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Żadna racja ekonomiczna się nie 
obroni, jeśli nie ma poparcia społecz
nego - tak brzmiało jedno z ostatnich 
zdań wypowiedzianych przez prezy
denta Józefa Makosza na spotkaniu, 
które odbyło się z jego inicjatywy w 
"Ryfamie”. Było ono następstwem pro
testu, jaki w związku z podwyżką 
czynszów związkowcy tego zakładu 
skierowali do władz miasta. Było to też 
jedyne zdanie “ekipy miasta”, w skład

czynszów spotyka się z taką ostrą reak
cją. Widać z tego, że w narodzie wciąż 
straszy widmo “państwa opiekuńcze
go” i pożegnanie z nim przebiega z 
wielkimi oporami. "Za co my płacimy, 
co to za standard, windy nieczynne, w 
klatkach brudno, a wokół bloków brak 
chodników" - mówi Andrzej Siecz
kowski. Wszystko prawda, ale w tej 
akurat sytuacji jakby nie ten adresat, bo 
gospodarzem substancji mieszkaniowej

jest nadał “Ryfama”, a władze samo
rządowe do ustalenia wysokości czyn
szów, również w mieszkaniach zakła
dowych zostały zobligowane przez 
ustawę. Józef Delowicz wyraża nawet 
podejrzenie, czy przypadkiem wymóg 
taki nie miał na celu skompromitowa
nia władz samorządowych. Od kilku 
bowiem lat żaden rząd nie odważył się 
podjąć bardzo niepopularnej decyzji o 
podwyżce czynszów, nawet w obliczu

Jeszcze o czynszach Najlepiej zgrana, zwycięska "rodzina czerwonoskórych"
na scenie z Majką Jeżowską. Zdj.: jack

Dziecięce bale w Kamieniu

M ię d zy nami 
k a n g u ra m i...

której wchodził również wiceprezydent 
Michał Śmigielski, przyjęte z aprobatą 
przez obecnych pracowników “Ryfa
my”, związkowców i niezrzeszonych. 
Wszelkie wcześniejsze tłumaczenia ra
cji ekonomicznych, popartych konkret
nymi liczbami przemawiającymi za 
tym, by koszt 1 m kw. w mieszkaniach 
o pełnym standardzie /CO, WC, gaz 
przewodowy, etc/ i położonym w 
pierwszej strefie /w tym wypadku przy 
ul. Reymonta/ wyliczyć na 11 tys. sta
rych zł, nie spotkały się ze zrozumie
niem. Ponad trzykrotną podwyżkę ode
brano jako niezwykle drastyczną, 
szczególnie w kontekście słabej kondy
cji ekonomicznej zakładu, a co za tym 
idzie, równie słabych zarobków. “Lu
dzi nie interesują poszczególne skła
dniki tzw. kosztów mieszkaniowych i 
mechanizmy ich naliczania, oni tylko 
widzą, jak przy wypłacie odtrąca się im 
za mieszkanie sumę, którą oni uważają 
za zbyt wysoką ” - mówią związkowcy: 
z “Solidarności” Roland Kościuk, ze 
Związku Zawodowego Pracowników 
“Ryfamy” Kazimierz Ziem ba, Nie 
chcą tłumaczeń dlaczego tak dużo, 
chcą wiedzieć, czy podjęta przez Radę 
Miasta w listopadzie ub. roku uchwała 
może zostać zmieniona i czy istnieje 
możliwość obniżenia czynszu.
Józef Delowicz, wiceprzewodniczący 
zakładowej “Solidarności”, a jednocze
śnie szef produkcji zakładu, tłumaczy 
zaszłości: “kiedyś pracownicy godzili 
się na pracę w “Ryfamie ” za niewielkie 
pieniądze, a tanie zakładowe mieszka
nie traktowali jako dodatek do pensji. ” 
Dlatego dzisiejsza próba urealnienia

Podwyżki czynszów dotknęły również lo
katorów mieszkań zakładowych "Ryfa
my" przy ul Reymonta. Zdj.:jack

kilkudziesięcioprocentowej intlacji.
Z informacji podanych na spotkaniu 

przez Stanisława Jaszczuka, kierują
cego działem mieszkaniowym "Ryfa
my" wynika, że najwyższymi podwyż
kami dotknięci zostaną lokatorzy 274 
mieszkań zlokalizowanych w pierwszej 
strefie. Dodać należy, że choć stawki 
bazowe są ustalane przez miasto, czyn
sze wpływają do kasy zakładu pracy. Z 
kolei dodatki mieszkaniowe, zgodnie z 
ustawą, obciążają budżet miasta.
- Rybnik ma najwyższy koszt metra kw. 
w Polsce - twierdzi jeden z niezrzeszo
nych pracowników “Ryfamy”.
- To nieprawda - odpowiada wicepre
zydent Śmigielski i przytacza przykła
dy okolicznych miast. Argumenty nie 
trafiają. - Nie przekonaliście nas i nie 
przekonacie, tu nie wypracujemy kom-

c.d. na stronie 2

Zacznijmy od zagadki: gdzie można w 
Rybniku zobaczyć księdza skaczącego 
jak kangur /oczywiście w zbożnym celu/ 
? Ja wiem i wiedzą też dzieci i młodsza 
młodzież z rodzin wielodzietnych oraz 
jej opiekunowie zaproszeni 30 stycznia 
do ośrodka MOSiR-u w Kamieniu na 
bal przebierańców zorganizowany przez 
MOSiR i Zarząd Miasta przy współpra
cy rybnickich parafii. Pieniądze na im
prezę zebrano 7 stycznia na II wielkim 
balu charytatywnym dla rybnickich 
przedsiębiorców, a uczestników zabawy 
w imieniu organizatorów powitali w po
niedziałek prezydent Józef Makosz i oj
ciec Rufin, proboszcz parafii Królowej 
Apostołów. Bal - jakżeby inaczej! - roz
począł się polonezem - Pajacyki prowa
dziły Cyganki, Batmany Panny Młode, 
Kowboje Kociaki... Później, dzięki pa
nom z dyskoteki CARVER, tańczono do 
lżejszej muzyki. Oczekiwana z niecier
pliwością przez wszystkich Majka Je
żowska pojawiła się na zabawie z kilku
minutowym opóźnieniem, jednak jej 
młodociani wielbiciele wybaczyli jej to 
“na dzień dobry” i w ten sposób rozpo
częła się najgorętsza część zabawy. Maj
ka śpiewała i tańczyła na prowizorycznej 
scenie, a dzieci razem ze swoją ulubieni
cą odśpiewały parę jej największych 
przebojów. Wtedy właśnie, w rytm pio
senki o kangurze, odbyło się zbiorowe 
skakanie, w którym udział wzięli ocho
czo, oprócz sześciuset rozbawionych 
dzieciaków, także obecni dorośli, a 
wśród nich misjonarz ojciec Rufin i dy
rektor MOSiR-u Józef Śliwka. Później 
dzieci uczestniczyły w licznych konkur
sach. Motywem przewodnim tego pro
gramu estradowego, noszącego tytuł 
“Kolorowe dzieci”, była tolerancja 

wobec ludzi innych kultur, w związku z 
czym, ku uciesze młodych uczestników 
zabawy, malowano twarze na czarno, 
żółto i czerwono... W konkursie o sma
kowitej nazwie “SER”, na “superestra
dową rodzinę”, małoletnie “rodziny” za
łożone na poczekaniu - jednak według 
najlepszych zasad planowania - rywali
zowały między sobą między innymi w 
takich kategoriach jak “ŚR”, czyli 
“śpiew rodzinny” i “TT”, czyli “taniec 
towarzyski”. Zwycięzcy - rodzina “czer
wonoskórych” - otrzymała nagrodę w 
postaci kaset z z nagraniami Majki Je
żowskiej, a wszyscy biorący udział w 
tym turnieju dostali na pamiątkę zdjęcia 
piosenkarki z jej autografem. Choć im
preza trwała od 15.00 do 19.30, a wy
czyny taneczno-gimnastyczne, do 
których Majka zachęcała pochłonęły 
mnóstwo energii, to dzięki poczęstunko
wi składającemu się z jabłek, kołaczy
ków, lizaków i soczków wszystkim wy
starczyło sił. Ośmioletnia jasnowłosa 
“Azjatka” Żaneta była z zabawy bardzo 
zadowolona... Dzieci z pewnością chęt
nie brałyby udział w podobnych impre
zach częściej niż raz do roku.

We wtorek, 31 stycznia, odbyły się 
dwa kolejne bale z udziałem Majki Je
żowskiej - dla wyróżniających się 
uczniów szkół podstawowych. Współor
ganizatorem tych imprez był Miejski Za
rząd Szkół i Przedszkoli. Bawiło się na 
nich około pięćset dzieci. Jak widać, 
warto się pozytywnie wyróżniać...

Zapewne wszyscy uczestnicy trzech 
imprez, które odbyły się w poniedziałek 
i wtorek, ucieszy wiadomość, że ich ulu
biona piosenkarka przyjęła zaproszenie 
na wrześniową zabawę “Pożegnanie 
lata”. MICHALINA CHOMERSKA

Zawieszeni... pod drzewem
Z a r z ą d  Z ie le n i  
M iejsk iej  w Ryb
niku rozpoczął w 
tych dniach prace 
pielęgnacyjne przy 
drzewach rosną
cych na terenie 
skweru przy ul. 
Chrobrego. Roboty 
polegają na obniże
niu wysokości koron 
drzew i ich rozmia
rów, usunięciu posu
szu i nadaniu drze
wom nowej formy. 
Kształtowanie koron 
będzie prowadzone 
przez najbliższe 2 
lata.

Prace podjęto w 
celu większego bez
pieczeństwa dla osób 
przechodzących lub 
przebywających na 
skwerze oraz w ce
lach przyrodniczych.

Na ponad 20-metrowym wysięgniku pracował operator piły spalinowej - będą
cy również ogrodnikiem - Tadeusz Kocula wraz z Krzysztofem Twardowskim. 
Roboty nadzorowali: kierownik terenów zielonych Hilary Krakowczyk i mistrz 
Dariusz Rejner.

Zdj.:jack

Pamiętaj o 
Walentynkach!!!
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T Y G O D N IK  SA M O R Z Ą D O W Y

Trudne rozmowy



Zarząd Miasta informuje 
Wpłata podatku bez opłat

Wpłaty mieszkańców miasta Rybnika z tytułu podatków lokalnych /od nieruchomo
ści, rolny, od środków transportowych i od posiadania psów/ przyjmowane są bez 

pobierania dodatkowych opłat - we wszystkich placówkach pocztowych w 
Rybniku oraz w Oddziale PKO BP przy ul. J. i F. Białych w Rybniku. 

APELUJEMY O KORZYSTANIE Z TEGO UDOGODNIENIA 
W dzielnicach, w których nie ma poczty, podatki przyjmują inkasenci 

w swoim miejscu zamieszkania tj. w Rybnickiej Kuźni 
przy ul. Św. Maksymiliana 33 /także od mieszkańców Orzepowic/ 

oraz w Zebrzydowicach przy ul. Kasztanowej 17.
Kasa Wydziału Finansowego w budynku Urzędu Miasta przy ul. B.Chrobrego 2 

czynna jest w godzinach urzędowania.
Przypominamy terminy płatności:

- podatek od nieruchomości i podatek rolny: 15 marca, 15 maja, 15 września i 
15 listopada
- podatek od środków transportowych: 15 lutego i 15 września
- podatek od posiadania psów: 30 kwietnia; od nowych psów do 15 dni po 
wejściu w posiadanie psa.

Salomonowa decyzja GUC

Posterunek w Rybniku, 
punkt odpraw w Orzeszu

Nieoficjalna do niedawna wiadomość 
o utrzymaniu posterunku celnego w 
Rybniku została potwierdzona skiero
wanym do prezydenta Rybnika pismem 
dyrektora Urzędu Celnego w Katowi
cach Janusza Starskiego.

Znajdujemy w nim informację o odstą
pieniu od zamiaru przeniesienia siedziby 
posterunku z Rybnika do Orzesza. Ponie
waż jednak siedziba w Rybniku, jak stwier
dza pismo, nie spełnia wszystkich warun
ków do prowadzenia prawidłowej kontro
li celnej, trzeba je stworzyć. Chodzi przede 
wszystkim o dobudowanie rampy, przysto
sowanie odpowiednio obszernych pomie
szczeń na magazyn celny, a także udostęp
nienie klientom posterunku utwardzonego 
placu, pozwalającego na manewry ciężkich 
pojazdów. Ich ruch nie może również prze
szkadzać okolicznym mieszkańcom. A ponieważ

Ponieważ utrzymanie posterunku w Rybniku 
to czysta korzyść i dla miasta i dla przedsię
biorców, warunki te zostaną pewnie wspól
nym wysiłkiem niebawem spełnione.

Tak więc i wilk jest syty i owca cała, 
bo w czasie rozmowy z prezydentem 
Józefem Makoszem prezes Głównego 
Urzędu Ceł Ireneusz Sekuła obiecał parę 
dodatkowych etatów dla Orzesza, gdzie 
punkt celny będzie mógł rozszerzyć 
działalność.

Burmistrz Orzesza poczuł się podobno 
dotknięty przytoczonymi w prasie argu
mentami, jakoby to miasto mniej niż 
Rybnik nadawało się na siedzibę poste
runku. Prezydent Makosz rzecz podsu
mował: “Rybnik nie walczył o to, by w 
Orzeszu posterunku celnego nie było, 
ale o to, by w Rybniku był...”. /r/

Trudne 
rozmowy 

o czynszach
c.d. ze strony 1

kompromisu - twierdzi Józef Zaniewski, se
kretarz związku “Solidarność” .
- Jakie są wasze propozycje? Jaka staw
ka by was satysfakcjonowała? - pyta 
Józef Makosz. - Jeżeli chcecie, żeby w 
pierwszej strefie stawka bazowa była 
niższa niż np. 6 tys. za m2, to ja  się po
daję do dymisji, bo nie będę w stanie 
rządzić tym miastem. Jeżeli obniżyliby
śmy najwyższą stawkę o 2 tys. zł na me
trze, a to jest wszystko co można by zro
bić, za 50-metrowe mieszkanie płaciliby
ście o 100 tys. mniej.
- Mało! - pada z sali. To prawda, tu do
kompromisu nie dojdzie. Za dużo emo
cji, za mało zbiorowego rozsądku. Pro
blem jednak istnieje, a nawet zaostrza 
się, bo protest zakładowych związków 
poparła rybnicka delegatura NSZZ “So
lidarność”. W piśmie podpisanym przez 
przewodniczącego Delegatury NSZZ 
"Solidarność" w Rybniku Ryszarda Ja
worskiego czytamy m.in.: Uchwała ta 
prowadzi do dalszego wzrostu kosztów 
utrzymania oraz zubożenia naszego spo
łeczeństwa /.../, rodzi wzrastające nieza
dowolenie mieszkańców Rybnika i pro
wadzi do niepotrzebnego wzrostu napię
cia społecznego. Domagamy się ponow
nego przeanalizowania w/w uchwały/.../ 
Ale droga do rozmów nie jest zamknięta. 
Następne spotkanie związkowcy z "Ry
famy" i przedstawiciele władz samorzą
dowych w mniejszym już składzie, wy
znaczyli sobie w Urzędzie Miasta na 6 
lutego. W.R.

W środę sesja 
Rady Miasta

W środę 8 lutego na roboczej sesji 
spotkają się radni miasta Rybnika. Ze
brani m.in. rozpatrzą skargi dotyczące 
wysokości czynszów regulowanych za 
mieszkania, przyjmą stanowisko w 
sprawie zakresu wykonywania przez 
miasto zadań zleconych z zakresu ad
ministracji rządowej po dniu 31 marca 
1995 r. oraz ustalą opłaty za parkowa
nie pojazdów na wyznaczonych miej
scach postojowych na drogach i uli
cach. /J/

Większa dotacja 
dla żłobków

Od 1 stycznia br. zgodnie z uchwa
łą Rady Miasta została zwiększona 
miejska dotacja na 1 dziecko w żłob
kach społecznych z 60,- zł /stare 600 
tys./ do 80,- zł /stare 800 tys./ mie
sięcznie.

W Rybniku działają trzy takie pla
cówki opiekuńcze: “Skrzat ” na Nowi
nach, “K ajtek” w Boguszowicach i 
“Stokrotka ” w centrum. Uczęszcza do 
nich łącznie około 130 dzieci, ale mo
głyby one przyjąć i 150 podopiecz
nych. Jeżeli wywiad środowiskowy 
wykaże, że rodzina ma niskie dochody, 
obniża się jej opłatę za wyżywienie 
dziecka i opiekę nad nim, ponieważ 
bieżącą działalność finansują rodzice. 
Miasto pokrywa natomiast koszty 
ogrzewania i remontów kapitalnych. 
Łącznie więc dotacja na jedno dziecko 
wynosi około 100 zł / 1 mln starych zł/, 
w czym zbliża się do dotacji na dziecko 
w przedszkolu. /r/

L i s ty do redak c ji  

Troska o losy PSS
Jestem głęboko zatroskana o dalsze 

losy rybnickiej PSS, której historia li
czy już ponad 60 lat. W ostatnich la
tach pod kierownictwem obecnego Za
rządu pogłębia się deficyt, co prowadzi 
do powolnego upadku spółdzielni, bę
dącej w nie tak dalekiej przeszłości po
tęgą w regionie. Z lekką ręką wyprze
daje się majątek spółdzielców, jedno
cześnie barbarzyńsko pozbawia się za
trudnienia rzesze oddanych pracowni
ków. Pozbawia się nas tego, co do nas, 
dwutysięcznej rzeszy członków, pra
wnie należy.

Wobec powyższego zwracam się do 
wszystkich członków spółdzielni, 
którym los rybnickiego PSS nie jest 
obojętny, do bezzwłocznego, energicz
nego działania. Żądajcie zwołania Wal
nego Zgromadzenia celem ogłoszenia 
konkursu na nowy zarząd z konkretny
mi planami uzdrowienia sytuacji w Po
wszechnej Spółdzielni Spożywców. 
Pamiętajmy - w jedności siła.

Imię i nazwisko 
do wiadomości redakcji

“M ówię jako praktyk”
Reakcją na zamieszczoną w nr 2 

“GR” rozmową z dr Maciejem Rogo
szewskim był obszerny i bardzo osobi
sty list jednej z czytelniczek, skierowa
ny nie tyle do gazety, co do naszego 
rozmówcy.

Pomimo zatem prośby naszej czytel
niczki, by list wydrukować, zdecydo
waliśmy się przekazać go drowi Rogo
szewskiemu. Personalia autorki pozo
staną do naszej wiadomości.

Redakcja

FERIE ZIMOWE '95Nowa linia PKS

Do Wodzisławia 
przez Popielów

Od poniedziałku 13 lutego 
wspólnym i siłam i rybnickiego i 
w odzisław skiego PKS-u urucho
miona zostanie nowa linia autobu
sowa łącząca najkrótszą drogą 
Rybnik i Wodzisław. Bilety, które 
będzie można nabyć u kierowcy, ale 
także na dworcach PKS-u w Rybni
ku i W odzisławiu, będą kosztować 
60 gr /6 tys. starych zł/, a więc tyle 
samo, ile w komunikacji miejskiej. 
Przeprowadzana jest analiza często
tliwości i godzin odjazdów autobu
sów nowej linii z przystanków, tak, 
by skoordynować je z kursami linii 
594 i linii pośpiesznej E-3, których 
trasy będą się w części pokrywały.

Wiadomość ta ucieszy z pewnością 
mieszkańców Popielowa, gdyż to oni 
najczęściej postulowali uruchomie
nie miejskiej linii autobusowej, która 
umożliwiłaby im łatwiejszy dojazd 
do centrum  Rybnika i ościennego 
miasta. /r/

Mercedesem 
w góry

Dzięki wspólnej akcji rybnickiej Dele
gatury NSZZ Solidarność, elektrowni 
“Rybnik”, Urzędu Miasta i Firmy 
“TRANSGÓR” dla kilkudziesięciu ryb
nickich dzieci zorganizowane zostały 
dwa jednodniowe wyjazdy w Beskidy. 
Pierwsza grupa wyjechała w ub. środę,

drugi wyjazd zaplanowano na środę 8 
lutego. Jak poinformował nas dyrektor 
“TRANSGÓRU” - Antoni Mainczyk, 
na tę okazję jego firma przygotowała nie 
lada atrakcję - dzieciaki pojadą dwoma 
wysokostandardowymi autokarami mar
ki Mercedes, które normalnie obsługują 
trasy zagraniczne.

Wprawdzie aura rozczarowała i ferie 
nie rozpoczęły się “śnieżnie i mroźnie”, 
jednak, jak zapewnia Ryszard Jawor
ski z “Solidarności”, w DW “Uśmiech”

Pierwsza grupa dzieci i młodzieży wyjechała do Wisły w ub. środę. Zdj.:jack
w Wiśle - Malince i w jego pobliżu 
atrakcji dla dzieci nie zabraknie. Posta
rali się o to opiekunowie, którymi są... 
rodzice. Nad zdrowiem dzieci czuwa 
pielęgniarka z rybnickiego ZOZ-u. Od
płatność za wycieczkę jest symboliczna i 
wynosi 2,- zł /nowe oczywiście/, gorący 
posiłek zapewnia elektrownia “Rybnik”, 
a resztę kosztów pokryto z pieniędzy, 
które zostały “Solidarności” z akcji let
niej. Z wyjazdu korzystają przede wszy
stkim dzieci pracowników rybnickich 
zakładów pracy.

/j,r/
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W  D om ach  K ultury
w Boguszowicach

6 lutego, godz. 10.00 - bezpłatna projek
cja filmu wideo dla dzieci,
godz. 15.00 - bezpłatna projekcja filmu 
wideo dla dzieci,
godz. 16.00 - 19.00 zajęcia w klubie 
komputerowym
7 lutego, godz. 8.00 - wycieczka auto
busem do Ustronia na konkurs sanecz
karski
godz. 10.00 - 13.00 zajęcia w klubie 
komputerowym
godz. 12.00 - 16.00 zajęcia w klubie 
krótkofalowca
8 lutego, godz. 10.00 - bezpłatna projek
cja filmu wideo dla dzieci
godz. 10.00 - 13.00 “Zimowy Turniej 
Szachowy” dla dzieci i młodzieży 
godz.10.00 - 13.00 - zajęcia w klubie 
komputerowym
9 lutego, godz.10.00 - 13.00 - zajęcia w 
klubie komputerowym
godz. 15.00 - bezpłatna projekcja filmu 
dla dzieci
godz. 12.00 - 16.00 - zajęcia w klubie 
krótkofalowca
10 lutego, godz. 10.00 - bezpłatna pro
jekcja filmu wideo dla dzieci
godz. 15.00 - bezpłatna projekcja filmu 
wideo dla dzieci
godz. 12.00 - 16.00 - zajęcia w klubie 
krótkofalowca.

w Niedobczycach
6 lutego, godz. 11.00 - 13.00, film dla 
dzieci, gry, zabawy
7 lutego, godz. 10.00 - 13.00, zaję
cia plastyczne: przygotowanie stroju 
na bal karnawałowy
8 lutego, godz. 10.00 - 13.00, zaję
cia taneczne: przygotowanie do kon
kursu “Z playbacku”
9 lutego, godz. 10.00, bal dla dzieci 
oraz konkurs “Z playbacku”
10 lutego, godz. 15.00 - 20.00, dys
koteka
11 lutego, godz. 16.00, konkurs 
“Matka - córka” ; godz. 19.00, biesia
da “Dla każdego coś m iłego” /dla 
dorosłych/.

W śród 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 Gena”, które za
prasza na przyśpieszone kursy ja
zdy konnej w cenie 5 zł za godzinę 
/naprzeciwko “Merkpolu”/. Nagro
dy w konkursie “Matka - córka” zo
staną ufundowane przez miejscowe 
firmy. /gw/

Zarząd Miasta informuje
Zarząd Miasta Rybnika

zaprasza biegłych rewidentów do składania ofert 
na przeprowadzenie badania bilansów za rok 1994

- Rybnickich Służb Komunalnych, ul. Jankowicka 41, tel. 23-058
- Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, ul. 3 Maja 12, tel. 26-036
- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w dzielnicy Kamień, ul. Hotelowa 12, tel. 22-140 
finansowanych na zasadach obowiązujących zakłady budżetowe.
Informacji o jednostkach organizacyjnych można zasięgać pod wskazanymi adre
sami i telefonami lub u Skarbnika Miasta /tel. 23-011 wew. 7114 lub 22-855/. 
Oferta powinna zawierać: koszt badania i zasady rozliczeń, termin przepro
wadzenia badania i czas jego trwania, referencje.
Oferty należy składać w Urzędzie Miasta, 44-200 Rybnik, ul. B. Chrobrego 2 
w terminie do dnia 17 lutego 1995 roku.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Stan
zagrożenia...

Demontaż de
koracji jest wi
domym zna
kiem końca 
okresu świą
tecznego.

Zdj.: jack

Rozmowa z dr. n. med. Marią Pociechą-Leśniak,
dyrektorem Państwowego Szpitala
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

Ustawa 
a samorząd

Delegatura Kuratorium Oświaty w 
Rybniku na zlecenie Ministerstwa 
Edukacji Narodowej przeprowadziła 
kolejne już badania organizacji po
mocy profilaktyczno-wychowawczej 
oraz skali zagrożeń dzieci i młodzie
ży. Pragniemy tę tematykę przybli
żyć rodzicom i innym zainteresowa
nym osobom, którym wychowanie 
młodego pokolenia nie jest obojętne.

Rozmiar negatywnych zjawisk 
wychowawczych wśród młodych 
ludzi jest zatrważający. Dość po
wiedzieć, że w porównaniu z rokiem 
ubiegłym liczba uczniów zagrożo
nych i niedostosowanych społecznie 
wzrosła o prawie 6 procent. Na 212 
szkól i placówek oświatowo-wycho
wawczych objętych badaniem w 
DKO Rybnik tylko w dziewięciu nie 
ma uczniów zagrożonych i niedosto
sowanych. Główne przyczyny wzro
stu liczby zagrożonych upatrywać 
należy - na co wskazują badania i an
kiety - w rozbiciu rodzin i ich mate
rialnym zubożeniu, patalogiach ro
dzin, propagowaniu przez środki ma
sowego przekazu gwałtu i agresji, ła
twym dostępie do filmów wideo bru
talizujących seks i eksponujących 
przemoc, braku należytej opieki ze 
strony rodziców /brak dobrych wzor
ców zachowań i wartości/, dochodzą 
do tego trudności szkolne, wyobco
wanie i samotność. Znamiennym sta
je się nadużywanie alkoholu i narko
tyków przez dzieci i młodzież, a 
sprzyja temu łatwy do nich dostęp. 
Proszę wskazać choćby jeden sklep 
respektujący przepis o zakazie sprze
daży alkoholu młodocianym! Zdobycie

Rybnicka Izba Handlowo - Prze
mysłowa i niemiecka firma Techno
logie- und Marketingberatungsge
sellsichaft z Herne podpisała list in
tencyjny w sprawie programu “szko
lenia kwalifikacyjnego i doskonale
nia zawodowego dla kadry kierowni
czej w Polsce”.

Program ten został opracowany przez 
Ministerstwo Gospodarki, Stanu Śre
dniego i Technologii Północnej Nadre
nii-Westfalii, a jego celem jest intensy
fikacja stosunków gospodarczych mię
dzy Polską a tym niemieckim landem 
poprzez wprowadzenie początkujących

Zdobycie narkotyku w Rybniku i okolicach 
dziś nie stanowi żadnej trudności. 
Jeszcze nigdy dotąd nie było tak 
olbrzymich rozmiarów zjawiska wa
garów i lekceważenia obowiązków 
szkolnych jak ostatnio.

Zjawiskom wyżej opisanym towa
rzyszą przestępczość /coraz częściej 
zorganizowana/ i agresja wobec in
nych, najczęściej słabszych kolegów. 
Niepokojąco wzrastają zaburzenia w 
zachowaniu na tle seksualnym, zabu
rzenia w zachowaniu wynikające z 
nadmiernej opiekuńczości ze strony 
rodziców i ich wygórowanych ambi
cji.

Najwięcej dzieci zagrożonych i 
niedostosowanych społecznie jest 
wśród dziewcząt i chłopców w wieku 
13-15 lat oraz uczniów szkół zawo
dowych, ale coraz więcej jest takiej 
młodzieży w liceach ogólnokształcą
cych i innych szkołach średnich. Po
ważny odsetek stanowią rodziny, w 
których występuje kilka przejawów 
patalogii, a wśród nich mniej do
tychczas artykułowane przez dzieci 
wykorzystywanie seksualne przez 
rodziców. Czary goryczy dopełniają 
obok alkoholu dewiacje psychiczne 
rodzin, coraz niższy poziom intelek
tualny i kulturalny rodziców. Nic 
mniejsze zło wyrządza także kult 
pieniądza, któremu podporządkowu
je się czas i dzieci, pozostające na 
całe dni bez opieki.

Szkoły i inne placówki opiekuń
czo-wychowawcze podejmują wciąż 
nowe zadania i działania dla możli
wie najskuteczniejszego wyelimino
wania zagrożeń oraz udzielania pomocy

menadżerów. W zasadzie projekt prze
widuje przeprowadzenie w Polsce mie
sięcznego seminarium, na którym wy
kładowcami byliby specjaliści z Nie
miec, a następnie dwumiesięczną prak
tykę zawodową w wyznaczonych 
przedsiębiorstwach w Północnej 
Nadrenii-Westfalii. Praktyka zakoń
czona będzie spotkaniem, na którym 
będzie można przedyskutować nowo 
poznane problemy.

Warunkiem uczestnictwa w szkole
niu jest znajomość języka niemieckie
go, nieprzekroczony 45 rok życia i wy
starczające doświadczenie zawodowe.

pomocy zagrożonym dzieciom i mło
dzieży. Wzrasta liczba pedagogów 
szkolnych, trwa ciągłe dokształcanie 
nauczycieli. Dobrze spełniają swą 
funkcję poradnie psychologiczno- 
pedagogiczne, które obejmują opie
ką i pomocą nic tylko dzieci, ale i 
ich rodziny. W sukurs oświacie idą 
poradnie leczenia uzależnień i inne 
poradnie specjalistyczne. Rola szko
ły polega na szybkim współdziałaniu 
z rodzinami dzieci zagrożonych, 
chociaż ten kontakt jest szczególnie 
trudny i najmniej efektywny. Peda
godzy szkolni są w stałym kontakcie 
z kuratorami, policją, Ośrodkiem Po
mocy Wychowawczej w Rybniku, 
świetlicami profilaktyczno-wycho
wawczymi, szkolną służbą zdrowia, 
kościołem, TPD, MOPS-em, Pora
dnią Leczenia Uzależnień, Poradnią 
Odwykową, Poradnią Zdrowia Psy
chicznego, Samorządem Mieszkań
ców, PCK, a nawet z Ochotniczą 
Strażą Pożarną.

Prawic 900 dzieci z terenu działa
nia rybnickiej delegatury z zaburze
niami zachowania, niedostosowa
nych i zagrożonych uzależnieniami, 
nierealizujących obowiązku szkolne
go objętych jest różnymi formami 
pracy poradni psychologiczno-peda
gogicznych. Złą sytuację pogarsza 
brak zajęć pozalekcyjnych, choć nie
które gminy stopniowo przydzielają 
środki na ich reaktywowanie. Brak 
jest dostatecznych środków na po
moc finansową dla najuboższych / 
stypendia, wypoczynek/. Nic ma 
możliwości egzekwowania kar nało
żonych na rodziców dzieci nie reali
zujących obowiązku szkolnego. 
Priorytetową czynnością jest profi
laktyka, gdyż od niej zależy w du
żym stopniu końcowy sukces, jakim 
jest uratowanie młodego człowieka, 
by stał się pełnowartościowym 
członkiem społeczeństwa.

Z.G.

Do wyboru będzie wiele turnusów, np. 
podstawy i działanie gospodarki rynko
wej; przedsiębiorstwo-cele, struktura i 
procesy; kalkulacje kosztów; rachun
kowość; pomoc komputera na etapie 
planowania przedsięwzięcia itp. Rząd 
Północnej Nadrenii-Wcstfalii sfinansu
je materiały szkoleniowe, honoraria i 
koszty podróży swoich wykładowców 
oraz zakwaterowanie i wyżywienie 
uczestników szkolenia w Niemczech, 
zaś oni sami przejmują koszty pobytu 
niemieckich wykładowców oraz własne 
w Polsce, a także przejazd na praktykę 
do Niemiec.

Zadaniem zaś Rybnickiej Izby 
Handlowo-Przemysłowej jest znale
zienie odpowiednich kandydatów 
wśród polskich przedsiębiorców lub 
osób, które przedsiębiorcami chcą 
zostać w przyszłości. /r/

- Nowa ustawa psychiatryczna, która 
weszła w życie 21 stycznia wspomina 
również o samorządach. Czy zmieni to 
relacje między szpitalem, a samorzą
dami?
- Ustawa mówi o zapewnieniu osobom 

z zaburzeniami psychic z nymi wielostronnej
wielostronnej, powszechnie dostępnej opieki 
zdrowotnej i innych form pomocy . Ta
kiej pomocy mają udzielić samorządy, 
administracja państwowa, ośrodki po
mocy społecznej, grupy wyznaniowe, 
także rodziny. Takie postawienie spra
wy bardzo zmienia naszą sytuację - do

tej pory miałam przekonanie, że odpo
wiedzialność za chorych spada tylko na 
dyrektora szpitala, jego zespół i resort 
zdrowia. Prowadzimy już wstępne roz
mowy z niektórymi samorządami - 
trzeba pamiętać, że działalność rybnic
kiego szpitala obejmuje bardzo rozle
gły region, większość województwa 
katowickiego i część bielsko-bialskie
go. Przerzucenie całej odpowiedzialno
ści za współpracę na samorząd rybnicki 
byłoby więc niewykonalne i byłoby 
nieporozumieniem. Trudno pomóc 
1356 pacjentom, ale 35-70 osobom ze 
swojego terenu pomóc można, zwłaszcza

zwłaszcza, że wówczas samorząd pomaga 
swoim mieszkańcom i wyborcom. 
Konkretne formy, jakie może przybrać 
współpraca z samorządem, to wspólne 
organizowanie poradnictwa i innych 
form pośredniej opieki psychiatrycznej, 
przy czym chodzi zwłaszcza o oddziały 
dzienne i hostele, tak, by można było 
szybko wyleczyć pacjenta w oddziale 
całodobowym i oddać go środowisku. 
Oddziały dzienne mogą być też ośrod
kami pierwszej interwencji. Każdy sa
morząd powinien powołać oddział 
dzienny na własnym terenie. Na terenie 

Rybnika kilku na
szych pacjentów mie
szka w Miejskim 
Ośrodku Pomocy 
Społecznej. Jest to 
sposób na resocjaliza
cję - naturalne, bez
stresowe warunki, 
duża swoboda, dys
kretna opieka, wyży
wienie pozwalają wra
cać do normalnego 
życia. Celem jest de
hospitalizacja - po
wrót do środowiska, 
do normalnych spraw, 
chorych, którzy nie 
mogą wrócić do wła
snej rodziny. Marzą 
nam się 8-10-osobo
we wspólnoty pacjen
tów, mieszkających 
pod opieką terapeuty - 
człowiek żyje normal
nie, bez stygmatu, a 

wychodzi to taniej, niż łóżko szpitalne. 
Nic mogę pominąć zrozumienia, jakie 
nam okazuje rybnicki samorząd - 
wspólnie organizujemy wiele akcji, np. 
całoroczny program artystyczny dla pa
cjentów, festyny... Miasto pomogło 
nam otworzyć ośrodek interwencji kry
zysowej w formie sobotnio - niedziel
nych dyżurów psychologa, samorząd 
ułatwiał nam kontakty z młodzieżą. 
Otrzymaliśmy pomoc w ciężkich cza
sach. Ze strony Rady Miasta, Zarządu, 
przewodniczącej rady było wiele osobi
stego zainteresowania i serca.

/K/

Na naukę nigdy nie jest za późno...

Oferta dla menadżerów

Konia z rzędem 
temu, kto zga
dnie gdzie znaj
duje się teren 
sfotografowany 
przez naszą czy
telniczkę Cecylię 
Skrzypek. Pod
powiemy tylko, 
że znajduje się 
on o rzut kamie
niem, no, może 
dwa rzuty, od 
centrum...

Dyrektor Maria Pociecha-Leśniak w czasie uroczystości 
ogłoszenia wyników konkursu na świąteczny wystrój 
szpitala
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Schody poezji

"N IE D O M IŁ O ŚĆ "
“Niedomiłość” to ładne słowo. Traf

nie oddaje zawartość treściową zbiorku 
52 wierszy, których autorami są współ
pracownicy rubryki poetyckiej “Carpe 
diem” - pisma szkolnego Liceum Ogól
nokształcącego Sióstr Urszulanek w 
Rybniku. Pismo ukazuje się od wiosny
1992 roku. Zbiór został wydany w
1993 i - o ile wiem - do dzisiaj nie do
czekał się recenzji.

Na uwagę zasługuje kształt edytorski 
tomu: maleńką książkę w lakierowanej 
okładce przyjemnie jest wziąć do ręki. 
Trzeba pochwalić pracę redaktorską 
Hanny Szuleki: podział wierszy na 
pięć grup tematycznych, tytuły rozdzia
łów / ”Wiersze płaczące ”, “Nadzieja 
mimo wszystko ”, “Wiersze nieodwzaje
mnione”, “Wiersze dedykowane” i 
“Wiersze kochające”/, wstęp i tytuł ca
łego zbioru to jej zasługa. Wiersze 
podpisane są pseudonimami objaśnio
nymi dopiero na końcu tomiku. Wszy
stkie te zabiegi porządkują zawartość 
zbiorku i pomagają w jego lekturze. 
Nadają mu też charakter wydawnictwa 
półprywatnego, które krąży wśród osób 
bliskich autorom. Staranność wydaw
nictwa spiera się tutaj z podkreślaną 
różnymi zabiegami skromnością auto
rów, jakby chcieli nam powiedzieć: 
“Wiemy, że jesteśmy amatorami, że to 
nasze pierwsze poetyckie kroki, ale 
przeczytajcie nasze wiersze uważnie, 
bo może mamy coś istotnego do powie
dzenia”.

Nad czym “płaczą” wiersze z pierw
szego rozdziału?

/.../ Więc przyglądam się
z politowaniem 

Jak reszta światka 
W morderczym wyścigu 
Szuka jutrzejszego dnia 
Jutrzejszy dzień i tak zajdzie ich 

od tyłu /.../
- pisze Lucyna Baron w wierszu bez 

tytułu. To zagonienie “szarych mas”,

pazerność, obojętność na innych. A z 
drugiej strony samotność tych, którzy 
nie mogą i nie chcą nadążyć za tym 
wyścigiem donikąd, wolą być outside
rami. Ich świat miłości, szczęścia, ra
dości, bez wojen stoi w opozycji wobec 
tego, który ich otacza. Najlepsze z 
wierszy tego rozdziału potrafią oddać 
równoczesność oddzielenia i włącze
nia, jak wiersz Piotra pt. “Chciałbym 
świata...” czy Hani Szuleki pt. “Nie 
mam czasu/ dla życia...”

Rozdział “Nadzieja mimo wszystko” 
zawiera sześć wierszy Hanny Szuleki i 
trzy Agnieszki Dudy. Pierwsza z auto
rek chce wierzyć, że lepszy świat zwy
cięży - druga jest raczej pesymistką: 
najlepszy wiersz - znów Hanny Szuleki 
- oddaje tę ambiwalencję uczuć:

Bolą mnie 
oczy
od wpatrywania się 
w człowieka.
W jego dobro.

“Wiersze nieodwzajemnione” mówią 
przede wszystkim o braku: szczęścia, 
miłości - o braku osoby, z którą szczę
ście i miłość byłyby możliwe, Lucyna 
Baron doprowadza to nawet do skraj
ności:

/.../ nasze piękno 
Widać dopiero wtedy 
Gdy słońce gaśnie 
I gdy wszyscy 
Patrzą w inną stronę 

Rozmowa jednak trwa: w “Wierszach 
dedykowanych” to rozmowa z przyja
cielem, ukochanym, wrogiem, nauczy
cielką, Bogiem - przede wszystkim z 
samym sobą. O dobroci, optymizmie, 
wierze w drugiego człowieka, szczero
ści. W “Wierszach kochających” wszy
stko podszyte jest wątpliwościami z 
wyjątkiem wiary w miłość samą.

/.../Ale jak wyciągnąć dłoń 
by nie musieć je j 
samotnej cofać?

Korespondencja własna z Paryża

Nikt nie wie dokładnie kiedy się skoń
czą. Ta niewiadoma to dodatkowa atrak
cja i podnieta. Czy mamy jeszcze 3 dni 
na zastanowienie się, czy nie i już dziś 
trzeba kupić.

To co w zeszłym miesiącu kosztowało 
1000 fr. teraz kosztuje 599! Biegamy po 
sklepach, porównujemy ceny i nurzamy 
się w stosach rzeczy. Bo przyszedł czas

cokolwiek w październiku, listopadzie, 
grudniu. Należy zacisnąć zęby, przecze
kać, i doczekać... soldów. Podobno nie
którym się to udaje.

Przeceny są okazją, dzięki której moż
na sprawić sobie coś luksusowego, a 
markowego, na co normalnie nas nie 
stać. Oczywiście są tu też pewne grani
ce. Sukienka od Yves Saint - Laurenta

wielkich wyprzedaży, czyli przecen, czy
li soldy, jak tu się mówi. Soldom nie 
sposób się oprzeć, na soldy się czeka, 
przyjeżdża do Paryża z prowincji, ale 
także z Londynu, Madrytu i Mediolanu.

Obniżki cen są rzeczywiście duże, bo 
dochodzą do 50 proc. Przy czym przece
nia się wszystko, lub prawie wszystko: 
odzież zimową i obuwie, ale także bieli
znę, biżuterię, meble i sprzęt elektro
niczny. Właściwie patrząc na ceny, 
które tak poszły w dół, człowiek się za
stanawia, po co my w ogóle kupujemy

potaniała z 10 tys. franków na 6 tys., tyl
ko co z tego. Na szczęście piękna wie
czorowa kreacja: aksamit łączony z szy
fonem, która przed Nowym Rokiem ko
sztowała 400 franków - dziś tylko 190. 
Bo soldy są na każdą kieszeń! Szkoda, 
że u nas nie ma jeszcze tego zwyczaju i 
efekt jest taki, że w kwietniu leżą na pół
kach wełniane czapki i szaliki, a w paź
dzierniku wiszą letnie sukienki.

Na razie pozostaje więc przyjechać do 
Paryża. Następne soldy już w lipcu.

EWA PODOLSKA

4

- pyta Agnieszka Duda. Mimo tej wąt
pliwości zbiór kończy się jej słowami / 
z wiersza “Goście”/:

A ty dokąd?
Pytali serce.
- Pomóc miłości.

Zabieg z użyciem pseudonimów za
miast nazwisk pod wierszami pozwala 
czytać ten zbiorek jako głos młodego 
pokolenia /roczniki 1974 - 1976/, za
niepokojonego kierunkiem, jaki obrało 
nasze życie. Sporo w tym zbiorku po
chylenia nad sobą /łez, wypalonych 
świec, kwiatów z opadłymi płatkami/, 
na szczęście nie przesłania ono obser
wacji otoczenia, pilnego podglądania 
świata.

Nie wstydźcie się łez
nie wstydźcie się łez

młodzi poeci
/.../Naiwni uwierzycie

w piękno
wzruszeni uwierzycie

w człowieka
- pisał dawno temu Tadeusz Różewicz 
Młodzi poeci to Hanna Szuleka, Mo

nika Chowaniec, Agnieszka Duda, 
Lucyna Baron /jako ostatnia z tego 
grona jest jeszcze uczennicą klasy ma
turalnej LO Sióstr Urszulanek/ oraz 
Piotr i Maciek /których nazwisk nie
stety nie podano/. Łez się nie wstydzą, 
ale nie są tak naiwni, aby całkowicie 
oddać się wierze w piękno i człowieka, 
choć chcieliby. Ba, któż by nie chciał? 
Stąd zaledwie “Niedomiłość”, ale do
brze, że chociaż ją  mamy, skoro w mi
łość czystą tak trudno dzisiaj uwierzyć.

GRZEGORZ WALCZAK

Muzyczna edukacja
Wypożyczalnia Zbiorów Muzycznych 

w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy 
ul. Szafranka zaprasza w każdy wtorek 
w godz. od 15.00 do 17.00 na “Mu
zyczne popołudnia dla dzieci”.

W czasie tych spotkań dzieci słuchają 
muzyki, rozwiązują muzyczne krzyżów
ki oraz biorą udział w konkursach na te
mat zespołów i muzyków.

Może edukacja w formie zabawy spra
wi, że następne pokolenie nie będzie już 
“pokoleniem głuchych”, a muzyczne 
spotkania rozbudzą w dzieciach miłość 
do muzyki. /r/

"FA ADIN0L" też zagrał!
W podpisie pod zdjęcie w ostatnim 

numerze "GR" z koncertu charytatyw
nego w DK w Boguszowicach pominę
liśmy nazwę jednego z zespołów, rów
nież uczestniczącego w tym koncercie. 
Informujemy więc, że "FA ADINOL" 
też zagrał, a jego lider Michał Grzy
bowski włożył w organizację imprezy 
sporo wysiłku.

 M AŁA 
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 6 0 . i 7 0 .
Cena biletu: 2,- zł (20 tys, zł) 

Patronka 
"Urszulanek”
Oto kolejny motyw ikonograficzny z 

kaplicy rybnickich urszulanek, przedsta
wiający patronkę tego zgromadzenia - 
św. Urszulę. Należy wspomnieć, że ist
nieją dwa zgromadzenia, którym patro
nuje ta święta. Urszulanki tzw. “czarne” 
/od koloru habitu/ zostały założone w 
1535 roku przez św. Anielę Merici i one 
właśnie są obecne w naszym mieście od 
1926 roku. Istnieje także zgromadzenie 
urszulanek “szarych”, założone w 1908 
roku przez Urszulę Ledóchowską. Świę
ta Urszula była chrześcijanką, która w 
IV wieku mieszkała w rzymskiej kolonii 
nad Renem nazwanej Colonia Agripina 
czyli w dzisiejszej Kolonii. Wokół jej 
życia narosło wiele legend, najprawdo
podobniej zginęła ona podczas najazdu 
barbarzyńskich Hunów w granice rzym
skich prowincji. Przed najeźdźcami 
uciekała łodzią wzdłuż Renu i stąd na 
witrażu po lewej stronie widzimy w dali 
fragment łodzi. Po lewej stronie witraż 
przedstawia również strzały, od których 
podczas ucieczki zginąć miała św. 
Urszula wr az z jedenastoma towarzy
szkami. Święta trzyma w ręku wieniec 
symbolizujący męczeństwo i zarazem 
zwycięstwo.

Postać świętej Urszuli podpisana jest 
na witrażu w języku łacińskim: “Sancta 
Ursula ”. Witraż ten techniką malowania 
na szkle wykonała siostra urszulanka 
Małgorzata Bogucka.
Tekst i zdj.: MAREK SZOŁTYSEK

Koncert
młodych muzyków

W piątek, 27 stycznia, w Teatrze 
Ziemi Rybnickiej odbył się koncert 
uczniów szkoły muzycznej. S ied mioro

Na rogu zagrał Grzegorz Grzegorzek.

M AŁA
SCENA RYBNICKA

Rybnik, ul. Kościuszki 54 
zaprasza w sobotę 

od godz. 19.00 - 1.00 na

D YS KO TEK Ę
K AR N A W AŁO W Ą
Cena biletu 4,-zł (40 tys. zł)

siedmioro młodych zdolnych muzyków 
w ystąp iło  w roli so listów . Ola 
M usiałek grała koncert fo rtep ia

nowy D -dur J. Ch . 
Bacha Wojtek
Mielimąka zap re
zentow ał koncert 
w io lonczelow y a-
moll, Anna M atu
szek przedstaw iła  
koncert fortepiano
wy g-m oll M en
delssohna, Dorota 
Fuk ała p rzy g o to
w ała suitę a - moll 
Telemanna na flet i 
o rk iestrę , Dagna 
Krzempek zagrała 
koncert na altówkę 
c-m o ll J. Ch. B acha

 Grzegorz
Grzegorzek grał 
koncert E s-dur na 
róg M ozarta, zaś 
Sonia Kopka  
koncert fortepiano
wy g-m oll Saint - 
Saënsa. W arto zau
ważyć, że solistami 
byli nie tylko piani
ści, ale także m ło
dzi adepci mniej 

popularnych instrumentów, np. al
tówki Czy rogu. Solistom tow arzy
szyła szkolna orkiestra pod dyrek
cją Eugeniusza Stawarskiego.  
M istrzam i m łodych so lis tó w  są 
profesorowie: I. Kargul, L. Mieli
mąka, J. Wawrzyńczyk, G. Hej
no, O. Rum pel, J. Nowak i I. 
Krzyszkowska.

/K/.

Zdj. :jack

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825

WITRAŻE

P rzecen y , p rzecen y



Od żuru chłop 
jak  z muru!

 Abecadło 
Rzeczy 

Śląskich
R Z E C Z Y  Ś L Ą S K I C H

Nazwa “żur” pochodzi od niemiec
kiego przymiotnika “sauer”, co ozna
cza w tym języku: “kwaśny, ukiszony, 
skwaszony...”. Określenie to przyjęło 
się w Polsce około XV wieku i słowo 
“żur” stosowano wtedy na nazywanie 
potraw z zakwaszonej mąki. W jednej z 
dawnych ksiąg 
kulinarnych czy
tamy na ten te
mat: "lubią Pola
cy kwaśne potra
wy, ich krajowi 
poniekąd właści
we i zdrowiu ich 
potrzebne 
natomiast staro
polski poeta Wa
cław Potocki pi
sze tak o żywie
niu żołnierzy bro
niących twierdzy:
“Zgłodnia łych  
oblężeńców pod  
nieprzyjacielem  
naszym żurem, a 
ruskim kisielem 
obżywił
Należy tu wytłu
maczyć, że w 
dawnej Polsce 
“żurem” określa
no tę samą potra
wę, którą na Rusi 
zwano “kisie
lem”, tyle że to 
ruskie danie było 
nieco gęstsze i 
nadające się nawet do krojenia nożem.

Odmian żuru była niezliczona ilość, 
o czym można się przekonać sięgając 
do dawnych i współczesnych książek 
kulinarnych. Przeczytamy tam pod ha
słem “żur”: "Żur, polewka z mąki za
kwaszonej, niekraszona, ale zabielana

mlekiem, jadana z sypkim czyli próż
nym grochem zaś inna staropol
ska receptura tłumaczy: “Żur postny. 
Ugotować jeden litr wywaru z wło
szczyzny z grzybami suszonymi i do go

rącego wywaru 
dodać pó ł litra 
białego barszczu /  

W niektórych 
częściach Polski 
“żur” nazywa się 
“białym bar
szczem”, a jeszcze 
inni mówią na nie
go “zalewajka” 
lub “polewka”. 
Szukając receptur 
na żur we współ
czesnych polskich 
książkach kulinar
nych znajdujemy 
przeważnie po jed
nym lub dwóch 
“żurowych” prze
pisach. Wyjątkiem 
była jednak prze
glądana przeze 
mnie “Śląska ku
charka doskona
ła ” wydana w Ka
towicach w opra
cowaniu Elżbiety 
Łabońskiej. Jest w 
niej aż pięć przepi
sów na “żur żenia
ty ”, “żur z tłuczonymi

tłuczonymi kartof lami ”, "żur z f l akam i”, 
"żur z kapuśnicy” i "żurek na maślan
c e ”. Czyżby żur był na Śląsku szcze
gólnie popularny? Nikt do tej pory nie 
robił badań porównawczych na ten te
mat. A szkoda, bo przecież lokalne tra
dycje można również poznać przez

pryzmat zastawionego stołu. A na ślą
skim stole żur zajmuje poczesne miej
sce. Jadano go i je się nadal nie tylko w 
dni postne, ale również “na bezty
dziyń”. Ze względu na szybkość przy
rządzania i mały koszt lubią go gospo
dynie domowe, zaś dla wielu żur jest 
ulubioną zupą, która kojarzy się z dzie
ciństwem, z domem rodzinnym. Kilka 
razy byłem świadkiem jak ludzie, 
którzy już od ładnych paru lat mieszka
ją  poza Śląskiem, każą sobie przywozić 
zaczyn czyli zakwas żurowy i gdzieś 
tam nad Renem czy Morzem Północ
nym płaczą ze wzruszenia nad talerzem

najzwyklejszego żuru. Pamiętam rów
nież jak w kwietniu 1994 roku podczas 
rybnickich obchodów “DNI MIASTA 
DORSTEN” na bankiecie w restauracji 
“Olimpia” najszybciej opróżnione zo
stały wazy z żurem, a żona jednego z 
niemieckich gości rumieniła się za 
swojego “niem ieckiego Ślązoka”,

który jadł już trzeci talerz żuru. A 
przecież stoły uginały się wtedy od 
potraw o wiele bardziej w yszuka
nych. Żur nazywany “żurkiem ślą
skim ” jest podawany jako specjal
ność wielu restauracjach poza Ślą
skiem. Wokół tego prostego dania 
narosło również wiele powiedzonek, 
np.: "od żuru chłop z m u ru ”. Zaś 
wobec kogoś, kto nie potrafi się wy
gadać albo opowiada głupoty mówi 
się często: "Te, nie lyj sie żurym !”, 
natomiast powiedzenie to w dłuższej 
wersji brzmi: "Żurym sie nie lyj, a 
plackiym nie łociyrej! ”.

W spółcześnie żur je s t chyba tak 
samo chętnie jadany jak  dawniej. 
Kiedyś zaczyn trzeba było robić so
bie samemu, zaś dzisiaj można go 
kupić w wielu sklepach w półlitro
wych foliowych woreczkach. W jed
nym ze sklepów w centrum Rybnika 
sprzedawczyni pow iedziała mi, że

sprzedaje takich woreczków około 
pięćdziesiąt tygodniowo. A ile takich 
sklepów jest w naszym mieście? Tak 
więc o miejsce żuru w naszym ślą
skim jadłospisie możemy być spo
kojni!

Tekst i zdj.: 
MAREK SZOŁTYSEK

Obradował
Sejmik

Uczniowski
Na styczniowej sesji Sejmiku 

Uczniowskiego rybnickiej Delegatury 
Kuratorium Oświaty przedstawiono 
sprawozdanie z konferencji jaka miała 
miejsce na przełomie roku poprzedza
jącej “Szczyt Dzieci Świata” w San 
Francisco ’95. Przybliżono też ideę 
tworzącego się parlamentu młodzieżo
wego RP, którego pierwsza sesja odbę
dzie się 1 czerwca 1995 w Warszawie. 
Delegaci poruszyli brak w jednej z ryb
nickich szkół średnich jakiegokolwiek 
wewnętrznego regulaminu czy statusu 
szkoły, co czyni uczniów tej szkoły 
osobami nie posiadających żadnych 
praw. Druga poruszana sprawa doty
czyła maltretowania i wyłudzania pie
niędzy od młodszych uczniów w jednej 
ze szkół podstawowych. Czyżby miała 
się powtórzyć sytuacja, podobna do 
sprawy w Chorzowie, gdzie nie doszło 
do jakiejkolwiek interwencji pomimo 
wiedzy nauczycieli i policji? Ta sprawa 
została już skierowana przez prezy
dium Sejmiku Uczniowskiego do 
Rzecznika Praw Ucznia i zostanie zba
dana, ale bez interwencji nauczycieli i 
innych osób niczego nie zmienimy.

Na 25 stycznia 1995 r. ustalono datę 
roboczej sesji Sejmiku, której tematem 
będzie przygotowanie kolejnej sesji 
Sejmiku Uczniowskiego dotyczącej 
praw dziecka i maltretowania uczniów 
w szkołach.

Podsumowano też konkurs plastycz
ny pt.: “Prawa dziecka i prawa ucznia”. 
Laureatami konkursu zostały Aneta 
Klimek, Dorota Barwikowska, Han
na Zoń, Anna Filipczyk.

Aneta Klimek, która zajęła pierwsze 
miejsce, wyjedzie w czasie wakacji let
nich na dwa tygodnie do Francji. I.S.

Przepis na żur
Do dwóch litrów wrzącej osolonej 

wody wlewamy pół litra zaczynu czyli 
zakwasu żurowego /do kupienia w skle
pach/ i gotujemy przez 5 minut. Poda
jemy wszystko na gorąco w głębokim 
talerzu z usztarnfowanymi ziemniaka
mi czyli z piure ziemniaczanym, ma
szcząc to łyżeczką masła lub innego 
tłuszczu.

Jest to  najprostszy przepis na żur, 
którego możemy sobie nazwać “żurem 
piątkowym”, który gotowany je s t naj
częściej w dni postne, ale są również 
ludzie, którzy najbardziej lubią tę  po
trawę w tej właśnie najskromniejszej 
postaci. Można jednak do gotującej 
się na żur wody dodać kiełbasy, bocz
ku czy czosnku. Można też okrasić żur 
podsmażoną kiełbasą, boczkiem, 
smalcem czy cebulką. Niektórzy też w 
wodzie gotu ją pokrojone kartofle, 
marchew i kilka przypraw, np. majera
nek. Można jeszcze gotować żur na 
wiele innych sposobów. Dlatego zachę
camy do zapoznania się z odpowiedni
mi przepisami w książce Elżbiety Ła
bońskiej “Śląska kucharka doskonała”, 
Katowice 1990, s.71-74.

M ło d z ie ż o w e  
D n i K u ltu r y

konkurs ortograficzny pod nazwą 
“DYKTANDO ’95". Wśród uczestni
ków z rybnickich szkół ponadpodsta
wowych najlepsza okazała się Anna 
Małyszkiewicz z klasy “0”, drugie za
jęli Karolina Mansfeld również z kl. 
“0” oraz Krzysztof Górecki, reprezen
tant II LO im. Hanki Sawickiej. Chociaż

Rybnickie Dni Literatury na stałe 
wpisano w rejestr ważnych wydarzeń 
kulturalnych w województwie, nato
miast rybnicka młodzież z I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Powstańców 
Śląskich postanowiła zorganizować 
Młodzieżowe Dni Kultury.

- Inicjatywa wyszła od młodzieży, 
sami zajęli się organizacją i muszę 
przyznać, że świetnie sobie poradzili - 
powiedziała dyrektorka szkoły Janina 
Wystub. Na imprezie, która odbyła się 
w Teatrze Ziemi Rybnickiej tuż 
przed zimowymi feriami, wystąpił Zespół

Goście z Biłgoraja 
tańczą mazura ułańskiego

Zespół Pieśni i Tańca 
działający w liceum, 
prezentując suitę kra
kowską, mazura oraz 
tańce śląskie. Teatr 
Szkolny pod kierow
nictwem przewodni
czącej Rady Młodzie
żowej Agnieszki Ma
zur, przedstawił sztu
kę pt. “Czekając na 
Godota”. Rybniccy 
uczniowie mogli rów
nież zapoznać się z 
kulturą zamojszczy
zny, bowiem do 
udziału w imprezie za
proszono także Ze
spół Tańca Ludowe
go “Tanew” z Biłgo
raja. Goście wykonali 
poloneza, suitę rze
szowską i wołyńską 
oraz inne tańce cha
rakterystyczne dla 
wschodniej części 
Polski. Kontakty po
między zespołami na
wiązały się w Krakowie, podczas 
czerwcowego Międzynarodowego Fe
stiwalu Zespołów Folklorystycznych. 
Młodzież z Biłgoraja gościliśmy w 
Rybniku przez cztery dni i nic zabrakło 
oczywiście czasu na spacer po naszym 
mieście.

W ramach Młodzieżowych Dni Kul
tury w I LO zorganizowano również

Monika Baran i Damian Grzegorzyca 
w wiązance tańców śląskich

Chociaż zaproszenia na Młodzieżowe Dni 
Kultury dotarły do okolicznych szkół 
średnich, to dyrekcja I LO, Rada Mło
dzieżowa działająca pod opieką mgr 
GABRIELI ZAWADY, jak również 
sama młodzież mają nadzieję, że w przy
szłości kolejna impreza odbędzie się z 
jeszcze szerszym udziałem rybnickich 
szkół. DOROTA STACHURA

W TZR

Teatr Dzieci Zagłębia wystąpi z "Jasełkami"
Jasełka to szczególna odmiana śre

dniowiecznego widowiska misteryjnego 
o Narodzeniu Pańskim, które w polskiej 
tradycji kulturowej zdobyło sobie nie 
spotykaną nigdzie indziej pozycję. Zgo
dnie ze średniowiecznym rodowodem 
jasełka były inscenizowane w kościo
łach, jednak później również w szko
łach, a także po prostu na ulicy.

Teatr Dzieci Zagłębia chce być w 
zgodzie z tradycją, więc na świąteczny 
czas przygotował “Jasełka” Wandy 
Chotomskiej, autorki ponad 50 książek 
dla dzieci, sztuk, audycji telewizyjnych, 
m.in. popularnego cyklu dla dzieci naj
młodszych “Jacek i Agatka”. Jej utwory 
charakteryzował zawsze klimat życzli
wości i zrozumienia dla potrzeb dziecka, 
a także optymistyczne spojrzenie na 
świat. Tak więc i tegoroczne “Jasełka” w 
Teatrze Dzieci Zagłębia będą przede

wszystkim radosne, rozśpiewane, intry
gujące, ale także liryczno-nastrojowe.

Spektakl zrealizowany został w dwóch 
planach: żywym i lalkowym. Kolędnicy 
śpiewając przejdą przez widownię. W 
planie lalkowym zobaczymy scenę wę
drówki Marii i Józefa, scenę w pałacu 
Heroda. Są również sceny, w których 
żywe postaci współgrać będą z lalkami. 
Scenografię zaprojektował Rajmund 
Strzelecki, twórca współpracujący z Te
atrem Dzieci Zagłębia już od dawna, 
znany m.in. z oryginalnych projektów 
scenograficznych do “Szewczyka Dra
tewki” i “Tygryska Pietrka”. Pracownia 
plastyczna teatru wykonała 26 lalek.

W Rybniku Teatr Dzieci Zagłębia 
wystąpi z “Jasełkami” w sobotę 11 lu
tego o godz. 11.00 w Teatrze Ziemi 
Rybnickiej.

Kina
“APOLLO”

3 lutego, godz. 16.00, 17.45; 4 lutego, 
godz. 14.30, 16.15; 5 lutego, godz. 
16.00, 17.45 - “MASKA” , prod. USA 
3 lutego, godz. 19.45; 4 lutego, godz. 
18.00; 5 lutego, godz. 19.45- “UWIĘ
ZIONA HELENA”, prod. USA
6- 9 lutego, godz. 17.00, 19.00 “AKA
DEMIA POLICYJNA 7”, prod. USA

DKF “EKRAN” przy TZR 
6 lutego, godz. 19.00 “CZYSTE SZA
LEŃSTWO”, prod. USA /z cyklu 
“Wielkie Komedie”/

“PREMIEROWE” przy TZR
7- 9 lutego, godz. 17.00, 19.00 “JU
NIOR”, prod. USA

“WRZOS” - Niedobczyce 
12 lutego, godz. 17.00 “JACK BŁYSKAWICA

BŁYSKAWICA" , prod. USA
“ZEFIR” - Boguszowice 

5-7 luty, godz. 17.00, 19.00 “ARY
SKOtRACI”, prod. USA__________

 Dyskoteki
KINO “APOLLO”

4 lutego od 20.00 do 2.00 
Mała Scena Rybnicka 
4 lutego od 19.00 do 1.00, cena 4,- zł 

Restauracja “OLIMPIA”
3 lutego od 20.00 do 2.00, cena 3,- zł

Zabawy
Mała Scena Rybnicka 

Niedziela, 5 lutego od 17.00 do 22.00 
ZABAWA TANECZNA w rytmach 
przebojów lat 60. i 70., cena 2,- zł

/gw/
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Zarząd Miasta informuje
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.

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 
1 13.737 - 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 Wydziale Geodezji i Gospodarki 
Gruntami Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Miejskiej 7, z którym uczestnik 
przetargu winien się zapoznać.
Zarząd Miasta Rybnika zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, 
względnie unieważnienia jego wyników bez podania przyczyny.
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Ogłoszenia drobne
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

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

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 

SALON  
NA RONDZIE

Rybnik, ul. Wodzisławska 54,
t e l . 2 2 -727

Przyjmujemy do sprzedaży 
komisowej samochody 

zachodnie od 1989 
oraz krajowe od 1991 roku. 

Ekspozycja bezpłatna w budynku 
salonu, sprzedaż ratalna.

\ ______________ _J

BEZPŁATNE PORADY 
PRAWNIKA 

w "Gazecie Rybnickiej"

W  pią tk i w godz. 15 .00-17.00  
w siedzibie naszej redakcji 

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

bezpłatnie porad.

Zarząd Zieleni Miejskiej 
w Rybniku

Dział Usług Pogrzebowych 
ul. Rudzka 70 b

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

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 3 do 9 lutego, Rybnik-Paruszowiec, ul. 
Przemysłowa 16, tel. 22-834

CENNIK OGŁOSZEŃ W "GAZECIE RYBNICKIEJ"

...U NAS•  1 cm 2 - 0 ,8 0  z ł (8 .0 0 0  zł) 
•  1 /4  strony - 9 0  zł (9 0 0 .0 0 0  zł)
•  1 /2  strony - 160 zł (1 .6 0 0 .0 0 0  z ł ) 
•  3 /4  strony - 2 4 0  zł (2 .4 0 0 .0 0 0  zł) SZYBKO
•  1 strona - 3 0 0  zł (3 .0 0 0 .0 0 0  zł) i TaNio
•  1 s ło w o  - 0 ,5 0  zł (5 .0 0 0  zł) 

EKSPRESS 
Rybnik, Reja 2 FujicoLOR

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

ZAKŁAD BLACHARSTWA 
I MECHANIKI POJAZDOWEJ

Wykonujemy usługi w zakresie:
NAPRAW BEZGOTÓWKOWYCH DLA PZU 

NAPRAW BIEŻĄCYCH 
REMONTÓW KAPITALNYCH

Zapraszamy od 8.00 do 16.00 
K rzysztof Skrzypiec, Rudzka 202, Rybnik

Usługi transportow e  
"M ULTICAR”
-węgiel, piasek, gruz 

Jejkowice, ul. Poprzeczna 96

WYCENA NIERUCHOMOŚCI
Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK 

tel. 27-616

Środowa Giełda Cenowa
M ię s o sch ab

w olow e
extra

szynka wp. 
gotow ana śląska

PIOTROWSKI 9,00 9,11 12,45 7,02

Jastef, Raciborska 22 8 ,60 8,30 12,40 6,65
TARG 7 ,9 0 -8 ,8 0 8 ,8 0 -9 ,1 0 12,80-13,00 7 ,1 0 -7 ,2 0

Owoce/Warzywa cytryny pomarańcze marchewka ziemniaki

R a c ib o rsk a  15 3,20 2,25 0,90 0,90

M iejska 2 3,00 2,40 0 ,80 0,90

TA RG 3,00 1 ,8 0 -2 ,0 0 1,00 1,00

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

R y n k o w y 1,90 1,70 3,00 1,00

J a n  N o g a 1,70 1,60 3,00 0,95

TA R G 1,65 1,50 0 ,2 0 -0 ,2 6 0 ,8 0 -0 ,9 2

W a lu t y 100
dolarów

100
m arek

100 koron 
czeskich

100 franków 
francuskich

P e w e x  d u ż y 239,00\242,00 158,00\159,20 8,65\8,85 45,00\46,00

Delikatesy, ul. Miejska 239,00242,00 158,00\159,50 8,65\8,90 45,00\ 46,20
G allux, R y n e k 238,50\242,50 158,00\ 159,50 8,65\8,90 45,00\ 45,50

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Miasto
gospodarzem stadionu
Od 1 stycznia br. pieczę 

nad stadionem przy ul. Gli
wickiej przejęło miasto.

Stał się on jednym z obiektów 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekre
acji, który będzie nim formalnie za
rządzał i utrzymywał jego infrastruk
turę. Jeszcze w tym roku miasto 
przeznaczyło na wydatki związane z

Obecnie wszystkie kluby sportowe chcą
ce korzystać z urządzeń stadionu 
będą to mogły robić nieodpłatnie. A 
chętnych jest wielu: klub baseballo
wy “Kolejarz”, lekkoatleci RMKS, 
piłkarze z dawnego KS ROW, a tak
że z “Rymeru”, i oczywiście żużlow
cy, którzy nieodpłatnie użytkować 
będą przystadionową wieżę.

W zbudzająca wiele kontrowersji

W niedalekiej przyszłości stadion zmieni pewnie swoją nazwę... Zdj.:jack

bieżącym utrzymaniem 50 tys. zł / 
stare pół miliarda/, drugie tyle po
chłonie ogrzewanie wszystkich sta
dionowych obiektów. Zasłużony 
obiekt wymaga również niemałego 
wkładu finansowego remont, który 
zostanie przeprowadzony jeszcze w 
tym roku.

Zarządzający stadionem do końca 
ub. roku, a będący w likwidacji KS 
ROW, dążył do oddania tego obiektu 
miastu już od dłuższego czasu. Obecnie

giełda samochodowa, która była do
tąd jednym ze źródeł dochodów KS 
ROW, została oddana pod zarząd 
Rybnickich Służb Komunalnych. 
Stadionowy hotel i restauracja nie 
zm ienią swojego przeznaczenia, 
choć władze samorządowe nie kryją, 
że chętnie by te obiekty sprzedały. 
Sukcesywnie, w miarę posiadanych 
środków, stadion będzie modernizo
wany.

Piłka nożna
Chwałowice

Piłka nożna

Reaktywacja klubu piłkarskiego
Jak “feniks z popiołów” próbuje 

odrodzić się piłka nożna w Chwałowi
cach. W środę 25 stycznia w Domu 
Kultury w Chwałowicach zebrali się 
entuzjaści tej dyscypliny sportu, która 
zaistniała w dzielnicy jeszcze w 1923 
roku w klubie pod nazwą KS-1. Barw
ne i burzliwe koleje losu piłkarzy trwa
ły do 1964 r., tj. do czasu zaniechania 
działalności klubu.

Spotkanie, którego celem było po
nowne powołanie do życia klubu pił
karskiego w Chwałowicach, prowadził 
przewodniczący Rady Dzielnicy Jerzy 
Frelich w obecności przedstawicieli 
Komisji Sportu Urzędu Miejskiego i

dyrekcji kopalni “Chwałowice”. Na za
pał i entuzjazm zebranych, dyrektor ko
palni Józef Dutkiewicz odpowiedział 
zapewnieniem odstąpienia należącego 
do kopalni boiska by umożliwić reakty
wowanie klubu. Na spotkaniu, które 
było jednocześnie założycielskim, wy
brano zarząd dla utworzenia klubu, 
który opierał się będzie na piłkarskiej 
młodzieży.

Historię klubu KS-1 i problemy jakie 
stoją przed reanimatorami piłki nożnej 
w Chwałowicach, postaramy się przed
stawić bliżej w kolejnych numerach na
szej gazety.

DOROTA STACHURA

S alon  F ry z jersk i

R EN E SA 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

Judo Judo

Dużo sukcesów, 
mało pieniędzy

Chłopcy 
pod koszem, 
dziewczęta 

na zdjęciu...
Zdjęcie zamieszczone w ostatniej 

“GR” jako ilustracja  do notatki o 
Turnieju  M iast ROW -u w koszy
ków ce o Puchar P rezesa MKKS 
w zbudziło sporo em ocji. Były na 
nim dziewczęta i my też o tym w ie
dzie liśm y . P oniew aż jed n ak  nie 
dysponow aliśm y zdjęciem  z tu r
nieju, zdjęcie to miało jedynie ilu
strować “temat” czyli koszykówkę.

Jeżeli jednak uczestnicy tu rn ie
ju , czyli chłopcy, poczuli się tym 
dotknięci - przepraszamy.

Redakcja

LISTA PRZEBOJÓW 
DJ. GRZEGORZ J. 
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“OLIMPIA” TOP 20 
DISCO DANCE

1. HERBIE -  Pick it up
2. SCOOTER - Hyper, hyper
3. PHARAO - There is a star
4. MELODIE MC - Give it up
5. MO DO - Super gut
6. The OUTHERE BROTHERS - 
Don’t stop
7. LOOK TWICE - Move that body
8. MARK’OH - Tears don 't lie
9. KZ - Die nachtigal singt
10. REDNEX - Cotton eye Joe
11. C.H.P. - Flying high
12. STACHURSKY - Taki jestem
13. SAMIRA - When I look into your 
eyes
14. DR ROBER l - Ele. mele. muh
15. MR. PRESIDENT - Up-n-way
16. WHIGFIELD - Another day
17. 2 UNLIMITED - No one
18. X-PRESSION - This is our night
19. MADUAR -  Do it
20. BLACK ROSE - Melody

Dwie pierwsze osoby, 
które zgłoszą się do redak
cji z aktualnym numerem  
“Gazety Rybnickiej”, 
otrzymają podwójne zapro
szenie na dyskotekę w re
stauracji “Olimpia” w Ryb
niku-Kamieniu.

Klub Sportowy “Polonia” - Rybnik 
jest bardzo młody, bowiem jego począ
tek można datować na rok 1987, kiedy 
to grupa kilku zapaleńców zorganizo
wała sekcję judo wokół jednosekcyjne
go do tej pory klubu piłkarskiego “Po
lonia” - Niewiadom. Z czasem jednak 
wyniki młodej lecz bardzo dynamicz
nie rozwijającej się sekcji judo stały się 
tak znaczące, że jego potrzeby finanso
we stawały się coraz większe. To prze
straszyło trochę starych działaczy klu
bowych, w związku z czym szkole
niowcy postanowili sekcję judo usamo
dzielnić. Pierwszy człon nazwy - “Po
lonia” - pozostał, drugi zmieniono na 
“Rybnik”, ponieważ centrum szkole
niowe przeniosło się do pawilonu nieo
podal krytej pływalni przy ul. Powstań
ców, gdzie pozostaje do dzisiaj.

“Polonia” - Rybnik funkcjonuje jako 
samodzielny jednosekcyjny klub dopie
ro od 1991 roku. Szkolenie prowadzo
ne jest w dziewięciu grupach w których 
ćwiczy 150 zawodników, głównie 
chłopców /dziewcząt jest około 20/. 
Jak powiedział nam prezes klubu Ma
rek Florczyk, wyniki sportowe “robi” 
wąska grupa 20 osób, i biorąc pod 
uwagę schematy i modele szkoleniowe 
w sporcie wyczynowym, jest to zdro
wy, “książkowy” układ. W grupach na
borowych trenerzy starają się zaczynać 
od zabawy, do której pretekstem ma 
być judo. Szkoleniem objęta jest mło
dzież szkół podstawowych i średnich. 
Początkowe treningi przypominają re
kreacyjną samoobronę. Z czasem z ta
kich grup pozyskiwana jest młodzież 
do grup nastawionych na wyczynowe 
uprawianie sportu. Z nich później wy
łaniać mają się mistrzowie Polski, Eu
ropy czy nawet świata.

Kadrę trenerską stanowi 5 osób, spo
śród których trzy mają wyższe wy
kształcenie w kierunku wychowania fi
zycznego, a dwie mają stopnie instruk
tora judo. Klub posiada dwie sale ćwi
czeniowe w bazie /obok pływalni/ oraz 
filię w SP nr 34, gdzie ćwiczy głównie 
młodzież tej właśnie szkoły.

Tak jak większość klubów w dzisiej
szych czasach, tak i ten ma swoje pro
blemy finansowe. Z budżetu, jakim 
dysponuje “Polonia”, tylko około 25 
procent pochodzi z dotacji z Urzędu 
Miasta, natomiast cała reszta to pieniądze

pieniądze od sponsorów oraz ze składek 
członkowskich.

- Mieszkamy w Rybniku, nasza mło
dzież wyjeżdżając na zawody reprezen
tuje nasze miasto i czynimy starania, 
aby tych miejskich pieniędzy było wię
cej. Naszym zdaniem młodzież, bez 
względu na to w jakim klubie ćwiczy, 
czy w klubie miejskim typu RMKS, czy 
w klubie takim ja k  nasz, “Polonia ” 
Rybnik powinna być tak sama przez 
miasto dotowana - powiedział prezes 
klubu Marek Florczyk

Od strony sportowej ubiegły rok był 
rokiem udanym, zgadzają się co do 
tego Marek Florczyk i trener Rafał 
Kowalczyk. Na zawodach rangi mi
strzowskiej /Mistrzostwa Polski, Euro
py czy świata/ zawodnicy zdobyli w su
mie 7 medali: dwa złote, dwa srebrne, 
dwa brązowe, oraz jeden brązowy me
dal Artura Kejzy na Mistrzostwach 
Europy. Dzięki niedużej grupie junio
rów /Artur Kejza, Michał Rzeszutek i 
Krzysztof Mika/ startujących w katego
rii seniorów udało się “Polonii” wywal
czyć awans do II ligi.

- Bezsprzecznie największym osią
gnięciem sportowym jest zakwalifiko
wanie się Artura Kejzy do kadry olim
pijskiej “A ” - powiedział trener Rafał 
Kowalczyk. - Kejza jest objęty bezpo
średnimi przygotowaniami do igrzysk 
w Atlancie i obecnie przebywa na zgru
powaniu w Austrii, później parę dni 
przerwy i kolejne zgrupowania /w su
mie ponad 200 dni w tym roku/, tak 
więc czeka go bardzo pracowity rok. 
Warto też zauważyć, iż je s t to jedyny 
rybniczanin, który w jakiejk olwiek dys
cyplinie zakwalifikował się do kadry 
olimpijskiej. Natomiast w plebiscycie 
“Wieczoru Katowickiego ” zajął dosyć 
wysokie ósme miejsce na najlepszego 
sportowca roku województwa katowic
kiego.
Innym sukcesem jest powołanie do ka
dry makroregionu śląskiego czterech 
zawodników : Roberta Potyki, Da
miana Moslera, Wojciecha Kuczerę i 
Grzegorza Sowy.

- W judo udało nam się zrobić wiele i 
w tym roku musimy uporać się z pro
blemami finansowymi, które się nawar
stwiają, i nękają klub - powiedział tre
ner Rafał Kowalczyk.

JACEK JAMICKI

Kronika policyjna
K R O N I K A  P O L I C Y J N A

Eleganci
W nocy z 22 na 23 stycznia włamano 

się do kiosku “Ruchu” przy ul. Wodzi
sławskiej. Sprawcy skradli jednorazo
we maszynki do golenia i kalendarzyki 
o łącznej wartości 9 zł.

Złoto dla zuchwałych
23 stycznia o godz. 12.15 w sklepie 

jubilerskim przy ul. Powstańców nie
znany sprawca dokonał zuchwałej kra
dzieży złotych łańcuszków o wartości 
4000 zł. Podczas oglądania wyrwał bi
żuterię sprzedawczyni i uciekł.

Daleko nie uciekł
24 stycznia o godz. 22.40 patrol zmo

toryzowany policji odkrył włamanie do 
samochodu fiat 125 p. Sprawcy po wy
biciu szyby bocznej skradli radiood
twarzacz Thompsonic wartości 100 zł. 
Podczas penetracji terenu zatrzymano 
jednego ze sprawców, którego wskazał 
świadek zdarzenia. Złodzieja zatrzyma
no w areszcie.

Okradli lombard
W nocy z 24 na 25 stycznia nieznani

sprawcy włamali się do lombardu w pa
wilonie handlowym na “Nowinach”. 
Skradli CB-radio, odtwarzacz wideo i 
wyroby ze złota wartości 5000 zł.

Totolotkowy pechowiec
25 stycznia o godz. 23.00 dokonano 

włamania do autobusu Ikarus na dworcu 
PKS. Skradziono neseser z biletami i 
kurtkę ortalionową wartości 100 zł. Go
dzinę później włamano się do kiosku 
Totolotka przy ul. Wieniawskiego i 
skradziono kupony totalizatora. Sprawca 
został zatrzymany w pościgu przez pa
trol policji. Okazało się, że miał on na 
sumieniu oba włamania.

Twardy łeb
24 stycznia po południu mieszkaniec 

Żor został uderzony głową w twarz 
przez jednego z klientów lokalu “Biały 
Domek” przy ul. Chrobrego. Doznał zła
mania nosa.

Do aresztu za skórę
25 stycznia na targowisku miejskim w 

Rybniku Straż Miejska ujęła 25-letniego 
mężczyznę na gorącym uczynku kra
dzieży kurtki skórzanej.

Nieudany włam
27 stycznia o godz. 23.00 patrol policji

zatrzymał mężczyznę, który wraz z 
dwójką innych osób usiłował włamać się 
do kiosku “Ruchu” przy ul. Zebrzydo
wskiej.

Skradli broń
28 stycznia między 17.30 a 19.30 przy 

ul. Górnośląskiej włamano się do bu
dynku jednorodzinnego. Sprawcy skra
dli aparat fotograficzny, trzy złote pier
ścionki, dwa złote łańcuszki, pieniądze 
w kwocie 4700 zł, wyżynarkę, wiatrów
kę i pistolet gazowy Manser. Straty wy
niosły 8400 zł.

Posłuchają przy wódce
28 stycznia między 18.10 a 21.30 nie

znani sprawcy włamali się do domku 
jednorodzinnego przy ul. Słowiańskiej. 
Skradli dwa zegarki, aparat fotograficz
ny, dwie koszule męskie, dwie butelki 
wódki, biżuterię złotą i 14 sztuk płyt 
kompaktowych o łącznej wartości 1460 
zł.

Pobili i okradli
27 stycznia o godz. 21.00 przy ul. Mi

kołowskiej nieznani sprawcy pobili męż
czyznę, który  doznał rozcięcia wargi. Z 
jego fiata 126 p zabrali reklamówkę z 
puszką, w której było 2000 zł.

/jak/
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Zdjęcie 
z albumu czytelników

FUJICOLOR

Nie tylko na pochyle drzewo... Zdj.: Iwona Kozyra

W naszym konkursie jednogłośnie zwyciężyły: zdjęcie 
A. Zdrojewskiej-Bień "Łukasz w wiadrze” z nr 49 z grudnia roku ub. 
oraz zdjęcie Anety Gawrysiak ”Nie ma to jak inteligentny rozmów

ca” zamieszczone w nr 4 ze stycznia tego roku.
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.

Rynek 7

Wśród autorów 
prawidłowych 

rozwiązali 
rozlosujemy 

2 bony towarowe 
po 20 zł

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

Rybnik, Rynek 7

Poziomo: A/jednostka nadziei, B/do dawania tęgiego lania , 
C/”z ” przed potrawą, D/można kogoś z nimi puścić, E /port
monetka sprzed wieków, F/kierunek jazdy lub studiów, G/ko
lorowy szalik niebios, H /płytki lub głęboki, I/z barankami, J /  
może się przebrać
Pionowo: 1/ końskie tupanie, 2/ wykrywa kierowców z “cięż
ką nogą”, 3/surowiec na bimber, 4/bywa przyczyną zawału u 
kasjerki, 5/drobina dla chemika, 6/specjalista od budowy tu
neli, 7/szczególny zwitek szczególnego papieru, 8/wina miar
ka, 9/ w nim ziemniak lub kot, 10/ miejsce utraty wypłaty 
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie po  
uporządkowaniu liter wg szyfru: E-5,A-10,H-7,H-1 ,E-2,D- 
7,B-8,B-2; A-4,B-10; F-9,C-5,I-9,H-7,J-9,H-3; C-2,F-8,H-9; 
C-2,J-10,B-6; H -10,J-7,A -1,D-7,J-5,C-5, I -1 ,B-4,E-10,H - 
3,F-3 .
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/.
Nagrody na rozwiązanie krzyżówki nr 3 z hasłem “Najważ
niejsze jest niewidoczne dla oka” otrzymują: Alfred Mika, 
ul. J. Tuwima 6, 44-200 Rybnik oraz Tadeusz Majer, ul. 
Orzepowicka 16/18b 44-217 Rybnik.
Nagrody do odebrania w redakcji.

Pod znakami zodiaku
BARAN - 21.03. - 20.04. - Większość planów ma szanse realizacji pod warun
kiem, że będziesz taktowny i przekonasz współpracowników do poparcia Twojej 
idei. Nie bądź niecierpliwy, niech sami dojrzeją...
BYK- 21.04. - 20.05. - Poczujesz się zawiedziony, że pomimo sporego wysiłku 
jaki wkładasz w pracę rezultaty są mierne. Nie martw się jednak - na razie budu
jesz podwaliny i nawiązujesz kontakty. Owoce będziesz zbierać później. 
BLIŹNIĘTA - 21.05. - 21.06. - Rozwiązanie problemu może przynieść tylko 
kompromis. Kiedy jednak już go odżałujesz, wszystko powinno iść ku lepszemu. 
Nie nadużywaj zaufania bliskiej Ci osoby...
RAK - 22.06. - 22.07. - Zabezpiecz dobrze swoje finansowe zasoby, a dopiero 
potem rzuć się w ramiona wymarzonego partnera. Miłość miłością, ale z czegoś 
trzeba będzie żyć!
LEW - 23.07. - 23.08. - Strzeż się ryzykownych inwestycji, a tym bardziej powie
rzania dużych pieniędzy osobie, której dobrze nie znasz. Lepiej zadowolić się 
mniejszym zyskiem, niż utracić wszystko...
PANNA - 24.08. - 22.09. - Nie przesadzaj z aktywnością. Nie umiejący za Tobą 
nadążyć partnerzy machną ręką i poszukają spokojniejszego kąta. Wokół Ciebie 
może wytworzyć się pustka, z której wypełnieniem możesz mieć kłopoty.
WAGA - 23.09. - 23.10. - Zrób użytek ze swojej siły argumentowania, a zoba
czysz, że efekty przerosną Twoje oczekiwania. Wchodź we wszystko co nowe, bo 
zbieranie doświadczeń, a szczególnie ich wykorzystywanie, jest Twoją domeną. 
SKORPION - 24.10. - 22.11. - Najlepszy czas na przekucie w czyn zawodowych 
projektów, które od dawna chodziły Ci po głowie. Znajdziesz nawet zamożnego 
protektora, który chętnie włączy się w jego realizację.
STRZELEC - 23.11. - 21.12. - Użytek ze swojej bezkompromisowości rób tylko 
w sprawach naprawdę ważnych. Wspaniałomyślność, jaką okażesz, przysporzy 
Ci za to wdzięcznych i lojalnych współpracowników.
KOZIOROŻEC - 22.12. - 20.01. - Nie możesz bez przerwy podejrzewać przyja
ciół i znajomych o używanie podstępów i złą wolę. Może tym pokrywasz poczu
cie winy za zbyt małe zaangażowanie w sprawę?
WODNIK - 21.01. - 19.03. - Potraktuj poważnie nowe obowiązki, bo choć zaj
mą Ci one dodatkowo czas, od ich wypełnienia może dużo zależeć. Później z 
satysfakcją będziesz mógł odpocząć i opowiadać o sukcesach...
RYBY - 20.02. - 20.03. - Nawet minimalne efekty będziesz osiągać tylko przy wy
tężeniu całej swojej energii. Nie możesz więc pozwolić sobie nawet na chwilę de
koncentracji. Każdy krok wymaga zastanowienia się.

Moda do 
przespania

Aż się boję pisać o tym co wymy
ślili na sezon wiosenno-letni wielcy 
kreatorzy. Na szczę
ście nie wszyscy...
Prawdą jest, że nawet 
najpiękniejsza rzecz 
się znudzi, a najuko
chańszy trend musi 
kiedyś odejść. Ale my 
dopiero co przekona
liśmy się do gniotli
wych lnów i bawełny, 
a tu... A tu proponuje 
się nam plastik. Tak, 
plastik, może bardziej 
dokładnie winyl. Taki 
jak na deszczowe pła
szcze, z jakiego robi 
się torby na zakupy 
czy kosmetyczki. A

Fatałachy z naszej szafy

wszystko to ma być jeszcze glamour 
czyli błyszczące, świecące, krótkie, 
opięte, odsłaniające to i owo. A kie
dy pomyślę, że do tego najbardziej 
odpowiednia będzie plastikowa bi
żuteria, to włos mi się jeży na gło

wie. Sądzę, że modę tę 
podchwycą przede wszyst
kim bardzo młode dziew
częta i estradowcy. Na 
szczęście jest demokracja i 
nie grozi nam plastikowy 
terror, ale zaznaczam, że 
jest to trend bardzo mocny. 
Cóż pewnie i on przeminie. 
Ja osobiście chciałabym, 
tak jak  niedźwiedź zimą, 
po prostu tę modę prze
spać...

Wróżka

Na drugim planie mo
delka w winylowej ma
rynarce

5 minut łamania głowy

Ilustracje różnią się w 8 miejscach. Znajdź te 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 war
tości 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/.
Za rozwiązanie łamigłówki z nr 3 nagrodę otrzymuje: Magdalena Szołtysek, ul. Zielona 2/c 44- 
217 Rybnik

Jak w kożdy dziyń s ie d z ie li my 
sie z M arkiem i starzykam i przed  
te lewizorym, żeby posłuchać aktu
alności z Katowic. Zawdy dobrze  
je s t  w iedzieć, co u nos i hań na 
św iecie je s t  lo łs. Sluchom y, uszy

Kopiec 
dlo premiera

n astaw iom y ja k  trza , a tu naroz 
godajom ło ja k im ś stowarzyszyniu  
z Krakowa, kere zamiyrzo u siebie 
pion ty kopiec usypać. Majom ju ż  
kopiec Kościuszki, P iłsu dsk iego , 
Wandy i Kraka, a teroz sie im za
chciywo kopca dlo Pawlaka.

N aprzod my sie myśleli, że nom 
elefant na ucho nadepnoł, abo te  
sie im w tyj telew izyji daty pom y
lyły  i to m iol być ino wic na apri
la. A le inksi tyż to słyszeli, to niy 
były ż odne błozn a  ino n o jprow
dziwszo prow da. Starka wym edy
tow ali: pew n ik iym  keryś za smy
czoł nasza “Gazeta R ybn icko” aż 
do Krakowa i k raku sy nom isto  
pozow iściy li “kopców M akosza”. 
P adali se - kej może m ieć sw oje  
kopce prezydent Rybnika, to godzi 
sie  z pełn ym  reszpechtym , aby  
prem ier RP tyż niy boł ło brusku. 
Muszom se krakusy czuć fest przy  
kapsie, kej im sie kopca zachciy
wo, kery p rzeca  żodnego profitu  
niy przyniesie. Bezmała im sie be
szon k p o d  W awelym b u li, wielu 
inkszych zabytków trza łod rozle
cynio retnąć, a je s zc ze  ich styko  
na pionty kopiec.

Żol sie nom zrobiyło tych kraku
sów i w szyjscy my do kupy zaczli 
rozw aż ować, ja k  im by szło  p o
móc. Ś lon zok i to tak i noród, że 
ja k  ino kery zawoła “p o m ó żc ie”, 
to wdycko pom oże. Warszawa tyż 
Ślonzoki pom ogli łodbudow ać, a 
m ost Ś ląsko -D ąbrow sk i sto i po  
dzisiok.

U nos po darym nicy sto i dużo 
hołdów . M ożno by keroś gruba  
jedna, a możno i dwie hołdy po to
niu łodsprzedała. A jakby sie gru
b iorze zw ied zicy li, dlo kogo mo 
być ta hołda, to by jom  sicher i za 
darm o szy n k l i. I je s zc z e  by sie  
krakusy m ogli ta n o jp iykn iy jszo  
wybrać, na keryj ju ż  krzoczki abo 
małe strom y wyrosły. Tako ekolo
giczno h ołda. Grubiorze niy som  
wcale p ra g liw i i zow istn i, radzi 
wdycko z tym sie dzielyli, co mie
li.

Przy przyleżytości trza by sie tyż 
krakusom  zdziepko  p rzy c h lyb ić, 
bo ju zaś może kedy kerymu strze
lić  do ł epy, aby K raków  zrob ić  
głównym miastym Śląska. Beleja
ke majom teroz ci na wiyrchu po
myślunki. A le nojlepszy pom yślu
nek na kopiec dlo prem iera mieli 
nasz starzyk. Padali, że jakby koż
dy p o se ł za kożdo swoja łobiecka  
p rzed w yb o rczo  za ta rgo ł je d n a  
kara ziym i na kopiec, to bołby łon 
a jn c-m ik-fertik  i bołby w iynkszy  
łod Giewonta.

Edek,
___________f o mfe l  Marka Mateji
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