworzone me
todą malowania na szkle przez artystkę 
plastyczkę, absolwentkę ASP w Kra
kowie, siostrę urszulankę Małgorzatą 
Bogucką. Siostra Małgorzata stworzy
ła rybnickie witraże podczas swojej 
służby w rybnickim domu ss. urszula
nek. Obecnie siostra Małgorzata Bo
gucka mieszka we Wrocławiu, jednak 
w grudniu 1992 roku pracowała je
szcze w naszym mieście przy odna
wianiu omawianego układu witrażo
wego.

Dzisiaj przedstawiamy pierwszy 
fragment z kaplicy rybnickich urszula
nek, obrazujący św. Anielę Merici. 
Aniela była prostą włoską wieśniacz
ką, której wrodzona inteligencja i 
ewangeliczna postawa olśniewały na
wet elity intelektualne XVI-wiecznej 
Italii. Jej wielkie dzieła miłosierdzia 
doceniane były przez papieża, książąt 
oraz prostych ludzi. I tak, przy po
wszechnej aprobacie swej działalno
ści, założyła w 1535 roku ZAKON 
SIÓSTR URSZULANEK. Jednym z 
zadań tego zakonu stało się organizo
wanie szkolnictwa dla dziewcząt, co 
urszulanki starają się realizować po 
dzień dzisiejszy, również w Rybniku.

Zaprosili nas...

Studium Doskonalenia Zdolno
ści Poznawczych na otw arte spo
tkanie, które odbędzie się 26 
stycznia br., o godz. 16.00 w SP 
34 przy ul. Reym onta w R ybni
ku.

D ziec io m  sp ec ja ln e j tro s k i

Z inicjatywy DK w Boguszowi
cach odbył się tam koncert rocko
wy, z którego dochód w wysokości 
555 zł i 29 gr. przeznaczono na za
kup spirometru dla poradni aler
gologicznej rybnickiego ZOZ-u.

Wystąp iły zespoły z Domu Kul
tury: "Kamilla" (na zdjęciu), 
"The Old Grand Fathers", "Mon
teers " i gościnnie " Wyławianki".

Zdj.: jack

MAŁA
SCENA RYBNICKA

Rybnik, ul. Kościuszki 54 
zaprasza w sobotę 

od godz. 19.00 - 1.00 na

DYSKOTEKĘ
KARNAWAŁOWĄ
Cena biletu 4,-zł (40 tys. zł)

Stąd na omawianym witrażu św. Anie
la przedstawiona jest w otoczeniu 
dziewczynek. Ubrana jest natomiast w 
habit franciszkański, gdyż w młodości 
wstąpiła do III Zakonu św. Franciszka.

W piątek 27 stycznia 1995 roku , 
właśnie w dniu ukazania się niniejsze
go numeru naszego tygodnika, urszu
lanki na całym świecie obchodzą uro
czystość św. Anieli Merici.

Tekst i zdjęcia: 
MAREK SZOŁTYSEK

Szkolna
biesiada

W piątek, 20 stycznia, w Szkole 
Podstawowej nr 1 odbyła się biesiada 
na rzecz Wielkiej Orkiestry Świą
tecznej Pomocy. Zorganizowali ją  
pracownicy szkoły dla uczniów i ich 
rodzin. Sami uczniowie wystąpili w 
spektaklu składającym się z piosenek, 
tańców, scenek folklorystycznych. 
Była też loteria fantowa i bufet z po
trawami przyrządzonymi przez nau
czycielki - cały dochód z bufetu i lote
rii przeznaczono na Wielką Orkiestrę 
Świątecznej Pomocy.

W szkole zbiórka pieniędzy trwa od 
2 stycznia. 6.650.000 starych złotych 
zebrano ze sprzedaży serduszek, 
1.204.000 starych złotych z dyskoteki, 
a 1.100.000 starych złotych zebrali na
uczyciele szkoły.

/K ./

MAŁA
SCENA RYBNICKA

Rybnik, ul. Kościuszki 54 
zaprasza

W KAŻDĄ NIEDZIELĘ 
KARNAWAŁU

od godz. 17.00 do 22.00 na

ZABAWĘ TANECZNĄ
w rytmach przebojów 

lat 60. i 70.
Cena biletu: 2,- zł (20 tys. zł)

4 GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

R Y B N I C K I E

WITRAŻE



S o k o ł y

Drużyna gimnastyczna “sokołów” z gniazda w Paruszowcu z trofeami po uda
nych zawodach. Pierwszy od prawej siedzi Józef Gałeczka, późniejszy naczelnik 
gniazda w Paruszowcu

Abecadło  
Rzeczy 

Śląskich
W połowie XIX wieku Europa po

nownie odkryła świat starożytny. Za
interesowano się po raz wtóry języ
kiem oraz starogreckim systemem edu
kacyjnym. Odkryto wówczas “grecki 
gymnazjon” czyli rodzaj szkoły zwra
cającej szczególną uwagę na tężyznę 
fizyczną. Zresztą samo greckie słowo 
“gymnadzo” używane było w starożyt
ności na określanie ćwiczeń fizycz
nych. Tak więc XIX wiek, będący w 
Europie czasem pozytywizmu, do idei 
dobrobytu, oświaty i pracy jednostki 
dla dobra społeczeństwa dołączył 
“greckie” hasła dbałości o zdrowie i 
siłę. Idee te streszczały się w łacińskiej 
maksymie: “Mens sana in corpore 
sano” /W zdrowym ciele zdrowy 
duch/. Właśnie na fali tej mody na tę
żyznę fizyczną w wielu europejskich 
ośrodkach zaczynają powstawać towa
rzystwa gimnastyczne. Pierwsze zor
ganizowane grupy powstały w 50 la
tach XIX wieku w miastach niemiec
kich i były wzorcami dla tworzenia się 
towarzystw gimnastycznych w Cze
chach /1862 r./, Słowenii /1863 r./ i w 
Galicji, czyli na ziemiach polskich za
boru austriackiego.

W Galicji pierwsze polskie towarzy
stwo gimnastyczne powstało we Lwo
wie w 1867 roku. Galicja nie miała 
jednak pełnej autonomii i zależna była 
od Austrii, więc dla zmylenia władz 
wiedeńskich przyjęto statut zatwier
dzonego wcześniej przez władze au
striackie Praskiego Towarzystwa Gim
nastycznego “Sokół”, od którego rów
nież z czasem przyjęto nazwę “Sokół”. 
Lwowskie towarzystwo rozwijało się 
świetnie i wstępował do niego kwiat 
polskiej młodzieży oraz wybitne oso
bistości z galicyjskich miast. Tworzy

się wielka liczba filii towarzystwa 
poza Lwowem, tzw. gniazd sokolich, 
np. w Krakowie, Rzeszowie, Wadowi
cach, w austriackim wtedy Cieszynie

oraz wśród Polonii w Chicago w USA. 
Polskie gniazda sokole powstają rów
nież na ziemiach polskich pod zabo
rem niemieckim. W 1893 roku założo
no Związek Sokołów Wielkopolskich, 
zaś pierwsze gniazdo sokole na Śląsku 
powstało w 1894 roku we Wrocławiu.

Natomiast pierwsze gniazdo na Gór
nym Śląsku założono w październi
ku 1895 roku w Bytomiu. Następnie 
powstawały gniazda sokole w Kato

wicach, w 1896 roku, i 
wreszcie w Rybniku.

W Rybniku pierwsze 
gniazdo sokole założono 
23 lutego 1898 i liczyło 
wtedy około 20 członków 
ćwiczących. Gniazdo to 
jednak musiało działać w 
konspiracji i przetrwało za
ledwie do 1900 roku. W 
tym pierwszym okresie 
działalności w Rybniku 
prezesem sokołów rybnic
kiego gniazda był Florian 
Piecha, a potem Józef Chu
doba, natomiast funkcję 
naczelnika pełnił Walenty 
Klimosz. Ponownie gnia
zdo sokole usiłowano 
utworzyć przed pierwszą 
wojną światową, lecz uda
ło się to zrobić dopiero 21 
grudnia 1919 roku, a pre
zesem rybnickiego gniazda 
był dr Feliks Biały, a se
kretarzem Józef Bober. 
Rybnickie “Sokoły” miały 
też swój sztandar poświę
cony w 1924 roku. Swoje 
osobne gniazda sokole 
miały też: od 1919 roku 
Chwałowice, a od 1920 
roku Niedobczyce, Ka
mień, Boguszowice oraz 

Paruszowiec, gdzie swego czasu na
czelnikiem był widoczny na zdjęciu 
obok Józef Gałeczka.

Śląskie szkoły jeszcze na wiele lat 
przed pierwszą wojną światową nie 
miały początkowo zamiaru skupiać się 
na budzeniu życia polskiego pośród

swoich członków, nie zamierzały rów
nież wiązać się z życiem politycznym, 
chciały zająć się jedynie propagowa
niem szeroko pojętej kultury fizycznej. 
Jednak władze niemieckie utrudniając 
tę działalność zmusiły w pewien spo
sób Związki Sokołów do sprzeciwia
nia się tego rodzaju poczynaniom. Tak 
więc na zjeździe Związku Sokołów w 
państwie niemieckim w 1905 roku w 
Poznaniu podjęto jednogłośnie nastę
pującą uchwałę:
“Głównym naszym celem je s t upra
wianie ćwiczeń cielesnych. Ponieważ 
jednak władze policyjne / . ../  zajmo
wanie się gimnastyką wprost nam 
uniemożliwiają, przeto zmuszeni je
steśmy cel nasz rozszerzyć na budze
nie / . . . /narodowej oświaty.” Spełniły 
więc Związki Sokole poważną rolę w 
odradzaniu się polskiego życia naro
dowego na Górnym Śląsku. Jednak do 
końca pierwszej wojny światowej so
kolstwa ze względów politycznych i z 
obawy przed represjami policyjnymi 
musiały pozostać w konspiracji. Natomiast

miast prawdziwy renesans działalności 
“sokołów” rozpoczął się w czasach 
międzywojennych. Ćwiczenia i zawo
dy drużyn sokolich uświetniały wtedy 
prawie każdą uroczystość, a ambicją 
każdej, nawet małej miejscowości, 
było posiadanie swojego gniazda, czy
li lokalnej drużyny sokolej oraz miej
sca dla ćwiczeń gimnastycznych, które 
zwano sokolniami.

Druga wojna światowa, a po 1945 
roku - PRL, całkowicie zniszczyły ide
ały płynące z sokolich gniazd. Nato
miast dzisiaj, kiedy odbudowanie so
kolstwa byłoby możliwe, brakuje... no 
właśnie, czego nam dzisiaj brakuje? 
Może skrzydeł? Może dostosowanej 
do współczesności lotnej idei, której 
nie zastąpi przecież dzisiejsza moda na 
aerobik czy siłownie?

MAREK SZOŁTYSEK 
Redakcja dziękuje pani Barbarze 
Szymurze za pomoc w zebraniu mate
riałów i zdjęć dotyczących dziejów  
rybnickiego “Sokoła”.

Chłopięca drużyna “sokołów” podczas wykony
wania układu gimnastycznego - “piram idy”

WYRWANE KARTKI 
Z HISTORII

"ŚW IERKLAŃCA" cz.4
Być może hotel i restauracja od po

czątku XIX w. były w rękach żydow
skich. Dzięki informacjom obecnych 
właścicieli “Świerklańca” wiadomo, 
że w 1931 roku cała nieruchomość 
została kupiona przez Emila Serafi
na OGÓRKA od żydowskiej rodzi
ny Mullerów, do której od założenia 
na początku XVIII w. należał browar 
zamkowy - istniejący do dzisiaj.

Kto jak ja miał w rękach odwołanie 
Emila Serafina Ogórka z 21 maja 1958 
roku, wie, że dotknął prawdziwego 
ludzkiego dramatu. Ostatni przed dru
gą wojną światową właściciel “Świer
klańca” urodził się w 1885 roku. Od 
18 roku życia zdobywał praktykę hote
larską. M.in. prowadził znaną przed 
wojną restaurację “Polonia”, która 
znajdowała się u zbiegu obecnych ulic 
Chrobrego i 3 Maja /na skwerze na
przeciw banku/. Brał udział w akcji 
plebiscytowej i był powstańcem, za co 
odznaczono go powstańczym krzyżem 
zasługi. Był też zaprzysiężonym rze
czoznawcą szynkarstwa i hotelarstwa 
na terenie podległym sądom w Rybni
ku i Wodzisławiu. Już jako właściciel 
“Świerklańca” ożenił się z Anną z 
domu Sanecznik i zapewne z tego 
okresu pochodzi prezentowane tutaj 
zdjęcie, przedstawiające małżeństwo 
na krakowskim Rynku.

Gdy w 1939 roku wkroczyli Niemcy, 
Emil S. Ogórek schronił się w Gene
ralnej Guberni. Hotel przejął i eksplo
atował niemiecki “powiernik”. W 
1945 roku właściciel wrócił do zni
szczonego w wyniku działań wojen
nych obiektu. Odbudował go, jak pisze

pisze, “własnymi rękami”, przeprowa
dził konieczne inwestycje i remonty. 
Prowadził przedsiębiorstwo do sierp
nia 1947 roku w nowych, powojen
nych warunkach. Praw
dopodobnie by ocalić 
własność użył wybie
gu: wynajął hotel i re
staurację Związkowi 
Walki Zbrojnej o Nie
podległość i Demokra
cję, którego był człon
kiem, a później rybnic
kiej PSS. Niestety, od 
czerwca 1951 roku 
Prezydium MRN w 
Rybniku objęło pod 
przymusowy zarząd 
państwowy hotel z 
wszystkimi urządze
niami, a PSS nadal 
prowadziła gospodę.
Od 1954 roku zarząd 
przymusowy rozsze
rzono, co ostatecznie 
pozbawiło byłego wła
ściciela jakiegokolwiek 
wpływu na gospodarkę 
w nieruchomości. Bu
dynek niszczał, gdyż 
MPGK nastawiło się na 
osiąganie zeń maksi
mum zysku, a z ewen
tualnych napraw wyko
nywało jedynie te nie
zbędne do jego użytko
wania. “Zniknęły” 
gdzieś cenne ruchomo
ści, jak  na przykład 
kryształowy żyrandol z

głównej sali oraz łóżka i lustra z pokoi 
hotelowych. Z czasem 17 pomieszczeń 
hotelu przerobiono na biura...

Całkowite wyeliminowanie właści
ciela, odsunięcie od możliwości wpły
wu na gospodarowanie obiektem Emil 
Serafin Ogórek przyjął jako osobistą 
klęskę: to “ostatecznie mnie pognębi
ło”. Tym bardziej, że musiał patrzeć 
na upadek dorobku własnego życia / 
wcześniej pochował też żonę/. Jego 
odwołanie z 1958 roku /miał już wtedy 
73 lata/ nie odniosło skutku. A zdawał 
sobie doskonale sprawę z tego, że komunistyczne

Kina
_______________

“APOLLO”
27 stycznia, godz. 16.30, 18.15; 28 
stycznia, godz. 16.30; 29 stycznia - 1 
lutego, godz. 16.30, 18.15 “SYRE
NY” prod. ang.-austral. /od lat 18/
27 stycznia, godz. 20.00; 28 stycznia, 
godz. 18.15; 29 stycznia - 1 lutego, 
godz. 20.00; 2 lutego, godz. 17.00, 
19.15 “UWIĘZIONA HELENA”, 
prod. USA /od lat 18/

DKF “EKRAN” przy TZR 
Poniedziałek, 30 stycznia, godz. 
18.00, “MR JONES”, prod. USA oraz 
“KACZA ZUPA”, prod. USA z braćmi

komunistyczne “prawo” wydarło mu z 
rąk obiekt zabytkowy, jak mało który 
związany z historią miasta. Walory 
architektoniczne i kulturalne “Świer
klańca” oceniał jako porównywalne 
z budynkam i obecnego Ratusza i 
Sądu. Co gorsza, miał oczywiście ra
cję! Nie dożył: zmarł 13 czerw ca 
1962 roku.

Dopiero we wrześniu 1991 roku 
jego spadkobiercy odzyskali obiekt na 
własność - po czterdziestu latach! Od 
października ubiegłego roku zarządza
j ą  już “Świerklańcem” samodzielnie, 
jest więc szansa, że obiekt wróci do 
dawnej świetności. Po niezbędnych - 
acz mniej widocznych dla oka - już 
wykonanych remontach czeka ich je
szcze renowacja górnej sali oraz ele
wacji budynku. Na honorowym miej
scu stanęła odnaleziona przy remoncie 
piwnic zabytkowa kasa produkcji ame
rykańskiej z 1892 roku - ciągle spraw
na! Monika Roter - Pasternak - kie
rownik lokalu - widzi jego szansę w 
podjęciu tradycji starej jak Rybnik: w 
połączeniu dobrej kuchni i niewygóro
wanych cen z popularną rozrywką. Ale 
to już inna historia...

GRZEGORZ WALCZAK

Przedwojenny właściciel "Świerklańca” Emil Sera
fin Ogórek z żoną Anną na krakowskim rynku. 
Zdjęcie z lat trzydziestych.

braćmi Marx /z cyklu “Wielkie kome
die”/

“PREMIEROWE " przy TZR 
Piątek 27 stycznia, godz. 14.00 
Sobota, 28 stycznia i niedziela, 29 
stycznia, godz. 15.00; poniedziałek 
30 stycznia, godz. 15.00 i 17.00; 31 
stycznia - 2 lutego, godz. 16.00 i
18.00, “BRZDĄC W OPAŁACH” 
prod. USA /b/o/

“WRZOS” - Niedobczyce 
Niedziela 29 stycznia, godz. 17.00 
oraz 30 stycznia, godz. 11.00, “TER
MINATOR 2” prod. USA /od lat 14/, 
cena biletu 2 zł i 2,50 zł

“ZEFIR” - Boguszowice 
27 - 29 stycznia, “KRÓL LEW”, 
prod. USA /b/o/ - projekcje dla szkół i 
przedszkoli
29 stycznia - 2 lutego, godz. 17.00 i
19.00, “MOJA DZIEWCZYNA II” , 
prod. USA /od lat 12/

Koncerty
Teatr Ziemi Rybnickiej 

Piątek, 27 stycznia, godz. 18.00, kon
cert w wykonaniu uczniów Państwo
wej Szkoły Muzycznej w Rybni
ku, wstęp wolny

KINO “APOLLO”
28 stycznia od 20.00 do 2.00 

Mała Scena Rybnicka 
Sobota, 28 stycznia od 19.00 do 1.00 , 
cena 4,- zł

Restauracja "Olimpia"
Piątek, 27 stycznia od 20.00 do 2.00, 
cena 3,- zł

Zabawy
Mała Scena Rybnicka 

Niedziela , 29 stycznia od 17.00 do 
22.00 ZABAWA TANECZNA w ryt
mach przebojów lat 60. i 70., cena 2,- zł

/gw/

Dyskoteki
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Zarząd Miasta informuje    Ogłoszenia drobnej    W r a z i e  p o t r z e b y
Zarząd Miasta Rybnik

ogłasza
przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości i najem lokali użytkowych. 
Przedmiotem przetargu jest:
sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Willowej 28, stanowiącej własność 
Gminy Miasta Rybnik. Nieruchomość zabudowana, zapisana jest w KW 646 
Rzędówka, parc. nr 3912/54 K.m. 1 Leszczyny dod. Kamień , obręb Kamień o 
pow. 1016 m2.
Wartość składnika budowlanego 22.775,40 zł
Wartość składnika gruntowego 7.122,57 zł
Cena wywoławcza 29.900,00 zł
Najem lokali użytkowych położonych w Rybniku na stawkę miesięczną czynszu 
za 1 m2 pow. użytkowej na działalność gospodarczą

Lp. Usytuowanie lokalu pow. lokalu w m2 wizja w dniu godz. stawka 
wyjściowa za 1 m2 wadium w wys. zł

1. Sobieskiego 22 53,40 30.01.95 9-11 11,00 500,00
2. Młyńska 4 80,50 31.01.95 9-11 4,50 500,00
3. Zamkowa 8 71,40 1.02.95 9-11 4,50 500,00
4. Raciborska 20 17,90 2.02.95 9-11 4,50 500,00
5. Orzeszkowa 9 25,00 3.02.95 9-11 4,50 500,00
6. Orzeszkowa 9 65,00 3.02.95 9-11 4,50 500,00
7. Powstańców 34 90,00 2.02.95 9-11 4,50 500,00
Do stawki niniejszego czynszu za 1 m2 naliczony zostanie obowiązujący poda
tek od towarów i usług tzw. VAT.
Wizja nieruchomości położonej przy ul. Willowej 28 nastąpi w dniu 3 lutego 
1995 roku od godz. 9.00 - 11.00.
Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Lokalowego Urzędu Miasta 
Rybnika, tel. 24-168 lub 25-344.
Przystępujący do przetargu zobowiązani są wnieść wadium na w/w nierucho
mość w wys. 10 proc. ceny wywoławczej oraz 500,00 zł od każdego lokalu prze
znaczonego na najem, które należy wpłacić najpóźniej do dnia przetargu do 
godz. 9.30 w kasie tut. Urzędu Miasta, ul. Chrobrego 2.
Dodatkowo należy wpłacić koszt organizacyjny przetargu w wys. 10,00 zł. 
Przetarg odbędzie się w dniu 6 lutego 1995 roku o godz. 10.00 na lokale użytko
we, o godz. 11.00 na sprzedaż nieruchomości na I piętrze, sala nr 37 w budynku 
Urzędu Miasta Rybnika przy Chrobrego 2. W przypadku wygrania przetargu 
wadium zalicza się na poczet celny nabycia nieruchomości lub odpłatności czyn
szowej lokalu. Wadium przepada w przypadku uchylenia się od zawarcia sto
sownej umowy uczestnika wygrywającego przetarg. Uczestnik przetargu winien 
zapoznać się z regulaminem przetargu, który jest do wglądu w Wydziale Loka
lowym Urzędu Miasta Rybnika przy ul. 3 Maja 12. Zastrzegamy sobie prawo 
odstąpienia w każdej chwili od przetargu bez podania przyczyny.

SPRZEDAM FIATA 126P, 
rok prod. 1989. 

Rybnik-Wielopole,
Górna 11a

* * *

SPRZEDAM PASZOCIĄG 
do kurnika.
Typ DP-165.

Tel. (0-496) 43-38, 
po godz. 20.00

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.

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 27 stycznia do 2 lutego, Rybnik, 
ul. Broniewskiego 23 , tel. 23-042.

WYCENA NIERUCHOMOŚCI
Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK 

tel. 27-616

CENNIK OGŁOSZEŃ W GAZECIE RYBNICKIEJ"

...U NAS• 1 c m 2  - 0 .8 0  z ł (8 .0 0 0  zł)
•  1 /4  s tro n y  - 9 0  z ł ( 9 0 0 .0 0 0  zł)
•  1 /2  s tro n y  - 1 6 0  zł ( 1 .6 0 0 .0 0 0  zł)
•  3 /4  s tro n y  - 2 4 0  zł ( 2 .4 0 0 .0 0 0  zł) S Z Y B K O
•  1 s t r o n a  - 3 0 0  z ł ( 3 .0 0 0 .0 0 0  zł) 
• 1 s ło w o  - 0 .5 0  z ł ( 5 .0 0 0  zł) I TAN IO

Zarząd Miasta Rybnika 
ogłasza

USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHO
MOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA RYBNIKA

1/ parcele nr 3390/128 i nr 3388/127 o łącznej powierzchni 515 m2, zapisa
ne w księdze wieczystej 867 - teren zorganizowanego budownictwa jednoro
dzinnego - dzielnica “WAWOK”, ul. Sikorek 
cena wywoławcza: 5.200,00 zł
2/ parcela nr 2168/290 o powierzchni 817 m2, zapisana w księdze wieczystej 
4366 - teren zorganizowanego budownictwa jednorodzinnego - dzielnica Ka
mień, ul. Teofila Bieli 
cena wywoławcza: 5.800,00 zł
3 / parcele nr 1515/100 i nr 3716/85 o łącznej powierzchni 1608 m2, zapisa
ne w księdze wieczystej 74.981 - teren położony przy ul. Powstańców Śl. w 
Rybniku /przed torem kolejowym/, przeznaczony pod zabudowę magazyno
wo-składową
cena wywoławcza: 23.685,00 zł
4 / parcela nr 3306/128 o powierzchni 401 m2, zapisana w księdze wieczystej 
97.129 - teren zorganizowanego budownictwa jednorodzinnego - dzielnica 
“PÓŁNOC”, ul. Zajęcza 
cena wywoławcza: 4.090,00 zł
5/ parcela nr 3760/8 o powierzchni 475 m2, zapisana w księdze wieczystej 
113.737 - teren położony przy ul. Cierpioła /obok posesji Cierpioła 9/ prze
znaczony pod zabudowę mieszkalną 
cena wywoławcza: 6.703,00 zł
Bliższych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzę
du Miasta Rybnika przy ul. Miejskiej 7, pokój 78, tel. 22-364.
Wizje na nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży odbędą się w dniu 
poprzedzającym przetarg w godzinach od 10.00 do 13.00.
Zainteresowanych wzięciem udziału w wizji prosi się o zgłoszenie telefonicz
ne pod nr tel. 22-364 w dniu 3 lutego 1995 roku. Przetarg odbędzie się w 
dniu 6 lutego 1995 roku, o godz. 11.30 w sali nr 37, I piętro budynku 
Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2.
Wadium od każdej nieruchomości wynosi 10 proc. ceny wywoławczej, które 
należy wpłacić w kasie tut. Urzędu Miasta najpóźniej w dniu przetargu do 
godz. 11.00.
Dodatkowo należy wpłacić koszt organizacyjny przetargu w wysokości 10,00 
zł od jednej nieruchomości.
W przypadku niezawarcia umowy przez wygrywającego przetarg, wadium nie 
podlega zwrotowi.
Regulamin przetargu jest do wglądu w W ydziale Geodezji i Gospodarki 
Gruntami Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Miejskiej 7, z którym uczestnik 
przetargu winien się zapoznać.
Zarząd M iasta Rybnika zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, 
względnie unieważnienia jego wyników bez podania przyczyny.

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.

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,-
"Dziś fotografujesz - dziś masz zdjęcia"

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 

SALON 
NA RONDZIE

Rybnik, ul. Wodzisławska 54, 
tel. 22-727

Przyjm ujem y do sprzedaży 
kom isowej sam ochody 

zachodnie od 1989 
oraz krajowe od 1991 roku. 

Ekspozycja bezpłatna w budynku 
salonu, sprzedaż ratalna.

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

Środowa Giełda Cenowa

BEZPŁATNE PORADY 
PRAWNIKA 

w "Gazecie Rybnickiej"

W  p ią tk i  w  godz. 1 5 .00 -17 .00  

w s ied z ib ie  n a sze j red a kc ji 

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

b ezp ła tn ie  p o ra d .

M ię s o schab
wolowe
extra

szynka wp. 
gotowana śląska

PIOTROW SK I 9,06 9,11 12,45 7,02
Jastef, Raciborska 22 8,60 8,30 12,40 6,65
TA R G 7 ,90 -8 ,80 8 ,80 -9 ,10 12,80-13,00 7 ,1 0 -7 ,2 0

Owoce/Warzywa cytryny pomarańcze marchewka ziemniaki

R a c ib o r s k a  15 3,20 2,25 0,90 0,90
M ie jsk a  2 3,00 2,40 0,80 0,90
T A R G 3,00 1 ,80-2 ,00 1,00 1,00

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

R y n k o w y 1,90 1,70 3,00 1,00
J a n  N o g a 1,80 1,50 3,00 0,90

T A R G 1,75 1,50 0,23 - 0,28 0 ,8 0 -0 ,9 2

W a lu ty 100
dolarów

100
marek

100 koron 
czeskich

100 franków 
francuskich

P e w e x  d u ż y 238,00\241,00 157,50\158,80 8,658,85 45,00\46,00
Delikatesy, ul. Miejska 238,00\241,00 157,50\159,00 8,65\8,85 45,00\45,80
G allu x , R y n e k 238,00\241,00 157,50\159,00 8,70\9,00 45,00\45,50
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 Koszykówka   Koszykówka 

Turniej m iast 
R O W -u

W połowie stycznia w Rybniku odbył 
się kolejny turniej koszykówki dziecię
cej chłopców rocznik 1982 i młod
szych, którego organizatorami byli 
MKKS “Rybnik” i MOSiR Rybnik. 
W turnieju wzięło udział 5 drużyn reprezentujących

MKKS “Rybnik” zdobyła drużyna 
Rybnika “Centrum”. Zawodnicy tej 
drużyny trenują w sali Komendy Poli
cji w Rybniku i wywodzą się ze szkół 
2, 4, 9, 26 w Rybniku. Należy podkreślić

prezentujących: Pawłowice, Jastrzębie, 
Leszczyny oraz dwie drużyny rybnickie 
z “Nowin” i “Centrum”.

W wyniku rozgrywek puchar Preze
sa

LISTA PRZEBOJÓW 
DJ. GRZEGORZ J. 

NOTOWANIE 3 Z 27.01.1995 
“OLIMPIA” TOP 20 DANCE

1. SCOOTER - Hyper,Hyper
2. MO DO - Super gut
3. HERBIE - Pick it up
4. REDNEX Cotton eye Joe
5. THE OUTHERE BROTHERS  
Don't  stop
6. PHARAO - There is a star
7. MARK”OH - Tears don 't lie
8. C.H.P. - Flying high
9. MELODIE MC - Give it up!
10. LOOK TWICE - Move that body
11. STACHURSKY - Taki jestem
12. K2 - Die nachtigal singt
13. WHIGFIELD - Anothere day
14. MR. PRESIDENT - Up-n-way
15. SAMIRA - When I look into your 
eyes
16. 2 UNLIMITED - No one
17. BLACK ROSE - Melody
18. BASS BUMPERS - Good fun
19. MADUAR -  Do it
20. U96 - Love religion

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.

podkreślić, że trenerzy MKKS “Rybnik” 
współpracują z nauczycielami wf z re
jonu Rybnika, Jastrzębia, Żor, Pawło
wic, Czerwionki - Leszczyn i organiza
cja turniejów koszykówki jest jedną z 
form współpracy. W tym miejscu nale
żałoby wymienić takich nauczycieli wf 
jak: B. Morciak - SP4, M. Kotyrba - 
SP5, Z. Szaraniec - SP 9, G. Wistuba
- SP10, A. Szruba - SP13, A. Wdowi
kowski - SP21, J. Nowobilski - SP26, 
M. Michalak, K. Skrzydeł - SP31, J. 
Kancelista - Leszczyny, W. Kozioł - 
SP 16. M. Dusza- Pawłowice, A. Kuż
dżoł. R. M iłoś, A. Płaczek - J a
strzębie.

Na zakończenie turnieju nagrody 
książkow e ufundowane przez 
MKKS wręczono wyróżniającym 
się zawodnikom: M. Kowalczyko
wi, R. Polokowi - “Centrum”, K. 
Zygmuntowi, A. Kozakowi - “No
winy”, S. Polakowi, M. Gonsko
wi - Pawłowice, M. P ichórowi,  
M. Korusowi - Leszczyny, Ł. 
W iertelczykowi, K. Piwowarowi
- Jastrzębie.

Organizatorzy dziękują dyrekto
rowi MOSiR-u Rybnik za udostęp
nienie sali MOSiR-u do zawodów. 
Należy podkreślić również spraw
ną organizację turnieju i wzorowe 
sędziowanie przez młodych zawo
dników MKKS Rybnik: P. Lipkę, 
K. Borgula i A. Kisiela.

K olejny turniej o rgan iza to rzy  
przewidują na 18 lutego ’95 o go
dzinie 9.00 w Domu Energetyka w 
Rybniku.

Salon F ry zjersk i

"R E N E S A N S "
Rybnik - róg ul. Reja i Sobieskiego, tel. /036/ 22585

Masz problem z fryzurą? Wstąp do nas! 
Nasza propozycja to:

KOMPUTEROWY DOBÓR UCZESANIA, 
DŁUGOŚCI I KOLORU WŁOSÓW

Do wyboru ponad 200 różnych fryzur dla pań i panów 
Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 9.00 - 17.00 

w soboty od 8.00 - 13.00 
Istnieje możliwość rezerwacji telefonicznej 

pod nr telefonu 22-585

Piłka nożna Żużel Żużel

Czas na młodychDobry start 
nowego 
klubu

Rybnicki Klub Piłkarski przejął 
działalność sekcji piłki nożnej od 
postawionego w stan likwidacji KS 
“ RO W ” Rybnik. Obecnie nowy 
klub prowadzi za jęcia  z trzema 
drużynami juniorów i zespołem se
niorów w ystępującym  w klasie 
“A”.

Zawodnicy w tej chwili uczestni
czą w treningach ogólnorozwojo
wych, ale już  w lutym rozegra ją  
kilka spotkań sparringowych. Ry
walami drużyny RKP będą zespoły 
“Kolejarza” Rybnik, “Rymer” Nie
dobczyce, “Po lon ii” Niewiadom, 
“ Energetyka” Rybnik oraz “ P ło
mienia” Połomia. Najciekawiej za
pow iada się mecz rybniczan z 
p ierwszoligową “ W artą” Poznań, 
który odbędzie się 17 lutego o 
godz. 12.00. Rybnicki klub dyspo
nuje już obecnie nieźle wyszkolo
nymi juniorami. W rozegranym w 
Jaśle tu rn ie ju  o Puchar Nafty 
podopieczni trenera Andrzeja 
B ruździńsk iego  zajęli czwarte 
m iejsce /na 12 s ta rtu jących d ru
żyn/, a najlepszym  bram karzem  
turnieju został rybniczanin Michał 
Hamerski. Wyjazd na turniej był 
m ożliwy dzięki pomocy firmy 
“Juko-Oil” działającej przy Rafi
nerii Czechowice. Obecnie jest to 
główny sponsor klubu.

Chętni do uprawiania piłki noż
nej w Rybnickim Klubie P i łka r
skim mogą zgłaszać się w każdy 
pią t ek w g o d z .  17.00 - 19 . 00  na
boisku treningowym przy ul. G li
wickiej. Wtedy też dyżury pełnią 
członkowie zarządu.

/P .S ./

Kronika policyjna

Dwa na raz
W nocy z 15 na 16 stycznia przy ul. 

Chabrowej nieznani sprawcy włamali 
się do poloneza kradnąc radiomagne
tofon Phillips wartości 500,- zł. Okra
dziona została także zaparkowana w 
pobliżu ciężarówka volvo. Złodzieje 
zabrali radiotelefon, CB-radio, radio
odtwarzacz i kalkulator. Straty wynio
sły 3.000,- zł

Komputerowi włamywacze
Między 13 a 16 stycznia włamano 

się do pomieszczeń przedsiębiorstwa 
oświatowego WUR przy ul. Sobieskie
go. Sprawcy zabrali dwie stacje dys
ków, klawiaturę i drukarkę do kompu
tera. Straty wyniosły 4.000,- zł 

Polonezem w drzewo
16 stycznia o godz. 23.30 w Kamie

niu przy ul. Willowej polonez kiero
wany przez nieznanego kierowcę zjechał

W Rybnickim Klubie Motoro
wym faktem stało się to, o czym 
mówiono od dawna. Zarząd zdecy
dował się na radykalne odmłodze
nie żużlowej drużyny. Wszystkim 
zawodnikom pozostawiono wolną 
rękę i um ożliw iono dalsze up ra
wianie sportu w dowolnie wybra
nym klubie. Nie było “cen zaporo
w ych” na rybnickich żużlowców. 
Sprawiło to, że zawodnicy wysta
wieni na listę transferową szybko 
stali się obiektami zainteresowania 
innych klubów.

I tak w najbliższym sezonie za
służeni rybniccy  sportow cy - 
Adam Paw liczek i Henryk Bem
będą występowali w barwach Gru
dziądzkiego Klubu M otorowego. 
Ich transfer  ma charakter  def in i
tywny. Również Eugeniusz Sku
pień już  ostatecznie został zawo
dnikiem “Włókniarza” Częstocho
wa. Natom iast Mirosław Korbel 
został na najbliższy sezon wypoży
czony do “Polonii” Piła.

Trochę żal, iż tych doświadczo
nych zawodników nie będzie już w 
Rybniku, ale od nadchodzącego  
sezonu w rybnickiej drużynie bę
dzie występowało sporo m łodzie
ży. Daje to podstawy do stwierdze
nia, że proces przebudowy zespołu 
postępuje we właściwym kierunku. 
Młodzi zawodnicy nabiorą rutyny i 
za dwa, trzy lata będą mogli śmia
ło rywalizować z najlepszymi. Bo
jowość młodzieży zostanie wsparta 
doświadczeniem Antoniego Sku
pienia, który powrócił do Rybni
ka. Oprócz występów  na torze za
wodnik ten zadeklarow ał pomoc 
trenerowi Jerzemu Grytowi w 
prow adzeniu  zajęć z adeptami 
szkółki żużlowej. Zakończone zostały

zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. 
Pasażer doznał ogólnych potłuczeń 
ciała.

Wywieźli ziemniaki
W nocy z 16 na 17 stycznia włama

no się do betonowego bunkra - maga
zynu na terenie Szpitala dla Nerwowo 
i Psychicznie Chorych przy ul. Gliwic
kiej. Sprawcy wyłamali kraty z okien
ka-świetlika i skradli tonę ziemniaków 
wartości 600,- zł.

Buty na zimę
18 stycznia w domu handlowym 

“Merkury” pracownik ochrony mienia 
zatrzymał na gorącym uczynku 28-let
niego mężczyznę, który skradł buty 
warte 61,- zł

Z koszem po telefon 
18 stycznia o godz. 23.45 patrol po

licji ujawnił włamanie do sklepu So
nar w budynku “Hermesa”. Nieznany 
sprawca przy użyciu kosza wybił szy
bę i skradł aparaty telefoniczne.

Do “malucha” po fotele 
W nocy z 15 na 16 stycznia włamano

zostały rozmowy z zawodnikami za
granicznymi. Na najbliższy sezon 
zakontraktow ano Czecha Petra  
Vandirka i Anglika Martina Du
garda. Nowym kapitanem drużyny 
został Eugeniusz Tudzież.

W ubiegłym  tygodniu  zarząd 
RKM-u spotkał się z prezydentem 
Rybnika Józefem Makoszem, wła
dzami miasta i z przedstawicielami 
firm sponsorujących rybnicki żu
żel. Władze miasta zadeklarowały 
dalsze wspieranie działalności klu
bu, a sponsorzy obiecali, że w mia
rę posiadanych możliwości ich po
moc dla “czarnego sportu” nadal 
będzie znacząca. Klub otwarty jest 
dla sponsorów  - miejsca na ban
dach jest dużo i również nowe fir
my będą bardzo mile widziane w 
żużlowej rodzinie.

Obecnie zawodnicy coraz inten
sywniej trenują przed zbliżającym 
się sezonem. Uczestn iczą w zaję
ciach ogólnorozwojowych prowa
dzonych przez trenera Pawła Poj
dę oraz ćwiczą w siłowni, na base
nie i b iega ją  w terenie. Również 
m echanicy  nie próżnują . T rw ają  
intensywne prace nad sprzętem - 
zarówno nad maszynami zawodni
ków kontraktowych, jak i nad mo
tocyklami używanymi w szkółce. 
Ponadto zakupiono sporo sprzętu 
właśnie dla szkółki żużlowej. Wy
maga on jeszcze “dotarcia” i mło
dzi adepci będą mieli zagwaranto
wane optym alne warunki do t r e
ningów. W lutym zawodnicy wyja
dą na obóz kondycyjny, później j e
szcze osta tni “ sz l i f  fo rm y” , i w 
marcu ponownie zawarczą żużlowe 
motory.

PIOTR SZWEDA

włamano się do fiata 126 p zaparkowanego 
przy ul. Wrębowej. Sprawcy skradli 
tylne siedzenie, oparcie i lampę o war
tości 1.000,- zł.

Bombowy dowcip 
19 stycznia o godz. 13.20 nieznany 

mężczyzna powiadomił telefonicznie 
dyrektora SP 18 w Boguszowicach o 
podłożeniu bomby w tej szkole i odda
lonym o 50 m pawilonie sklepowym. 
Na miejsce udała się grupa z Komendy 
Rejonowej Policji w Rybniku z psem 
przeszkolonym do wykrywania mate
riałów wybuchowych. Po przeszuka
niu pomieszczeń nie znaleziono żad
nego ładunku wybuchowego.

Wzięli komputer i zegarek 
W nocy z 21 na 22 stycznia między 

13.30 a 0.30 nieznani sprawcy włama
li się do budynku jednorodzinnego 
przy ul. Górnośląskiej po wyłamaniu 
okienka piwnicznego. Z mieszkania na 
parterze skradli 1.500,- zł oraz kompu
ter i magnetofon o łącznej wartości 
1.700,- zł. Po wejściu na piętro zabra
li 200,- zł, 450 DM, zegarek “Czajka” i 
słodycze o łącznej wartości 1.000,- zł.

Podpalony kiosk
22 stycznia przy ul. Saint Vallier 

dwóch nieznanych sprawców podpali
ło kiosk oblewając go środkiem łatwo
palnym. Straty wyniosły 5 mln starych 
złotych.

Śmierć w “Czynie”
22 stycznia o godz. 8.00 pracownik 

baru “Czyn” w Niewiadomiu w ubika
cji znalazł zwłoki 50-letniego mie
szkańca tej dzielnicy. Policja nie 
stwierdziła działania osób trzecich.

/jak/

Sklep “HADAR"
poleca : łączniki i rury 

do instalacji wodociągowej typu 
Genova /klejone/ 

oraz polipropylen /na zgrzewanie/, 
a także miedziane. 

Oferujemy również materiały 
instalacyjne.

ul. Pełczyńskiego 5, tel. 25656

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5 7



FUJICOLORZdjęcie 
z albumu czytelników

Nie ma to jak inteligentny rozmówca.
Zdj.: Aneta Gawrysiak

Zapraszamy naszych Czytelników do wspólnego oglądania zdjęć. 
Wystarczy przyjść do redakcji z ciekawym zdjęciem, które po skopio
waniu natychmiast zwrócimy. /Można też wrzucić je do naszych "żół
tych skrzynek"/. Autora najsympatyczniejszego lub najbardziej 
"odjazdowego" zdjęcia firma "EKSPRES FUJI", Rybnik, ul. 
Reja 2 nagrodzi bezpłatnym wywołaniem i wykonaniem odbitek z 
rolki filmu.

Rybnik, Rynek 7

Wśród autorów 
prawidłowych 

rozwiązań 
rozlosujemy 

2 bony towarowe 
po 20 zł

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

Rybnik, Rynek 7

Poziomo: A/  do naśladowania, B/  był Radziecki, C/  do dziele
nia z żoną, D/  wesoły teatrzyk, E/  skacze na pochyle drzewo, F/  
w dal lub na bank, G/  można z kimś na nim mieć, H/ zwycięża
nie to jego zadanie, I/ trójkąt z miarą, J/  śpiewa skowronek i 
budzi się dzionek
Pionowo: 1/ do brania np. słoneczna, 2/metal na medal, 3/krąż
y  wokół Słońca, 4/ ujrzycie ją w korycie, 5/ miejsce na ordery, 

6/kolorowa kuzynka wróbla, 7 /gdy słońce mocno świeci, 8/ 
pies czołgista, 9/ ten od reduty, 10 /zawsze ma przyczynę 
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie po upo
rządkowaniu liter wg szyfru: A-8,D-10,J-8,G-9,J-3„ F-5,I-7,J- 
9,G-4,E-6„ B-6„ A-2„ B-10,E-4,H-3,F-3,D-9,J-9,H-1,C-8,H- 
3,B-6„G-4,D-5„ H-9,A-4,C-2,H-9,A-6,B-9„A-10,I-3,C-6„A- 
1,E-6,H-9,E-3,F-3.
Na rozwiązanie wraz z kuponem czekamy 10 dni od daty ukaza
nia się numeru. Rozwiązania prosimy przesłać na kartkach po
cztowych na nasz adres, lub wrzucać do naszej “żółtej skrzyn
ki” /Kościuszki 54/.
Nagrody na rozwiązanie krzyżówki nr 2 z hasłem “ZERO 
SZUKA ZERA SOBIE NA PARTNERA” otrzymują: Brygida 
STRZAŁA, ul. Sławików 5b/6, 44-200 Rybnik; Teresa ZA
RZYCKA, ul. 3 Maja 22, 44-200 Rybnik.
Nagrody do odebrania w redakcji.
Przepraszamy czytelników za czasowy brak “żółtej skrzyn
ki” w Rynku 12, spowodowany remontem budynku.

Pod znakami zodiaku
BARAN - 21.03. - 20.04. - Najbardziej ze wszystkiego pragniesz utonąć w czyichś 
ramionach. Niestety, los jest nieubłagany i szykuje Ci raczej utonięcie we łzach z 
powodu niespodziewanego rozstania. Pociesz się - będzie ono trwać bardzo krótko... 
BYK- 21.04. - 20.05. - Będziesz potrzebował wsparcia przyjaciół, by dobrze wypaść 
w oczach potencjalnego pracodawcy. Najbliższa przyszłość pokaże więc czy życzli
wość, j aką deklarują wiadome osoby, jest szczera.
BLIŹNIĘTA - 21.05. - 21.06. - Sytuacja nie jest aż tak skomplikowana jak Ci się na 
pierwszy rzut oka wydawało. Po zastanowieniu się dojdziesz do wniosku, że można 
z niej wyciągnąć sporo korzyści, przede wszystkim dla własnego zdrowia.
RAK - 22.06. - 22.07. - Jesteś przepełniony uczuciami, niekoniecznie pozytywnymi, 
które miałbyś ochotę natychmiast wyrazić. Wstrzymaj się, bo to nie jest dobij czas 
na porachunki osobiste, tym bardziej, że dysponujesz małą ilością powodów i fak
tów.
L E W  -  23.07. - 23.08. - Twoja zbytnia obowiązkowość może doprowadzić do kłopo
tów zdrowotnych. Nikt nie jest z żelaza, od czasu do czasu trzeba odpocząć. A kto 
wie czy Twoja nadgorliwość nie jest wręcz źle odbierana?
PANNA - 24.08. - 22.09. - Musisz wyzwolić się spod wpływu grupy starszych osób, 
które, choć w dobrej wierze, blokują Twoje przedsięwzięcia, uważając je  za zbyt ry
zykowne. Miej jednak cierpliwość wysłuchać od nich paru “dobrych ” rad.
WAGA - 23.09. - 23.10. - Wygląda na to, że pewne niezwykłe osoby pojawią się w 
Twoim życiu tylko po to, by ułatwić Ci decyzję dotyczącą dalekiej podróży. Twoich 
najbliższych pozostawisz pod dobrą opieką.
SKORPION - 24.10. - 22.11. - Ujmujesz i przyciągasz ludzi swoim urokiem. Gorzej 
jednak z utrzymaniem ich przy sobie, bo przestajesz się kontrolować i co bardziej 
“skorpionie ” cechy charakteru odstraszają tych bardziej wrażliwych. Praca nad 
sobą może jednak zdziałać cuda.
STRZELEC - 23.11. - 21.12. - Wszystko toczy się jakby poza Tobą. Na nic zda się 
instynkt, intuicja, a nawet rozum, kiedy wszystko zależy od “walki na górze ”. Trze
ba się więc uzbroić w cierpliwość i... przeczekać.
KOZIOROŻEC - 22.12. - 20.01. - Nie cierpisz braku profesjonalizmu w działaniu, 
zamiast jednak rzucania sarkastycznych uwag, siądź z delikwentem i podziel się z 
nim swoją wiedzą. Będzie Ci wdzięczny, a Ty odczujesz satysfakcję.
WODNIK - 21.01. - 19.03. - Jeżeli dzień rozpoczniesz od wyliczania porażek dnia 
poprzedniego, masz duże szanse by i nowy okazał się pechowy. W Twoim przypad
ku zasada pozytywnego myślenia może mieć szczególnie szerokie zastosowanie.
RYB Y - 20.02. - 20.03. - Brakuje Ci umiejętności osiągania stanu spokoju w ogniu 
wydarzeń, masz za to zbyt rozwinięte poczucie winy. Może to skłoni Cię jednak do 
zweryfikowania opinii, które wydałeś zbyt pochopnie?

Białe jest 
piękne...

Ostatnie opady śniegu i lekki mrozik 
sprawiły, że nasz brudny, czarny Śląsk 
okrył się białą, czystą po
włoczką. Nie na długo zre
sztą, ale starczyło, by przy
szło nam na myśl, że na tle 
ośnieżonego krajobrazu 
świetnie wygląda biały strój.
Jak każdej zresztą zimy, tak i 
w tym sezonie wielu projek
tantów przygotowało choćby 
jedną białą propozycję. 
Podziwiałyśmy więc białe 
lub kremowe cudowne flau
sze i uszyte z nich długie 
płaszcze, sztuczne futra, bia
łe puchate kurtki, buty za ko
lana i wiele, wiele innych 
białych cudowności. I jak to 
wszystko pięknie wygląda na

Fatałachy z naszej szafy 
zdjęciach w żurnalach. Bo przecież my 
możemy sobie o tym co najwyżej po
marzyć i wybrać z tych propozycji te 
rzeczy, które bez bólu można wrzucić 
do pralki. A więc bawełniane kurtki, 
legginsy, czapki, szaliki, rękawiczki, 

golfy. Gorzej z 
flauszowym pła
szczem, bo zabru
dzenia są widocz
ne natychmiast, a 
czyszczenie białej 
wełny jest u nas 
jeszcze sprawą 
bardzo trudną. I 
choć białe jest 
piękne, w naszym 
środowisku kło
potliwe. Nośmy 
zatem biel w 
górach, gdzie 
śnieg czysty.

Wróżka

5  m inut łam ania  głow y

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 bonu towarowego 
wartości 200.000 zł
Rozwiązania prosimy przesłać na kartkach pocztowych na nasz adres, lub wrzucać do naszej 
‘żółtej skrzynki” /Kościuszki 54/. Za rozwiązanie łamigłówki z nr 2 nagrodę otrzymuje: Oskar 
SZEWCZYK, ul. Raciborska 4b/3, 44-200 Rybnik.

F ajniście  j e s t  w zima. B io łe 
g w io zd k i  śn iygu  topiom se na 
naszych licach, parki som p rzy
kryte biołom pierzynom, a kożdo 
sztacheta mo bioło hałba, choćby

Dej se pozór!

choćby sie na muzyka karnawałowo  
wybiyrała. W szyndzie b io ło, aż 
łoczy łod tyj bielości bolom. Każ
dy godo, przido sie tako richtik  
zima. Mróz wszystke bakcy le  
grypowe i bele jake chrobole wy
niszczy. Ale zima umi być niy  
ino p iy k n o  ja k  z lan szaft , isto  
umi być tyż łoszydliwo. Trza dać 
p ozór  ja k  diosi na kożdym kro
ku. N iy jedn ym u  szo ferow i,  co 
gno szusiato po łoblodzonyj dro
dze, auto może ch neda zadkiym  
zaczonć c iepać  abo walca za
zwyrtać. Kerzy chodzom szłapcu
gym, tyż niy som lepi dran. Styk
nie sie  troch a za m a m la s ić  i 
drzist, leżysz jak  długi.

M arek tyż se niy do ł p o z ó r . 
Depnoł jakosik  szmatlawo na ło
b lodzonych  schodach, rypn o ł 
rynkom ło gylynder i mo jom te
raz w g ipsferban dz ie .  Trocha 
mu tego gipsu zowiszcza, bo niy 
umi w szkole pisać. Prawo rynka 
mo sztajfno a majkutym isto niy 
jest.

Rynka w gipsie to je s t  je szcze  
ps in co  wele tego, co sie je d n y j  
dzio łszce z naszego placu p r z y
trefiy ło .  S jy żd ża ła na son kach 
kole naszych bloków ino z ma
lutkij  górki. Niy dała se pozór i 
du g ła san kam i do słupka. Tak 
sie f e s t  poharatała, że leży teroz 
w la zarycie i j e s t  sn io m brem
slich.

Chneda bydom ju za ś  fe ry je  i 
m oga se ło dwa grosze  zaw eto
wać, że śn iygu  isto ju ż  niy by
dzie. Bydzie ino kupa marasu,  
ch lapak i i ciapulyty . Przeca  
wdycko bez fery je  je s t  popszn io
no pogoda. Ale dować pozór niy 
trza przestać . Szofery se p o fo l
gujom te pomału jeżdżyni po ło
b lodzonych  drogach. Bydom  
gnali szusiato ja k  sowizdrzoły i 
ino lecykery bydzie łomijol łopa
trzn ie  kałuże. Czasym n iykery  
szus naswol wkaruje do marasu  
i fontannom , wiynkszom ja k  na 
rybnickim rynku, łoszpricuje lu
dzi na tre tuarze  z wiyrchu na 
dół. Taki sie z tego nic niy robi a 
czynsto je szcze  zymbiska szczy
rzy bez szyba. Chciałoby se taki
mi h uncfotowi skoczyć do pijoka  
i chy c ić  do łopam iylitanio  za 
hyrtoń. Bez toż godom, czy w go
ło lo d k a, czy w ciapulyta ,  z z i
mom niy ma bloznow. Trza p ie
rzonym dać se pozór!

Edek,
fom fel Marka Matejki
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