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Wizyta zwierzchnika 
Alliance Francaise

Dziś, tj. w piątek 24 lutego, gościł bę
dzie w naszym mieście Sekretarz Gene
ralny Alliance Francaise w Paryżu Jean 
Harzic. Wizytując rybnicki ośrodek Al
liance Francaise, J.Harzic zapozna się z 
jego działalnością i sposobem wykorzy
stania środków audio-wizualnych, które 
są przekazywane przez paryską centralę 
AF. Gościowi z Paryża towarzyszyć 
będą Delegat Generalny AF przy amba
sadzie Francji w Warszawie Jean-Clau
de Gonzalez oraz Sekretarz Komitetu 
Współpracy z AF Zdzisław Ryłko. 
Spotkają się oni z przedstawicielami 
władz miejskich oraz z pracownikami 
kolegiów językowych z Jastrzębia i Gli
wic, a także zwiedzą miasto. /r/

Najwyraźniej tak efektowny skok "ponad przeciętność" i ponad 
miasto podnosi nie tylko poziom adrenaliny, ale i ciepłotę ciała - 
zdjęcie zrobiono kilka dni temu, co prawda przy pięknej pogodzie, 
ale temperatura na dworze wynosiła tylko około dwunastu stopni. 
Wiosna w połowie lutego sprawia, że w młodych gotuje się krew, 
liczym y jedn ak  na to, ze zachowają przynajm niej minimum  
zdrowego rozsądku i kultury! Zdj.: jack

Występ
"Kwadratu"
odwołany!
Zapowiedziane na 25 i 26 

lutego występy teatru “Kwa
d ra t” w Teatrze Ziemi Ryb
nickiej nie odbędą się.

Zadecydowały o tym przyczyny 
obiektywne, warszawscy artyści 
obiecują jednak, że na pewno wystą
pią w maju. Za bilety na spektakle, 
które w najbliższy weekend nie doj
dą do skutku, kasa zwraca pienią
dze.

Wisi na ścianie i czeka...

Przypominamy, 
że koresponden
cję do naszej re
dakcji można 
wrzucać do “żół
tych skrzynek”. 
Jedna z nich p o
została przy starej 
siedzibie redak
cji, czyli przy ul. 
Kościuszki 54, 
druga wisi od 
niedawna przy ul. 
Korfantego, na
przeciw  wejścia 
do pizzerii.

Zdj.: jack

Konwent prezydentów 
obradował w Rybniku

Tym razem w naszym mieście - po Jastrzębiu i Żo
rach - w ostatni wtorek odbyło się posiedzenie Kon
wentu Prezydentów i Burmistrzów Miast Rybnic
kiego Okręgu Węglowego.

W spotkaniu, którego gospoda
rzem był Zarząd Miasta Rybnika 
uczestniczyli prezydenci: Jastrzębia 
- Janusz O giegło, Wodzisławia - 
Lech Litwora, Żor - Zygmunt Łu
kaszczyk, Raciborza - Andrzej 
Markowiak, Knurowa - Romuald 
Myga oraz burmistrzowie: Czer
wionki-Leszczyn - Marek Kornas i 
Rydułtów - Zbigniew Seeman. Jed
nym z głównych zagadnień była 
sprawa telefonizacji naszego regio
nu. Miasta ROW-u połączyły swoje 
wysiłki tworząc w kwietniu 1992 
roku Międzygminny Związek Tele
komunikacyjny - swego rodzaju gru
pę nacisku, zabiegającą u stosow
nych władz i instytucji, w tym u Te
lekomunikacji Polskiej S.A., o jak 
najszybszą telefonizację tzw. Ryb
nickiej Strefy Numeracyjnej. Można 
powiedzieć, że wspólny trud się 
opłacił - są już konkretne terminy ro
bót. Na ten rok przewidziano ukoń
czenie prac projektowych siec i, zaś

kolejne dwa lata to realizacja tej 
wielkiej inwestycji, której efektem 
będzie podłączenie kilku tysięcy no
wych abonentów.

Drugim ważnym zagadnieniem 
były problemy gospodarki wodnej, a 
w szczególności wody pitnej. Na 
wstępie prezydent Józef Makosz 
podzielił się z zebranymi spostrzeże
niami wyniesionymi z konferencji 
“Czysta woda”, która odbyła się w 
Nancy. Przedstawił także zakres prac 
wykonanych przez ostatnie cztery 
lata w Rybniku w dziedzinie wodo
ciągów. Inwestycje w tym zakresie 
spowodowały, że miasto, które j e
szcze w 1990 roku miało niedobór 
wody w wysokości 10 tys. ku b i
ków dziennie, obecnie ma ten pro
blem praktycznie rozwiązany. Spo
ro miejca poświęcono przyszłości 
przedsiębiorstw wodociągowych. 
Wszyscy zgodnie orzekli, że powinny

powinny zostać one skomunalizowane. 
Musi dojść do podpisania porozu
mień, na mocy których miasta zaję
łyby się dystrybucją wody na swoim 
obszarze oraz dostarczaniem jej do 
sąsiednich mniejszych gmin. Ale 
żeby to nastąpiło, trzeba poczekać na 
decyzję wojewody o komunalizacji 
mienia, którym zarządza RPWiK. 
Zaskakującym przerywnikiem tej 
części dyskusji był gest prezydenta 
Raciborza, poczęstował on zebranych

Zdj.: Zb. Solarski

zebranych wodą czerpaną z własnych stu
dni głębinowych. Poruszano także 
zagadnienia oczyszczalni ścieków. 
Tak jak my czerpiemy w tej sprawie 
z wzorów francuskich, tak z kolei Ja
strzębie, które ma podobne do na
szych problemy, nawiązało współ
pracę z firmami angielskimi. Janusz 
Ogiegło zachęcał zebranych, aby 
skorzystali z tej oferty. Wstępne za
interesowanie wyraziły Żory i Ryb
nik.

Mówiono również o wysypiskach 
śmieci. W Jastrzębiu zarządza nim 
prywatna firma. Z kolei J. Makosz 
zapewnił, że jeśli chodzi o nasze 
miasto, to nie dopuści, aby wysypi
sko śmieci przeszło w ręce prywat
ne, z drugiej jednak strony syste
matycznie stara się poszerzać za
kres usług św iadczonych  w tej 
branży przez inne niż gmina 
podmioty. Duże zainteresowanie ze

zebranych wzbudził sposób, w jaki na
sze miasto przekształciło przedsię
biorstwa, na bazie których powstały 
Rybnickie Służby Komunalne i Za
rząd Zieleni Miejskiej. Prezydenci 
zauważyli, że po latach rozwiązanie 
to się sprawdziło, a czystość i 
ukwiecenie, z których Rybnik sły
nie, są najlepszym dowodem na traf
ność podjętych decyzji. Parę zdań 
poświęcono także budżetom miast 
na 1995 rok. Zebrani zgodzili się, że 
w miastach, w których jest tak wiele 
do zrobienia, czas skończyć z 
“ostrożnym” planowaniem, budże
tem, w którym na końcu roku wystę
pują nadwyżki. Trzeba podjąć ryzy
ko, zaciągnąć kredyty i inwestować, 
słowem robić wszystko, aby mie
szkańcom żyło się w nich wygo
dniej, co, zważywszy kilkudziesię
cioletnie zaniedbania, jest zadaniem 
niełatwym. W trakcie dyskusji poru
szono także sprawę wspólnego fron
tu w celu egzekwowania opłat za 
hałdy oraz przejmowania przez gmi
ny od zakładów pracy szeroko rozu
mianych obiektów kulturalnych, 
sportowych i wypoczynkowych. 
Spotkanie zakończył apel J. Mako
sza o wsparcie wielkiej inwestycji- 
ROW-u, jaką jest szpital w Orzepo
wicach. W tym roku budżet państwa  
przeznaczył na ten cel 55 mld zł, 
miasto dołoży 25 mld zł. Stąd proś
ba prezydenta, aby i inne gminy do
łączyły się do tej szczytnej inwesty
cji, gdyż to również ich mieszkań
com będzie ona służyć. Spotkanie 
dowiodło, że decyzja prezydentów i 
burmistrzów, aby w wielu ponad
gminnych sprawach połączyć swe 
wysiłki, okazała się ze wszech miar 
trafna. Pierwsze efekty są już wi
doczne. Forum to jest także miej
scem do wymiany poglądów i do
świadczeń w wielu sprawach, który
mi żyją nasze gminy.

Jest i trzecia sprawa. Dzięki 
wspólnemu działaniu w ramach kon
wentu, gminy zbudowały realną siłę, 
mającą skuteczny wpływ na wiele z 
tych spraw, którymi żyje region. A 
jest rzeczą  jasną, że połączone siły 
dają lepsze efekty, tym bardziej, że 
reprezentują aglomerację liczącą 
600 tys. mieszkańców.

Na miejsce następnego spotkania, 
do którego dojdzie 5 kwietnia, pre
zydenci i burmistrzowie wyznaczyli 
sobie tym razem Racibórz.

J.R.

Prezydenci i burmistrzowie podczas obrad konwentu.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825

G A Z E T A   
R Y BN IC K A

OSTATNIA DYSKOTEKA TEGOROCZNEGO KARNAWAŁU



O B W IE S Z C Z E N IE
W związku z planowaną budową rozdzielczej średnioprężnej sieci gazowej 

osiedlowej w dz. Niedobczyce zgodnie z Rozp. Rady Ministrów 
z dnia 27 czerwca 1985 r. /Dz. U. z 1990 r. Nr 11, poz.75/ w sprawie podziału 

inwestycji oraz zakresu zasad i trybu ustalania ich lokalizacji 
PREZYDENT MIASTA RYBNIKA ZAWIADAMIA 

o wyłożeniu dokumentacji technicznej wyżej wymienionej inwestycji 
do wglądu publicznego.

Zainteresowane osoby mogą w ciągu 14 dni od daty obwieszczenia 
w Urzędzie Miasta Rybnika przy ul. B. Chrobrego 2, pokój 43 zapoznać się z 

planowaną inwestycją oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

Słupów ci u nas dostatek...
Jak daleko mogą sięgnąć pamięcią 

organizatorzy oraz bywalcy imprez 
kulturalnych, w naszym mieście - i 
nie tylko - trwa podjazdowa, bezpar
donowa walka o najbardziej ekspo
nowane miejsca na słupie ogłosze
niowym. Zaostrzyła się ona szcze
gólnie teraz, kiedy frekwencja rze
czywiście zależy od rozreklamowa
nia imprezy, a nie od jednego telefo
nu do zaprzyjaźnionego dyrektora 
dużego, państwowego zakładu pra
cy.

- Przepisów regulujących tę dzia
łalność nie ma i wszystko zależy od 
dobrej woli ludzi rozlepiających  
plakaty. Może wyjściem byłoby np. 
w ydzierżaw ienie i wykupienie na

własność kilku slupów? Naprawdę 
opadają ręce, kiedy pracownik je ź
dzi i nakleja aktualne plakaty całą 
noc, by nad ranem stw ierdzić, że 
cała jego  praca poszła na marne... 
mówi dyrektor Krystyna Piasecka z 
Teatru Ziemi Rybnickiej.

Słupów w “dużym” centrum Ryb
nika jest około 80, teoretycznie po
winno więc starczyć miejsca dla 
wszystkich. Są oczywiście miejsca 
lepsze i gorsze, a wiadomo, że najle
piej klei się na papier, a nie na goły 
beton...  Nie patrząc więc na datę 
“cudzej” imprezy zaklejamy jej za
powiedź własnym, czyli ważniej
szym afiszem:

- Mimo wielokrotnych rozmów z 
w łaścicielem  kina 
“Apollo ”, który za 
każdym razem dekla
ruje dobrą wolę, na
sze afisze są ciągle 
zaklejane. Ich film o
we p laka ty wręcz 
oblepiają s łup ja k  
banderola  - mówi 
dyr. Piasecka. 
Podobne praktyki 
stosuje również radio 
RMF FM...

Prowadzący insty
tucje kulturalne wie
dzą doskonale, jak 
wielkie pieniądze idą 
na reklamę imprez. 
Niejednokrotnie są to 
pieniądze wyrzucone 
w błoto, a w iado
mość o imprezie nie 
ma szans dotarcia do 
mieszkańców miasta. 
Szanujmy więc cudzą 
pracę, by i oni szano
wali naszą.

/róż/

Harcerska Akcja Zimowa
W Harcerskiej Akcji Zimowej pod

czas ferii zorganizowanej przez Ko
mendę Hufca Rybnik uczestniczyło 
około 75 harcerzy i około 100 dzieci 
niezrzeszonych.

Ze zdjęciem 
do Dorsten

W ubiegłym tygodniu informowali
śmy o przygotowaniach Koła Przyja
ciół Rybnika w Dorsten do drugich już 
Dni Rybnika w tym mieście, które za
planowano na przełomie czerwca i lip
ca br. Organizatorzy pragną zorganizo
wać także wystawę starych lub współ
czesnych fotografii oraz przeźroczy 
obrazujących życie w naszym mieście. 
Nasi Czytelnicy posiadający ciekawe 
zbiory fotografii, które chcieliby wysta
wić w Dorsten, proszeni są o kontakt z 
redakcją, a ofertę niezwłocznie przeka
żemy zainteresowanym osobom do Do
rsten. /szoł/

2 

Dla harcerzy został zorganizowany 
kurs drużynowych harcerskich w Jejko
wicach i kurs zastępowych w Zebrzy
dowicach. Pozostali harcerze, z VI 
Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej, ferie 
spędzili w Wiśle Wielkiej naprawiając 
łodzie.

Wszystkim uczestnikom Komenda 
Hufca ZHP Rybnik zorganizowała wy
cieczkę do muzeum w Raciborzu, wy
jazd na basen oraz do Wisły na wielkie 
śniegowe szaleństwo. Oprócz tego dla 
harcerskiej braci organizowano kon
kursy, zawody sportowe, baliki i wiele 
innych atrakcji. /r./

Krótszy dyżur 
prawnika

Dzisiejszy
/tj. w piątek 24 lutego/ 

dyżur prawnika rozpocz
nie się o godz. 16.00, a więc 
godzinę później niż zwykle.

L ist  do r e d a k c j i

W środę 1 marca br. w Miej
skiej Bibliotece Publicznej odbę
dzie się koncert pn. “Dziecięce li
sty do św ia ta” finalizujący ob
chody XX-lecia istnienia Specjal
nego Ośrodka S zkolno-W ycho
wawczego w Rybniku

Historia szkolnictwa specjalnego 
w Rybniku sięga roku 1946, kiedy 
to z inicjatywy Bronisława Małe
szczyka - absolwenta Państwowe
go Instytutu Pedagogiki specja l
nej, ucznia Janusza Korczaka, 
utworzona została w Rybniku Pu
bliczna Szkoła Specjalna dla dzie
ci umysłowo upośledzonych.

Początkowo szkoła funkcjono
wała w dwóch salach budynku 
Szkoły Publicznej nr 5 przy ul. 
M ikołowskiej 25 /obecnie II L i
ceum Ogólnokształcące/, jako pla
cówka 3-oddziałowa. W latach 
1946-1949 powiększyła się liczba 
oddziałów, rosły więc potrzeby lo
kalowe. Po wielu staraniach - w 
październiku 1950 roku przyznano 
Szkole Specjalnej budynek zastęp
czy przy ul. Kościuszki 12. Nie 
było to lokum wymarzone, jednak 
niezależność lokalowa pozwoliła 
na dalsze zwiększenie liczby od
dzia łów  oraz wzbogacenie form 
pracy szkoły. Organizowano kon
ferencje rejonowe, lekcje pokazo
we, wystawy i imprezy propagują
ce w środowisku nauczycielskim 
metody i formy pracy z dzieckiem 
upośledzonym. Pod koniec lat 60. 
willa przy ul. Kościuszki zaczęła 
przysłowiowo “pękać w szwach” . 
W związku z tym rozpoczęły się 
usilne starania o pozyskanie nowe
go budynku. Dzięki zabiegom B. 
M ałeszczyka podjęto w mieście

Ćwierćwiecze 
SP 5

W związku z obchodami 25-lecia 
istnienia Szkoła Podstawowa nr 5 
im. Mikołaja Kopernika przy ul. 
Różańskiego 14 a w Rybniku zwraca 
się z prośbą do absolwentów naszej 
szkoły o udostępnienie pamiątek 
/zdjęcia, kroniki, dyplomy itp./ w celu 
zorganizowania wystawy okoliczno
ściowej. Materiały prosimy składać w 
bibliotece szkolnej SP 5 w terminie do 
końca kwietnia br. Finał obchodów 
odbędzie się 19 maja br. Po zakończe
niu wystawy szkoła gwarantuje zwrot 
pamiątek.

MAŁA
SCENA RYBNICKA

Rybnik, ul. Kościuszki 54 
zaprasza we wtorek 28 lutego 

od godz. 18.00 - 24.00 na

DYSKOTEKĘ
"ŚLEDZIOWĄ"

Ważne dla 
miłośników zwierząt
Urząd Miasta Rybnika informuje, 

że na terenie miasta działa 
od dnia 3.10.1994 roku 

Terenowy Punkt Zatrzymań 
dla bezdomnych zwierząt. 
Istnieje możliwość przekazania 

zatrzymanych psów bezpańskich 
lub poszkodowanych 

w wypadkach ulicznych. 
Kontakt telefoniczny 

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

20 lat istnienia 
Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego
decyzję o potrzebie budowy szkoły 
specjalnej.

We wrześniu 1974 roku - po 10 
miesiącach od rozpoczęcia budo
wy, oddane zostały do użytku dwa 
budynki, tj. Szkoły Podstawowej 
przy ul. Piasta 35 oraz internatu 
przy ul. Mikołowskiej 21. W dwa 
miesiące później utworzony został 
na bazie wymienionych placówek 
Państwowy Zakład Wychowawczy, 
przekszta łcony w 1981 roku w 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wy
chowawczy.

W ramach organizacyjnych szko
ły podstawowej tego ośrodka za
częły funkcjonować dodatkowo 
Klasa Życia  oraz 1-oddziałowa po
czątkowo, Zasadnicza Szkoła Za
wodowa Specjalna. Już po niedłu
gim czasie okazało się, że ten 
nowy - długo oczekiwany budynek 
jest obiektem niewystarczającym 
dla ciągle rosnących potrzeb. Za
częło przybywać dzieci do K lasy  
Życia. Wielu rodziców uwierzyło 
w sens objęcia opieką szkolną ich 
dzieci - dzieci, które do tej pory 
pozostaw ały  poza jakąko lw iek  
op ieką  pedagogiczną .  W zrosła 
również liczba oddziałów klas za
wodowych. Spowodowało  to w 
konsekwencji konieczność p rze
nies ien ia  tych placówek do o d
dzielnych budynków. I tak: Klasy  
Życia  przeniesiono w 1981 roku do 
budynku przy ul. Dworek 12, two
rząc filię Szkoły Podstawowej, na
tomiast Zasadniczą Szkołę Zawo
dową Specjalną przen iesiono  do 
budynku przy ul. Karola Miarki w 
Rybniku - Ligocie. Kolejne zmiany 
przyniósł rok 1990. Z asadnicza 
Szkoła Zawodowa została wydzie
lona ze struk tury  Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-W ychowawcze
go i przeniosła  się do nowej s ie
dziby w Niewiadomiu. Natomiast 
Szkoła Życia  przeniesiona została

do p rzekazanego  przez władze 
m iasta  Rybnika budynku po z l i
kwidowanym żłobku przy ul. Hib
nera 4 1. D odatkowo w strukturę 
Ośrodka w łączono  P rzedszkole 
Specjalne w Ośrodku Leczniczo- 
Rehabilitacyjnym im. Jana Pawła 
II w Rybniku. P rzedszko le  to z 
dniem 1 kwietnia 1995 r. przenie
sione zostanie do nowego budynku 
przy ul. Dąbrówki - przekazanego i 
zaadaptowanego na ten cel przez 
władze miasta Rybnika.

W zmienionych strukturach, w 
trudnych warunkach lokalowych, 
w bogatszych i biedniejszych cza
sach cel był jeden - zapewnić  
dzieciom jak najlepsze warunki 
pobytu, nauki i rewalidacji, jak 
najlepiej przygotować je do do
rosłego życia. Było to możliwe 
dzięki zaangażowanej postawie na
uczycieli i wychowawców oraz po
mocy osób, którym los dziecka 
niepełnosprawnego nie jest obojęt
ny. W uznaniu zasług w niesieniu 
pomocy dzieciom niepełnospraw
nym, z okazji jubileuszu istnienia 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wy
chowawczego przyznane zostały 
statuetki “SERCE za SERCE” : wi
ceprezyden tow i miasta  Rybnika 
Jerzemu Kogutowi, członkowi 
Zarządu M iasta dr Marii Kufa-  
Skorupowej oraz byłemu wizyta
torowi Kuratorium Oświaty Jani
nie Domagale. D zia łan ia  tych 
osób w istotny sposób przyczyniły 
się do poprawy warunków nauki i 
rew alidac ji  naszych w ychow an
ków.

Z okazji jubileuszu rybnickiego 
ośrodka w intencji wszystkich jego 
wychowanków i p racow ników  2 
marca o godzinie 11.00 w Bazyli
ce św. A ntoniego odbędzie się 
msza św., na którą serdecznie za
praszamy.

Posłowie w Rybniku
W dniach 22 i 23 lutego w Kato

wicach odbywało się wyjazdowe 
posiedzenie Parlamentarnej Ko
misji Ochrony Środowiska, Za
sobów Naturalnych i Leśnictwa. 
Jednym z punktów  programu był 
wyjazd grupy posłów do Rybnika. 
Towarzyszyli  im także dyrek tor  
Wydziału Ekologii UW Anna Za
wiejska, przedstawiciel resortowe
go ministerstwa oraz przedstaw i
cieli Państwowej Agencji Węgla. 
Posłowie oglądali zwałowiska od
padów pogórniczych z terenu ko
palń “Jankowice” i “Chwałowice” 
oraz gościli w Elektrowni “Ryb
nik” , gdzie doszło do spotkania z 
dyrekcją tego zakładu. W rozmowach

rozmowach uczestniczyli także prezyden
ci Józef Makosz i wiceprezydent 
Józef Cyran, przewodniczący Ko
misji Ekologii RM Maria Krysty
na Kulawik i Naczelnik Wydziału 
Ochrony Środowiska Irena Kuł
ach. Jednym z głównych tematów 

dyskusji był program eliminacji ni
skiej emisji, który jest realizowany 
przez elektrownię, goście zobaczy
li także insta lację  odsia rczan ia  
spalin. W drodze powrotnej do Ka
towic posłowie odwiedzili rybnicki 
Rynek i obejrzeli kotłownię olejo
wą zainstalowaną w szpitalu “Ju
liusz” .

J.

Za liczne dowody serdeczności i współczucie w chwili śmierci 
oraz w czasie pogrzebu naszej ukochanej Mamy i Babci

śp. EWY PERKOWSKIEJ
w szczególności całemu personelowi 

oddziału internistycznego szpitala " Juliusz" , 
księdzu pastorowi Zbigniewowi Kowalczykowi, 

przyjaciołom, sąsiadom i wszystkim uczestnikom pogrzebu

składa RODZINA

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Jeden gospodarz, 
kilku użytkowników

Na pytanie czy powiększenie MOSiR-owskiego go
spodarstwa o kolejny obiekt - stadion przy Gliwic
kiej nie przyprawia go o ból głowy, dyrektor Józef 
Śliwka odpowiedział: “...trzeba to przyjąć z pokorą i 
robić swoje na miarę możliwości...

Wygląda na to, że stadion doczekał się lepszych czasów... Zdj.: jack

Mamy nadzieję, że robiąc swoje, 
kierownictwo Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji doprowadzi podu
padający obiekt do kwitnącego sta
nu.

- Na dobrą sprawę, główna płyta  
stadionu jest tak zdewastowana, że 
powinniśmy ją  na co najmniej dwa 
lata wyłączyć, przeorać, zrekultywo
wać, zasiać nową trawę, a przede  
wszystkim zmodernizować system  
nawadniający. Na razie jednak pod
pisaliśmy roczną umowę z klubem 
piłkarskim przy kopalni “Rym er”, 
oddając płytę we władanie rymer
skich piłkarzy. Będą oni o nią dbać, 
kosić i podlewać trawę, ale i z niej 
korzystać - mówi dyrektor Śliwka

I takie właśnie założenie przyjęło 
miasto - jeden gospodarz, kilku 
użytkowników. Bieżnią wokół głów
nej płyty opiekował się będzie Ryb
nicki Klub Motorowy. On będzie 
również odpowiedzialny za obsługę 
imprez żużlowych, z których dochód

trafi do kieszeni klubu. Boiska tre
ningowe usytuowane wokół byłej 
giełdy przejdą również na rok pod 
użytkowanie Rybnickiego Klubu Pił
karskiego, zaś boczną płytę wraz z 
ziemią użytkować będzie sekcja lek
koatletyczna MKKS. Miasto zajmie 
się natom iast utrzym aniem  infra
struktury, nie pobierając opłat za 
użytkowanie poszczególnych obiek
tów.

Zakres prac, jakie trzeba będzie 
podjąć, by obiekt m odernizować, 
jest ogromny. Na razie jednak wygo
spodarowano 100 tys. zł / 1 mld sta
rych/ na działalność bieżącą obiektu 
i taką samą sumę na prace remonto
we, oczywiście w tym roku budżeto
wym.

- Miasto od dłuższego czasu liczy
ło się z przejęciem stadionu, czekali
śmy tylko na jeg o  komunalizację. 
Zaczęliśmy od kursów dla pracowni
ków i zatrudnienia gospodarza, 
który odpowiedzialny je st za bieżącą

Alkohol na cenzurowanym
10 lutego Straż Miejska zatrzy

mała na osiedlu Nowiny 17-letnie
go młodzieńca, który po pijanemu 
dopuścił się czynu nieobyczajnego 
- potraktował miejsce pod balko
nem pawilonu przy ul. Wandy jak 
publiczne wc. Badanie alkomatem 
wykazało 2,9 prom. alkoholu. Skie
rowano przeciwko niemu wniosek do 
kolegium. W tym samym rejonie za
trzymano również 5 n ieletnich po 
spożyciu alkoholu. Nadmuchali oni 
w alkomat od 0,56 prom. do 1,60 
prom. Chłopców przekazano rodzi
com. Zostaną wobec nich wyciągnią
te konsekwencje poprzez powiado
mienie o tym szkoły. Przy powtarza
niu się takich wybryków rodzice 
mogą odpowiadać za dopuszczanie 
do demoralizacji nieletnich.

Tego samego dnia został zatrzyma
ny nieletni, który wszedł na taras i 
stamtąd wymiotował. Był półprzy
tomny - nie był nawet w stanie dmu
chać w balonik. Jeden z uczniów za
wodówki, n ieletn i, przed sklepem 
spożywczym przy ul. Kominka usiłował

wał namówić dorosłych aby zakupili 
mu alkohol.

W wyniku działań Straży Miejskiej 
organizowanych wspólnie z Wydzia
łem Prewencji rybnickiej policji na
stępuje poprawa zachow ania się 
młodzieży na osiedlu Nowiny. Za
chodzą także korzystne zmiany w 
sklepach, sprzedających alkohol, 
gdzie od młodzieży żąda się nawet 
dowodów osobistych. Jeszcze kilka 
miesięcy temu pracownicy sklepów 
nie wiedzieli, że nie można sprzeda
wać napojów alkoholowych osobom 
nietrzeźwym i młodzieży do lat 18. 
W sklepie pod klubem Proxima uka
rano grzywną sprzedawcę, który po
dał alkohol osobie nietrzeźwej. Wła
ściciel zwolnił go z pracy. Ograni
czenie sprzedaży alkoholu w tym 
sklepie do godz. 18.00 spowodowa
ło, że nie dochodzi już do bójek ani 
rażących zakłóceń porządku publicz
nego. Młodzież, która lubi wypić, na 
dyskotekę do Proxim y nie będzie 
wpuszczana. Zdarzają się wypadki, 
że młodzież spożywa alkohol w pobliżu

działalność obiektu. Pieniądze, które 
dostaliśmy w tym roku, chcemy prze
znaczyć na coś, co widoczne gołym 
okiem, a więc na renowację trybun. 
Zapewnienie bezpieczeństwa kibi
com skłania nas do wymiany siedzeń 
na plastikowe. Rozpoczęliśmy więc 
od rekonesansu na stadionach w Ry
dułtowach i Radlinie, gdzie już zain
stalowano plastikowe siedzenia. U 
nas potrzeba ich jednak kilkakrotnie 
więcej...

Rozpoczęto już rozmowy z zakłada
mi tworzyw sztucznych w Krywałdzie, 
przedtem jednak nowy gospodarz był 
zmuszony do wyłączenia na dłuższy 
czas części trybuny, która się obsuwa, 
w związku z czym jej użytkowanie 
może być niebezpieczne. Teraz trzeba 
dokonać fachowej ekspertyzy, żeby 
stwierdzić tego przyczynę, a remont 
tej części może pochłonąć miliardy, 
których na razie nie ma...

Modernizacja stadionu będzie więc 
prowadzona etapami, w miarę posia
danych środków. Władze miasta pod
chodzą do niej jednak bardzo prestiżo
wo. Tradycje sportowe miasta są boga
te, a stadion przy Gliwickiej był 
świadkiem niejednego sukcesu rybnic
kich sportowców. Tej tradycji trzeba 
sprostać, choćby poprzez posiadanie 
obiektu, za który nie trzeba się będzie 
wstydzić.

W.R.

Przedsiębiorstwo to, powstałe w lu
tym 1991 roku, oferuje szeroki zakres 
robót remontowo - budowlanych od 
tradycyjnych, po wymienione na wstę
pie finezyjne prace przy renowacji za
bytków. MEDREM ma wśród swoich 
pracowników fachowców od renowa
cji zabytków, współpracuje z Woje
wódzkim Konserwatorem Zabytków. 
Jeśli chodzi o wnętrza współpracuje z 
pracownią architektury wnętrz "Baj
projekt".
Ponad 80 specjalistów z różnych dzie
dzin podejmuje się wykonania remon
tów kapitalnych i bieżących, prac 
wodno-kanalizacyjnych i c.o. w nowo
czesnej technologii polipropylenowej 
oraz “miedzianej”.

Przedsiębiorstwo wykonuje również 
roboty ogólnobudowlane, malarskie, 
stolarskie, murarsko-tynkarskie, w tym 
tradycyjne i gipsowe, wykładanie płyt
kami ścian i posadzek, a także prace 
dekarsko-blacharskie, zduńskie, a na
wet chodnikowe.

Z usług MEDREMU wielokrotnie 
jako inwestor korzystało miasto, zatru
dniając to przedsiębiorstwo do kom
pleksowych remontów mieszkań ko
munalnych w Boguszowicach, Niedo
bczycach, a także w centrum. ME
DREM pracował dla Ośrodka Pomocy 
Społecznej i rybnickiego ZOZ-u /re
monty w szpitalu “Juliusz”, przycho
dnia na Wrębowej, adaptacje pomie
szczeń dla RTG w przychodni przy ul. 
Powstańców/ oraz dla szkół /remonty 
szkół podstawowych nr 9 i 24/. To 
MEDREM dokonał adaptacji budyn
ku przy ul. Rynkowej dla potrzeb Straży

pobliżu pawilonu. W związku z tym 
Wydział Prewencji i Straż M iejska 
organizują takie działania jak 10 lu
tego. Podczas tych akcji nietrzeźwi 
nieletni są zatrzymywani i doprowa
dzani do komendy w Rybniku. N ie
którzy z nich mogą nawet odpowia
dać przed sądem. Jak pow iedział 
nam sierżant Andrzej Rula, specja
lista d/s nieletnich rybnickiej policji, 
planuje się systematyczne prowadze
nie takich działań w najbardziej za
grożone dni. Służby porządkowe 
mają nadzieję, że przyniesie to po
prawę zachowania młodzieży na te
renie Nowin. /jak/

Kto ma dzieci, ten musi mieć pie
niądze. Ogólnie znana prawda. Nie
stety, w życiu nie wszystko układa 
się zgodnie z ogólnie znanymi praw
dami. Wielu ludzi ma dzieci, a nie 
ma pieniędzy, w każdym razie ma 
ich za mało. Tacy rodzice szukają 
dodatkowego źródła dochodu. Jeśli 
mają szczęście, to je znajdują. Ale co 
w czasie popołudniowych dodatko
wych zajęć zrobić z dzieckiem , na 
które chce się zarobić?.. W takich 
wypadkach potwierdza się inna zna
na prawda - ta mówiąca, że “dobrze 
mieć sąsiada" albo babcię czy dziad
ka, którzy mogliby się dzieckiem za
opiekować. Rzućmy jednak kolejną 
kłodę pod nogi zdesperowanych ro
dziców i przyjmijmy wariant nastę
pujący - dziadkowie m ieszkają na 
drugim końcu Polski, a sąsiedzi za
rab ia ją  na swoje dzieci i m ają ten 
sam problem ... Co zrobić z pocie
chami? Gdyby tak był w m ieście 
ktoś, komu bez obaw można by na 
kilka godzin oddać pod opiekę wła
sne dziecko... Otóż, proszę państwa, 
przez trzy miesiące działał w Rybni
ku punkt czasowej opieki nad dzieć
mi. D z i a ł a ł .  Kilka dni temu zo
stał zamknięty. Dlaczego? Czy podo
piecznych w nim głodzono, maltretowano

Straży Miejskiej w Rybniku, wbudował 
szyb windowy w Urzędzie Rejono
wym w Rybniku oraz przeprowadził 
remont dachu w tym budynku. Dzie
łem MEDREM-u jest adaptacja starej 
kamieniczki w Rynku dla potrzeb Izby 
Handlowo-Przemysłowej, łącznie z 
wnętrzami, a także elewacja Domu To
warowego “Merkury”. MEDREM do
konał także adaptacji rybnickiego ho
telu na Rejonowe Biuro Pracy oraz 
mającego siedzibę w tym samym bu
dynku sądu pracy. MEDREM jest 
przedsiębiorstwem stającym chętnie 
do przetargów i ... najczęściej je wy
grywającym. Oferuje korzystne wa
runki, krótkie terminy, fachowość i 
estetyczne wykończenie. Przedsiębior
stwo poszerza stale zakres wykonywa
nych usług, począwszy od przygotowania

maltretowano, przywiązywano do kaloryfe
rów? N I E. D zieci, które rodzice 
tam zostaw iali - płacąc 30 tysięcy 
starych złotych za godzinę - tak do
brze się czuły, że nie chciały później 
wracać do domu. A więc?... Po pro
stu dzieci korzystających z tej opieki 
było za mało, by placówka mogła się 
utrzymać. Kłania się nam tu w pas, 
uśm iechając się złośliw ie, kolejna 
powszechnie znana prawda - “rekla
ma dźwignią handlu”. Być może ryb
niccy rodzice nie są przyzwyczajeni 
do korzystania z “ochronki na godzi
ny”, ale z drugiej strony trudno ko
rzystać z czegoś, kiedy się nie wie, 
gdzie to coś jest, tymczasem rodowi
ci rybniczanie dowiadywali się o ist
nieniu tej placówki najczęściej przy
padkiem, choć znajdowała się w cen
trum miasta! Zaniedbanie “świętego 
obowiązku” reklamy zemściło się na 
początkującym  biznesm enie... Z 
pew nością będą już  teraz wierzyć 
komunałom. Może to się opłacić na
wet w całkiem nowych, błyszczących 
i szeleszczących, złotówkach.

Niestety - mogą teraz westchnąć i 
zapracow ani rodzice, i eks-bizne
smen - mądry Polak po szkodzie...

k.d.

przygotowania dokumentacji technicznej przez 
wykonawstwo robót w pełnym zakre
sie aż do przekazania obiektu pod 
klucz.

MEDREM bardzo sobie ceni 
współpracę z miastem i życzyłby sobie 
więcej takich inwestorów. W nowym 
roku MEDREM życzy swoim poten
cjalnym klientom wielu pomysłów, 
które, jako przedsiębiorstwo o szero
kim wachlarzu usług, jest w stanie zre
alizować.

W tej chwili siedziba MEDREMU 
znajduje się przy ulicy Sosnowej 5, 
tel. / fax 24 - 993. W maju przedsię
biorstwo przenosi się na ulicę Rudz
ką 14.

Artykuł sponsorowany.
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MEDREM

Stajemy do przetargu 
i... wygrywamy!

Zabytkowe kamienice w Rynku pod numerem 1 i przy ul. Za
mkowej, gdzie wzrok przyciąga pięknie odnowiona elewacja z 
kolorowym reliefem, stylowa rogowa kamieniczka przy Placu 
Wolności, idealnie po odnowieniu wkomponowana w ciąg nowo
czesnych domów przy tym placu, kaplica szpitala “Juliusz” - oto 
tylko kilka najbardziej widocznych, bo położonych w samym cen
trum Rybnika efektów działalności przedsiębiorstwa remontowo- 
budowlanego P.P.H.U. MEDREM sp. z o.o. .

Jednym z efektów działalności MEDREMU jest piękna elewacja rogowej kamie
nicy przy Placu Wolności. Zdj.: kas

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825

Prawdy i pieniądze



Schody poezji

O POEZJI RELIGIJNEJ
“Schody poezji” to rubryka poświę

cona prezentacji wierszy autorów w 
każdym wieku, bez względu na ich do
tychczasowy dorobek poetycki. Auto
rzy nadsyłanych utworów mają prawo 
publikacji pod nazwiskiem własnym, 
pseudonimem lub anonimowo, ale 
każdorazowo nadsyłają adres do kore
spondencji i krótką notatkę o własnym 
dorobku lub drodze do poezji. Decyzję 
o publikacji /lub nie/, wybór wierszy i 
sposób ich prezentacji pozostawiam 
sobie.

Do tej pory prezentowałem w 
“Schodach poezji” wiersze rybnickich 
debiutantów. Tymczasem na początku 
stycznia poczta doręczyła mi przesyłkę 
z wierszami Wiesława Janusza Mi
kulskiego aż z Ostrołęki! Pozostaje się 
cieszyć, że “Gazeta Rybnicka “ docie
ra tak daleko... oraz skorzystać z oka
zji do rozmowy o poezji religijnej:

***

idziesz jerozolimską drogą 
wśród gapiów i zdrajców 
wśród tych których miłość 
wypaliła się papierowym wierszem 
którą wystraszyły zbroje rzymskich

żołnierzy
idziesz Panie w jerozolimskim krzyku 
bardziej bolesnym od obojętności 
z krwawymi pręgami na plecach 
z pokrwawioną od cierni głową 
wśród gapiów na miejsce straceń 
umęczony już w Sercu Panie

Odważne podjęcie tematu męki Je
zusa Chrystusa, po tylu - od Ewangelii 
począwszy - próbach literackich, sce
nicznych, plastycznych, muzycznych -

nie stanowi jeszcze o wielkości wier
sza. Obrazy utworu są mało odkryw
cze i zbyt ogólnikowe /pomińmy ana
chronizm “papierowego w iersza” - 
ówcześni Żydzi papieru nie znali/. 
Błąd następstwa obrazów: co robią au
torzy złych “papierowych wierszy” 
wśród gapiów, zdrajców i żołnierzy? 
Banał przesłania moralnego: “umęczo
ne Serce” i obojętność pomocników 
śmierci, odrzucenie prawd Słowa Ob
jawionego - o tym wiemy od wieków! 
Po “Campo di Fiori” Miłosza wiersze 
takie jak ten nie powinny powstawać.

Wśród wierszy Wiesława J. Mikul
skiego najlepsze są nie to, które w spo
sób deklaratywny, poprzez przywoła
nie słowa “Panie” lub zaimków pisa
nych dużą literą mówią o jego nadzie
jach pokładanych w Bogu (można je 
co najwyżej zaliczyć do liryki dewo
cyjnej/. Poezja kryje się w tych, 
w których umiejętnie operuje on / 1/ 
rymem, /2/ rytmem zdania lub /3/ po
trafi zajrzeć w przestrzenie metafi
zyczne. Te elementy rzemiosła poetyc
kiego można kolejno odnaleźć w cyto
wanych niżej wierszach:

/Ad. 1:/ ***
Ty sny me osłoń
które drżą
jak płatki kwiatów
gdy wieje wiatr
Ty sny me otul
dłonią swą
gdy na nie spada
ciszy grad
Ty sny mi ukaż
w nocy mgle
kiedy nie widać srebra

Kolorowo i nastrojowo

Autor wystawionych prac Czesław Odo - Mostowski Zdj.:jack

P ochodzący  z K rakow a i m ie
szkający w tym m ieście Czesław  
Odo-M ostowski, którego prace 
w ystaw ia ak tua ln ie  “ G a le ria” w 
Teatrze Ziemi R ybnickiej, zasko
czył pewnie zebraną na wernisażu 
publiczność opowiadaniem o sobie 
słow am i... w łasnych fraszek. Jest 
bow iem  nie ty lko m alarzem , ale 
rów nież fraszkopisarzem  z au tor
skim tomikiem na koncie, propaga
torem kultury i sztuki, znaw cą h i
storii sztuki i fotografii i... prawni
kiem z w ykształcenia. Ma za sobą

kilka wystaw indywidualnych, pa
sjonuje go m alarstw o plenerow e, 
wrażeniowe, gdzie w ielką rolę od
grywa kolor i nastrój miejsca. Jest 
rów nież  p o rtre c is tą , dla którego 
ważny jest charakter portretowanej 
postaci i k lim at m iejsca. Pejzaże 
wystawione w Rybniku ujm ują ko
lorem i jakby naiwnym podejściem 
do tematu. N iektóre prace sprawia
j ą  w ręcz w rażenie n ierealności i 
bajkowości. W ystawa będzie  
czynna do 15 marca br.

/ r ./
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gwiazd
gdy się zagubił świtu brzeg...

/Ad.2:/ ***
noc cię zamknie w swoich ramionach 
przez okna gwiazd nasypie 
zasłoni przed chłodem i deszczem 
parasolem snów
noc cię utuli w swoich ramionach

Ten liryk - marzenie, liryk - zaklęcie, 
liryk - kołysanka to utwór, który ze 
względu na ład rytmiczny i w ielo
znaczność wydaje mi się najpiękniej
szy spośród nadesłanych.

/Ad.3:/ ***
człowiek otwiera serce 
człowiek mówi 
otwiera oczy 
mówi
człowiek podaje dłoń 
mówi
gdy zamykają się okna dnia 
milczy
okadzony ciszą
patrzy w niemą przestrzeń nocy...

Poeta religijny lepiej wypadł w 
“okadzeniu ciszą” niż w swych liry
kach deklaratywnych!

GRZEGORZ WALCZAK

Mateusz
Kolejny element ikonograficzny ukła

du witrażowego z kaplicy ss. urszulanek 
przedstawia wyobrażenie św. Mateusza 
Ewangelisty. Był on apostołem, który po 
śmierci Jezusa spisał o nim Dobrą Nowi
nę w języku hebrajskim. Ten pierwotny 
tekst został później, około 85 roku n.e., 
opracowany w języku greckim, stanowi 
dzisiejszą “Ewangelię według świętego 
Mateusza”. Ze względu na pisarską dzia
łalność Mateusza na witrażu przedsta
wiono go z gęsim piórem oraz w towa
rzystwie anioła, którego już od czasów 
starożytnego chrześcijaństwa przyjmuje 
się za symbol pierwszego ewangelisty.

Twórcą całości, czyli projektantką i 
wykonawczyną witrażu, jest siostra 
urszulanka Małgorzata Bogucka. /szoł/

UCZNIOW IE PISZ Ą
A

M a t u r a  
z religii za nami!
Od momentu wznowienia działalno

ści Liceum Ogólnokształcącego ss. 
urszulanek w 1982 r. w połowie klasy 
czwartej wszystkie uczennice zdają 
egzamin końcowy z katechizacji. Do 
1992 r. matura z religii miała formę 
egzaminu pisemnego i ustnego, a obe
cnie jest to tylko egzamin ustny. Obo
wiązujący materiał obejmuje historię 
kościoła, wielkie religie świata, pro
blematykę biblijną, sakramenty św., 
tematykę związaną z rodziną, małżeń
stwem, rolę kościoła w życiu osobistym

osobistym i społecznym itd. Pytania podzie
lone są na 3 grupy: tzw. “duże” - wy
magające szerszego omówienia, 
“małe” - związane z krótszą wypowie
dzią, i “katechizmowe” - zawierające 
podstawowe modlitwy i formuły reli
gijne. W tym roku komisji przewodni
czył ks. bp Gerard Bernacki, a zasiada
li w niej także ks. Marek Drogosz - ka
techeta, s. dyrektor Angelika Kwas - 
wychowawczyni oraz s. przełożona 
Ilona Żarska - wychowawczyni i kate
chetka.

Po maturze nastąpiło odczytanie wy
ników i msza święta.

Egzamin wypadł bardzo dobrze i, co 
najważniejsze, miałyśmy już przed
smak tego, co czeka nas w maju!!!

ELŻBIETA WYGNAŁ

185 ro czn ica  
urodzin Chopina

W lutym mija 185 rocznica uro
dzin Fryderyka Chopina. Z tej okazji 
w M iejskiej B ibliotece Publicznej 
zorganizowana została wystawa po
święcona temu genialnemu kompo
zytorowi, urodzonemu w Żelazowej 
Woli. W gablotach wystawiono ryci
ny przedstawiające podobizny Cho
pina z różnych okresów jego życia, a 
także wydawnictwa poświęcone jego 
sylwetce i twórczości.

/róż/

J. Michalski w czasie niedawnych uroczystości jubileuszo
wych chóru im. Słowackiego, którego jest dyrygentem

Z batutą i w trampkach
Jerzy MICHALSKI
jest prawdziwym czło
wiekiem renesansu. 
Przede wszystkim nau
czycielem i pedagogiem, 
ale też pasjonatem ru
chu śpiewaczego, pro
wadzącym z sukcesa
mi kilka chórów. Jest 
również zapamiętałym 
turystą, długoletnim 
przewodniczącym Ko
misji Młodzieżowej 
Rybnickiego oddziału 
PTTK, organizatorem 
licznych rajdów i im
prez dla młodzieży, 
autorem broszur i 
przewodników, miło
śnikiem Ziemi Ryb
nicko-Wodzisławskiej 
i propagatorem jej 
piękna.

I właśnie w tej ostat
niej roli, jako autor

przewodnika “Znakowane szlaki Zie
mi Rybnicko-Wodzisławskiej” spotka 
się Jerzy Michalski z miłośnikami pie
szych i rowerowych wędrówek w Bi
bliotece Miejskiej w Rybniku w 
czwartek 2 marca o godz. 13.00. W 
przewodniku, wydanym w niewielkim, 
poręcznym formacie, autor opisał 
przebieg 13 szlaków turystycznych, 
trudności w ich pokonywaniu przez 
grupy piesze i rowerowe, zabytki, po
mniki, ciekawostki krajoznawcze i hi
storię zwiedzanych miast. W tekście 
umieszczono plany Rybnika, Żor, Wo
dzisławia, Raciborza, Jastrzębia, Le
szczyn - Czerwionki i Orzesza.

Przewodnik zawiera 40 kolorowych 
zdjęć autorstwa nieprofesjonalnego fo
tografika Józefa Kłosoka ukazujących 
piękno ziemi Rybnicko-Wodzisław
skiej.

Podczas spotkania koła SKKT - 
PTTK otrzymują bezpłatnie po 1 eg
zemplarzu książki, będzie również 
okazja do jej zakupu. /róż/

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825

WITRAŻE



Abecadło 
Rzeczy 

Śląskich
Już w 1891 roku słynny amerykański 

wynalazca Thomas Alva Edison skon
struował swój projektor filmowy, lecz 
nie dał go opatentować. Nie pracował 
również nad jego udoskonaleniem, są
dząc że poruszające się obrazki nie 
mają przyszłości i są jedynie formą ta
niej rozrywki, zaś całą swoją energię 
skierował na udoskonalenie fonografu. 
Bardziej poważnie do problemu rucho
mego obrazu podeszli dwaj Francuzi, 
bracia August i Louis Jean Lumiere, 
którzy na skonstruowanym przez siebie 
projektorze dokonali pierwszego ko
mercyjnego pokazu filmowego. Ta 
światowa premiera kina miała miejsce 
w Paryżu, w niedzielę 28 
grudnia 1895 roku. Poka
zany wtedy film zapisany 
był na 16 metrach perforo
wanej taśmy celuloidowej i 
przesuwał się przed obiek
tywem z szybkością 46 kla
tek na sekundę, tak więc 
cała ta historyczna projek
cja trwała 15 sekund! Od 
tego czasu historia filmu i 
szybko udoskonalanej 
techniki kinowej biegła tak 
szybko, że na początku XX 
wieku w większości cywili
zowanych miast świata sta
ły już przybytki tej nowo 
poczętej dziesiątej muzy.

Bardzo szybko kina po
wstawały również na Górnym Śląsku. 
Gliwice, Bytom, Opole i oczywiście 
Katowice miały już kina w pierwszych 
latach XX wieku. W Rybniku pierw
szą kinową salę otwarto bardzo 
szybko, bo już w 1910 roku. W dziesięć

King Kong 
w Rybniku

dziesięć lat później, czyli w 1920 roku, po
jawiło się w naszym mieście drugie 
kino, rozróżniano je więc określeniami 
“stare” i “nowe”. “Stare kino” znajdo
wało się prawdopodobnie w jednej z 
kamienic przy placu Wolności i w la
tach 30. nosiło nazwę “Helios” Nie 
wiadomo jednak czy nazwę tę nosiło 
od początku oraz czy miało stałą salę 
projekcyj
ną, czy tyl
ko adaptowano

zamknięciem kino to nosiło nazwę “Gór
nik”. Trzecie natomiast rybnickie kino 
oddano do użytku wraz z ekskluzywną 
kawiarnią i cukiernią w latach 30. i cały 
ten kompleks nazywał się “Apollo”. 
Kino o tej nazwie istnieje w tym sa
mym miejscu do dziś, lecz daleko mu 
do przedwojennego standardu. Reper
tuar dawnych rybnickich kin nie różnił

Zdjęcie na rybnickim Rynku wykonano około 1935 roku. W jego lewym rogu, co 
lepiej uwidacznia powiększenie obok, widzimy na słupie ogłoszeniowym plakat, 
zachęcający do obejrzenia "King Konga”, szlagieru kinowego tamtych lat

adaptowano na ten cel salę restauracyjną. 
“Nowe kino” zostało wybudowane 
przy dzisiejszej ulicy Miejskiej i nosiło 
wtedy nazwę “Bałtyk”. Budynek ten 
istnieje do dziś, jego wnętrze jest jed
nak całkowicie zrujnowane. Przed zamknięciem

się prawdopodobnie od repertuaru kin 
Warszawy, Berlina czy Wiednia. Oglą
dano filmy amerykańskie, niemieckie, a 
później również polskie, tyle tylko, że 
kilka tygodni po premierach w tych 
właśnie wielkich miastach. Jedną z in

formacji o repertua
rze ówczesnego kina 
przekazała mi babcia, 
opowiadając jak poje
chała kiedyś do Ryb
nika na zakupy, zja
dła wtedy pierwszego 
w życiu banana oraz 
obejrzała pierwszy w 
swoim życiu film w 
kinie. Babcia opowia
dała, że bohaterem 
filmu był portier ho
telowy, który załamał 
się utratą dobrej pra
cy, jednak miał szczę
ście, gdyż pewien mi
lioner w testamencie 
darował mu swój ma

jątek. Babcia oczywiście nie 
pamiętała tytułu filmu, akto
rów ani producenta. Dobrze 
zapamiętałem sobie jednak to 
opowiadanie i przed kilku laty 
w rozmowie z niemieckim ki
nomanem zapytałem o film o 
zbliżonej fabule. Znawca bez 
większego problemu w kilka 
chwil odnalazł w “Kronice 
kina” film, który jak się teraz 
okazało w połowie lat 20. był 
wyświetlany w Rybniku. Był 
to stuminutowy film Murnaua 
z 1924 roku, zatytułowany 
“Der letzte Mann”. W dzisiej
szej polskiej literaturze ten 
niemy film figuruje pod zmie
nionym tytułem “Portier z ho
telu Atlantic”, a w głównej roli 
wystąpił wielki niemiecki ak
tor Emil Jannigs. Natomiast 

kolejnym filmem, którego projekcję w 
Rybniku mamy udokumentowaną, jest 
fantastyczna amerykańska opowieść 
filmowa z 1933 roku pod tytułem 
“King Kong”. Dowodem na to, że film 
ten wyświetlano w Rybniku, jest publikowane

W bieżącym roku świat obchodzi 100 lecie kina. Skoro 
więc w Rybniku pierwsze kino powstało ju ż w 1910 
roku, my również mamy okrągłą rocznicę obecności w 
naszym mieście Dziesiątej Muzy

publikowane obok zdjęcie sześciu dziew
czyn na rybnickim Rynku, prawdopo
dobnie z wiosny 1935 roku. W lewym 
rogu został również uchwycony słup 
ogłoszeniowy, a u jego dołu /co przed
stawiamy na powiększonym fragmen
cie zdjęcia/ zobaczyć możemy kawałek 
plakatu filmowego z napisem “King 
Ko...” Być może nasi Czytelnicy dys
ponują większą ilością wiadomości, 
zdjęć bądź całych dawnych repertua
rów rybnickich kin. Może ktoś zrela
cjonuje nam atmosferę przedwojen
nych projekcji filmowych bądź opowie 
o wystroju starych kin. Czekamy na 
wszelkie informacje. Być może uda się 
w ten sposób przy okazji obchodzonego 
w tym roku “ 100-LECIA KINA” uczcić 
“85-LECIE KINA W RYBNIKU”.

Tekst i zdj.: 
MAREK SZOŁTYSEK

Gazeta R ybnicka 

70 lat temu "Sztandar Polski" i "Gazeta Rybnicka" 
donosiły od 24 lutego do 3 marca 1925 roku

Stowarzyszenie Katolików - Abstynent. 
W niedzielę, dnia 1 marca, o godz. 12 
w południe odbędzie się w Domu Para
fjalnym zebranie, na które się człon
ków i gości uprzejmie zaprasza. Za
rząd.

***
- /Znów kradzież przez wystawę./ 
Onegdaj w Rybniku wytłukli jacyś nie
znani sprawcy szybę w oknie wy stawo
wem w sklepie p. Czapli, skradli więk
szą ilość skór i dwa rewolwery systemu 
browning.

- /Przytrzymano/ niejakiego Arona S., 
w podejrzeniu o rozmyślne puszczanie 
w obieg fałszywych banknotów 50-zło
towych. Dochodzenie w toku.

Od redakcji.
Korespondenta pod pseudonimem 
“Neutralny” uprasza Redakcja o poda
nie nazwiska, gdyż anonimowych kore
spondencji nie możemy uznawać.

Ogłoszenia
1 para
6 - letnich koni 
jest do sprzedania 
Bracia Żurek, Rybnik

Młody, inteligentny, lepszy pan, pra
wnik posiadający własne meble poszu
kuje
próżnego pokoju
możliwie w okolicy sądu. Wysokość 
dzierżawy obojętna. Łaskawe oferty

pod nr 99 do Administracji Sztandaru. 
***

Mam natychmiast do sprzedania 
3 cetnary ryb 
po bardzo taniej cenie.
Gruszczyk, Chwałowice, pow. rybnicki

W sobotę dnia 28 lutego r.b. 
wielkie świniobicie
W sobotę mięso z kotła i kiszki z kotła 
z sałatą.
W niedzielę kiszki z kotła i wieprzowe 
nogi z sałatą.
W obydwa dni przy bufecie 
piwo Bock.
Na powyższe Szan. Publiczność Ryb
nika i okol. zaprasza jak najuprzejmiej 
Gillner - gospodarz 
Niedobczyce, przy dworcu

Pies owczarski /roczny/ do sprzedania 
Wiadomość w administracji “Sztanda
ru Polskiego”

Matrimonjalne
Inteligentna
panienka 18 letnia /mówią że ładna/ 
muzykalna włada obcym językami, 
ślicznie maluje, cudownie śpiewa, bo
gata idealna chciałaby poznać pana w 
celu korespondencji, sprawa honoro
wa.

- Kto wie pracę dla dzielnego, około 
sprawę polską zasłużonego podmistrza 
murarskiego, który się znajduje obe
cnie bez pracy?

W Paryżu nastały dobre czasy dla 
kinomanów. Choć szczerze mówiąc 
dobry czas jest tu zawsze, ponieważ 
stolica Francji jest jedynym takim 
miastem w Europie, a pewnie i na 
świecie, gdzie stale można zobaczyć

prez, a całością kieruje powstałe w 
tym celu stow arzyszenie o nazwie 
“ 1. w iek k in a” na czele k tórego 
stoi w ielki aktor M ichel P iccoli. 
Zaczęło się wszystko w niedzielę 
15 stycznia; wtedy każdy kto kupił

Korespondencja własna z Paryża

K u pcie  b ilet ,  
p rzy jd źc ie  w e dwoje!

w szystko. Filmy z różnych epok, 
różnych twórców; choćby tylko w 
tym tygodniu, gdy piszę te słowa 
odbywa się przegląd filmów: Bunue
la, Fritza Langa, Fassbindera, Woody 
Allena, Chaplina. A ze wznowień na 
ekranach jest: “Obywatel K a n e ”, 
“Swobodny je źd z iec  ”, “Egzorcy
s ta ”, “Okno na podwórze”, “Śmierć 
w Wenecji”; że wymienię tylko kil
ka. Można w tym mieście przejść so
lidną filmową edukację. Trzeba mieć 
tylko czas i pieniądze. Choć teraz 
troszeczkę mniej - stąd te dobre cza
sy, o których na początku. A wszyst
ko to za sprawą obchodów 1 wieku 
kina. 100 lat temu, dokładnie 13 lu
tego 1895 roku August i Louis Lu
miere zarejestrowali swój wynalazek 
- urządzenie pod nazwą cinem ato
graf, a 28 grudnia w Paryżu odbył 
się pierwszy publiczny pokaz filmu 
braci Lumiere - “Wyjście robotników 
z fabryki ”.

Francja jest kolebką kina i chyba 
także jedynym  krajem w Europie, 
gdzie ekranów  nie zdom inow ała 
produkcja am erykańska. Francuzi 
lubią swoje filmy i chodzą na nie, 
te raz  zaś ochoczo zabrali się do 
świętowania stulecia kina. W kraju 
odbędzie się aż 700 różnych im prez

normalny bilet dostał tzw. “ticket 
du siecle” czyli bilet stulecia, czy
li bardzo ładne zaproszenie na do
wolny seans, ważne do 27 grudnia 
tego roku. Do tego dołączono m ałą 
książeczkę z najważniejszym i wy
darzeniam i z życia kina. A kto 
kupi b ile t 28 grudnia, dostan ie  
drugi darmowy ważny na cały na
stępny wiek X muzy.

Ale koniec grudnia daleko, nato
miast między 8 - 1 4  lutego m ero
stwo Paryża wraz z kilkoma inny
mi instytucjam i organizow ało ak
cję pod hasłem : seans o godzinie 
18.00 za 18 franków. Zważywszy, 
że normalnie bilet kinowy kosztuje 
około 40 franków, była to okazja, 
której nie można było przegapić. A 
swoją drogą, merostwo Paryża czę
ściej robi takie prezenty. Nazywa 
się to tutaj - “kupcie jeden  bile t, 
przyjdźcie we dw oje” . W styczniu 
rzecz dotyczyła wielu koncertów, a 
w kwietniu z kolei z jednym  b ile
tem we dwoje będzie można pójść 
do teatru.

Może by tak władze sam orządo
we naszego pięknego miasta zrobi
ły podobną przyjemność jego m ie
szkańcom?

EWA PODOLSKA

K in a
“APOLLO"

24 lutego, godz. 17.00, 19.00, 21.00;
25 lutego, godz. 16.00, 18.00; 26 lute
go, godz. 17.00, 19.00 “SPECJALI
STA”, prod. USA/od lat 15/
28 lutego - 2 marca, godz. 17.00,
19.00 - “ANIOŁ ŚMIERCI”, prod. 
USA /od lat 15/

DKF “EKRAN" przy TZR 
27 lutego, godz. 19.15 - FILM NIE
SPODZIANKA /seans tylko dla człon
ków DKF/

“PREMIEROWE" przy TZR 
24 lutego, 27 lutego - 4 marca, godz. 
17.00, 19.15 - “WYWIAD Z WAMPI
REM” prod. USA /od lat 15/, cena 4 zł. 

“WRZOS" - Niedobczyce
26 lutego, godz. 17.00 - “KRÓL 
LEW”, prod. USA /b/o/, cena 2,5 - 4 zł

“ZEFIR” - Boguszowice 
26 lutego - 2 marca, godz. 17.00 i
19.00 - BRZDĄC W OPAŁACH”, 
prod. USA /od lat 12/

Wystawy
Miejska Biblioteka Publiczna 

“ONI SZLI... a czas zaciera ślady pa
mięci” - wystawa związana z 50 rocz
nicą MARSZU ŚMIECI więźniów KL 
Auschwitz w styczniu 1945 r.

Galerie
Teatr Ziemi Rybnickiej

Wystawa malarstwa Czesława ODO - 
MOSTOWSKIEGO z Krakowa

 Dyskoteki 
Restauracja “OLIMPIA" - Kamień 
Piątek, 24 lutego, godz. 20.00 - 2.00 

Mała Scena Rybnicka 
Sobota, 25 lutego, godz. 19.00 - 1.00 , 
cena 4 zł

Kino “APOLLO"
Sobota, 25 lutego, godz. 20.00 - 2.00

Zabawy
Mała Scena Rybnicka 

Niedziela, 26 lutego - ZABAWA TA
NECZNA w rytmach przebojów z lat 
60. i 70., cena 2 zł. /gw/

5GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825
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Zarząd Miasta Rybnika
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ 

NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ 
GMINY MIASTA RYBNIKA.

Przedmiotem przetargu jest:

L p . N i e r u c h o m o ś ć  
z a b u d o w a n a  p r z y

N r  k s .w ie c z .  
n r  p a r c e l i  n a  K .m . l

P o w .
n ie r u c h o m ,  

w  m 2

W a r t o ś ć  
s k ł .b u d o w l .  

w  z ł

W a r to ś ć  
g r u n t u  

w  z ł

L e n a  
w y w o ł . 
w  z ł

1. ul. W illow a 28 K W  646 R zędów ka parc . 
Nr 3912/54 K .m  
i L eszczyny dod K am ień  
obręb K am ień 1016

Ł ą c z n a  \  
n ie r u c h o mości

wa r to ś ć
m o ś c i 23 .920 ,00

2. ul. P ocztow a 6 
w p isany  do 
rej .zaby tków  
pod  N r 555/66

K W  114.701 par . 
N r 4646/21 k.m . 3 
obręb R ybnik 499 61 .140 ,00 12.575,00 73.720,00

3. u l.W odzislaw ska K W K  4535 parc . 
N r 3787/52 2466 118.740,00 46.703 ,00 165.440,00

4. ul. C ie rp io ła  9 
p arce la  
p rzeznaczona 
pod  zabudow ę 
m ieszkalną K W  113.737 475 6.703 ,00 6.700 ,00

Uwaga: Lp. 2 tabeli: obniża się o 50 proc. cenę sprzedaży nieruchomości.
Wizja w/w nieruchomości nastąpi w dniu 14.03.1995 r. od godz. 9.00 - 11.00, 
zaś parceli w godz. 10.00 - 11.00.
Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Lokalowego Urzędu Miasta 
Rybnika, tel. 24-168 lub 25-344.
Przystępujący do przetargu na nieruchomość położoną przy ul. Willowej 28 i Po
cztowej 6 oraz parceli przy ul. Cierpioła zobowiązani są wnieść wadium w wys. 
20 proc. ceny wywoławczej - najpóźniej do dnia przetargu do godz. 9.30 w kasie 
tut. Urzędu Miasta przy ul. Chrobrego 2 w Rybniku. Dodatkowo należy wpłacić 
koszt organizacyjny w wys. 10,00 zł od jednej pozycji przetargu.
Przetarg odbędzie się w dniu 15 marca 1995 roku na nieruchomość przy: ul. Wo
dzisławskiej o godz. 10.00, ul. Pocztowej 6 o godz. 11.00, ul. Willowej 28 i par
celi przy ul. Cierpioła o godz. 12.00 na I piętrze, sala nr 37 w budynku Urzędu 
Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2.
W przypadku wygrania przetargu wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nie
ruchomości.
Wadium przepada w przypadku uchylenia się od zawarcia stosownej umowy 
uczestnika wygrywającego przetarg.
Uczestnik przetargu winien zapoznać się z regulaminem przetargu, który jest do 
wglądu w Wydziale Lokalowym Urzędu Miasta Rybnika przy ul. 3 Maja 12. Za
strzegamy sobie prawo odstąpienia w każdej chwili od przetargu bez podania 
przyczyny.

Ogłoszenia drobne
KAFELKOWANIE 

kompleksowe remonty 
łazienek, sufity panelowe, 

boazerie
Tel. grzeczn. 27-981

k k k

Informatyk-elektronik 
poszukuje pracy. 

Kontakt w redakcji 
"Gazety Rybnickiej" 

tel. 28-825

NAPRAWA 
lodówek, zamrażarek, 

pralek, wirówek, 
odkurzaczy, mikserów itp. 

Rybnik, ul. Miejska 5, 
tel. 232-09

WYCENA NIERUCHOMOŚCI
Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK 

tel. 27-616

Gabinet internistyczny
Grażyna POTERA 

lekarz specjalista 
chorób wewnętrznych 

Rybnik, ul. Św. Jana 5 - I piętro 
wtorki, piątki 15.30 - 16.30 

 wizyty domowe - tel. 26-883 

Nowy sklep...
* Przy ulicy Raciborskiej 3 /na wprost 
Apteki św. Antoniego/ otwarto sklep 
“Dzieciak” oferujący, jak sama nazwa 
wskazuje, dziecięce ubranka

i pizzeria
* W kolejnym punkcie w Rybniku 
można zjeść pizzę - przy ul. Kościelnej 
9 /w podwórzu/

Sklep przeniesiony
* Sklep “Włókno” z Rynku oferujący 
tkaniny i firany przeniesiono na ul. św. 
Jana 13 /dawny warzywniczy/

Przecena
* Sklep “Mawex” przy ul. Rynek 15 
oferuje przecenione swetry, golfy i 
kurtki

 GABINET  
CHIRURGII 

DZIECIĘCEJ
lek. med. K rzysztof POTERA  

chirurg dziecięcy 
wtorki, godz. 16.00 - 17.00 
 Rybnik, Hallera 32, tel. 26-883

 GABINET LECZENIA 
BÓLÓW KRĘGOSŁUPA

lek. med. mgr WF 
Andrzej KLIMA

chirurg ortopeda-traumatolog 
specjalista rehabilitacji medycznej 

wtorki, czwartki 
godz. 17.00 - 18.00 

 Rybnik, Piasta 8/13, tel. 22-719

GABINET
CHORÓB

SKÓRNYCH
lek. med. Urszula KLIMA 

dermatolog-wenerolog 
poniedziałki, środy 
godz. 17.00 - 18.00 

Rybnik, Piasta 8/13, tel. 22-719

USG
STAW ÓW

BIODROWYCH
lek. med. Krzysztof POTERA 

chirurg dziecięcy 
wtorki, godz. 18.00 -19.00
 Rybnik, Hallera 8 

ZAKŁAD BLACHARSTWA 
I MECHANIKI POJAZDOWEJ

Wykonujemy usługi w zakresie:
NAPRAW BEZGOTÓWKOWYCH DLA PZU 

NAPRAW BIEŻĄCYCH 
REMONTÓW KAPITALNYCH

Zapraszamy od 8.00 do 16.00 
Krzysztof Skrzypiec, Rudzka 202, Rybnik

/Charon/

Kompleksowe usługi pogrzebowe 
Międzynarodowy przewóz zmarłych

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

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.

MAŁA
SCENA RYBNICKA

Rybnik, ul. Kościuszki 54 
zaprasza

W KAŻDĄ NIEDZIELĘ 
KARNAWAŁU 

od godz. 17.00 do 22.00 na

ZABAWI TANECZNĄ
w rytmach przebojów 

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

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 24 lutego do 2 marca, Apteka w 
Rybniku -Niewiadomiu, ul. Morcinka 14, tel. 26-031

CENNIK OGŁOSZEŃ W GAZECIE RYBNICKIEJ

• 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)
• 3 /4  strony - 240 zł (2 .400.000 zł)
• 1 strona - 300 zł (3 .000.000 zł)
• 1 słowo - 0 ,50 zł (5 .000 zł)

...U NAS 
SZYBKO 
I TANIO

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"

EKSPRESS 
Rybnik, Reja 2

kup oryginał -  poczuj pewniej!
JANKES JEANS RYBNIK RYNEK 7

Środowa Giełda Cenowa
M ię s o sch ab

w olow e
extra

szynka wp. 
gotow ana śląska

PIOTROW SKI 9,06 91,10 12,78 7,02

Jastef, Raciborska 22 8,60 83 12,40 6,65
TA R G 7 ,9 0 -8 ,8 0 8,80-9,20 12,00-12,20 6 ,9 0 -2 ,1 0

Owoce/Warzywa cytryny pomarańcze marchewka ziemniaki

R a c ib o r s k a  15 3,20. 2,25 0 ,90 0,90

M ie jsk a  2 3,00 2,50 1,00 0,90

T A R G 2 ,5 0 -3 ,0 0 1 ,8 0 -2 ,2 0 0 ,8 0 - 1,00 1,00

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

R y n k o w y 1,60 1,70 2,50 1,00-1,10

J a n  N o g a 1,70 1,65 3,00 0,95

T A R G 1,65 1,55 0 ,1 6 -0 ,2 4 0 ,8 3 -0 ,9 7

W a lu ty 100
dolarów

100
m arek

100 koron 
czeskich

100 franków 
francuskich

P e w e x  d u ż y 238,00\241,00 161,50\163,00 8,80\8,95 46,00\46,90

Delikatesy, ul. Miejska 239,00\241,00 161,50\ 163,00 8,80\8,95 46,0046,90

G allux , R y n e k 239,00\241,50 161,50\163,00 8,65\8,90 45,5046,00

6 GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825

F U J I C O L O R

Z akład  P ogrzeb ow y
ORCUS



Renesans rybnickiej szermierki?

KLINGI ZABŁYSNĄ JAŚNIEJ
Za 2 lata rybnicka szermierka będzie 

obchodzić jubileusz 70-lecia, a tymcza
sem... dawno minęły czasy, kiedy prze
żywała swój najlepszy okres, a w sekcji 
walczyło i trenowało ponad stu zawo
dników. Od kilku lat sekcja szermier
cza - dawniej KS “ROW”, a od 1991 
roku RMKS wegetuje w baraku przy 
ulicy Cegielnianej. Trzeba przyznać, iż 
mogła przetrwać swój najtrudniejszy 
okres m.in. dlatego, że dyrekcja Ryb
nickiego Przedsiębiorstwa Handlowe
go udostępniła jej swój barak nieodpłatnie

pół na pół dziewcząt i chłopców. Dota
cje RMKS-u wystarczają jedynie na za
kup najniezbędniejszego sprzętu i 
udział w zawodach. Istnienie sekcji 
opierało się w tym trudnym czasie na, 
nazwijmy to, hobbystycznej pracy tre
nerów. Obecnie są nimi: Krystian Faj
kis, trener sekcji przy golejowskiej 
szkole podstawowej, Zygmunt Parma, 
Janusz Taranczewski - od listopada 
1994 r. kierownik sekcji i członek Za
rządu RM KS-u oraz Leszek Lampert - 
technik opiekujący się niezbędnymi w

Szermiercza młodzież prezentuje różne rodzaje broni: (od lewej) floret, 
szablę i szpadę. Zdj.: kas

nieodpłatnie. Przez ostatnie dwa lata sekcja 
nie ogłaszała naborów wśród dzieci i 
młodzieży. W sali przy Cegielnianej 
można było ułożyć tylko dwie plansze, 
brakowało np. sanitariatów, a ciemny 
zaułek dość skutecznie odstraszał - 
szczególnie rodziców - przed posyła
niem dzieci na zajęcia.

Mimo to praca trwała nieprzerwanie, 
dziś sekcja ma ok. 60 zawodników -

tym sporcie aparatami elektrycznymi 
do punktowania walk.

Wymienione problemy sprawiły, że 
sekcja ograniczała się w ostatnich la
tach do szkolenia szpadzistów, chociaż 
posiada większe osiągnięcia w szabli i 
florecie. Ta ostatnia broń powoli w 
Rybniku się odradza, o czym świadczy 
zakwalifikowanie się w końcu stycznia 
br. 18-letniego Wojciecha Swobody

O Puchar Komendanta

Policjanci grają w nogę
W dniach 20 - 22 stycznia br. w sali 

gimnastycznej Komendy Policji w 
Rybniku odbył się drugi turniej halowy 
w piłce nożnej o puchar K o m e n d a
n t a  Rejonowego Policji podinspek
tora H. HANAKA.

Zgłosiło się do niego ogółem 13 ze
społów. Podzielono je na 4 grupy, w 
których rozegrano spotkania elimina
cyjne.
Do ćwierćfinału weszły zespoły:
Wydział Operacyjno - Rozpoznawczy I 
, Komisariat Policji Zachód, Wydział 
Dochodzeniowo - Śledczy, KPPiP I , 
Komisariat Policji Gaszowice, Wydział 
Ruchu Drogowego, Samodzielny Ko
misariat Kolejow y Policji, Wydział 
Dochodzeniowo - Śledczy II 
W półfinałach:
Zespół WOR I pokonał WRD 9:1, zaś 
SKKP przegrało z W DS1 4:5 /dogryw
ka 1x5/
W finale Zespół I Wydziału Operacyj
no - Rozpoznawczego wygrał z Wy
działem Dochodzeniowo - Śledczym 
10:2

Zwycięski zespół otrzymał puchar 
przechodni, który wręczył Komendant 
Rejonowy Policji w Rybniku podinsp. 
H. HANAK.
Skład zespołu:
Zbigniew Głowacki, Mirosław Ga
wełek, Adam Fiedosiuk, Arkadiusz 
Szweter, Mariusz Wieczorek, An
drzej Zbroszczyk.
Królem strzelców całego turnieju zo
stał M. Gawełek - WOR, który zdobył 
17 bramek /w 5-ciu spotkaniach/.

Do najlepszych strzelców turnieju 
oprócz M. Gawełka należeli: Łyczko /

KPP i P I /-15 , Fiedosiuk /W OR I / - 
11. Buczko W RD /- 12 Lepszy / 
W D S 1.I/-10 , Wieczorek /W O R/-10, 
Balicki /SK K P/ - 9. Sobeczko KP G - 
ce Kowalski /KP Czerwionka/ - 9. 
Turniej sędziował wzorowo sędzia 
podokręgu PZPN Czesław Adamczyk.

Ogółem w turnieju udział wzięło po
nad 80 policjantów reprezentujących 
wszystkie piony służbowe. Należy pod
kreślić, iż wychowanie fizyczne i szko
lenie strzeleckie w Komendzie Policji 
stoi na bardzo wysokim poziomie.
W systematycznych zajęciach sportów 
walki, piłki siatkowej, piłki nożnej, te
nisa stołowego i ziemnego bierze 
udział ponad 200 policjantów.

Kierownictwo Komendy z podinsp. 
H. Hanakiem na czele przykłada wielką 
wagę do kontrolowania sprawności fi
zycznej funkcjonariuszy. Do organiza
torów ruchu sportowego w komendzie 
należą: zastępca komendanta nadkomi
sarz H. Kokot, podinspektor P. Hliśni
kowsky, nadkomisarz M. Wróbel, ko
misarz Z. Głowacki /główny organiza
tor turnieju p.m/ aspirant M. Boczek, 
komisarz S. Jantas - Komendant KP 
Czerwionka/

Sala gimnastyczna Komendy wyko
rzystywana jest od godz. 8.00 do 21.00. 
Oprócz funkcjonariuszy ćwiczy w niej 
ponad 200 młodych ludzi z Rybnika w 
takich dyscyplinach jak koszykówka i 
kung-fu. Sala jest odnajmowana mło
dzieży bezpłatnie, gdyż jak wypowie
dział się podinsp. H. Hanak: “im wię
cej dzieci i młodzieży w salach, tym 
mniej przestępców i moralnie zagrożo
nych wśród nieletnich ”.

do czołowej ósemki florecistów w Pol
sce. W kategorii do lat 20 - tym więk
szy sukces osiemnastolatka! Wycho
wanka Krystiana Fajkisa - 17-letnia 
Agnieszka Ratajczak mieści się w 
młodzieżowej kadrze narodowej, ale 
nie mogła wystartować w zawodach o 
puchar świata ze względu na brak 
sprzętu, który na zawodach międzyna
rodowych musi być homologowany (tj. 
zatwierdzony/ przez Międzynarodową 
Federację Szermierczą/FIE/.

Najtrudniejsze lata sekcja szermier
cza RM KS-u ma jednak chyba za sobą. 
Po ubiegłorocznym remoncie szkoły i 
oddaniu nowej sali gimnastycznej w 
Golejowie Krystian Fajkis ma idealne 
warunki do szkolenia szermierczego 
narybku. Być może jego wychowanko
wie wybierając się do rybnickich szkół 
średnich trafią później na zajęcia 
sekcji szermierczej w hali sporto
wej M O S iR -u  przy ulicy Powstań
ców Śląskich. Obecnie trenują tu 
judocy rybnickiej “Polonii”. Po kon
sultacjach z osobami zainteresowanymi 
wszechstronnym rozwojem sportu w 
mieście prezydent Józef Makosz zdecy
dował, że od września br. obok judo
ków w hali miejskiej będą trenowali 
również szermierze. Jeśli klingi mają 
zabłysnąć jaśniej, trzeba rozstać się z 
barakiem na Cegielnianej. W partero
wej części hali MOSiR-u zostaną uło
żone cztery plansze dla szermierzy. Za
wodnicy będą mogli korzystać z szatni, 
natrysków i sanitariatów na miejscu. 
Również od września br. zostaną 
ogłoszone nabory do sekcji dla sied
miolatków.

RM KS zapewni im wykwalifikowa
nych trenerów, właściwie przygotowa
ną halę sportową i sprzęt techniczny, 
niezbędny do uprawiania tego piękne
go sportu: ubrania szermiercze, maski, 
rękawice i broń. Resztę, np. dresy czy 
obuwie sportowe, rodzice będą musieli 
zapewnić przyszłym mistrzom białej 
broni sami. Ale kierownik sekcji szer
mierczej RM KS-u Janusz Taranczew
ski jest dobrej myśli.

“Popularność szermierki w Rybniku 
je s t bardzo duża. Wielu dawnych 
członków sekcji gdzieś tu pracuje i ura
bia środowisko na je j  rzecz. Sprzęt 
szermierczy jest drogi. Ten wymagany 
przez FIE kosztuje około 15 milionów 
starych złotych na zawodnika. Dlatego 
sekcja, jeśli chce się rozwijać, musi so
bie znaleźć sponsorów. Myślę, że to nie 
będzie trudne, gdyż czuje poparcie ze 
strony środowiska miłośników tego 
sportu. Na jubileusz 70-lecia rybnickiej 
szermierki chcemy się dobrze przygoto
wać”.

Pozostaje życzyć spełnienia tych am
bitnych planów.

GRZEGORZ WALCZAK

Mały
maraton
szachowy

W sobotę 4 marca br. w Klubie 
N O T w Chwałowicach odbędzie się 
12-godzinny mały maraton szacho
wy, który rozpocznie się o godz. 9.00.

Wszystkich chętnych do zmagań nad 
szachownicą organizatorzy zapraszają!

Rybnicki Klub M o to ro w y  
za tru d n i

w pełnym wymiarze godzin 
mechanika motorowego
z wysokimi kwalifikacjami.

Rybnicki Klub Motorowy
oferuje wykonanie

reklam stałych, przenośnych 
oraz transparentów

na stadionie miejskim w Rybniku. 
Zgłoszenia ofert 

do 27 lutego 1995 r. 
w sekretariacie klubu. Stadion, 

ul. Gliwicka 72, tel. 28-880

Trzecie "złoto"
dla Szydłowskich

Dużym sukcesem rybnickich szachi
stów zakończyły się rozegrane w 
dniach 2-11 lutego br. w Nadolu koło 
Gdańska finały mistrzostw Polski ju
niorów w szachach. W bardzo silnej 
konkurencji najlepszych polskich sza
chistów startujących w grupach wieko
wych do lat 10, 12 i 14 nasi reprezentan
ci walczyli o czołowe 
lokaty zarówno w kon
kurencji dziewcząt jak i 
chłopców. Pierwszo
planową rolę odegra
ła uczennica klasy Vd 
SP 31 w Rybniku 
Małgorzata Szydłow
ska, która wśród 
dziewcząt do łat 12 
zdobyła złoty medal, a 
tym samym zakwalifi
kowała się do repre
zentacji Polski na fi
nały mistrzostw świa
ta, które zostaną roze
grane w Rumunii lub 
Brazylii.

Małgosia jak gdyby 
pozazdrościła sukce
sów swej młodszej sio
strze Marcie, która jest 
dwukrotną szachową 
mistrzynią Polski 
przedszkolaków i zdo
była trzeci złoty krążek 
dla rodziny Szydłow
skich. W walce o medal 
dzielnie wspierała ją  
druga reprezentantka 
RM KS-u Rybnik Elżbieta Janiszyn, 
która ostatecznie zdobyła piąte miejsce, 
oraz Alicja Chmielińska sklasyfikowa
na na 14 pozycji. Znakomicie spisała się 
również Agnieszka Matras, która w 
najsilniejszej grupie dziewcząt do lat 14 
ustąpiła pola tylko takim szachowym in
dywidualnościom jak mistrzyni świata 
Iweta Radziewicz, mistrzyni Europy A li
na Tarachowicz czy brązowej medalistce 
M.E. Andrzejewskiej, plasując się na 
siódmej pozycji. W rywalizacji dziew
cząt do lat 10 swe zdolności potwierdzi
ła wspomniana już powyżej mistrzyni 
przedszkolaków 7-letnia Marta Szydłowska

Szydłowska, która będąc najmłodszą 
uczestniczką imprezy wskoczyła na 12 
miejsce wśród 35 dziewcząt startujących 
w swojej grupie. Na 28 miejscu uplaso
wała się inna rybniczanka Marta Bit
man, dla której był to pierwszy start w 
tak poważnej imprezie, a zdobyte 4 
punkty pozwalają przypuszczać, że w

przyszłym roku obie Marty walczyć 
będą już o medale, gdyż będą ponownie 
startować w tej samej grupie wiekowej. 
Występ dwóch chłopców: 10-latka Bar
tłomieja Heberli i startującego w grupie 
do lat 12 Jana Adamowskiego zakończył 
się podobnie, gdyż obaj uzyskali po 5 
pkt z 9 rozegranych partii i uzyskali od
powiednio 13 i 19 lokatę, która premiu
je ich awansem do przyszłorocznych 
półfinałów mistrzostw Polski. Opieku
nem drużyny RMKS-u Rybnik był Ka
zimierz Szydłowski.

K.S.

Od lewej: Małgosia i Marta Szydłowskie. Zdj. :jack

Kronika policyjna

Pracusie
13 lutego w nocy nieznani sprawcy 

włamali się do portierni spółki Stef - 
Pol przy ul. Sportowej. Skradli nóż 
ciesielski i ubranie robocze o wartości 
20 zł.

Nie uciekli daleko
14 lutego o godz. 0.40 dwóch 

sprawców włamało się do kiosku Ruch 
przy ul. 3 Maja. Po wybiciu szyby 
skradli papierosy, artykuły drogeryjne 
i film fotograficzny A G FA . Zmotory
zowany patrol policji po natychmia
stowej penetracji terenu zatrzymał 
włamywaczy i odzyskał łup w całości.

Koziołkowanie mazdą
13 lutego o godz. 20.20 w Rzucho

wie na ul. Raciborskiej samochód Ma
zda 626 zjechał na pobocze drogi i k il
kakrotnie przekoziołkował. Auto zo
stało zniszczone a 48-letnia pasażerka 
doznała stłuczenia głowy i klatki pier
siowej.

Nie pojechali
14 lutego o godz. 19.00 na ul. Ko

ściuszki dwóch sprawców włamało się 
do samochodu volkswagen golf. Przy 
próbie uruchomienia silnika na zwar
cie kabli zostali zatrzymani przez poli
cję. Osadzono ich w areszcie.

Skradzione silniki
14 lutego na ul. Poligonowej skra

dziono trzy silniki elektryczne warto
ści 1200 zł. Sprawca został zatrzyma
ny w pościgu przez policjantów z I 
Komisariatu Policji.

Fałszywe banknoty
16 lutego o godz. 14.00 kasjerka Po

czty Głównej ujawniła fałszywy bank
not o nominale 1 mln zł. Tego samego 
dnia fałszywym banknotem pięćsetty
sięcznym zapłacono w sklepie Plus.

Przykręcanie śruby 
Do Komendy Rejonowej P o lic ji 

zgłosił się mieszkaniec ul. Górnoślą
skiej, który powiadomił, że w barze 
“Bistro” grożono mu pobiciem przy 
użyciu śrubokręta i noża.

Nie pij z nieznajomymi 
16 lutego wieczorem jeden z mie

szkańców ul. Niedobczyckiej został po 
pijanemu okradziony w nieznanym mu 
mieszkaniu. Był tam z przygodnie spo
tkanymi mężczyznami i kobietą. Ukra
dziono mu dowód osobisty oraz 15 
czeków. Policja zatrzymała trzech 
podejrzanych i osadziła ich w areszcie.

Wandal z kamieniami
18 lutego o godz. 22.00 nieznany 

sprawca wybił 5 szyb w przedsionku 
kościoła św. Jadwigi przy ul. Komin
ka. Straty wyniosły 50 zł.

Nie pojeździł
19 lutego nietrzeźwy kierowca przy 

ruszaniu z parkingu koło lokalu “Spe
edway” uszkodził dwa samochody 
osobowe - fiata 126 p i volkswagena 
sirocco. Pechowy kierowca nadmuchał 
w alkomat 2,5 promila alkoholu.

Rodzinna kradzież 
Jeden z mieszkańców Rybnika zło

żył na policji wniosek o ściganie wła
snego teścia. Przywłaszczył on sobie 
w styczniu samochód mazda 323.

/jak./
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FUJICOLORZdjęcie 
z albumu czytelników
Zapraszamy naszych Czytelników do wspólnego ogląda

nia zdjęć. Wystarczy przyjść do redakcji z ciekawym zdję
ciem, które po skopiowaniu natychmiast zwrócimy. /Moż
na też wrzucić je do naszych "żółtych skrzynek"/. Autora 
najsympatyczniejszego lub najbardziej "odjazdowego" 
zdjęcia firma "EKSPRES FUJI", Rybnik, ul. Reja 2 na
grodzi bezpłatnym wywołaniem i wykonaniem odbitek 
z rolki filmu.

Za jakie grzechy.. Zdj.:G.S.

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

Pod znakami zodiaku
BARAN - 21.03. - 20.04. - Na horyzoncie pojawi się dobry interes, nie wypu
szczaj więc inicjatywy z rąk. Strzeż się natomiast eksperymentów i unikaj ryzyka, 
bo ktoś czyha na jeden Twój nierozważny krok.
BYK- 21.04. - 20.05. - Trzeba będzie podjąć męską decyzję: wybór tylko jedne
go spośród kilku wariantów rozwiązania sprawy, która leży Ci na sercu. Zaufaj 
instynktowi, a trafisz w dziesiątkę!
BLIŹNIĘTA - 21.05. - 21.06. - Asekurancka postawa to nie jest najlepsze wyj
ście! Żeby osiągnąć to co sobie zaplanowałeś trzeba iść na całość, tu nie pomo
gą żadne półśrodki.
RAK - 22.06. - 22.07. - Choć nie wszystko rozpocznie się w idealnej atmosferze, 
dalsza współpraca zapowiada się interesująco. Nie zważaj więc na razie na tar
cia, unikaj rozdrażnienia i przyj do przodu.
LEW  - 23.07. - 23.08. - Na szczęście opamiętałeś się w porę i nie dopuściłeś do 
ruiny własnego zdrowia. Ani się spostrzeżesz ja k  szybko dobra kondycja fizycz
na wpłynie na Twoją psyche!
PANNA - 24.08. - 22.09. - Przed Tobą skomplikowana sytuacja, która wymagać 
będzie dużych umiejętności improwizacyjnych. Na szczęście Ci ich nie brakuje, 
wyjdziesz więc z trudności usatysfakcjonowany i wzbogacony duchowo...
WAGA - 23.09. - 23.10. - Nie będąc liderem, staniesz się niezastąpionym współp
racownikiem ułatwiającym kontakt na linii sze f - zespół. Znajdziesz się w odpo

wiednim czasie i miejscu, kiedy potrzebny będzie talent mediacyjny.
SKORPION - 24.10. - 22.11. - Umiesz słuchać i współczuć, choć Twoja rezerwa 
i pozorny chłód są niekiedy fałszywie interpretowane. Daj od czasu do czasu po
znać ludziom tę drugą, lepszą część swojej natury!
STRZELEC - 23.11. - 21.12. - Nie pozwól by opuściło Cię poczucie umiaru. Je
żeli zbyt szybko i łapczywie będziesz dążył do wytkniętego celu, możesz za to za
płacić rozdrażnieniem i niepotrzebnym oporem otoczenia.
KOZIOROŻEC - 22.12. - 20.01. - Twoje plany chce pokrzyżować broniący swo
jego terytorium współpracownik. Nie daj się sprowokować i dbaj o dobre sto
sunki z kolegami. Jeżeli okaże się to potrzebne, staną murem w Twojej obronie. 
WODNIK - 21.01. - 19.03. - Nie będziesz w stanie zadowolić wszystkich, zrób 
więc listę spraw i podziel je  na ważne i mniej ważne. W swoim własnym intere
sie na niektórych warto postawić krzyżyk.
R YB Y  - 20.02. - 20.03. - Twoje mechanizmy obronne pozwalające przetrwać 
trudny okres zadziałają bardzo sprawnie. A pomocny im będzie wyjazd, który 
pozwoli na kilka dni oderwać się od rzeczywistości.

Wcięcia i wycięcia
Wszystko wskazuje na to, że zbliża 

się kolejny sezon, przed którym war
to się poodchudzać. Lato ma być 
również u nas, cieszmy się więc, że 
będziemy mogły korzystać z projek
tów, które powstawały z 
m yślą o np. dziewczy
nach z Kalifornii. Nadal 
będziemy odsłaniać 
brzuch: bardzo modne 
będą krótkie bluzki nad 
talię oraz ozdobne gor
sety niebezpiecznie b li
sko spokrewnione z 
bieliźnianym i stanika
mi. Również “dół” nie 
jest specjalnie rozbudo
wany: superminispódniczki różnych 
typów - trapezowate, proste, pliso
wane, rozkloszowane, ale również

Fatałachy z naszej szafy,

tzw. kolarzówy, krótkie szorty, a na
wet coś na kształt obcisłych majtek z 
nogawkami. Nic ze swej atrakcyjno
ści nie straciły legginsy, ale też nosić 
będziemy krótkie spodnie przed ko

stkę, i to zarówno obci
słe, jak i szersze, piżamo
we, wtedy noszone na ob
niżonej ta lii. Na szczę
ście jest to tylko jeden z 
nurtów. Trzeba pamiętać, 
że modele z pokazów to 
ekstrakt każdego stylu, 
ich forma jest przeryso
wana, ale dzięki temu 
wiemy dokładniej, co jest 
grane, wybieramy to, co 

nam odpowiada, pamiętając o samo
krytycyzmie...

Wróżka

Poziomo: A /  budzą go skowronki, B / klient dawcy krwi, C/ 
“głos” najnowszej mody, D /pajda dla będącego na diecie, E /  
atrybut policjanta, F / czasem na nim bocianie gniazdo, G/ 
idzie do sądu, H /pada  z ust, 1/ talerz na balkonie, J /  zasiali 
górale
Pionowo: 1 / miejsce zwrotów, 2/ “lassa” wiedzy, 3 / marynar
ski lub gordyjski, 4/ rośnie w dół, 5/ opłata, 6 /przyjemne uci
skanie, 7/ można je j udzielić, 8/ lekarz powie, że to zdrowie, 9/ 
do mrugania w trakcie skręcania, 10 /pies nim idzie.
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie po  
uporządkowaniu liter wg szyfru: A-7, E-2, F8; I-5, B-9, D-3; 
A-3, J-7, I-8, F-7, D-5, I-3, D-9; A-3; A-5, D-3, B-8, I-10, A- 
4, B-7; D-7, B-9, I-1, G-1, J-8, B-5
Na rozwiązanie wraz z kuponem czekamy 10 dni od daty uka
zania się numeru, Rozwiązania prosimy przesłać na kartkach 
pocztowych na nasz adres, lub wrzucać do naszej “żółtej 
skrzynki” /Kościuszki 54/.
Nagrody na rozwiązanie krzyżówki nr 6 z hasłem “Rana się 
zagoi, blizna pozostanie” otrzymują: Jadwiga BOREK, ul. 
Myśliwska 35, 44-203 Rybnik; Katarzyna DRĄSZCZYK, ul. 
Armii Ludowej 30, 44-251 Rybnik 9
Nagrody do odebrania w redakcji.

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 postaci bonu konsumpcyjnego 
o wartości 20 zł ufundowana przez Firmę Hanldową “BOVIX”. Zapraszamy zwycięzcę z 
całą rodziną na poczęstunek do kawiarni “Europa” /ul. Korfantego 2/.
Rozwiązania prosimy przesłać na kartkach pocztowych na nasz adres, lub wrzucać do naszej “żół
tej skrzynki” /Kościuszki 54/. Za rozwiązanie łamigłówki z nr 6 nagrodę otrzymuje: Maciej PA
SZENDA. ul. Piownik 9/9, 44-200 Rybnik

Telefony
i kultura

Zeszły tydziyń koż dy w sw oj i  
brifkastli znod anketa skuli  
telefonów. Terozki to ludzie majom 
richtik dobrze. Jakby to klapło, to 
już  latoś w koż dym pomiyszkaniu  
bydzie telefon. My noń musieli  
czekać 10 roków a inksi jeszcze  
dużyj, zaś teroz komfort,  luksus i 
dobrobyt na koż dym kroku. 
Wiedzom jak dbać ło dobro ludzi.

Telefon mieć w doma jest fajnisto  
rzecz. Nawinie sie nogle chorobsko, 
idzie po dochtora zatelefonować, 
abo po policyjno, jak  sie jakeś  
łożyroki roztopyrczajom w siyni i 
kerego napasztujom. Pewnikiym 
wartko kej fo jerm any łoni niy 
przijadom, ale zanim łodbuczy, to 
bydom. Do ciotki w Rajchu tyż idzie 
zadzwonić, choćby sie ino jom  
spytać, czy ich Mosela niy zalywo, 
czy u nich tyż tak wszystko drożeje i 
czy aby niy majom biydy. Noleży  sie 
spytać, bo nom tyż bele jacy  
pomogali. Bardzo piyknie sie bez 
telefon klacho, ale niyjednymu  
gymba sklapucieje, jak rachunek za 
godki dostanie. Tak nom sie widzi, 
że przi tym drożyniu bydzie trza isto 
mieć telefon, waszmaszina,  
telewizor i inksze hałsgeryjty ino 
łod parady. Ajnfach niy bydzie czym 
zapłacić.

Niyjednymu, kej mo ju ż  telefon, 
przidało by sie po prowdzie trocha 
kultury telefonowyj nabyć. Som 
telefon to isto jeszcze niy kultura, 
trza tyż umieć godać. Wele mje, jak  
do kerego numer wyszkyrtuja, to mi 
sie zdowo, jakbych do jego dzwiyrzi 
klupoł. Kej mi ju ż  łotworzy /  
słuchawka dźwignie/,  to trza 
kulturalnie p adać dziyń dobry, 
spytać czych dobrze trefiol, a 
miołbych sie pomylić , to piyknie  
przeprosza przed wyńściym. Czynsto 
wyglondo to blank inakszy. Trrr... - 
z Helom chca godać - pomyłka - 
prask słuchawkom z drugij strony. 
Trrr... - siedemdziesiąt dwa! - ryczy 
kieryś pora razy, niy szło karlusowi 
wyślimaczyć, ie  niy momy w doma 
cyntrali, bo ju zaś  prasknoł
słuchawkom. Trrr... - szczęść boże, 
księże proboszczu - jo  przeca niy 
farorz, ino Edek - cholera, to trzim 
klapaczka szpikolu na drugi roz! - i 
prask! Roz jedyn chcioł na gwołt z 
lipstom pogodać i ciyngiym  
kludzioł, ja k  j i  to pszaje. Niy 
łopłaciyła mu sie ta szpicato godka, 
bo mamlas prawie na starka trefioł.

Nojgorszo kultura pokozała jedna  
f re lk a , kero chciała ze swojom  
mamom godać. Trrr... - mamo, k...a 
to ty? Jo sie wtedy tak wnerwioł, 
żech jom  tyż blank niykulturalnie  
jak  soroń łobjechoł. Szkoda naszyj 
pary na tako kultura!!

Edek,
fomfel Marka Mateji

NASZ ADRES: 44-200 R ybn ik  
Rynek 12a (oficyna) 

Skrytka pocztowa 96 
tel./fax 28-825 

Biuro czynne 9.00 - 17.00
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