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Sesja Rady Miasta

Debata o czynszach
W ostatnią środę na pierwszej w 

1995 roku sesji zebrała się Rada 
Miasta. W planie obrad znalazły się 
sprawy, o których w ostatnich 
dniach głośno było w lokalnych 
środkach przekazu, tj.: wysokość 
czynszów za mieszkania, czy podję
cie kolejnych kroków “w temacie” 
szkoła muzyczna.

Zgodnie ze zwyczajem, głos zabrał 
prezydent J. Makosz relacjonując 
sprawy miasta i działania zarządu w 
ostatnim miesiącu. W swoim wystą
pieniu powiedział on m. in. parę słów 
o inwestycjach, które będą w tym roku 
kontynuowane, jak np. budowa szpita
la w Orzepowicach - z budżetu pań
stwa otrzymamy na ten cel 55 mld /sta
rych złotych/, zaś miasto dołoży 25 
mld, parking przy ul. Brudnioka oraz. 
zakończenie rozbudowy SP nr 13. Pre
zydent zapoznał także radnych z wyni
kami rozmów, które toczą się ze 
związkami zawodowymi kwestionują
cymi nowe stawki czynszu za mieszka
nia, w tym mieszkania zakładowe.
Przedstawił także propozycje rozwią
zań, które zostały zaproponowane 
stronie związkowej. Prezydent zapewnił

jak długo ta średnia doganiałaby owe 
11 tys.

Temat czynszów zdominował rów
nież spotkanie jakie odbyło się dnia 
następnego z udziałem władz samo
rządowych w U.M., na które przybyli 
przedstawiciele zarządów zakłado
wych NSZZ “Solidarność” zakładów 
pracy i instytucji z terenu Rybnika, w 
tym m in. Rybnickiego Przedsiębior
stwa Wodociągów i Kanalizacji, 
ZOZ-u, elektrowni “Rybnik”, Huty 
“Silesia”, ELROW-u, Rybnickich 
Zakładów Naprawczych, “Trans
góru”, RPBD i oczywiście “Ryfa
my”.

Prezydent Józef Makosz przyznał, 
że brak konsultacji co do wysokości 
czynszów ze związkami wynikał z 
przekonania, że skoro pieniądze te 
wracają do zakładu, nie ma takiej po
trzeby. Kolejny raz prezydent przyto
czył argumenty, które skłoniły miasto 
do szukania takiej wysokości czyn
szów, by bez dotacji gospodarka mie
szkaniami mogła funkcjonować. 
Związkowcy, w tym szef rybnickiej 
Delegatury NSZZ “Solidarność” Ry
szard Jaworski, podkreślali wielki 
wzrost kosztów utrzymania w ogóle, a 
jednorazowe podwyżki mogą dla loka
torów być nie do przełknięcia. Przed
stawiciele strony związkowej twierdzi
li też, że sygnały o niezadowoleniu z

c.d. na stronie 3

Czynsze

Atmosfera nie stygnie
Nie stygnie atmosfera wokół 

podwyżki czynszów w mieszkaniach 
komunalnych. Zapowiadane na 6 lu
tego kolejne rozmowy władz samorzą
dowych ze związkowcami “Ryfamy”, 
chociaż trwały parę godzin, nie dopro
wadziły do zadawalającego obie stro
ny konfliktu porozumienia. Były to już 
jednak rozmowy o wiele bardziej kon
kretne od tych, które odbyły się dwa 
tygodnie temu w “Ryfamie”. Każda ze 
stron przedstawiła sobie wzajemnie 
pakiety propozycji cenowych. Związki 
zawodowe zapowiedziały, że cena, 
która ich satysfakcjonuje, oscyluje wo
kół 6 tys. za m kw.. Na takie rozwiąza
nie w żadnym przypadku nie przysta
wał J. Makosz, twierdząc nie bez racji,

że przy takiej stawce maksymalnej i 
potem zbijaniu ceny za brak odpowie
dniego standartu, w przeszło 70 proc. 
mieszkań w ogóle nie doszłoby do 
żadnej podwyżki. Prezydent uważa, że 
jedyną rozsądną propozycją, która za
pewniałaby możliwość przeprowadza
nia remontów, to obniżenie stawki ma
ksymalnej o dwa tysiące. Takie obni
żenie ceny zdecydowanie nie zadowa
lało strony związkowej. Kolejną z 
przedstawionych przez J. Makosza 
propozycji było, aby określić średnią 
stawkę czynszu z dziesięciu najwięk
szych miast województwa katowickie
go i czekać, aż ta średnia osiągnie po
ziom Rybnika, tj. 11 tys., a następnie 
zamrozić ceny czynszów na tak długo,

Miejski Zarząd Szkół i Przedszkoli w Rybniku
zaprasza wszystkich pracowników oświaty

/nauczycieli, administrację, obsługę/ na:

WIELKI BAL KARNAWAŁOWY
który odbędzie się w restauracji “Olimpia” /Rybnik-Kamień/ 

dnia 18 lutego 1995 r. o godz. 20.00.
Bliższych informacji udziela sekretariat Miejskiego Zarządu Szkół i Przedszkoli 

w Rybniku ul. 3 Maja 27, pokój nr 6 tel. 25486.

Ożywione dyskusje trwały nawet podczas przerwy. Na zdjęciu od lewej:
Jan Mura, Roman Berger i Maria Krystyna Kulawik Zdj.:jack.
zapewnił, że decyzja o podwyżce nie była ła
twa, ale gdyby ona nie nastąpiła, 
znaczna część mieszkań komunalnych 
mogłaby się wręcz zawalić. Dodał, iż 
bardzo zależy mu, aby w negocjacjach 
ze związkami zawodowymi osiągnąć 
kompromis. Dotychczas, w szczerych, 
twardych rozmowach udało się wyjaśnić

śnić wiele spornych kwestii, które w 
dużej mierze wynikały z niedoinfor
mowania. Dyskusja, która nastąpiła po 
wystąpieniu J. Makosza jak się można 
było spodziewać trwała bardzo długo, 
była burzliwa, w sumie zaś okazała się 
bardzo owocna.

c.d.na stronie 3

Jednym z ostatnich koncertów kolędowych w naszym mieście był 
środowy koncert Eleni w kościele pod wezwaniem św. Jadwigi na 
No win ach. Zdj. :jack

Eleni mówi

N i e  z a ś p i e w a m  
"Szparki-sekretarki ”...

Czas przed wyjściem artystki zgro
madzona publiczność wykorzystała na 
refleksję i modlitwę. Kiedy wreszcie 
ksiądz proboszcz Henryk Jośko, a po 
nim również ksiądz A rkadiusz Nowak

Nowak, zapowiedzieli, że Eleni wystąpi 
już za chwilę, zabrzmiały gromkie 
oklaski. Kościół był pełny; sprzedano 
około 850 biletów w cenie 50 tys. sta-  

c.d. na stronie 4

Amerykanie badają rynek

Mac Donald’s w Rybniku?
Od pewnego czasu nad Rybnikiem 

“szybuje amerykański orzeł”, przymie
rzając się, być może, do przyszłego za
inwestowania w naszym mieście. Od 
grudnia ubiegłego roku działa u nas 
amerykańska fundacja CHF wspierają
ca radą inicjatywę budo
wy domów jednorodzin
nych przez rybnicką 
spółdzielnię “Wierzbo
wa”. Natomiast w dru
giej połowie stycznia br. 
władze miasta Rybnika 
gościły amerykańskich 
przedstawicieli Banku 
Światowego oraz eks
pertów firm zajmujących się systema
mi wodociągów i kanalizacji.

W Rybniku byli również pełnomoc
nicy amerykańskiego Mac Donald’sa 
prowadzącego na całym świecie sieć 
barów szybkiej obsługi. Jak poinfor
mował nas wiceprezydent Michał 
Śmigielski, Mac Donald’sowi na 
przyszłą siedzibę został w Rybniku 
zaproponowany budynek komunal
ny przy ul. Sobieskiego 15, gdzie do 
tej pory mieści się sklep pasmante
ryjny i tzw. “żelazny”. Budynek jest

położony w centrum handlowym, a 
przez jego bramę będzie w przyszłości 
przebiegał pasaż łączący centrum mia
sta z nowym parkingiem koło ulicy ks. 
Brudnioka. Amerykanom podobała się 
lokalizacja, jednak przedstawiciel fir

my nie był w stanie pod
jąć natychmiastowej de
cyzji i zobowiązał się 
wyrazić ją  po dwóch ty
godniach. A zatem oko
ło 15 lutego będziemy 
już wiedzieli czy w 
Rybniku będzie Mac 
Donald’s. I chociaż nie 
wszystkim muszą sma

kować Big Macki, trzeba przyznać, że 
mało jest barów szybkiej obsługi pro
ponujących taki profesjonalizm, este
tyczny wystrój i sterylną prawie czy
stość, w tym również toalet, co nadal, 
niestety, bywa mankamentem rybnic
kich barów i restauracji. I choćby tylko 
z tego powodu jestem za Mac Do
nald’sem w naszym mieście. Głodny 
klient na jego obecności na pewno nie 
straci.

/szoł/

Filharm onia Ziem i Rybnickiej
zaprasza wszystkich melomanów na specjalny

" K oncert d la  zakoch anych"
który odbędzie się 14 lutego 1995 /w dniu św. Walentego/

o godz. 19.00 w Teatrze Ziemi Rybnickiej.
W programie amerykańska muzyka popularna z filmów: "Park Jurajski",
“Lista Schindlera ”, "Siedmiu w spaniałych ’’, utwory Scotta Joplina i wiele

Prowadzi Andrzej Wójcik,  d yryguje Sławomir Chrzanowski.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825 1



Zarząd Miasta informuje
Na sesji Rady Miasta 8 lutego 1995r.

W sprawie opłat za parkowanie pojazdów na wyznaczonych 
miejscach postojowych na drogach i ulicach.

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 2 oraz art. 40 ust. 2 pkt 
4, art. 41 ust. 1 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie te
rytorialnym /Dz.U. Nr 16, poz. 95 z późniejszymi zmianami/ w oparciu o par. 1 
ust. 5 i 6 par. 3, par. 4 oraz par. 5 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
5 lipca 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad wprowadzania opłat za parkowa
nie pojazdów samochodowych na drogach publicznych /Dz.U. Nr 89, poz. 416/ 
i zarządzenie Nr 141/94 Wojewody Katowickiego z dnia 1 października 1994 r. 
w sprawie ustalenia maksymalnych stawek opłat za parkowanie pojazdów samo
chodowych na terenie województwa katowickiego /Dz.U. Woj. Kat. Nr 12, poz. 
108/.

Na wniosek Komisji Komunikacji i Zarządu Miasta:
RADA MIASTA POSTANOWIŁA:

Par. 1
Wyznaczyć dwie strefy parkowania na drogach i ulicach na terenie miasta Ryb
nika:
1. / pierwszy strefa CENTRUM tj. obszar ograniczony następującymi ulicami 
łącznie z pasem drogowym:
Wyzwolenia, Gliwicka /od skrzyżowania z Wyzwolenia do skrzyżowania z Wie
lopolską/, Janiego, Rudzka /od skrzyżowania z Janiego do skrzyżowania z Janie
go do skrzyżowania z Kotucza/, Kotucza, Reymonta, Pl. Armii Krajowej, Chwa
łowicka, Świerklańska, Prosta /do Żorskiej/, Żorska /od skrzyżowania z Prostą 
do skrzyżowania z Powstańców/, Łącznik Żorska - Mikołowska - strefa ta za
znaczona jest na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
2. / druga strefa parkowania - pozostała część miasta 
Par. 2.
1. Wyznaczyć na terenie miasta Rybnika w ramach pierwszej strefy miejsca do 
parkowania w pasie drogowym /wzdłuż ulic i dróg/, za które będą pobierane 
opłaty parkingowe;
a/ miejsca ogólnodostępne w godzinach 7.00 do 17.00
b/ miejsca postojowe wydzielone, zastrzeżone /koperta/ wg zawartej umowy z 
Zarządem Miasta.
2. Miejsca postojowe, o których mowa w ust. 1 należy odpowiednio oznakować 
tablicami informacyjnymi lub oznakowaniem poziomym.
Par.3.
Wyznaczyć na każdym z ciągów parkingowych przy ulicach i drogach co naj
mniej jedno miejsce postojowe z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych, 
które należy odpowiednio oznakować.
Par.4.
1. Ustalić wysokość maksymalnych opłat za każdą rozpoczętą godzinę parkowa
nia pojazdów mechanicznych w wyznaczonym miejscu ogólnodostępnym w pa
sie drogowym w pierwszej strefie parkowania w wysokości równowartości 0.8 
ceny jednego litra etyliny 98.
2. Ustalić stawkę maksymalną opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych 
na wydzielonym stanowisku postojowym zastrzeżonym /kopertą/ na prawach 
wyłączności, w/g następujących zasad:
a/ za jedną godzinę w wysokości równowartości 1.2 ceny jednego litra etyliny 
98
b/ za parkowanie całodobowe w wysokości równowartości piętnastokrotnej 
ceny jednego litra etyliny 98.
3. Płatność stawek, o których mowa w ust. 1 lit. a/ i b/ ustala się uwzględniając 
ich progresywne narastanie z upływem czasu parkowania.
4. Ceny, o których mowa w ust. 1 i 2 oznaczają cenę jednego litra etyliny 98 
ustalonej każdorazowo przez Okręgową Dyrekcję Centrali Produktów Nafto
wych w Katowicach. Wyliczone w powyższy sposób ceny zaokrągla się w dół 
do pełnych dziesiętnych groszy.
Par. 5
W drugiej strefie parkowania, poza CENTRUM opłaty nie będą pobierane.
Par. 6.
Uiszczenie opłaty i posiadanie biletu uprawniającego do korzystania w danym 
dniu z postoju na parkingach stałych na terenie stanowiącym własność miasta 
nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty za korzystanie z miejsc postojowych 
wzdłuż dróg i ulic wymienionych w par. 1 pkt. 1 niniejszej uchwały.
Par. 7
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Rybnika.
Par. 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 1995 r. i podlega ogłoszeniu w pra
sie lokalnej.

Zakład Pogrzebowy
ORCUS®

Kompleksowe usługi pogrzebowe 
Międzynarodowy przewóz zmarłych

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

CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW  
JAPOŃSKICH I ZACHODNICH

blachy, lampy, przeguby, klocki hamulcowe, 
 sprzęgła, wahacze, półosie,

amortyzatory, łożyska kół, SZYBY SAMOCHODOWE

Poleca DATO
Rybnik, ul. Zebrzydowicka 15, tel. 28-451

na przeciw restauracji "Jubilatka"

W najbliższych dniach rozpoczną się 
prace mające na celu przeprowadzenie 
przez środek rybnickiego targowiska 
nowego kolektora. Podobne roboty 
miały miejsce przed trzema laty na 
Rynku, pod którego płytą również bie
gnie jeden z kolektorów. Wielu mie
szkańców miasta rozkopane targowi
sko skomentuje pewnie słowami: “Po 
to kładli ten nowy asfalt, żeby go teraz

teraz rwać. Jaki to ma sens?” Oczywi
ście, można było zostawić targowisko 
nieutwardzone, ale wtedy wszyscy 
klienci przez dwa lata brnęliby w bło
cie po kolana. Modernizacja miasta 
przypomina czasem operację na ży
wym organizmie, nie da się przecież 
na czas przeprowadzania robót prze
nieść życia w mieście w inne miejsce, 
np. do Wodzisławia lub Żor.

Stanowisko 
kierownika 

świetlicy czeka
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 

16 w Rybniku - Boguszowicach za
trudni od zaraz pracownika na sta
nowisko kierownika świetlicy. Wy
magane wykształcenie wyższe - peda
gogika opiekuńczo - wychowawcza 
lub wyższe - kierunek kulturalno- 
oświatowy z przygotowaniem peda
gogicznym.

Podróż retro
W sobotni wczesny ranek z rybnic

kiego dworca PKP wyruszy w Beskidy 
wycieczkowy pociąg retro. Do Soli k/ 
Żywca lub Zwardonia /co zależeć bę
dzie od ilości śniegu/ wyjadą nim w 
zimowy plener pracownicy rybnickiej 
lokomotywowni oraz ich rodziny. Za
bawy na śniegu zakończy rozgrzewka 
przy ognisku i pieczonych kiełba
skach.

By w sobotę pociąg ruszył, paleni
sko parowozu zostało rozpalone już w 
piątek. Wycieczka pociągiem retro 
wzbudziła wielkie zainteresowanie - w 
połowie tygodnia chęć odbycia 
podróży wyraziło ponad 300 osób.

/r/

Tymczasem Katowickie Przedsiębiorstwo Inżynieryjne dokonuje bardzo skom
plikowanej operacji wykopania ok. pól metra pod dnem rzeki Nacyny 60-me
trowego przekopu pod kolektor. Pracom można się przyjrzeć koło mostu przy 
ul. Hallera. /Tekst i zdj.: Szoł/

Komputerowa mapa miasta
Mówiąc prosto, komputerową mapą 

miasta nazwiemy zapisane w pamięci 
komputera wszystkie ważne informa
cje o jego infrastrukturze. Odpowiedni 
program umożliwia odnalezienie w ra
zie potrzeby każdej ulicy i zaułka, biegnących

biegnących pod ziemią kabli, rur, gazo
ciągów i wodociągów z zaznaczonymi 
zaworami, każdego budynku z opisem 
jego instalacji itd. Niektóre miasta w 
wysoko rozwiniętych krajach dyspo
nują już podobnymi komputerowymi 
mapami, których rolę trudno przece
nić. Przed rozpoczęciem np. robót 
ziemnych o wiele łatwiej dotrzeć do 
danych w komputerze o podziemnych 
instalacjach, niż szukać ich na kon
wencjonalnym planie. W przypadku 
pożaru można sprawdzić czy w pobli
żu ognia nie ma np. grożącego wybu
chem gazociągu, a jeżeli jest, to szuka 
się na monitorze miejsca, gdzie znajduje

duje się zawór odcinający dopływ 
gazu.

Ta nieoceniona wprost pomoc przy 
zarządzaniu miastem marzy się rów
nież władzom Rybnika. Firmy prze
prowadzające prace ziemne w Rybni
ku natrafiają niejednokrotnie na “nie
spodzianki” w postaci kabli i rur. 
Pierwsza komputerowa mapa frag
mentu naszego miasta powstanie przy 
okazji budowy osiedla domków jedno
rodzinnych przy ulicy Wierzbowej. 
Będzie to, być może, wstęp do opraco
wania w ten sposób całej infrastruktu
ry Rybnika. Ale to praca zakrojona na 
wiele lat... /szoł/

Kronika policyjna 
Wzięli wszystko

W nocy z 29 na 30 stycznia nieznani 
sprawcy włamali się do fiata 126 p za
parkowanego przy ul. św. Antoniego. 
Skradli cztery siedzenia /w tym dwa 
tzw. “lotnicze”/ oraz radiomagnetofon. 
Straty wyniosły 1200 zł.

Zamykaj drzwi
31 stycznia ok. godz. 11.00 z niezamkniętego

zamkniętego pomieszczenia warsztatu na 
zapleczu Hotelu Polskiego przy ul. 
Korfantego, skradziono z marynarki 
portfel z gotówką w kwocie 800 zł i 
dokumentami.

Ciężarowiec
3 stycznia strażnicy KWK “Jankowi
ce” zatrzymali jednego z mieszkańców 
Jankowic na kradzieży sworzni, które 
ważyły 500 kg.

Zniknęła audica
30 stycznia o godz. 19.30 na ul. Orzepowickiej

Orzepowickiej skradziono samochód marki 
audi 80 koloru białego. Straty właści
ciel ocenił na 22.000 zł

Z łomem po gorzałkę 
W nocy z 30 na 31 stycznia włamano 
się do sklepu przy ul. Kościelnej w 
Świerklanach. Sprawcy urwali kłódki i 
wyważyli drzwi a następnie skradli al
kohol, kawę i słodycze wartości 6.000 
zł.

Pogrzeją się
W nocy z 2 na 3 lutego nieznani 
sprawcy włamali się do przyczepy 
campingowej na lotnisku w Gotarto
wicach. Skradli ogrzewacz gazowy z 
butlą o wartości 600 zł.

Daj zapalić
2 lutego ok. godz. 23.00 obok baru 
Myśliwskiego przy ul. Wyzwolenia 
trzech mężczyzn pobiło mieszkańca 
Rybnika. Zabrali mu papierosy, zapal
niczkę i 74 zł. / jak/

MAŁA
SCENA RYBNICKA

Rybnik, ul. Kościuszki 54 
zaprasza w sobotę 28 lutego 

od godz. 18.00 - 24.00 na

d y s k o t e k ę
"Ś LED ZIOW Ą "

S a lo n  F r y z je r s k i

RENESANS"
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

2 GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825

Wykopki na targowisku



Debata o czynszach
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Radny Jerzy Frelich stwierdził, że 
stawki w Rybniku są za wysokie i jego 
zdaniem uchwałę w tej sprawie należa
łoby ponownie rozpatrzyć. Radny 
Wiesław Zawadzki dał przykład ko
palni “Jankowice” , której mieszkania 
zakładowe “zdane są na łaskę losu”, a 
cała działalność działu mieszkaniowe
go kopalni, ograniczyła się do powia
domienia lokatorów o podwyżce czyn
szu, gdy zaś dochodzi do różnego ro
dzaju awarii, to lokator może liczyć

praktycznie tylko na siebie. Zdaniem 
Zygfryda Czerepkowskiego stawki w 
Rybniku, mimo wyjaśnień prezydenta, 
są zbyt wysokie, i każda obniżka, cho
ciażby o 2 tys. na metrze kw., stanowi
łaby dla ludzi jakąś ulgę. J. Makosz 
podkreślił raz jeszcze racjonalne mo
tywy decyzji podjętej przez Radę. Po
służył się tu przykładem Rybnickiej 
Spółki Węglowej, która w 1994 roku 
dopłaciła do mieszkań zakładowych 
45 mld złotych. Teraz pieniądze z 
czynszów pozostaną w spółce wzboga
cone o wypłacane lokatorom dodatki z 
kasy miejskiej. J. Makosz dodał, że 
nadszedł czas, aby niewiarygodnie do
tąd niskie stawki czynszu urealnić, co 
zapobiegnie dalszej degradacji zaso
bów mieszkaniowych. Z twierdzeniem 
tym polemizował W. Zawadzki, który 
zauważył, że w mieszkaniach zakłado
wych opłaty były i są bardzo wysokie, 
trudno mu także uwierzyć w dane, 
które dostarczył Prezes Spółki Węglo
wej. Następnie głos zabrał Michał 
Śmigielski. Przytoczył zebranym 
dane, z których wynikało, że 70 pro
cent mieszkań komunalnych to mie
szkania o bardzo niskim standardzie, 
partacko zbudowane, z walącymi się 
kominami i nieszczelnymi dachami, 
zaś remont kapitalny jednego tylko bu
dynku kosztuje 2 mld złotych. Z czego 
te remonty zrobić? Z czynszu który

wynosił 150 tys. zł za 60 m kw.? Kto 
ma pokrywać niedobory? Dlatego zda
niem J. Makosza przy całej niedosko
nałości ustawy sejmowej o czynszach 
stwarza ona warunki, aby wreszcie coś 
drgnęło w budownictwie, żeby zaczęły 
się inwestycje, remonty. A tym, dla 
których koszty tych operacji byłyby za 
wysokie, umożliwiono pobieranie do
datków mieszkaniowych. Prezydent 
wyznał także, że akurat nie spodziewał 
się protestu w tej sprawie ze strony za
kładów pracy, gdyż wszystkie pienią

dze zarówno z czyn
szów jak i dodatków 
pozostaną w zakła
dach, do dyspozycji 
administratorów bu
dynków. Marian 
Adamczyk stwier
dził, że połowa ryb
niczan mieszka we 
własnych domach, 
zbudowanych wysił
kiem pokoleń, którzy 
sami w całości muszą 
pokryć wszystkie ko
szty i paradoksalnie 
na nich spada ciężar 
dopłacania do mie
szkań komunalnych i 
zakładowych, jeśli 
czynsze nie będą re
alne. Z kolei radny 
Stanisław Przeliorz, 

jako mieszkaniec domu zakładowego, 
stwierdził, że nowe stawki są uczciwe. 
Pobudzą one do działania, do zamiany 
mieszkań i do świadomości lokatorów 
dotrze, ile naprawdę kosztuje utrzyma
nie mieszkań. Stare stawki skrytyko
wał także Henryk Ryszka, gdyż we
dług nich wszyscy płacili równo - i 
ten, kto dysponował pełnostandardo
wym mieszkaniem, i ten, kto miał w 
mieszkaniu tylko bieżącą wodę. Bu
dynki niszczały, nikomu nie opłacało 
się robie oszczędności. Na koniec rad
ny podając swoją sytuację za przykład 
udowodnił, że już chociażby dzięki za
montowaniu liczników można robić 
oszczędności do kilkuset tysięcy mie
sięcznie. W takim samym tonie wypo
wiedział się Bolesław Piecha. Co z 
tego, że dotychczas płacił czynszu 100 
tys. starych złotych miesięcznie, skoro 
grzyb w domu w którym mieszka się
gnął już II piętra, a sam dom jest bliski 
zawalenia. Zresztą jak można spodzie
wać się remontów, skoro za wybitą 
szybę zapłaci się 3 razy więcej niż za 
cały czynsz. Edward Gawliczek zau
ważył, że temat obniżenia stawek stał 
się głośny, gdyż ma nośny podtekst 
społeczny. Jednak jest to tylko jedna 
strona medalu. Ci, którzy mają mie
szkania prywatne, budowali je nieraz 
nadludzkim wysiłkiem kilku pokoleń 
przez parę lat. Czy teraz oprócz opłat,

Zwieńczeniem dyskusji o czynszach było przemówienie 
Jana Bujaka. Zdj.: jack

Atmosfera 
nie stygnie
c.d. ze strony 1
faktu podwyżek były już wcześniej, 
pytali również o ewentualną analizę 
kosztów dodatków mieszkaniowych. 
Jednomyślnie stwierdzono, że ustawa, 
zgodnie z którą gmina ustala wyso
kość czynszów, jest chora, ale nieste
ty, obowiązująca. Ponieważ jednak po 
dyskusji do konsensusu nie było bli
żej, związkowcy poprosili o chwilę 
przerwy na naradę.

Po przerwie Ryszard Jaworski 
przedstawił stanowisko związku, a 
mianowicie stawkę bazową na pozio
mie 6 tys. zł za m kw., co daje stawkę 
maksymalną na poziomie 6.600,- zł.
J. Makosz zdecydowanie potwierdził, 
że przy takich czynszach nie jest w

stanie kierować miastem. Potwierdził 
także aktualność trzech propozycji, 
które padły z jego strony na spotkaniu 
poniedziałkowym ze związkami zawo
dowymi z “Ryfamy”, oraz które zosta
ły zaprezentowane przed przerwą. Na
leży jednak dać czas radcom prawnym 
i ekonomistom, którzy muszą jedno
znacznie stwierdzić, czy propozycja, w 
której administratorzy mieszkań zakła
dowych z pieniędzy z czynszów i do
datków mogliby wspomagać lokato
rów znajdujących się w szczególnie 
trudnej sytuacji, jest możliwa pod 
względem prawnym i ekonomicznym. 
Zdaniem związkowców nowe propo
zycje prezydenta są płaszczyzną do 
dalszych rokowań. W najbliższym 
czasie związkowcy spotkają się w 
swoim pionie i przedyskutują propo
zycje, oraz przedstawią własne stano
wisko, które przewodniczący Ryszard 
Jaworski zaprezentuje Józefowi Ma
koszowi na spotkaniu, do którego doj
dzie w przyszłym tygodniu. /r, j ./

które ponoszą w związku z ich eksplo
atacją mają jeszcze opłacać dotacje do 
mieszkań komunalnych i zakłado
wych. A to, że Rybnik ma stawkę wy
ższą o tysiąc lub 2 tys. od sąsiednich 
gmin, uznał za uzasadnioną -  jesteśmy 
miastem największym, stanowimy 
centrum dla okolicznych gmin, a cho
ciażby po tym ,co już się w tym mie
ście dokonało, widać, że pieniądze te 
nie zostaną zmarnowane. Zwieńcze
niem dyskusji było wystąpienie Jana 
Bujaka. Stwierdził on, że każdy z rad
nych musi podjąć się trudu wytłuma
czenia ludziom motywów podwyżki. 
Na pewno nie jest to łatwe. Ale wła
śnie teraz nadszedł czas gospodarskie
go myślenia. Nie można mieszkać pra
wie za darmo, bo inaczej dożyjemy 
chwili, że na naszych oczach wszystko 
się zawali. Trzeba nauczyć się oszczę
dzać, oszczędzać i jeszcze raz oszczę
dzać. Podał przykład właściciela domu 
miejskiego, w którym mieszkają loka
torzy z przydziału - właściciel nie był 
w stanie z otrzymanych czynszów wy
konywać niezbędnych remontów i 
często wykonywał je sam, aby zmniej
szyć koszty. Trzeba wszystko urealnić, 
a zarobione w ten sposób pieniądze 
umożliwią w jakimś stopniu odtworze
nie substancji mieszkaniowej. Wystą
pienie Jana Bujaka radni nagrodzili 
żywiołowymi oklaskami, co każe wy
snuć wniosek, że uchwała o podwyżce 
czynszów nie była pochopną decyzją, 
ale świadomym wyborem 45 radnych. 
Po zakończeniu dyskusji Urszula Szy
nol zarządziła przerwę, chociaż w ku
luarach i tak długo toczyły się jeszcze 
na ten temat ożywione rozmowy.

Po przerwie radni dokonali zmian w 
uchwale w sprawie zasad i trybu za
spokajania potrzeb mieszkaniowych. 
Umożliwi ona pobieranie kaucji za
bezpieczającej /ustalono ją  w wysoko
ści 10-krotnej stawki czynszu za dany 
lokal zasiedlony pierwszy raz i 8-krot
nej przy ponownym zasiedleniu oraz 
pobranie ekwiwalentu za urządzenia 
techniczne /np. zlew umywalka, piec 
kuchenny/.

Przyjęto również stanowisko w spra
wie realizowania przez miasto zadań 
zleconych po 31 marca br. oraz ustalo
no stawki opłat za parkowanie poja
zdów na wyznaczonych miejscach na 
drogach i ulicach /uchwała wejdzie w 
życie z dniem 1 marca, a jej pełny 
tekst publikujemy w dzisiejszym nu
merze wraz z uchwałą o sposobie za
siedlenia budynku przy ul. Wolnej/.

Następnie Rada Miasta zaaprobowa
ła kupno gruntów z przeznaczeniem 
pod budowę mostu łączącego ulicę 
Młyńską z ulicą Wiejską oraz gruntu 
pod modernizację skrzyżowania ulic 
Konarskiego i Wodzisławskiej, a także 
posesji Szkoły Muzycznej i przyległe
go do niej gruntu. Sprawę tę opisuje
my szerzej w odrębnym artykule obok.

W wolnych głosach i wnioskach rad
ny Jan Tomiczek zwrócił się z zapyta
niem, czy istnieje możliwość odpisa
nia sobie od podatku kosztów prac 
wykonywanych społecznie na rzecz 
miasta /np. przy utwardzaniu dróg try
linką/. Sprawa będzie przedmiotem 
analizy.

J.R.

Nowa szkolna 
pracownia

W środę 15 lutego w szkolnych 
warsztatach Zespołu Szkół Mecha
niczno-Elektrycznych, które mie
szczą się przy ul. Świerklańskiej, zo
stanie uroczyście otwarta kompute
rowa pracownia obróbki skrawa
niem.

Dyrekcja szkoły zaprosiła na nią dy
rektora i wicedyrektora Departamentu 
Szkolnictwa Zawodowego MEN oraz 
ich odpowiedników wojewódzkich, 
kuratora i wicekuratora wojewódzkie
go, przedstawicieli władz samorządo
wych, dyrektorów szkół zawodowych 
oraz ludzi, dzięki którym ta inwestycja 
doszła do skutku. W.J.

Czy miasto 
kupi szkołę?

W ostatnich kilku latach o ryb
nickiej szkole muzycznej było 
głośno nie tylko za sprawą jej 
wspaniałych absolwentów i ro
kujących wielkie nadzieje 
uczniów, ale również z powodów 
bardziej prozaicznych. Wiadomo, 
że od dłuższego już czasu władze mia
sta zabiegają o to, by jej siedzibę prze
nieść do budynku dawnego starostwa, 
gdzie aktualnie znajduje się Urząd Re
jonowy.

Temat ten był kilkakrotnie porusza
ny na sesjach Rady Miasta, również w 
czasie poprzedniej kadencji. Nikt z

teren jest własnością Spółdzielni Pra
cy Handlowo-Usługowej, będącej w 
chwili obecnej w likwidacji. Likwida
torowi zależy, by budynek i teren 
sprzedać jak najszybciej, bo spółdziel
nia ma długi i chciałaby je z pozyska
nych w ten sposób środków spłacić. 
Sprzedaż budynku wraz z gruntem li
kwidator Stanisław Szczęsny oferował 
miastu jeszcze w ubiegłym roku, z ko
lei miasto zainteresowane było jedynie 
terenem, bowiem w przyszłości planu
je się tam powstanie węzła komunika
cyjnego. Władze miasta wychodziły 
przy tym z założenia, że błędem było
by obciążenie budżetu miejskiego

Jak długo jeszcze ten stary budynek pozostanie siedzibą szkoły?

radnych nie zaprzeczył faktowi, że sta
ły budynek szkoły z powodu ciasnoty i 
postępującej dekapitalizacji utrudnia 
działalność dydaktyczną, nie pełni tak
że funkcji reprezentacyjnej, czego na
leżałoby się spodziewać po placówce z 
tak bogatą i piękną tradycją.

To, że szkoła powinna znaleźć sie
dzibę godną tej tradycji nie ulegało 
wątpliwości, problem w tym, gdzie jej 
szukać. Marzenia o budowie nowego 
gmachu za setki miliardów /teraz dzie
siątki milionów nowych złotych / są 
nierealne, bo na inwestycję taką nie 
stać ani miasta, ani Ministerstwa Kul
tury, któremu szkoła podlega. Pozo
staje zatem adaptacja budynku. Nie 
jest też tajemnicą, że gorącym orędow
nikiem przeniesienia siedziby szkoły 
do dawnego starostwa jest prezydent 
Makosz. Prezydent przytacza argu
menty “za”: dogodne umiejscowienie 
budynku, co nie jest bez znaczenia dla 
wielu dojeżdżających spoza Rybnika 
uczniów, reprezentacyjny charakter 
gmachu, możliwość adaptacji dla po
trzeb szkoły. Prezydent wielokrotnie 
podkreślał również niewielką liczbę 
pracujących w gmachu urzędników, 
których mógłby z łatwością pomieścić 
stojący obok, pusty od 4 lat budynek 
po przedsiębiorstwach geodezyjnych. 
Wiadomo też jednak, że przeciwni
kiem tej koncepcji jest dzisiejszy go
spodarz budynku, kierownik Urzędu 
Rejonowego, a jednocześnie radny Je
rzy Frelich, który proponował inne 
rozwiązania, m.in. adaptację budynku 
dawnych przychodni górniczych przy 
ul. Kościuszki.

Niedawne wystąpienie Rady Miasta 
do wojewody katowickiego o komuna
lizację budynku byłego starostwa z 
myślą, by przekazać go szkole, zosta
ło zaopiniowane negatywnie, podob
nie zresztą jak wniosek dyrekcji szko
ły w tej samej materii. Rozmowy z 
wojewodą na ten temat ciągle jednak 
trwają. To wszystko gwoli przypo
mnienia, bo w całej sprawie pojawił 
się nowy aspekt.

Budynek szkoły i przyległy do niego

Zdj.:jack

kupnem budynku, skoro szkoła jest 
państwowa, gdyż zgodnie z wygasają
cą umową pilotażową miasto zarzą
dzać nią będzie tylko do 31 marca br. 
Po tym terminie szkoła wraca pod 
skrzydła Ministerstwa Kultury, a ści
ślej jego agendy - śląskiego oddziału 
Centrum Edukacji Artystycznej, który 
o dziwo nie sprzeciwia się zamiarowi 
sprzedaży budynku. Przed kupnem ca
łości - szkoły wraz z gruntami - po
wstrzymywała miasto także myśl, iż w 
przypadku takiego rozwiązania, słabe i 
tak już zaangażowanie resortu kultury 
w szukanie nowej siedziby dla szkoły 
zmniejszy się praktycznie do zera. Jed
nak ostatnio likwidator nie ukrywał, 
że zainteresowany kupnem całej pose
sji jest prywatny przedsiębiorca z Ryb
nika, nawiasem mówiąc, były radny. 
Deklaruje on pozostawienie szkoły w 
dawnych murach, choć trudno przewi
dzieć, co przyniosłaby przyszłość. 
Otwarte pozostawało pytanie - co z 
czynszem, gdyż dotychczasowy płaco
ny spółdzielni był raczej symboliczny. 
Jasne stało się, że miasto nie mogło do 
takiej sytuacji dopuścić. Sprzedaż 
wszystkiego osobie prywatnej posta
wiłaby pod znakiem zapytania zarów
no koncepcję zagospodarowania tego 
terenu jak i lansowaną przez miasto 
przyszłość szkoły muzycznej. Dlatego 
też na ostatniej sesji Rada Miasta 
przy jednym głosie wstrzymującym 
się zaakceptowała zamiar nabycia 
całej posesji tj. budynku szkoły i 
przyległego parku. Co przynosi z 
sobą ta decyzja? Zarząd Miasta będzie 
zabiegał, aby koszt nabycia starego 
budynku został pokryty przez resort 
kultury, a jednocześnie będzie konty
nuował starania o przeniesienie szkoły 
muzycznej do budynku starostwa. 
Przez ten czas szkoła będzie mogła 
spokojnie i bez zagrożenia funkcjono
wać w swej starej siedzibie. Dyrektor i 
nauczyciele, niepokojeni dotychczas 
nieustabilizowaną sytuacją własno
ściową, odechną. O dalszym rozwoju 
sprawy postaramy się naszych czytel
ników poinformować.

W.R. i J.
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Schody poezji

KRZĄTANINA POETKI Królowa

Kolejny witraż, będący centralnym 
motywem całego układu witrażowego 
w kaplicy ss. urszulanek wyobraża 
Matkę Boską jako królową nieba i zie
mi, unoszącą się na nieboskłonie. Po
stać otoczona jest motywami roślinny
mi i zwierzęcymi oraz gwiazdami sym
bolizującymi kosmos. Ten fragment

witrażu jest podpisany w języku łaciń
skim: “M ARIA REGINA” czyli “Ma
ryja królową”.

Witraż wykonany metodą malowania 
na szkle wyszedł spod pędzla siostry 
urszulanki Małgorzaty Boguckiej w
60. latach naszego stulecia.

szoł.

Zmiana godzin otwarcia wideoteki w TZR

/.../czym  byłby świat 
gdyby nie napełniała go 
nieustanna krzątanina poety 
wśród ptaków i kamieni

- pytał kiedyś Zbigniew Herbert. Gdy 
czytam wiersze Anny RYBOL, to 
właśnie ta “nieustanna krzątanina” 
rzuca mi się w oczy. Nie wśród wszy
stkich niebiańskich i ziemskich spraw, 
ale na to 20-letnia poetka ma jeszcze 
czas. Wystarczy, że na razie jej pro
gramem jest wyznaczenie własnego 
miejsca “w rodzinie ziemskich rzeczy” 
/słowa Mary Oliver/. To już jest coś, 
czym warto się podzielić:

ROCZNIK 1973 
bądź mi siostrą 
ty całkowicie realna 
pełna zbawienia od codzienności 
zielonooka w blasku uśmiechu

spotkałam Cię dzisiaj
niosłaś radość stukając obcasami
nie śpieszyłaś się myślałaś

o wiośnie
marzyłaś o kubku herbaty

i pieszczocie

dlaczego nie poczekałaś na mnie 
w kieszeni spódnicy na samym

dnie
niosłam trochę zmięte i podarte 

słowo pozdrowienia 
III. 1994

Objawienie siebie takiej, jaką by się 
chciało być, w drugiej osobie: wyzwolonej

c.d.ze strony 1

rych złotych. Dochód z koncertu przez
naczono na budowę hospicjum dla 

chorych na AIDS. Ksiądz Arkadiusz 
Nowak, z którym udało nam się poro
zmawiać w trakcie występu Eleni, 
podkreślił zaangażowanie Kościoła w 
działalność na rzecz chorych na AIDS
- rybnicki koncert był jednym z wielu 
organizowanych w katolickich świąty
niach. Jak dowiedzieliśmy się później 
od Eleni podczas wywiadu, którego 
zgodziła się udzielić “GR”, fakt, że na 
jej występy przychodzi wciąż tak wie
lu ludzi w różnym wieku, oznacza dla 
niej, że jej śpiewanie jest potrzebne. 
Po prawie dwugodzinnym koncercie w 
Rybniku piosenkarka chętnie rozda
wała autografy stojącym w długiej ko
lejce fanom, zgadzała się na wspólne 
zdjęcia, a nawet krótkie rozmowy. 
"Po raz pierwszy wyjechałam w trasę 
koncertową z kolędami polskimi, ale 
myślę, że teraz takie trasy staną się 
tradycją w moim życiu artystycznym...
- powiedziała Eleni. - Właściwie od 
małego dziecka marzyłam, że zaśpie
wać kolędy z jakimś chórem ”.
- Czy śpiewała pani kolędy już w 
domu rodzinnym? - spytaliśmy. - Prze
cież jest pani z pochodzenia Greczyn
ką...
- Tak, ale urodzoną tutaj, w Polsce. 
Tutaj się wychowywałam, chodziłam 
do szkoły polskiej, oprócz tego uczę
szczałam do szkoły greckiej, gdzie 
uczyłam się języka greckiego. Tu jed
nak wyrośliśmy, w tradycji polskiej. 
Moi rodzice podtrzymywali również 
tradycję grecką, ale była także ta typo
wa, tradycyjna polska wigilia, podczas 
której wszyscy siadali do stołu, zbierała

wyzwolonej od zwykłych trosk, radosnej, ma
rzącej o cieple i miłości. Pełno tu poe
tyckich chwytów, ale tylko pomagają 
one w odbiorze przesłania: spotkania z 
Primaverą, odrodzenia “trochę zmiętej 
i podartej” nadziei. Wyznaczenie celu 
życia. 

NIEOBECNA  
szminka puder kwiat 
notes z adresami 
kilka martwych przedmiotów 
w mojej torebce 
prosi o znalazcę

moja kobiecość wyszła 
na przechadzkę 
i nie wiem kiedy wróci

VII. 1994

To kreacja /na co nastolatce szminka 
i puder? /Ale przynajmniej wiadomo, u 
kogo Anna Rybol pobiera nauki: for
ma ogłoszenia prasowego była wyko
rzystywana np. przez Różewicza i Lip
ską. Inne związki zdradza “Remanent” 
Haliny Poświatowskiej, choć tam ko
biecość była poskromiona i na sprze
daż. Tu: kreacja na bardziej dorosłą 
niż się nią jest naprawdę ma posmak 
dziewczyńskiej zabawy. Taka gra, 
próbowanie siebie i świata - trzeba 
przyznać - wykonana z wdziękiem.

***

myślę te  potrafię kochać 
lecz
tymczasem leczę wzrok

zbierała się rodzina i śpiewaliśmy kolędy.
Od księdza Arkadiusza dowiedzieli

śmy się, że we wrześniu Eleni zamie
rza wystąpić z koncertami jubileuszo
wymi z okazji dwudziestolecia swojej 
pracy artystycznej. Informację tę po
twierdziła później sama artystka.
- Tak, są takie plany. Rzeczywiście, w 
tym roku to już 20 lat... Mówię o tym, 
ale zupełnie to do mnie nie dochodzi. 
Wydaje się, jakby to było wczoraj. 
Chcemy zrobić duży koncert. Marzę o 
tym, że zaangażować do niego orkie
strę symfoniczną, może nie w pełnym 
składzie, może “miniorkiestrę” symfo
niczną. Chciałabym po prostu zupełnie 
inaczej przedstawić swój repertuar, w 
całkiem innych aranżacjach. Może ja
kieś nowe utwory.
- I będzie wtedy koncert w Rybniku?
- Myślę, że ksiądz Arek się postara o 
to, żeby tutaj był koncert, w teatrze. Ja 
zresztą chętnie tu przyjeżdżam, bo od 
wielu lat tutaj koncertuję i zawsze bar
dzo mile wspominam tutejszą publicz
ność. Jest niezwykle spontaniczna i 
widzę, że doskonale zna mój repertuar. 
Zresztą telewizja katowicka jest mi 
bardzo przychylna i początki mojej ka
riery też wiążą się z Katowicami. Bar
dzo dużo tutaj nagrywałam, wiele kon
certowałam z orkiestrą Jerzego Milia
na. Jesteśmy bardzo ze Śląskiem zwią
zani.
- Podobno ma pani tutaj nie tylko wie
lu fanów, ale i wielu przyjaciół. Jak się 
te przyjaźnie nawiązały?
- Poprzez księdza Arka, poprzez mo
ich fanów. Rzeczywiście, na terenie 
Śląska mam bardzo wielu przyjaciół i 
dlatego tak chętnie tutaj wracam.
- Czy na wrześniowym, jubileuszo
wym koncercie będą również greckie 
piosenki?

boli mnie serce 
bez okularów 
koloru twoich oczu

Znów jesteśmy w świecie miniaturo
wych form Anny, o których już pisa
łem w grudniu ubiegłego roku. Jej 
krzątanina wśród poetyckich chwytów 
zadziwia i zaskakuje. Prostota i kom
plikacja zarazem: porządek fizjologii / 
wada wzroku/ nałożony na porządek 
uczuć /ból serca/ za sprawą konkret
nych i przenośnych /jako sposób wi
dzenia świata rozumianych/ okularów. 
I nowy dla państwa akcent w poezji 
Anny RYBOL: to erotyk, choć nie 
wszystko w nim jest tak wesołe i opty
mistyczne, jak w utworach, które do
tychczas opisywałem. Lecz to fakt, 
który tej poezji z pewnością nie za
szkodzi, jeśli autorka w swojej krząta
ninie będzie wierna własnej osobowo
ści i wizji świata. Jak pisał W. H. Au
den, nauczyciel m. in. Josifa Brodskie
go i Zbigniewa Herberta : “Poezja” / 
.../ powinna - głosząc prawdę - oba
lać iluzje i otrzeźwiać.”
A zresztą, do spotkania z wiosną nie
daleko.

GRZEGORZ WALCZAK

- Tak, oczywiście. Muszą być!!
- A muzyka religijna?
- Ten styl, ten gatunek bardzo mi od
powiada. Żeby śpiewać coś takiego, 
trzeba mieć lata pracy, doświadcze
nie... Może parę lat temu bym się nie 
odważyła śpiewać takich utworów, ale 
w tej chwili jest taki moment, że mo
głam to zrobić.
- A jakiej piosenki na pewno by pani 
nie zaśpiewała?
- Np. piosenki Maryli Rodowicz 
“Szparka-sekretarka”. Ja bym czegoś 
takiego nie mogła zaśpiewać. Maryli 
bardzo to pasuje, ona to robi tak prze
konująco, że się jej wierzy. W moim 
wykonaniu na pewno nie byłoby to au
tentyczne. Jeśli śpiewa się coś nie
zgodnego z własną osobowością i tem
peramentem, ludzie natychmiast to 
wyczuwają.

Również każda niedyspozycja, zły 
nastrój podczas koncertu natychmiast 
odbijają się negatywnie na kontakcie z 
publicznością. Eleni mówi:
- Są różne dni. Raz lepiej się czuję, raz 
gorzej. Zauważam, że kiedy mniej ser
ca wkładam w śpiewanie, bo akurat 
nie jestem w stanie więcej z siebie dać, 
bo źle się czuję, to ludzie też to odbie
rają. Dlatego zawsze się staram na 
koncercie być z publicznością od po
czątku do końca. Jest to ciężkie, bo 
mimo wszystko jest to duży stres, na
pięcie.

Czego Eleni słucha, kiedy nie śpie
wa? Na przykład Whitney Houston, 
Phila Collinsa, Erica Claptona... Lubi 
też muzykę country - Kenny Rogersa, 
Dolly Parton, Emmilou Harris - "w 
tych piosenkach teksty też są ważne... 
jest to muzyka ludowa, która powsta
wała, kiedy ludziom było trudniej żyć. 
Kiedy jest jakiś kryzys, kiedy ludziom 
jest źle, wtedy powstają bardzo piękne 
piosenki". A jeśli dzięki pięknym pio
senkom można pomóc ludziom, 
którym jest źle, to przecież bardzo do
brze. Dlatego Eleni przewiduje dalszą 
intensywną współpracę z księdzem Arkadiuszem

Bezśnieżne ferie sprawiły, że dzieci i 
młodzież były w czasie ich trwania 
częstymi gośćmi w wypożyczalniach 
kaset. Wzmożony ruch panował rów
nież w wideotece w Teatrze Ziemi 
Rybnickiej, liczącej ponad 1500 ka
set. Dla najmłodszych przygotowano 
tam specjalną ofertę - filmy szczegól
nie poszukiwane i lubiane: "Uwolnić 
orkę", "Księgę baśni”, “Polowanie na 
Wielką Stopę”, serię “Kevinów...”, a 
dla trochę starszych “Park Jurajski”, 
“Bethoveen 2”, “I kto to mówi”, 
“Naga broń 33 i 1/3”, “ Pani Doubtfire

Serdecznie życzenia z okazji 
urodzin

dla Elżbiety Skowron
życzy chrześniaczka 

ASIA S.

Arkadiuszem na rzecz hospicjum. Spoty
kała się w Piastowie z młodymi narko
manami, z ludźmi chorymi na AIDS, i 
wie jak bardzo potrzebują oni pomocy. 
Zdaniem Eleni ksiądz Arkadiusz jest 
osobą idealną do tego, by im pomagać, 
ponieważ jest obdarzony charyzmą, 
której poddają się nawet ci, którzy nie 
mają początkowo przekonania do jego 
działalności. Zapewne wielu spośród 
naszych czytelników zechce wspomóc 
finansowo akcję budowy hospicjum, 
dlatego podajemy numer konta banko
wego, na które można wpłacać pienią
dze:
Polska Fundacja Pomocy Humanitar
nej
“Res Humanae”
IX Oddział PKO Warszawa 
Nr 1599-326-722-132-3 
P.S. Ksiądz Arkadiusz przekazuje ser
deczne pozdrowienia dla pracowni
ków poczty głównej w Rybniku, zwła
szcza tych, którzy pamiętają go z cza
sów jego  zatrudnienia w tym urzę
dzie.

Doubtfire”, “Robin Hooda - facetów w rajtu
zach”, “Gliniarze z Beverly Hills”. Do 
dyspozycji jest też repertuar bardziej 
ambitny.

Pragniemy poinformować, że wi
deoteka w TZR zmienia nieco swoje 
godziny otwarcia - od poniedziałku 
do piątku czynna będzie od godz.
12.00 do 18.00, zaś w sobotę od
12.00 do 16.00.

/r/

Zaprosili nas: 
Galeria Teatru Ziemi Rybnickiej

na otwarcie wystawy malarstwa 
CZESŁAWA 

ODO-MOSTOWSKIEGO 
które odbędzie się w piątek 

17 lutego o godz. 18.00

Miejska Biblioteka Publiczna 
w czwartek 16 lutego o godz. 17.00

na spotkanie z satyrykiem 
i fraszkopisarzem

WIESŁAWEM SIENKIEWICZEM

MAŁA
SCENA RYBNICKA.

Rybnik, ul. Kościuszki 54 
zaprasza w sobotę 

od godz. 19.00 - 1.00 na

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

MAŁA
SCENA RYBNICKA

Rybnik, ul. Kościuszki 54 
zaprasza

W KAŻDĄ NIEDZIELĘ 
KARNAWAŁU 

od godz. 17.00 do 22.00 na

ZABAW Ę taneczną
w rytmach przebojów 

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

N i e  z a ś p i e w a m  
"Szparki-sekretarki"...

4
GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

RYBNICKIE

WITRAŻE

Ferie z filmem



Abecadło
Rzeczy

Śląskich
Rolę propagatora tężyzny fizycznej i 

siły ducha wśród młodzieży, jak wspo
mniane niedawno w “ABC...” Towa
rzystwo Gimnastyczne “Sokół”, speł
niało w latach przedwojennych rów
nież harcerstwo. Skupiało ono kwiat 
ówczesnej polskiej młodzieży, a rola 
tego związku na Śląsku była szczegól
na. Niezwykle cennym przyczynkiem 
do poznania losów harcerzy rybnic
kich jest “Dzienniczek Harcerski” pro
wadzony przez Pawła Rachuja, mie
szkającego przed wojną w Rybniku 
przy ulicy Gimnazjalnej pod numerem 
9 /dzisiejsza ulica Chrobrego/. W 
dzienniczku oprócz zapisków znajdują 
się rysunki, szkice terenu i ciekawe fo
tografie.

Pierwsze zapiski w omawianym no
tatniku trzynastoletni Paweł poczynił 
w 1936 roku: “Wstąpiłem do Związku 
Harcerstwa Polskiego w Rybniku dnia 
8 kwietnia 1936 roku do I drużyny 
harcerzy im. Adama Mickiewicza. 
Przydzielono mnie do zastępu 
“Orłów”, którego zastępowym był 
druh Sylwester Grolewski / . . . /”. Na 
kolejnych stronach dziennika znajdu
jemy krótkie relacje z obozów, zlotów 
i harcerskich wycieczek - trzydniowej 
wycieczki do Chwałęcic, jednodnio
wej furmanką do Jankowic i obóz w 
Gorzyczkach w 1936 roku, z piel
grzymki do Piekar Śląskich, z obozów 
w Brennej latem roku następnego, z 
wycieczki rowerowej do Wisły i obozu 
w Moszczenicy w 1938 roku. Odnoto
wał również wycieczkę do Chorzowa 
na mecz Ruchu z Pogonią Lwów w 
sierpniu 1938 /wynik 3:1/. Były rów
nież wycieczki rowerowe za granicę 
do Czech we wrześniu 1938 r. i wiele

Zapiski rybnickiego harcerza
/ 1936-1942/

ubrałem się zaraz do mundurka i po
biegłem do harcówki. Miałem zamiar 
zrobić zbiórkę drużyny lecz żadnego 
już nie było. Poszedłem więc koło Ma
gistratu i tam mi mówią, że niemieckie 
wojsko je s t ju ż  w Zebrzydowicach i

Paweł Rachuj, autor dzienniczka

innych spotkań, wycieczek i obozów. 
Z opisów harcerskich wypraw emanu
je wielka powaga z jaką ówczesna 
młodzież traktowała te wspólne wyja
zdy. Harcerze przeżywali pobyt w każ
dej miejscowości, każdą zdobytą 
sprawność i wygrany mecz. Autor za
pisków zrelacjonował również ugaszo
ny przez swoją drużynę pożar we wsi 
Czernichów, w której rybniccy harce
rze w 1939 roku rozbili namioty: “/.../ 
słyszymy wołania: Harcerze, pali się! 
Polecieliśmy my starsi w kierunku 
ognia, pierwsi na miejscu byliśmy. Za
raz poszliśmy nosić wodę i gasiliśmy 
płonącą tam stodołę. Po chwili przyje
chała sikawka z pompą lecz nie funk
cjonowała / . . . /  Znowu zaczęliśmy ga
sić tworząc sznur do podawania wia
der. My możemy w całej pełni p o
chwalić się żeśmy w 75 proc. ugasili 
płonącą szopę ”.

W opisach harcerskiej codzienności 
sporządzonych przez Pawła w przed
dzień II wojny światowej czuje się 
wielkie napięcie panujące wtedy w całej

całej Polsce, a więc i w Rybniku. Kiedy 
20 sierpnia 1939 roku, czyli na jedena
ście dni przed wybuchem wojny, dru
żyna harcerzy wróciła do Rybnika z 
obozu w Czernichowie, Paweł tak sko
mentował to w swym notatniku: “Do 
Rybnika przyjechaliśmy o godzinie 
3.15. Tak, bo nas też potrzeba było w 
Rybniku. Groźny stan. Przyjechaliśmy 
i czuwamy nad granicą”. Natomiast 
kilka dni później Paweł zapisuje: “26 
sierpnia 1939. W Rybniku tak ja k  na 
całej granicy było widać dużo wojska. 
Można tu zauważyć odjeżdżające ro
dziny, które zostały ewakuowane. Lu
dzie niby mówią, że wojny nie będzie i 
że Niemiec będzie się ba ł”. Zaś dwa 
dni przed wybuchem wojny tj. 29 
sierpnia 1939 roku 
czytamy w zapisach:
“Dzisiaj odbyła się w 
Rybniku na Rynku 
wielka manifestacja 
Narodowa, w której 
udział wzięło dużo 
ludzi, około 10 tysię
cy. Przemawiał pan 
mgr Mrowiec. Po 
ślubowaniu odśpie
wali obecni “Nie rzu
cim ziem i”. Pierw
szego września 1939 
roku, w dniu wybu
chu II wojny świato
wej, Paweł szedł do 
pracy na godz. 6.00. Od piątej słyszał 
już warkot samolotów, ale sądził, że to 
tylko ćwiczenia lotnicze. Jednak kiedy 
usłyszano strzały, majster około 6.30 
rozpuścił pracowników do domów. A 
oto co o tym czytamy w zapiskach: 
“Wróciłem do domu o godz. 7-mej i

zdobywają przedmieście Maroka. 
Chcąc nie chcąc poszedłem do domu i 
ubrałem na mundurek cywilne ubra
nie. O godzinie 8.30 pierwsze czołgi 
niemieckie wjeżdżają do Rybnika. A 
więc jednak wojna..., tak wojna. W 
Rybniku gdzie było tylu Polaków  w 
pięć minut po opuszczeniu go przez 
nasze wojsko, wisiały ju ż  flag i nie
mieckie ze swastyką hitlerowską. Tak, 
tacy są ludzie, ci co się w Polsce tak 
dobrze mieli, chcieli się mieć jeszcze 
lepiej u H itlera”. Paweł napisał praw
dopodobnie te słowa w swoim notatni
ku tuż po przyjściu spod magistratu do 
domu. Było to rankiem w dniu wybu
chu wojny. Pod tymi słowami naryso
wał też flagę niemiecką ze swastyką i

pod nią dał podpis: “/... /  sprawcą 
zbrodni Europy jest Hitler ”, natomiast 
zaraz po następnej stronie swego no
tatnika “stary harcerz” zapisał z 
bólem: “I u nas w drużynie H itler”. 
Jeszcze niżej, i to już prawdopodobnie 
w połowie września 1939 roku, autor

Rybniccy harcerze podczas jednego z letnich obozów. 
Paweł Rachuj stoi drugi od prawej.

notatnika wyrysował precyzyjnie har
cerski krzyż z lilijk ą  i podpisał: “To 
trzeba było schować i wytrwać z nai
grywań tych, co to w ciągu jednej go
dziny zrobili się wielkimi hitlerowca
m i”. Potem w dzienniczku Pawła na
stępuje duża przerwa aż do lipca 1942 
roku: “Dużo każdy z nas przeżył przez 
te dwa i pół lata panowania przemocy 
hitlerowskiej na Śląsku. Niejedni po
szli precz z naszych szeregów, bo zo
stali przez Hitlera powołani pod broń 
/.../ Myśmy widzieli ja k  Polacy odjeż
dżali do wojska niemieckiego i wiemy 
ja k  w Rybniku na dworcu chłopcy z 
naszych /czyt. harcerskich/ szeregów 
śpiewali polskie piosenki /.../. Ze mną 
ju ż niestety też tak daleko przyszło, że 
może za jakieś parę tygodni będę mu
siał stanąć w szeregach wojsk hitle
rowskich. My niestety na Śląsku nie 
mamy wyjścia /.../. Nie jeden z naszych 
skautowych szeregów poległ w tej 
wojnie w szeregach wojsk Hitlera ale 
my. tobie ślubujemy, narodzie p olski, że 
je że li my tej wojny dożyjemy to po
mścimy śmierć każdego z naszych sze
regów”. To są ostatnie zapisane zda
nia rybnickiego harcerza z połowy 
1942 roku. Z innych źródeł wiemy 
dzisiaj, że Paweł Rachuj został w koń
cu powołany do wojska niemieckiego i 
walczył na froncie zachodnim. Zdezer
terował tam ze znienawidzonej armii 
hitlerowskiej i przeszedł na stronę 
aliantów. Zginął z bronią w ręku w 
walce z Niemcami dnia 7 września 
1944 roku, jako bojownik francuskie
go ruchu oporu.

MAREK SZOŁTYSEK

PS. Redakcja dziękuje panu Błażejo
wi Balcerzakowi za pomoc w zebra
niu wiadomości do niniejszego tekstu. 
Jednocześnie zachęcamy naszych czy
telników do wspólnego wyszukiwania 
ciekawych wydarzeń dotyczących hi
storii naszego miasta i regionu.

70 lat temu "Sztandar Polski” i ”Gazeta Rybnicka” 
donosiły od 10 do 17 lutego 1925 roku

Apel do ludności miasta Rybnika
Pudełka szczęścia jeszcze są do na

bycia w Spółdzielni “Inwalida” na uli
cy Żorskiej 17. Konie z wolantem je
szcze nie są wygrane. Prosimy wobec 
tego o wykupienie reszty pudełek 
szczęścia, które niewątpliwie jednemu 
przyniosą wielką wygranę.

Koło Rybnik Związku Obrony Kre
sów Zachodnich uprasza usilnie wszy
stkich panów, biorących udział w 
zbiórce tygodniowej, o oddanie zebra
nych kwot i listów do rąk p. prezesa 
Lelka na ul. Kościuszki 11, II piętro, 
jeszcze w tym tygodniu celem za
mknięcia rachunków.

***

Baczność obywatele!
W niedzielę, dnia 15 lutego, odbę

dzie się w Czerwionce o godz. 4 po po
łudniu na sali dawn. Spielmanowa 
Wiec. Ch. Dem.
w Chwałęcicach na sali p. Piechy. 

ZEBRANIE
Prosimy wszystkich katolików i po
rządnych ludzi, żeby się masowo stawi
li.
Sekretarjat Chrześcijańskiej Demo
kracji na powiat rybnicki
Anzelm Adamczyk

***

Ukazały się nowe fałszywe 50-złotów
ki. Nowy typ falsyfikatu 50-złotowego 
biletu wykonany jest na papierze mniej 
sztywnym i silniej rypsowanym. Kolo
ry farb ciemniejsze i brudne, druk miej
scami przerywany. Rysunki z kompo
zycji festonowych i martwej natury nie 
uwydatniają się tak plastycznie jak na 
bilecie autentycznym.(...)

Ogłoszenia
Warkocze

polecam po najtańszej cenie i 
najlepszego wyrobn. Pozatem 
wszelkie artykuły toaletowe na 

składzie.
L. Biliński, fryzjer, Żorska 4 

***
Nie bierz

nigdy przy praniu mydła samego, 
gdyż zbyt drogo ci ono wypadnie. 

Dodawaj zwykle
Henko
k o s z t a  ci się zmniejszą do jednej 
trzeciej.
Henko
Henkla soda do prania i blanszowania 

***
Od 1 3 br. przyjmuje się 

stołowników 
w Domu Parafjalnym 

Ceny minimalne, obsługa rzetelna 
Zgłosz. od godz. 10 do 14.

Kina
“APOLLO”

10 lutego, godz. 17.00, 19.00,11 lute
go, godz. 15.00, 16.45, 18.15 - “AKA
DEMIA POLICYJNA 7” prod. USA / 
od lat 12/, 12 lutego, godz. 17.00, 
19.00; 13-16 lutego, godz. 16.00, 
17.45, 19.30 - “MASKA”, prod. USA 
/od lat 15/

DKF “EKRAN” przy TZR 
13 lutego, godz. 19.00 - “ZAWIE
ŚCIE CZERWONE LATARNIE”, 
prod. chińskiej, wstęp za okazaniem 
karnetów, wejściówki do nabycia 
przed projekcją

“PREMIEROWE” przy TZR 
15-16 lutego, godz. 17.00 i 19.00 - 
“THE HUDSUCKER PROXY” prod. 
USA

“WRZOS” - Niedobczyce 
12 lutego, godz. 17.00 - “JACK 
BŁYSKAWICA”, prod. USA /od lat 
12/,

“ZEFIR” - Boguszowice 
12-16 lutego, godz. 17.00 i 19.00 - 
“ CUD W NOWYM JORKU”, prod. 
USA /od lat 12/.

 Spektakle 
Teatr Ziemi Rybnickiej 

Sobota 11 lutego, godz. 11.00 - wido
wisko dla dzieci pt. “JASEŁKA” w 
wykonaniu Teatru Dzieci Zagłębia z 
Będzina, cena 2,5 zł 
Niedziela, 12 lutego, godz. 17.00, pro
gram satyryczny pt. “ODBIŁA MI 
PALMA” w wykonaniu Kabaretu Pi
gwa-Show, cena 10,- zł

Koncerty

Porwanym do 
kopalń ZSRR

„  Nie chcemy dla Nich żadnych orderów !  
O c ze k u je m y, aby w Kraju powiedziano o Ich 

męczeńskiej śmierci całą prawdę i tylko  p r a w d ę . 
T o  będzie minimum zadośćuczynienia Ich pamięci, 
o ra z  uczuciom Ich rodzin i s p o ł e c z e ń s t w a ." 

TYM KTÓRZY ZA ZGODĄ I  APROBATĄ WŁADZ PRL-u w 1945 r. ZOSTALI 
ZE ŚLĄSKA DEPORTOWANI DO DONBASU, w SYBIRSKĄ TAJGĘ, STEPY

KAZACHSTANU I TAM SPOCZYWAJĄ W NIEZNANYCH MOGIŁACH.

W ubiegłą sobotę 4 
lutego br. w kościele 
pod wezwaniem 
świętych Cyryla i 
Metodego w Knuro
wie odprawiono mszę 
św. w intencji ślą
skich górników, 
którzy dokładnie 50 
lat temu zostali wy
wiezieni do kopalń w 
Związku Radzieckim.
Oblicza się, że so
wieccy żołnierze i pomagająca im pol
ska milicja przetransportowała do Bor
sunia, Krasnowodska czy Czelabińska 
około 25 tysięcy górników, z których 
po czterech latach niewolniczej pracy 
wróciło zaledwie 5 tysięcy. Na szlaku 
deportacji śląskich górników była

również niewielka miejscowość Przy
szowice koło Knurowa. Tam właśnie 
na cmentarzu już przed trzema laty 
ustawiono skromny drewniany krzyż z 
wymownym tekstem, który możemy 
przeczytać na zdjęciu w tekście. 
Tekst i zdj.: szoŁ

Teatr Ziemi Rybnickiej 
Wtorek, 14 lutego, godz. 18.00 - FIL
MOWE MELODIE ŚWIATA gra 
orkiestra symfoniczna Filharmonii Zie
mi Rybnickiej pod dyr. Sławomira 
Chrzanowskiego, cena 8 i 5 zł.

Dyskoteki
Restauracja “OLIMPIA” - Kamień 

Piątek, 10 lutego, godz. 20.00 - 2.00 
MAŁA SCENA RYBNICKA 

Sobota, 11 lutego, godz. 19.00 - 1.00, 
cena 4 zł

Kino “Apollo”
Sobota, 11 lutego, godz. 20.00 - 2.00

Zabawy
z a b a w y

MAŁA SCENA RYBNICKA 
Niedziela, 12 lutego, godz. 17.00 - 
22.00 tańce w rytmach przebojów lat 
60. i 70., cena 2 zł.

Galerie
g a l e r i e

Teatr Ziemi Rybnickiej 
Wystawa malarstwa i fotografii Cze
sława ODO - MOSTOWSKIEGO z 
Krakowa. /gw/

5GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

Sztandar Polski
Gazeta R ybnicka



Zarząd Miasta informuje
Na sesji 8 lutego 1995 roku

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad i trybu zaspokajania potrzeb 
mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej 

Rada Miasta Rybnika postanowiła co następuje:

I. W uchwale Rady Miasta Nr 49/V/94 z dnia 30 listopada 1994 r. w sprawie 
zasad i trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samo
rządowej - dodać Pkt 7 a i 7 b w brzmieniu:

Pkt 7 a
1/ Pobiera się kaucję zabezpieczającą pokrycie należności Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Rybniku z tytułu najmu od najemców lokali mieszkalnych.
2/ Kaucję ustala się w wysokości:
a/ odpowiadającej 10-krotnej miesięcznej kwocie czynszu za dany lokal zasie
dlony pierwszy raz,
b/ odpowiadającej 8-krotnej miesięcznej kwocie czynszu przy ponownym zasie
dlaniu.
3/ Od wpłacania kaucji zwalnia się: a/ osoby uzyskujące lokal w wyniku doko
nania na koszt własny nadbudowy, rozbudowy lub przebudowy budynku, 
b/ osoby, które na własny koszt przeprowadziły remont kapitalny tych lokali, 
c/ najemców przekwaterowanych na czas naprawy zajmowanego dotychczas lo
kalu,
d/ najemców zamieniających lokal z większego na mniejszy z warunkiem posia
dania kaucji na lokal dotychczas zajmowany.
4 /Najemcy znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą być zwolnieni w 
całości lub w części z wpłacenia kaucji oraz korzystać z ulg przez rozłożenie jej 
na raty miesięczne płatne w ciągu roku. Warunkiem rozłożenia kaucji na raty 
miesięczne jest zabezpieczenie rat wekslami.
5/ Ustanie stosunku najmu i opróżnienie lokalu przez dotychczasowego najem
cę wraz z dokonaniem rozliczenia się finansowego wobec wynajmującego stano
wi podstawę do wypłacenia wniesionej za ten lokal kaucji wraz z oprocentowa
niem, obowiązującym w banku obsługującym wynajmującego.
6/ Kaucja wpłacona przez najemcę powinna być mu zwrócona wraz z oprocen
towaniem po opróżnieniu lokalu, najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia ustalenia 
należności wynajmującego z tytułu najmu danego lokalu.

Pkt 7 b
W zasobach mieszkaniowych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku:
1. Najemca mieszkania przed przekazaniem mu mieszkania przez wynajmujące
go jest zobowiązany do zapłacenia wartości elementów technicznych nowych 
znajdujących się w lokalu mieszkalnym wg aktualnie obowiązujących cen rynko
wych materiału, natomiast dla używanych, po odliczeniu stopnia ich zużycia.
2. Przy zdawaniu mieszkania wynajmującemu, najemcę lokalu obciąża równo
wartością zużytych elementów wyposażenia technicznego, które znajdowały się 
w lokalu w chwili wydania go najemcy. Różnicę niezamortyzowaną wartości ele
mentów urządzenia technicznego zwraca się najemcy, tj. kwotę odpowiadającą 
różnicy ich wartości pomiędzy stanem istniejącym w dniu objęcia lokalu /wg 
protokołu przekazania mieszkania/ oraz w dniu jego opróżnienia wg aktualnie 
obowiązujących cen.
3. Do elementów urządzenia technicznego mieszkania obciążających najemcę 
zalicza się: trzon kuchenny, przenośny piec kuchenny węglowy i gazowy, grzej
nik wody gazowy i elektryczny, wannę, muszlę klozetową, zlew z syfonem, zle
wozmywak z syfonem, automat spłuczkowy, umywalkę z syfonem, baterie: wan
nową, umywalkową, zlewozmywakową, zawory czerpalne, skrzynkę spłuczkową 
do ubikacji górną i dolną. Ustala się do w/w elementów 3-letni czasokres uży
walności z wyjątkiem automatu spłuczkowego, którego okres trwałości wynosi 2 
lata.
4. Najemca znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może być zwolniony w 
drodze decyzji w całości lub w części z wpłacenia należności za elementy urzą
dzenia technicznego mieszkania oraz korzystać z ulg przez rozłożenie jej najwy
żej na 12 miesięcznych rat.

II. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Zakładowi Gospodarki 
Mieszkaniowej w Rybniku.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w “Gazecie Rybnickiej”.

Ogłoszenia drobne
KAFELKOWANIE 

kompleksowe remonty 
łazienek, sufity panelowe, 

boazerie
Tel. grzeczn. 27-981

* * k

SPRZEDAM PASZOCIĄG 
do kurnika.
Typ DP-165.

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

k k k
Informatyk-elektronik 

poszukuje pracy 
kontakt-redakcja 

"Gazety Rybnickiej" 
tel. 28-825

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 

ADAR
* 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.

Lista przebojów 
DJ. Grzegorz J. 

NOTOWANIE 5 z 10.02.95 r. 
“OLIMPIA” TOP 20 

DISCO DANCE
1. HERBIE -  Pick it up
2. SCOOTER - Hyper, hyper
3. MELODIE MC - Give it up!
4. LOOK TWICE - Move that body
5. MO DO - Super gut
6. PHARAO - There is a star
7. SAMIRA - When I look into your

W r a z i e  p o t r z e b y
POG. RATUNKOWE: 999, 23-666 
POLICJA: 997, 21-091
STRAŻ MIEJSKA: 27-254 w godz. 6.00-22.00 
STRAŻ POŻARNA: 998, 28-867
POG. GAZOWE: 55-37-91, 55-37-56, 55-38-28, 55-38-87
POG. ENERGETYCZNE: 210-71
POG. WOD.-KAN.: 236-81, 261-92, 266-47
POG. CIEPŁOWNICZE: 249-56, 246-45
INFORMACJA: PKS 22-242, PKP 23-009, WPK 21-820
POSTÓJ TAXI: 236-60, 286-60
RADIO TAXI: 27-000
POSTÓJ TAXI BAGAŻOWYCH: ul. Młyńska, tel. 23-561 
Hasło "KRYZYS” - sobotnio-niedzielne, całodobowe dyżury 
psychologów: 26-876 /izba przyjęć szpitala psychiatrycznego, ul. 
Gliwicka 33/
NOCNY DYŻUR APTEK:od 10 do 16 lutego, Rybnik-Chwałowice, ul. 
1 Maja 93a, tel. 21-364

WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK 

tel. 27-616

BEZPŁATNE PORADY 
PRAWNIKA 

w "Gazecie Rybnickiej"
W piątki w godz. 15.00-17.00 
w siedzibie naszej redakcji 

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

bezpłatnie porad

CENNIK OGŁOSZEŃ W “GAZECIE RYBNICKIEJ

...  U  N A S• 1 cm2 - 0.80 zł (8.000 zł)
• 1/4 strony - 90 zł (900.000 zł)
• 1/2 strony - 160 zł (1.600.000 zł) s z y b k o
• 3/4 strony - 240 zł (2.400.000 zł)
• 1 strona - 300 zł (3.000.000 zł) i t a n i o
• 1 słowo - 0.50 zł (5.000 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 z ł,-

'Dziś fotografujesz - dziś masz zdjęcia'

kup oryginał - poczuj s ię pewniej!

JANKES JEANS RYBNIK RYNEK 7

Na tej samej sesji w sprawie ustalenia zasad i trybu zasiedlania 
lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Wolnej w Rybniku 

/przejętego od Huty Silesia/
RADA MIASTA POSTANOWIŁA również:
1. Przy zasiedlaniu budynku przy ul. Wolnej w Rybniku nie stosuje się ograni
czeń, o których mowa w pkt. 2 ppkt. 4 uchwały Rady Miasta z dnia 30 listopada 
1994 r. Nr 49/W94 w sprawie zasad i trybu zaspokajania potrzeb mieszkanio
wych członków wspólnoty samorządowej w stosunku do osób uprawnionych do 
zawarcia umowy najmu wymienionych w pkt.2 ppkt. 2 lit. d/ tejże uchwały.
2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Zakładowi Gospodarki 
Mieszkaniowej w Rybniku.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w “Gazecie Rybnickiej”

eyes
8. THE OUTHERE BROTHERS - 
Don’t stop
9. D. J. BOBO - There is a party
10. DR ROBERT - Ele, mele, muh
11. MARK’ OH - Tears don’t lie
12. REDNEX - Cotton eye Joe
13. 2 UNLIMITED - No one
14. C.H.P. - Flying high
15. K2 - Die nachtigal singt
16. X-PRESSION - This is our night
17. FUN FACTORY - Pain
18. SLAM - Back to music
19. MR PRESIDENT - Up-n-way
20. WHIGFIELD - Another day

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

Środowa Giełda Cenowa
M ięso s c h a b

w o lo w e
extra

szy n k a  w p. 
g o to w an a śląska

PIOTROWSKI 9 ,0 0 9,11 12,78 7 ,02

Jastef, Raciborska 22 8 ,6 0 — — 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 ziem niaki

R a c ib o rsk a  15 3 ,4 0 2 ,2 5 0 ,9 0 0 ,9 0

M iejska 2 3 ,0 0 2 ,4 0 1,00 0 ,90

TARG 3 ,0 0 1 ,8 0 -2 ,2 0 1,00 0 ,90-1 ,00

Spożyw cze m asło cukier jajko m ąka

R y n k o w y 1,70 1,70 3 ,0 0 1,00

J a n  N o g a 1,70 1,60 3 ,0 0 0 ,9 5

TA R G 1,65 1,55 0,21 - 0 ,2 6 0 ,8 3 - 0 ,9 7

Waluty 100
do larów

100
m arek

100 koron  
c ze sk ich

100 franków 
francuskich

P e w e x  d u ż y 242,50\245,00 158,00\ 159,00 8 ,70\8 ,90 45,5046,00

Delikatesy, ul. Miejska 242,50\245,00 158,00\ 159,00 8,70\8,90 45,0046,00

G allux, R y n ek 242,00\ 244,50 158,00\ 159,00 8,65\8 ,9 0 45,0045,50

6 GAZETA RYBNICKA. TEL. 28825

sklep "Hadar" 
oznaczono 
ciemnym 

kwadratem

ul. Pełczyńskiego 5, tel. 25656

Sklep “HADAR”
poleca : łączniki i rury 

do instalacji wodociągowej typu 
Genova /klejone/ 

oraz polipropylen /na zgrzewanie/, 
a także miedziane. 

Oferujemy również materiały 
instalacyjne.



Kochanemu Mirusiowi 
w dowód miłości

Miłej i sympatycznej 
Justynie Foryś 

z  o k a z j i  św. Walentego dużo zdrowia, 
spełnienia marzeń i samych 

pogodnych dni w życiu
życzy 

Kochanym czterem Walentynkom 
z Działu Technicznego ZGM

najlepsze życzenia 
składa

M arcin S.

Mariuszkowi zdrowia, uśmiechu, słoneczka,

Abyś b y ł  s i l n y  j a k  " Król lew "
życzy cała paczka

Najdroższej
kochająca “Truskawka

***
KOCHANA MAMUSIU! Niech żar miłości 

rozpali nas do czerwoności! Nie wiem co bym 
bez Ciebie zrobiła. Dziękuję, że ze mną jesteś!

Twoja córeczka - AGNIESZKA

Kochać i móc zawsze Cię kochać, 
jest w szczęściu największym 

szczęściem, a w nieszczęściu -

Dzeppettowi, który kocha tylko 
trzy rzeczy -

pokochania tej czwartej
PACIA and OLA

***
Chłopcom z II d I LO

dużo, dużo miłości 
i wiele radości 

życzą
OLA and PACIA

* * *

Wiele miłości Waldkowi, który często 
przesiaduje w Świerklańcu

PATKI
* * *

Dużo szczęścia w miłości, zdobycia czarnego 
pasa i pokochania tej jedynej 

- Chłystkowi z  I LO
życzą KOLEŻANKI

* * *

Z okazji Dnia Zakochanych 
serdeczne życzenia jak  najszybszego 

spotkania w Myszkowie 
ukochanemu nietoperzowi życzy

KOTEK
* * *

Zakochany. Cudowne uczucie.
Wiosna w sercu.

Wszystko się zmienia, nabiera kolorów. 
Kiedy jestem zakochany 
w Tobie Kasiu Wróbel

Twój...

Walentynki
Moc całusów i walentynkowych życzeń składają 

kochanemu tatusiowi 
i mężulkowi

AGA, BASIA Z MAMĄ

największą pociechą ”
Jak najserdeczniejsze życzenia 

z okazji Walentynek dla cudownej 
Perełki, wspanialej 

kochanej Ewuni

Kochana Tadeo!
Obyś zawsze była tak pełna słodyczy, jak do tej

pory
Twój skarb

Dla niesamowitego pana prof. Ibroma uściski i 
całusy

ślą kobity!!!
* * *

Mojemu kochanemu Mężusiowi - Tomkowi
za cudowne półtora roku 

naszego małżeństwa
Zosia

k  k  k

Dla mojej pani ESTER 
od FRANCUSKIEGO

całusy
ślę ja xxx

***

Wiele buziaków i serduszek z okazji Dnia św. 
Walentego dla naszego 
i jakie niesamowitego 

pana prezydenta.

Pozdrawiam wszystkich ,
którzy tak ja k ja nie mają talentu do odkochiwania

Nie chcę być tym którego zapomnisz. 
Lecz chcę być tym 

którego wspomnisz.
Anecie. W.

Marek C.
* * *

Kochanemu Grzegorzowi
Marek - LOVE

***

Roses are red and 
violet is blue

sugar is sweet and I  love You 
najukochańszemu Dziubolkowi - A.

* * *

Basiu! Zasyłam ci moc pozdrowień 
z życzeniami szybkiego zamążpójścia 

i opuszczenia naszego /  tzn. ju ż niebawem 
mojego!/ pokoju.

TWOJA ZAWSZE NAJULUBIEŃSZA 
SIOSTRUNIA GUSIA!

* * *

Oli P. /extra asystentce z angola/, Gosi H. /  
blond wampowi/, Madzi 

/  która zawsze wie co zrobić/, Dominice /oby 
nigdy nie straciła dobrego humoru/, Marysiom, 

obu Izom, Kaśkom, Justynie, Agnieszce i 
wszystkim moim kumpelom, które muszą mnie 

znosić.
Śle gorące pozdrowienia 

nie wysoka, nie niska, nie daleka, 
nie bliska, ale taka wiercipięta 

co o Was zawsze pamięta! 
Zauroczona /wciąż/ beznadziejnie Kamilem / 
tym, którego widziałam - same wiecie jak!!!

Dla tego, który mnie zna, lepiej niż ja sama.
Oby nie zatracił swojej osobowości i zaprosił 

mnie do kina.
H.

* * *

Piotr /mąż/

Kiedyś gdy byłem sam o t ny było mi źle . 
Spotkałem Ciebie, też było źle 
i wtedy u czu c ia  połącz yły  się

i ty i ja  zrozumieliśmy

Zawsze kochanej Gosi

Najlepsze życzenia walentynkowe 
dla wspaniałego FIZYKA

Od uczennic klas I-IV z I LO.

Moc płomiennych życzeń 
dla BARTA SIMPSONA

Od fanów z I LO.

Z  okazji św. Walentego 
Chciałam złożyć życzenia 
i wszystkiego najlepszego, 
dla mojego ukochanego

Rulaxowi - Zosia
* * *

Dla mojej Paćki, Olci, Aldonci, Marylki, wiele 
walentynek!!!

BACHA M-Sz.
* * *

Szukam kogoś, z kim mogłabym wyemigrować do 
Siódmego Nieba. (Może być nawet inteligentny, 
wysoki, szczupły, gładko ogolony, mieć długie 
włosy, poczucie humoru i oprócz mnie kochać 

muzykę, żeby razem ze mną słuchać tego 
żebroka Stinga!) Spotkajmy się w “Europie ”.

M.

Kochać chłopaków, to nie grzech
Nie jednego, nawet trzech ... 

Nie stać mnie na piękne wiersze
Więc piszę słowa najszczer s z e  

Każdemu z nich... dalej bądź takim, który  życie 
zna, bądź takim, który serce ma, bądź takim  
który łzy rozumie, takim który kochać umie.

Ty Bury Niedźwiadku, Ty Barturino 
i Ty Piesku nasz.

Krystyna

Przystojnemu Przemkowi z Wandy, który często 
przebywa w Proximie

Aga

Kochanemu Krzyśkowi
z Wawelskiej, słodkiemu 

jak MALINKA
Agata

W dniu zakochanych 
W dniu Walentynki

przyjmij życzenia od swej dziewczynki 
Byś był szczęśliwy, 
zdrowy, pogodny, 

zawsze gorący 
nigdy zaś chłodny.

Kochaj mnie dziubku 
czule i słodko.

Bądź mym motylem 
Ja Twą stokrotką, 
lecz Cię ostrzegam 
mój Dziubku słodki 

nie zapylaj innej stokrotki 
Dla kochanego Dziubka

Kicia

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5 7

B e a ta

Dla słodkiej i kochanej Ewuni
Wierny Przyjaciel

“Jesteś cudownym motylem 
i chociaż wokół Ciebie k w i a t ó w  t y l e

pamiętaj, że zawsze i
jeden  m ały kw iatek o T obie

p a m i ę t a ć  b ę d z i e  
 W alentynk a

Dla wszystkich super ludzi z obozu narciarskiego na Słowacji /z I LO/ mnóstwa całusów Bacha H-Sz. 

P.S. Cieszcie się, że nie szczekacie! bo jest

dennie

Mój kochany zwierzaczku 
z okazji Dnia Zakochanych 

duża buźka ode mnie
Twoja Walentynka

Mojej kochanej Kasieńce
Wszystkiego, czego chciałbym dla Ciebie, 

a nie potrafię wyrazić słowami
JACEK

Od kogo do kogo 
co komu do tego

Dla K.E. od ANDRKA

 /1.K.13.4/
“Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest.

Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, 
nie unosi się pychą... ”

Właśnie taką miłością chciałabym Cię obdarzyć 
Dla Damiana Grzegorzyca

- Taka sobie osóbka.
***

Kochać to nie znaczy o kimś marzyć 
kochać to nie znaczy o kimś śnić 
kochać to znaczy komuś wierzyć 
kochać to znaczy dla kogoś ż y ć !

Kochanej Agacie

Mojej Drogiej Asenacie i sobie -
oby dłógo żyłyśmy 
i się pżyjaźniłyśmy!

Michalina

Justyna - jeśli w ogóle można mieć więcej 
szczęścia w miłości, niż Ty teraz masz, to życzę 

Ci, żebyś go miała więcej!

Dziękuję za 406  dni szczęścia. Stop. Prosze 
j e s zcze o wiek. Sto p   

Edycie - Patrick. Stop.

J e d n a  m ała czarna
S erce mi ukradła

Co noc p łaczę, nie ś p i ę  
m o ż e mi go w liś c ie  o d e ś le  

Dla C.D. - Walenty 

Kocham kwiaty i motyle 
Kocham kwiaty których tyle 
Lecz najwięcej i najgoręcej 

Kochamy C i e b i e  i  T w e
Serce mamo  
Tomek lat 8, Darek, Madzia, 

Kasia i Marek 

Dla klasy III A z  I L.O. w Rybniku duże buźki 
Bacha M-Sz.

Wszystkim niewiastom w redakcji
więcej  rozrywki, no i co najważniejsze: 

 facetów
 z okazji walentynek

życzy:
Rodzynek

Dla wszystkich kochanych 
i przystojnych Bartków na świecie

walentynka Mxx!!!

“Już teraz wiem, że sny są tylko po to, by do 
Ciebie wracać każdą nocą złotą.

Być tam, zawsze tam gdzie Ty - Dziękuję , ż e  
wybrałaś właśnie mnie - Tobie - Ja"

Wszystkim, którzy mnie znają - lubią czy też nie

- kocham Was - Wojtek

Czas, czas  i połowa czasu.

To chwile mojej r o z ł ą k i
Wnet powrót - wtedy od

wąchać Twe pąk i  
Powstań, ja  obok też stanę.
I  razem - miła Stokrotko - 
w ogrody nasze nieznane 

pójdziemy cicho, cichutko
STOKROTCE - J. 0.

Wierszyki mogą zginać.
Może zatrzeć się pisanie.

Lecz wyryta w sercu miłość 
Na wieki pozostanie. 
Najukochańszej Kasi

- “Chochlik” Wojtek
***

Najlepsze życzenia 
z okazji “ Walentynek ” 
dla najukochańszego 

męża Grzegorza M
przekazuje żona 

Bożena MROZEK



Zdjęcie 
z albumu czytelników

FUJIC OLOR

W objęciach Wiktora Hugo na dziedzińcu Sorbony 
Zdj.: Bronisław Pękała

Zapraszamy na
szych Czytelników 
do wspólnego oglą
dania zdjęć. Wy
starczy przyjść do 
redakcji z cieka
wym zdjęciem, 
które po skopiowa
niu natychmiast 
zwrócimy. /Można 
też wrzucić je do 
naszych "żółtych 
skrzynek”/. Auto
ra najsympatycz
niejszego lub naj
bardziej "odja
zdowego” zdjęcia 
firma "EKSPRES 
FUJI", Rybnik, 
ul. Reja 2 nagro
dzi bezpłatnym 
wywołaniem i wy
konaniem 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 / również do oczu, B / kuzynka plecaka, C/ miejsce 
odpowiednie na imprezy przednie, D / wąż z kryminałów, E / 
straszy cholesterolem, F/Achillesa w bucie, G /flagi “szm er” 
gdy dmie wicher, H / kamienie w dzieło sztuki zamienia, I/ niósł 
kulawego, J/pod  nią sny się rodzą
Pionowo: 1 /ponoć nie zna granic, 2 / z gór płynie, w morzu gi
nie, 3 / złodziej tajemnic, 4 /w sklepie sportowy lub odzieżowy, 5/ 
szczególny baran, 6/ w drużynie i na wojnie, 7/ dążenie do nie
go - w cenie, 8/ arab - szkrab, 9/dom Cyganów, 10/ chemiczny 
kanon
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie po upo
rządkowaniu liter wg szyfru: A-2, F-10, C-5, E-2; E-3, H-3, F- 
8; B-2, J-10, J-3, D-7, C-4; H-9, C-3, F-1, A-10, C-5, D-10; F- 
6, E-5, H-6, H-1, C-10, G-5, E-2, C-5, F-1, H-7
Na rozwiązanie wraz z kuponem czekamy 10 dni od daty ukaza
nia się numeru. Rozwiązania prosimy przesłać na kartkach po
cztowych na nasz adres, lub wrzucać do naszej “żółtej skrzynki”/ 
Kościuszki 54/.
Nagrody na rozwiązanie krzyżówki nr 4 z hasłem “Stara pan
na i z kamieniami na drodze się wadzi” otrzymują: Marian 
Lewandowski, ul. św. Józefa 33D/18 44-217 Rybnik oraz An
drzej Tkocz, ul. Szulika 18, 44-206 Rybnik.
Nagrody do odebrania w redakcji.
Przepraszamy czytelników za czasowy brak “żółtej skrzynki” 
w Rynku 12, spowodowany remontem budynku.

Pod znakami zodiaku
BARAN - 21.03. - 20.04. - Ktoś w głębokim dołku psychicznym zapragnie byś to 
właśnie Ty odegrał choć na chwilę rolę psychoterapeuty. Nie wzbraniaj się przed 
tym, bo niedługo i Ty możesz potrzebować duchowego wsparcia.
BYK- 21.04. - 20.05. - Ponieważ źle znosisz improwizację, a na horyzoncie poja
wiają się korzystne interesy, rozpocznij przygotowanie. By wszystkiemu sprostać, 
trzeba będzie przysiąść fałdów.
BLIŹNIĘTA - 21.05. - 21.06. - Do Twojej pracy wkroczy “nowe” - mogą to być 
nowe techniki, nowi przełożeni i współpracownicy. Wysłuchaj dokładnie ich ocze
kiwań, a poradzisz sobie doskonale.
RAK - 22.06. - 22.07. - Siła Twojej argumentacji okaże się przekonującą do tego 
stopnia, że opowie się za Tobą nawet Twój dotychczasowy przeciwnik. Doceń ten 
gest i nie wracaj do dawnych sporów.
LEW  - 23.07. - 23.08. - Trudno będzie się oprzeć pokusie jaką jest zagraniczna 
podróż, i to na bardzo korzystnych warunkach. Zastanów się jednak nad intencja
mi osoby, która Ci ją  proponuje.
PANNA - 24.08. - 22.09. - Nie wchodź w większe inwestycje bez gruntownego ich 
zbadania, bo decyzje podejmowane pod wpływem chwili mogą się okazać zgubne 
w skutkach. Ale gdyby nawet, to szybko wrócisz do równowagi i odrobisz ponie
sione straty.
WAGA - 23.09. - 23.10. - Czeka Cię potyczka w ważnym urzędzie, ale dzięki Two

je j cierpliwości i konsekwencji w działaniu wszystko skończy się tak pomyślnie, że 
aż wzbudzi zazdrość otoczenia.
SKORPION - 24.10. - 22.11. - Ostatnie wysiłki nie przeminą bez śladu - da o so
bie znać zmęczenie i fizyczne, i psychiczne. Nie podejmuj nowych zadań, a raczej 
wykorzystaj czas na uzupełnienie sił witalnych.
STRZELEC - 23.11. - 21.12. -Nie warto rozpamiętywać tego co się stało, skon
centruj się raczej na tym co ważne jest dziś na dobrych układach z ludźmi, których 
nie możesz wystraszyć zbytnią impulsywnością i bezkompromisowością. 
KOZIOROŻEC - 22.12. - 20.01. - Najprościej byłoby salwować się ucieczką, ale 
byłoby to tylko czasowe rozwiązanie problemu. Musisz się opowiedzieć po jednej 
lub drugiej stronie, a rozsądek wskaże Ci, kto ma rację.
WODNIK - 21.01. - 19.03. - Wprawdzie nie udało się za pierwszym razem, ale 
Twojej winy było w tym niewiele. Ponów staranie, bo nawet losowi trzeba czasem 
dopomóc.
RYBY - 20.02. - 20.03. - Nie uciekaj spod wpływu osoby, która mogłaby do Twe
go życia wnieść trochę porządku. W zamian możesz zarazić ją  swoim marzyciel
stwem i idealizmem.

Bele fto niy wiy, co to je mieć sio
stra, i do tego jeszcze młodszo... Jo 
jom mom i czasym mje diobli nad 
niom bierom. Mama z tatom zaglonda
jom na nia, jak na świynty łobrozek,

W skarpetkach i 
na szczudłach

Założę się, że w centrum zaintere
sowania wiosną i latem tego 
roku będą... nogi. Nie może 
być inaczej, skoro proponuje 
się nam buty na 10-centyme
trowych obcasach, a żeby 
było śmieszniej, najlepiej gdy 
buty takie założymy na skar
petki! Tak, to właśnie będzie 
przebojem  lata - sandały, 
klapki, ale takie szpilki wsa
dzane na skarpetki. Jako 
żywo, stoją w oczach obcasy z 
filmów, z akcją umiejscowio
ną w czasie okupacji, w 
których dziewczyny - konspi
ratorki biegają z “b ibu łą” i 
granatami w pudłach od 
skrzypiec. Lata 70. - były!

Fatałachy z naszej szafy
Lata 60. - były? Lata 50. - były! 
Nadszedł więc czas na lata 40. i nic 
na to nie poradzimy.

Potw ierdzają to również inne 
szczegóły garderoby, jak choć
by obcisłe kostiumiki, których 
spódnice grzecznie sięgają ko
lan. Żadne tam do pół uda - peł
na kultura i skromność.

Ale jak  się to dzieje już od 
wielu, wielu sezonów, moda 
jest tak bogata i tak różnorodna, 
że można tego stylu nie zaak
ceptować, nosić co innego i też 
być en vogue.

Ale dziewczynom, które nie 
dość, że lat 40. nie pamiętają, 
ale nawet nie znają już filmów o 
tych czasach, może się to wydać 
tendencją świeżą i inspirującą.

Wróżka

5 minut łamania głowy

Ilustracje różnią się w 8 miejscach, znajdź różnice
Wśród czytelników, którzy w ciągu 10 dni od daty ukazania się numeru nadeślą prawidło

we rozwiązanie łamigłówki, wylosowana zostanie nagroda w kwocie 20 zł.
Rozwiązania prosimy przesłać na kartkach pocztowych na nasz adres, lub wrzucać do naszej 
“żółtej skrzynki” /Kościuszki 54/.
Za rozwiązanie łamigłówki z nr 4 nagrodę otrzymuje: Zarzycka Teresa, ul. 3 Maja 22, 
44-200 Rybnik

Breweryje 
Z  siostrom

bo je jedna, a nos aż trzech synkow. 
Niy moga za to, ale czasym mjie tak 
nerwuje, żebych jom sproł na kwaśne 
jabko. Taki krynżel, a poradzi dokozać 
jak mało kery synek. Pływie w basynie 
jak kaper. Na miyndzyszkolnych za
wodach pływackich zajmła drugie 
miyjsce i prziniosła do dom diplom. 
Wnerwiołech sie łokropnie. Padołech 
se, kaj taki cwyrgiel może co wygrać. 
Ale łona richtich wygrała, boch prze
czytoł ło tym w “Nowinach”. Jak tak 
na nia zaglądom, to widza, że bardzo 
na dziołcha ni ma podano. Sztyjc łazi 
w galotach. Kiecka abo szaty mało 
kiedy oblecze. Zeszły tydziyń sie 
szprajcła jak i mama kozała wdzioć 
bluzka z krałskami. Było skiż tego lar
mo w cołkij chałpie, ale łona i tak po
stawiyła na swo jim. Na urodziny do 
ciotki poszła w futerbachowyj, kracia
styj chabeli, no i w teksasach. W szko
le zawsze coś popocho i tata musi iść 
wysłuchiwać łod rechtorki. Jak se tak 
wspomna, to łona nigdy niy bawiyła 
sie lalkami jak inksze dziołchy. Wszy
stkie te “babskie” graczki, co podosto
wała na urodziny abo łod “dzieciątka” 
leżały niyruszone na fachach. Za to 
żodno gałynź i sie niy łoparła. Wyla
ziyła na som wiyrch. Wdycki zmaza
no, połobdziyrano i kiejnedy łobtarga
no. Tak se myśla, że łona zbiyro szpry
my łod nos. Możno jakby miała sio
stra, to by boła blank inkszo. Przi nos 
zrobioł sie s ni taki synczor. Jak tak to 
pisza to napewno wszyjscy myślom, że 
już żodnego pożytku z moji siostry ni 
ma, ani niy bydzie. Tyn co tak pomy
śloł, to by i ubliżoł. Chocioż je s ni 
mały i drobny szrociok, to bele co po
radzi dokozać. Przirichtuje jodło dlo 
cołkij familije, ze sklepu przytargo 
wszystko co trzeba. Ło niczym niy za
pomni, a na pijondzach to sie tak zno 
jak mało kto. Żodyn jom niy łoszwabi, 
tako je szprytno i wycwaniono. Jak 
chałpa posprzonto, to wszyndzie bły
szczy. Łostatnio mama było choro i 
dość pora dni leżała. Wiycie jak tyn 
gizd lotoł i wszystko poobsprawowoł. 
Żodyn niy poczuł że mama niydomo
go, bo łona jom umiała blank zastom
pić. Teraz wiym skuli czegoch je na 
nia taki zły - to ze zowiści. Mje je gań
ba, że jo tele starszy, a niywiela umia 
w doma zrobić abo pomóc. Mom w 
pakcie yno wykludzanie naszego pul
tonia. Braciki na zmiana lo ta ją  z ki
blym na hasiok - i to je wszystko.

Jednakowoż, jakby na to niy patrzeć, 
to radzi my som, że jom jedna momy. 
Chocioż je zgłobnik i pyskaty najduch, 
to pszajymi i wszyjscy. A niychby kto 
spróbowoł i zrobić krzwida - to by se 
blank pokopoł w lelujach. Zaroz by 
dzie mioł zy mnom do czyniynio.

MAREK MATEJA
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