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Państwowe zadanie kontynuacji bu
dowy miasto przejęło na początku mar
ca 1992 roku. Przedtem jednak trzeba 
było przekonać do tego pomysłu ów
czesną Radę Miasta.
- Wyciągnęliśmy całą radę na dach 
najwyższego segmentu budowy, a po
tem zeszliśmy w dół z 11 piętra, a ziąb 
był wtedy straszny... - wspomina J. Cyran

Powstały pod koniec 1991 roku 
rybnicki ośrodek Alliance Francaise 
ma pozycję wyjątkową. Jest jedyną 
spośród 14 tego typu placówek w 
Polsce, jaka zaistniała przy Urzędzie 
Miasta. Pozostałe związane są z wy
ższymi uczelniami, zaś AF w Wał
brzychu działa przy Kuratorium  
Oświaty. Wszystkie zaś mają do wy
pełnienia to samo zadanie - propago
wanie kultury i języka francuskiego.

Nasz rybnicki ośrodek robi to tak 
dobrze, że zwrócił uwagę Sekreta
rza Generalnego Alliance
Francaise w Paryżu Jeana Harzi
ca, który czuwa nad działalnością 
wszystkich placówek AF w ponad 50 
krajach świata. J. Harzic przyjechał 
do Polski, by wziąć udział w uroczy
stościach związanych z jubileuszem 
20 lecia istnienia ośrodka AF w Ka
towicach -  jednego z najstarszych w 
Polsce.

Przy okazji pobytu na południu 
Polski J.Harzic wizytował również 
kilka innych ośrodków AF w tym re
jonie naszego kraju. Nie mogło 
wśród nich zabraknąć ośrodka w

c.d. na stronie 3

ty przedstawione przez Zarząd Miasta 
przekonały w końcu radnych do jej 
kontynuacji. Choć oponentów nie bra
kowało... Budowa nie została nigdy 
formalnie zatrzymana, ale ciągły niedo
bór środków sprawiał, że ciągnęła się 
niemiłosiernie. Zmieniały się technolo
gie, świat szedł naprzód, a budowa sta
ła w miejscu. Rosły koszty utrzymania

CENA: 40 gr (4000,- zł)

resortowymi, a Lekarz Wojewódzki za
deklarował, że przeznaczy na kontynu
ację inwestycji dwa razy więcej środ
ków niż miasto. W tym roku nawet tę 
zadeklarowaną sumę przekroczono o 5 
mld, bo miasto zaplanowało wydanie 
na orzepowicką budowę 25 mld, zaś 
państwo - 55 mld.

Józef Cyran, dziś wiceprezydent, a 
przez wiele lat pracownik PEBEROW-u
- głównego wykonawcy inwestycji, ma 
budowę “w jednym palcu”. Rozkłada 
mapkę, na której kolorem czerwonym 
zaznaczono obiekty już gotowe, żółtym
- jeszcze nie. Na razie żółty jeszcze 
przeważa, lecz kolorem tym zaznaczo
no również obiekty, które w pierwot
nych założeniach miały pomieścić od
dział psychiatryczny. Mając na uwadze 
zupełnie niezłą kondycję kompleksu na 
Gliwickiej, budowa oddziału psychia
trycznego w Orzepowicach nie będzie 
kontynuowana.

W chwili obecnej na Orzepowickiej 
działa przychodnia specjalistyczna, go
towy jest pawilon administracyjny, w 
którym ma siedzibę rybnicki ZOZ, 
czynny jest hotel dla personelu me
dycznego oraz Liceum Medyczne, a 
także niezbędne ciągi techniczne i pa
wilon anatomo-patologiczny.

W tym roku prace koncentrować się 
będą na budowie pralni, która powinna 
być gotowa w połowie przyszłego 
roku. Bez niej nowy szpital nie zafunk
cjonuje, a ponadto przejmie ona zada
nia szpitalnych pralni pozostałych ryb
nickich szpitali. W tym roku rozpoczę
to również prace projektowe  kotłowni 
zintegrowanej ze spalarnią odpadów 
szpitalnych. Wprawdzie spalarnia taka 
istnieje, ale nie spełnia już ona norm

c.d. na stronie 2

- Bez inicjatywy m iasta ta budowa nigdy nie zostałaby  
zakończona - tw ie r d z i w ic e p r e z y d e n t  J ó z e f  C y ra n , 
mówiąc o najw iększej w ch w ili obecnej m iejsk iej in
w estycji czyli orzep ow ick im  szp ita lu . P rezyd en t C y
ran nie chce w racać do k ilk u n asto le tn iej ju ż  h istorii 
tej budowy. W ażna jest jej p rzyszłość, a ta rysuje się  
w miarę optym istyczn ie.

Tegoroczne roboty skoncentrowane są na budowie szpitalnej pralni.
Zdj.: jack

Wizyta zwierzchnika Alliance Francaise

AF - jed n ą  z dróg 
do Europy

Kierująca rybnickim ośrodkiem AF Elżbieta Paniczek (od lewej) wita gości: Je
ana Harzica, Zdzisława Ryłko, Jean-Claude'a Gonzaleza i jego małżonkę.

Zdj.: jack

Pani A n na Skrzypiec z Orzepowic, obchodząca  
swoje 9 9  urodziny, pochodzi z  w yją tkow o  długo
wiecznej rodziny. Jej siostra i brat, biorący udział 
w uroczystości przekazan ia  solenizantce życzeń i 
kw iatów  w imieniu w ładz m iasta przez kierownicz
kę USC Elżbietę Sojkę, są na najlepszej drodze, aby  
doczekać równie pięknego wieku.

N a ręce pan i A nny składam y życzenia podwójne 
- z okazji rocznicy urodzin oraz z okazji zbliżającego 
się Dnia Kobiet.

20-lecie Specjalnego O środka Szkolno-W ychow aw czego

Dziecięce listy do świata

Wiceprezydent J. Kogut odbiera statuetkę "Serce za serce", po prawej: również 
laureatka tej nagrody Janina Domagała. Zdj.: kas

koncertowej Miejskiej Biblioteki Pu
blicznej. Na uroczystość ośrodek za
prosił przyjaciół i honorowych go
ści, wśród których byli w iceprezy
dent Rybnika Jerzy Kogut, dr Ma
ria Kufa - Skorupa - członek Zarzą
du M iasta, Maria Flanczewska - 
wizytator Kuratorium Oświaty w Katowicach

wizytator Janina Domagała, Wojciech 
Niedziałkowski - dyrektor M iej
skiego Zarządu Szkół i Przedszkoli 
oraz Lidia Wróbel, dyrektor Pora
dni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Rybniku. Jerzy Kogut, Maria Kufa 
- Skorupa i Janina Domagała otrzy-  

c.d. na stronie 3

Mała Scena Rybnicka zaprasza na
S U P E R  K O N C E R T

Wystąpią: Jarosław Śmietana - gitara, Andrzej Cudzich - bass 
oraz rewelacyjny perkusista z USA,

członek zespołu WEATHER REPORT 
RONNIE BURRAGE

(Tylko 2 koncerty z Polsce: Rybnik, Kraków) 
Piątek 3.03.95 r . , godz. 22.00, Wstęp wolny
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Zdj. Zb. Solarski

Od kuchni...

Cyran. Większość radnych pierwszy raz 
oglądała miasto z tak wysoka. Ogrom, 
zaawansowanie budowy oraz argumenty

jej w tym stanie. Podjęto więc decyzję 
o kontynuacji.

Doszło do porozumienia z władzami

1 marca Specjalny Ośrodek  
Szkolno-Wychowawczy uroczyście 
obchodził swe 20-lecie. Okoliczno
ściowe spotkanie odbyło się w sali

Katowicach, Jan Bochenek - dyrektor 
rybnickiej Delegatury Kuratorium  
Oświaty, wizytatorzy Maria Lipiń
ska i Joanna Błażyca, była wizytator



Zarząd Miasta informuje 
Wpłata podatku bez opłat

Wpłaty mieszkańców miasta Rybnika z tytułu podatków lokalnych /od nieruchomo
ści, rolny, od środków transportowych i od posiadania psów/ przyjmowane są 
bez pobierania dodatkowych opłat - we wszystkich placówkach pocztowych 

w Rybniku oraz w Oddziale PKO BP przy ul. J. i F. Białych w Rybniku. 
APELUJEMY O KORZYSTANIE Z TEGO UDOGODNIENIA 

W dzielnicach, w których nie ma poczty, podatki przyjmują inkasenci 
w swoim miejscu zamieszkania tj. w Rybnickiej Kuźni 

przy ul. Św. Maksymiliana 33 /także od mieszkańców Orzepowic/ 
oraz w Zebrzydowicach przy ul. Kasztanowej 17.

Kasa Wydziału Finansowego w budynku Urzędu Miasta przy ul. B. Chrobrego 2 
czynna jest w godzinach urzędowania.

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

Zarząd Miasta Rybnika
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE 

I MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH - PLACU ZABAW 
NA TERENIE KĄPIELISKA “RUDA” W RYBNIKU, UL. GLIWICKA. 

Oferta powinna zawierać:
1/ informacje o firmie 
2/ wykaz zrealizowanych obiektów 
3/ informacje o wiarygodności finansowej firmy 
4/ termin montażu - kwiecień 1995
5/ oświadczenie o przyjęciu specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
6/ koszt urządzeń i montażu.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w Wydziale In
westycji i Budownictwa Urzędu Miasta Rybnika, ul. Hallera 10a.
Oferty w zamkniętej kopercie z napisem “Plac zabaw” należy składać w Wydziale 
Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miasta Rybnika, ul. Hallera 10a w terminie do 
dnia 21 marca 1995 r.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 marca 1995 r. o godz. 10.00 w Urzę
dzie Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, sala nr 37.

Zarząd Miasta Rybnika
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE 

STUDNI GŁĘBINOWEJ - 21 M NA TERENIE MIEJSKIEGO OŚRODKA 
SPORTU I REKREACJI W RYBNIKU-KAMIENIU.

Oferta powinna zawierać:
1 / pełną informację o firmie
2/ referencje wraz z wykazem zrealizowanych przez firmę obiektów 
3 / informacje o wiarygodności finansowej firmy
4/ oświadczenie o przyjęciu specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
5/ koszt wykonania.
Projekt badań geologicznych na wykonanie studni znajduje się do wglądu w Wy
dziale Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miasta Rybnika ul. Hallera 10a, jak
również w Wydziale tym można otrzymać specyfikację istotnych warunków za
mówienia.
Oferty w zamkniętej kopercie z napisem “Studnia” należy składać w Wydziale 
Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miasta Rybnika, ul. Hallera 10a w termi
nie do dnia 15 marca 1995 r.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 marca 1995 r. o godz. 12.00 w Urzę
dzie Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, sala nr 37.

Zarząd Miasta Rybnika
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ 

I MONTAŻ DŹWIGU TOWAROWEGO O 2 PRZYSTANKACH 
Z DOSTOSOWANIEM DO ISTNIEJĄCEGO OTWORU SZYBOWEGO 

W MIEJSKIM DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 
PRZY UL. ŻUŻLOWEJ W RYBNIKU.

Oferta powinna zawierać:
1/ informację o firmie
2/ wykaz zrealizowanych przez firmę zadań 
3/ informacje o wiarygodności finansowej firmy 
4/ termin dostawy
5/ oświadczenie o przyjęciu specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
6/ koszt dźwigu, montażu i robót adaptacyjnych.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w Wydziale In
westycji i Budownictwa Urzędu Miasta Rybnika, ul. Hallera 10a.
Oferty w zamkniętej kopercie z napisem “Dźwig” należy składać w Wydziale In
westycji i Budownictwa Urzędu Miasta Rybnika, ul. Hallera 10a w terminie 
do dnia 21 marca 1995 r.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 marca 1995 r. o godz. 11.00 w Urzę
dzie Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, sala nr 37.

Chcesz 
zarobić?

Wszystkie dzieci, które chciałyby 
podreperować swoje finanse i do
robić do kieszonkowego, zaprasza
my do współpracy. Wystarczy 
przyjść do redakcji z legitymacją 
szkolną przed piątkiem i wyrazić 
chęć sprzedaży naszej gazety na 
mieście!

Kurs PCK
Zarząd

Polskiego Czerwonego 
Krzyża

w Rybniku organizuje

kurs sióstr PCK.
Wszystkim zainteresowanym 

informacji udziela biuro zarządu, 
ul. Chrobrego 16, tel. 22-563.
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Od kuchni...
c.d. ze strony 1

ochrony środowiska. Nowa technolo
giczna olejowo-gazowa kotłownia bę
dzie również spełniać rolę drugiego 
źródła zasilania. W razie awarii ciepło
ciągu przejmie ona na siebie “produk
cję” 70 proc. ciepła dla szpitala. Konty
nuowane będą prace przy stołówce i 
kuchni, która docelowo obsługiwać bę
dzie około 2 tysięcy osób - personelu i 
pacjentów. Nieustannie trwają roboty 
budowlane w głównym budynku, za
kończono tynkowanie, prowadzone są 
wylewki i płytkowanie wnętrz. Zakłada 
się również zewnętrzne podkłady przed 
ociepleniem budynków.

Już niedługo rozpocznie się akcja 
ofertowa dotycząca wyposażenia szpi
tala. Inwestorzy zdają sobie sprawę, że 
to właśnie wyposażenie pochłonie naj
większe sumy. Józef Cyran uważa, że 
pewne obiekty, jak np. kuchnie, muszą 
posiadać standard najwyższy, gdzie in
dziej, np. do sal szpitalnych można 
wprowadzić chorych nawet wtedy, kie
dy nie wszystkie łóżka są zupełnie 
nowe. Zakłada się, że pierwsi pacjenci 
w Orzepowicach przyjęci będą na prze
łomie 1997 i 1998 roku, a będą to cho
rzy z oddziałów ginekologicznego, po
łożniczego i wewnętrznego przy ul. 
Żorskiej. Budynek tego szpitala jest 
własnością sióstr boromeuszek i trzeba

Było bombowo?

Akcja pod I I  LO.

Nadkomisarz Edw ard Bujok, za
stępca komendanta Komendy Rejono
wej Policji w Rybniku nie miał nawet 
ochoty na komentowanie godnych po
żałowania telefonicznych dowcipów o 
podłożeniu bomb w I, a parę godzin 
później, w II LO ostatniego lutego w 
naszym mieście. Do podobnego incy
dentu doszło również 1 marca w Ze
spole Szkół Ekonomiczno-Usługo
wych. Pociągnęły one za sobą ewakua
cję wszystkich osób z budynków, a co 
za tym idzie straty dla policji wynikają
ce z kosztów przeprowadzenia takiej

akcji, straty dla szkoły i samych 
uczniów, którzy stracone godziny będą 
musieli odrobić.

- W tej chwili bomby przestały być 
zjawiskiem teoretycznym. One napraw
dę wybuchają. Dlatego nikt z nas nie 
podejmie decyzji o zaniechaniu inter
wencji, nawet kiedy mamy  świadomość 
lub przeczucie, że jest to tylko dowcip - 
powiedział nadkom. E. Bujok.
Szkoda, że telefoniczni dowcipnisie nie 
wkładają tyle inwencji i zaangażowa
nia w sprawy bardziej konstruktywne.

/róż/

Młodzież a dzieci
W ostatnich dziesięciu latach urodzi

ło się w Polsce o jedną trzecią dzieci 
mniej niż w poprzednim dziesięciole
ciu. Można więc mówić, że nasz kraj 
dotknął niż demograficzny. Specjaliści 
doszukują się ekonomicznych, kulturo
wych czy politycznych przyczyn takie
go stanu rzeczy. Pro
blem ten dotyczy 
oczywiście również 
Rybnika, i to w tym 
samym stopniu, co ca
łego kraju. Jak do 
tego problemu pod
chodzą stojący na 
progu dorosłości lu
dzie młodzi - ucznio
wie czwartych klas 
Liceum Ogólnokształ
cącego, którzy w maju 
br. przystąpią do ma
tury? Zadaliśmy im 
konkretne pytanie: Ile 
chcesz w przyszłości mieć dzieci? Z kil
kudziesięcioosobowej grupy tylko czte
ry stanowczo stwierdziły, że nie planu
ją  dzieci w ogóle, zaś trzy osoby uchy
liły się od odpowiedzi, bądź nie były

jeszcze zdecydowane. Największą gru
pę, bo aż 43 osoby, stanowili młodzi 
ludzie planujący na obecnym etapie ży
cia dwoje dzieci. Ale już 12 osób chcia
łoby mieć trójkę dzieci, zaś 6 osób pla
nuje ich czworo. Jedna osoba wyraziła 
chęć posiadania piątki dzieci, zaś dwie 

osoby planują ich aż 
szóstkę. Jeżeli plany 
tych 74 młodych lu
dzi zostałyby zreali
zowane, urodziłoby 
się w ich gronie 168 
dzieci.

Trzeba się liczyć z 
tym, że życie skory
guje dzisiejsze za
mierzenia. Wydaje 
się jednak, że młode 
pokolenie nastawio
ne jest bardzo ro
dzinnie. Tak przy
najmniej można są

dzić na podstawie wypowiedzi zapyta
nych o zdanie 74 młodych ludzi, którzy 
stanowią około 10 procent tegorocz
nych rybnickich maturzystów.

/szoł/

go w najbliższym czasie zgromadzeniu 
oddać.

Wszystko wskazuje na to, że pierw
szy etap budowy, czyli do momentu 
wprowadzenia pierwszych 200 pacjen
tów, zamknie się sumą 400 mld sta
rych złotych. Część tych środków uzy
skanych zostanie pewnie z publicznej 
zbiórki, tak jak działo się to dotych
czas. W roku ubiegłym największą 
sumę, bo 1 mld zł przekazała na szpital 
elektrownia “Rybnik”, niewiele mniej 
PBK SA - centrala w Warszawie /75 
mln zł/, a także Rybnicka Spółka Wę
glowa /50 mln zł./, mniejsze sumy 
przekazało co najmniej kilkanaście je
szcze firm i instytucji. Ze skarbonki na 
Rynku, od momentu jej zainstalowania, 
uzyskano 65 mln zł. I choć nie jest to 
suma oszałamiająca, ważne, że zaist
niała ona w świadomości rybniczan i 
przypomina o tej wielkiej prowadzonej 
przez miasto inwestycji.

WIESŁAWA RÓŻAŃSKA

Rekolekcje 
z wodzirejem

W pierwszym tygodniu lutego br. w 
Parafialnym Domu Rekolekcyjnym 
przy kościele św. Teresy w Chwałowi
cach odbyły się czterodniowe rekolekcje 
dla członków “Ruchu Światło Ż ycie” 
czyli popularnej Oazy. Oprócz typo
wych na tego rodzaju spotkaniach ćwi
czeń duchowych organizatorzy zapropo
nowali niekonwencjonalny zestaw pre
lekcji i zajęć praktycznych. Były zatem 
fachowe wykłady z dziedziny kultury, w 
tym... kurs dla wodzirejów. I choć infor
mację można przyjąć ze zdziwieniem, 
czyż jednak nie narzekamy często, że 
nasze zabawy, wesela i spotkania towa
rzyskie toczą się zazwyczaj chaotycznie i 
bez pomysłu? Czyż nie brakuje pośród 
nas fachowo przygotowanych ludzi, 
którzy potrafiliby pociągnąć nas do za
bawy, do tańca, zorganizować umiejęt
nie bal sylwestrowy czy weselne koro

wody? Wodzirej powinien przekonać 
znudzonych czasem gości, że bawić 
można się wspaniale, nawet bez morza 
alkoholu. Wymiar chrześcijańskiej kul
tury nie sprowadza się tylko do sztuki 
witrażowej, śpiewów liturgicznych czy 
wykładów teologicznych, bo przecież 
tylko barbarzyńcy nie potrafią się bawić.

Jak poinformował nas proboszcz 
chwałowickiej parafii ks. Teodor Su
choń, rekolekcje takie zostały zorganizo
wane po raz pierwszy w archidiecezji 
katowickiej, a najprawdopobniej rów
nież w Polsce. Pomysł ten spotkał się z 
dużym zainteresowaniem, a ksiądz pro
boszcz zapewnił, że najbliższe tego typu 
rekolekcje zapowie na naszych łamach. 
Wstępnie planuje się je zorganizować w 
połowie bieżącego roku.

Warto również wspomnieć, iż prężnie 
działający dom rekolekcyjny w chwało
wickiej parafii w piątek 3 marca br. 
będzie gościł na rekolekcyjnych spo
tkaniach działaczy ruchu AA czyli 
Anonimowych Alkoholików. /szoł/

Bal z księciem...
To nie “Ślązak roku” był atrakcją balu 

charytatywnego, zorganizowanego przez 
Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Au
striackiej. Henryk Konsek zawiódł 
organizatorów i uczestników balu, nie 
zawiódł za to szef partii monarchi
stycznej książę Leszek Wierzchowski, 
który w pełnej gali zjawił się z małżon
ką. Obiecał on, że wspomoże akcję 
“Światełko w ciemności”, w którą włą
czyło się TPPA, a która ma na celu po
moc osobom ociemniałym i niedowidzą
cym. Podobną deklarację złożyły królo
wa i wicekrólowe balu... Organizatorzy 
pragną podziękować wszystkim za pracę 
i serce włożone w jego przygotowanie - 
szczególnie spółce “Ster”, a także służ
bom porządkowym - policji i Straży 
Miejskiej. /róż/

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

Zdj.: kas



P u c h a r y  w d z ię c z n o ś c i  
d la  p r z y ja c ió ł

Bale dla dzieci upośledzonych 
odbywają się w Szkole Podstawowej 
nr 11 co roku. Organizuje je rybnic
kie koło Polskiego Stowarzyszenia 
na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym. Podczas części oficjal
nej wręcza się osobom szczególnie

Pawła II, mecenas Antoni Stęchły, 
udzielający bezinteresownie pomocy 
prawnej i finansowej, Roman Pino
czek - prezes telew izji kablowej, 
która wiele uwagi poświęca niepeł
nosprawnym, oraz Innocenty Wie
czorek, jako przedstawiciel rady pracowniczej

człowiekiem i dobrym kolegą - mówi 
przewodniczący koła, Stanisław  
Kulpa. - Teraz tyle pracy zostało dla 
mnie. Naszym najw iększym  zada

niem je s t doprowadzenie do otwar
cia warsztatów terapii zajęciow ej 
dla osób, które ju ż  ukończyły naukę. 
Potrzebujemy na to mnóstwo pienię
d zy ”.

Po wręczeniu wyróżnień uczniowie 
Szkoły Życia przedstawili jasełka, 
zaś po nich wszyscy bawili się przy 
muzyce. Na bal przyszły dzieci ze 
Szkoły Życia, młodzież, która już się 
nie uczy, i maluchy, które nie uczą 
się jeszcze, a także młodzi ludzie nie 
objęci nauką lub uczący się indywi
dualnie, w domu. W zorganizowaniu 
imprezy bardzo pomagali uczniowie 
“jedenastki” . Baliki dla upośledzo
nych są możliwe dzięki trwającej od 
wielu lat życzliwości szkoły. Jej wy
razem były słowa dyrektora SP 11: 
“Chciałbym żebyście bawili się tak 
dobrze, byście chcieli do nas przyjść 
także za rok ”.

K.M.

Puchar wdzięczności dla Marii Kufy-Skorupowej. Zdj.: kas

zasłużonym dla upośledzonych dy
plomy i puchary w dzięczności. W 
tym roku otrzym ali je: w iceprezy
dent Jerzy Kogut, który pośredniczy 
między kołem, a władzami miasta, dr 
Maria Kufa-Skorupa, rzeczniczka 
interesów koła na posiedzeniach 
Rady Miasta, bardzo zaangażowana 
w tworzenie warsztatów terapii zaję
ciowej przy ul. Kościuszki, dr Ewa 
Paszek, dentystka, która z w ielką 
serdecznością leczy dzieci we wła
snym gabinecie i w ośrodku im. Jana

pracowniczej huty “Si
lesia” w spom agają
cej stow arzyszenie 
materialnie.

Uroczystość miała 
też mniej radosny 
moment - minutą ci
szy uczczono zm ar
łego niedawno Hen
ryka Taraburę, wi
ceprezesa rybnickie
go koła. “Był bardzo 
z a a n g a ż o w a n y m

Zabawa sprawiła dzieciom wiele radości
Zdj. kas

20-lecie Specjalnego O środka Szkolno-W ychowawczego

Dziecięce listy do świata
c.d. ze strony 1
otrzymali statuetki “Serce za serce” w 
podziękowaniu za szczególne zasłu
gi dla SOSW. Ale oficjalna część 
uroczystości - wręczania wyróżnień, 
historia ośrodka przypomniana przez 
dyrektor Elżbietę Frydrych, podzię
kowania dla dawnych i 
obecnych pracow ni
ków, odczytanie listu 
katowickiego kuratora 
ośw iaty - nie trw ała 
długo. Głównym punk
tem programu były wy
stępy samych uczniów.
Bardzo piękną żyw ą 
inscenizację w iersza 
zaprezentowały dzieci 
ze Szkoły Życia, które 
wystąpiły w rewelacyj
nych strojach świnek, 
kaczek, owiec i innych 
mieszkańców wiejskie
go podwórka. Była też 
duża prezentacja w 
Szkole Specjalnej z 
lek c ją  języka polskie
go, matematyki i geo
grafii. Śpiewano piosenki wesołe, a 
także nastrojowe. Był też muzyczny 
popis dziewcząt grających na cym
bałkach. Klamrą, która spinała cały 
program, były autentyczne listy, pi
sane przez dzieci. Mówiły o lęku 
przed przyszłością, o poczuciu 
odrzucenia, o tym, jak boleśnie od
czuwa się złośliwy śmiech innych. A 
także o samotności, która często jest 
udziałem  podopiecznych ośrodka, 
nieraz spędzających w internacie i

wakacje, i święta ... Często się zda
rza, że rodzice zapominają o upośle
dzonym dziecku. Często jest też tak, 
że dzieci pochodzą z rodzin, które 
nie dają ani jedzenia, ani ubrania, 
ani miłości. Wszystkie te braki musi 
nadrabiać szkolna stołówka, rozdawane

rozdawane wychowankom ubrania i ser
deczność wychowawców.

Wielkim problemem osób upośle
dzonych jest to, co stanie się z nimi 
po ukończeniu nauki. Absolwenci 
Szkoły Życia nie mają praktycznie 
szans na podjęcie pracy. Ich przy
szłość nie rysuje się więc zbyt weso
ło - mogą spędzić całe dorosłe życie 
zamknięci w domu, bez przyjaciół, 
patrząc na cztery ściany i w ekran te
lewizora. Dlatego właśnie tak waż

ważne są warsztaty terapii zajęciowej, 
które powstaną przy ul. Kościu
szki. Dzięki nim niepełnosprawny 
spotyka innych ludzi, zajmuje się 
pracą, dostosowaną do jego możli
wości - po prostu będzie miał cel, by 
wstać z łóżka i wyjść z domu.

Po zakończeniu uroczystości go
ście obejrzeli wystawę prac wycho
wanków SOSW. Zgromadzono na 
niej hafty, rysunki, malunki i prace 
trudne nawet do nazwania, bo wyko
nane mieszaną techniką łączącą róż

ne m ateriały - 
nici, skrawki 
tkanin, plasteli
nę, farby. Na 
wystawie moż
na też obejrzeć 
skarpety d la 
świętego Miko
łaja, gobelin, 
który sprawia 
wrażenie wyko
nanego przez 
dorosłego arty
stę, urocze 
kompozycje z 
p a p i e r o w y c h  
kwiatów. Wiele 
z tych rzeczy 
n a p r a w d ę  
chciałoby się 
mieć w domu. 

“Niepełnosprawni potrafią  praco
wać z niezwykłą cierpliw ością  - 
mówi dr M aria - Kufa Skorupa. - 
Bardzo starannie wykańczają szcze
góły swoich prac. Przyznaję, że ja  
sama nie potrafiłabym  pracować z 
taką cierpliwością i sumiennością. ” 

2 marca w Bazylice uczniowie, ich 
rodzice i wychowawcy uczestniczyli 
we mszy w intencji uczniów i pra
cowników ośrodka.

K. MICHALAK

AF - je d n ą  z dróg 
do E uropy

Wspólny spacer gości i gospodarzy.

c.d. ze strony 1
Rybniku, placówki najmłodszej, lecz 
dobrze znanej stałem u delegatow i 
AF przy ambasadzie Francji w Pol
sce Jean-Claudowi Gonzalezowi. On 
to właśnie skłonił Jeana Harzica do 
przyjazdu w łaśnie tu - do naszego 
m iasta, tow arzysząc mu zresztą, 
wraz z m ałżonką, w tej w izycie. 
Obecny był również sekretarz Komi
tetu Współpracy z AF Zdzisław Rył
ko. Gość z Francji zapoznał się z wa
runkami pracy rybnickiego ośrodka, 
został również poinform owany o 
planach adaptacji dla jego potrzeb 
kolejnego pomieszczenia w bibliote
ce przy Szafranka. Spotkał się rów
nież z gronem lektorów języka fran
cuskiego z rybnickiego ośrodka, a 
także lektorami z kolegiów języko
wych w Żorach i Jastrzębiu, wśród 
których jest młoda Francuzka Caroli
ne Colas.

Zdj.: jack

W tym “najbardziej francuskim z 
polskich miast” , jak wyraził się pre
zydent Józef Makosz, nie mogło nie 
dojść do spotkania z przedstawicie
lami władz samorządowych. Prezy
dent poinformował gościa z Paryża o 
związkach kulturalnych i gospodar
czych Rybnika z Francją, stwierdza
jąc również, że Alliance Francaise 
może stać się dla Polski, a dla Ryb
nika w szczególności, jedną z dróg 
do Europy. Zgadzając się z tą  myślą, 
Jean Harzic podkreślił konieczność 
budowania Europy wielokulturowej, 
w czym ośrodki typu A lliance 
Francaise m iałyby swój udział. 
Podziękował rów nież m iastu za 
opiekę nad rybnicką placówką, zwra
cając uwagę na jej wyjątkowy status.

Wizytę zakończył wspólny spacer 
po Rybniku.

/róż/

Po co n a m  
K o ś c i u s z k o ?

cz. 1.
I LO w Rybniku im. Powstańców Śląskich zamierza 

wydać materiały z sesji naukowej poświęconej 200 rocz
nicy insurekcji kościuszkowskiej. Sesja odbyła się w 
kwietniu ubiegłego roku. Miała na celu przede wszystkim  
zapoznanie uczniów z aktualnym stanem wiedzy na temat 
powstania i jego przywódcy. W związku z tym nasuwa się 
pytanie: po co nam dziś Kościuszko?

W Racławicach istnieje dotąd ko
ściół, z którego wieży dzwon ostrzegał 
żołnierzy Kościuszki przed zbliżający
mi się Rosjanami. Było to przed prze
szło 200 laty, kiedy żołnierze i chłopi 
pod jego dowództwem pobili wojska 
rosyjskie. Ale to było przecież tak daw
no. Dzisiaj inne czasy. Po co nam ten 
polski bohater sprzed dwustu lat, który 
przecież w końcu powstania nie wy
grał? Jak mówią stratedzy, na własne 
życzenie poniósł klęskę pod Maciejo
wicami, a potem podpisał “lojalkę” ca
rowi Pawłowi I i w końcu nie pomógł 
Napoleonowi, gdy ten gromił zaborców 
Polski - Prusy i Rosję.

Ten polski narodowy bohater z regu
ły był przedstawiany jako rycerz bez 
skazy i rzeczywiście takim był. Idealnie 
nadawał się do szkolnych podręczni
ków jako wzór postępowania, czło
wiek, o którym powinny uczyć się po
kolenia. Z narodowymi autorytetami 
różnie u nas bywało, ale postać Naczel
nika była nienaruszalna bez względu na 
polityczne przypływy i odpływy.

Świetnie wykształcony w Warszawie i 
Paryżu inżynier wojskowy, który przy
czynił się do zwycięstwa amerykań
skiej insurekcji. Do owej europejskiej 
sławy - rewolucyjna Francja mianowa
ła go obok Waszyngtona jednym z oby
wateli honorowych - doszedł zdolno
ściami i pracą, nie mając pieniędzy ani 
też rodowych koneksji. Legendarny 
sznurek, który przywiązywał sobie do 
nogi, żeby w ten sposób budził go do 
nauki wcześnie rano służący, może być 
niejako symbolem jego obowiązkowo
ści i gotowości do wyrzeczeń. Ale choć 
do końca życia pozostał kawalerem, 
miał swój romans życia. Ponoć próbo
wał porwać swoją ukochaną Ludwikę 
Sosnowską, córkę potężnego magnata 
litewskiego, który nie zgadzał się na 
mariaż chudopachołka z posażną pan
ną. Ponoć dlatego z rozdartym sercem 
wyjechał z Polski, i dlatego Ameryka 
zyskała też swojego bohatera narodo
wego.

MARCIN WIECZOREK 
Dokończenie w następnym numerze

3GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

Występ dzieci ze "Szkoły Życia". Zdj.: kas



Schody poezji

O STAWIANIU DROGOWSKAZÓW
Lucyna BARON to współautorka 

tomu pt. “Niedomiłość”, który recen
zowałem w “Schodach poezji” równo 
miesiąc temu. W ubiegłym roku Pry
watne Żeńskie LO Sióstr Urszulanek 
wydało jej autorski tomik pt. “Każdy 
ma swój świat”. Laureatka poetyc
kich konkursów Rybnickich Dni Li
teratury ’93 i Pałacu M łodzieży w 
Katowicach ’94 zawarła w nim 41 
utworów.
"/.../ Jeżeli twe serce kocha mnie /  
Ale taką jaka jestem  ” - pisze autor
ka we wstępnym, udzielającym tytu
łu całemu zbiorowi wierszu - “ Wejdź 
do mego św iata/ I kochaj mnie /  Mil
czen iem ”. Chętnie godzę się na 
wszystkie warunki tego zaproszenia, 
z wyjątkiem  ostatniego. Jaki więc 
jest ów świat, którym Lucyna Baron 
dzieli się /chcąc nie chcąc/ z czytel
nikami?

To świat biało-czarny. Wśród war
tości cenionych wysoko znajdujemy 
nieskalaną naturę /góry, słońce, nie
bo/ oraz Boga. Także wartości mo
ralne: “tolerancję i zrozum ienie” , 
norm alne odruchy / jak  “ludzki 
uścisk”, łzy, uśmiech/ - znaki wrażli
wości i otwarcia się na innych ludzi. 
Tu króluje przyjaźń /cykl dziesięciu 
utworów z apostrofą do “przyjacie
la”/ i głównie m iłość, z jej n ie
odłącznym siedliskiem - sercem. To, 
co najważniejsze, dzieje się pomię
dzy ludźmi. Dlatego ostrze krytyki 
moralnej najmocniej uderza w świat 
relacji m iędzyludzkich. Potępiane

są: nieczułość, obojętność, hipokry
zja, nienaw iść. “Świat intymnych 
pragnień /Świat marzeń”, do którego 
nas zaproszono, jest spowity świa
tłem. Za to “św iatek m orderczego 
wyścigu” “ludzi nienawistnych” jest 
domeną ciemności.

“Ja” liryczne utworów Lucyny Ba
ron wybiera sam otność, odmawia 
uczestnictwa w świecie, gdzie “Czai 
się zło”, w którym m.in. brak zrozu
mienia dla cierpień Ukrzyżowanego. 
I słusznie: nikt z nas nie kocha świa
ta, który jest efektem “złośliwości 
losu” . W szyscy wolimy miłość od 
nienawiści i przyjaźń od wrogości...

Na szczęście wśród “słusznych”, 
biało-czarnych utworów zbiorku 
znajdujemy po prostu dobre wiersze: 
o słonych łzach, kłótniach i wyrze
czeniach “za każdym razem /kiedy 
miłość /P o trzebuje/ Św iadectw a”, 
prośbę o wybaczenie miłości podają
cej się za przyjaźń - oba utwory pro
blem atyzują to, co w zbiorku zwykle 
nie podlegało wątpliwościom, o re
zygnacji z pościgu za “pociągiem”, 
który “ ludzie nazyw ają życiem ”, 
zbudowany na niedopow iedzeniu 
wiersz - fantazmat o wypłynięciu “Z 
ciemnych wód snu” “na brzeg /Gorz
kiej rzeczywistości”, dramatyczny li
ryk o spotkaniu “tw arzą w twarz z 
Samą sobą” . W dwóch ostatnich 
wierszach, w kontynuacji wyprawy, 
której celem będzie lepsze poznanie 
samej siebie, widzę szansę przyszłe
go rozwoju poezji Lucyny Baron.

P o r tre t
o w ielu  ob liczach

W poniedziałek 6 marca o godz. 
17.00 w rybnickim Klubie Energety
ka zostanie otwarta wystawa fotogra
ficzna. Zdjęcia są plonem konkursu 
“Różne oblicza portretu”, zorganizo
wanego przez klub. Wzięło w nim 
udział 111 autorów, którzy nadesłali 
802 fotografie. Do ekspozycji wybrano 
107 prac pięćdziesięciu ośmiu autorów. 
Jury - przewodnicząca - fotografik Zo
fia Lubczyńska, fotografik Zbigniew 
Solarski, plastyczka Agata Jerc i tech
nik fotograf Beata Pytel - przyznało 
pierwszą nagrodę w kategorii zdjęć 
czarno-białych Mariuszowi Palejowi 
z Krakowa za zestaw prac bez tytułu. 
Drugie miejsce zajął Zbigniew  
Osmańczyk z Wodzisławia, a miejsce 
trzecie Paweł Janczaruk z Zielonej 
Góry. Zwycięzcą wśród autorów zdjęć 
kolorowych został Andrzej Świercz z 
Blachowni za prace “Sen drw ala”,

'‘Moja jesień”, ‘‘Lipiec ’94"\ ‘‘Złożo
no do druku”. Na drugiej pozycji upla
sowała się Agata Kawecka z Lubojni, 
trzeci był krakowianin Bogumił K. 
Krużel. Wyróżniono też zdjęcia Zeno
na Głowali, Andrzeja Łarowskiego, 
Pawła Żuka, Marka Biniaka, Walde
mara Szmidtha, Marcina Hołdy, 
Grzegorza Ibosmala i Artura Fran
kowskiego.

Zdjęcia przyjechały do Rybnika wła
ściwie z całej Polski. Są bardzo różno
rodne tematycznie, nie organiczają się 
do typowych portretów ładnych dziew
cząt i małych dzieci. Że warto je zoba
czyć dowodzą już same intrygujące ty
tuły, np. ‘‘Portret Mnicha Tybetańskie
g o ” Witosława Kwiecińskiego czy 
‘‘Zalotnisia ” i ‘‘Marta myśląca o przy

jemnościach” Marcina Janiszewskie
go.

K.M.

Jedna z fotografii nagrodzonego zestawu zdjęć czarno-białych Mariusza Paleja

Taka wyprawa może ustrzec ją  przed 
natrętnym dydaktyzmem, moraliza
torstwem  oraz zbytnią retoryką, 
nadmiarem zużytych przenośni /"mi
łość to kwiat”, “płomień przyjaźni”/, 
przed brakiem konkretów w poetyc
kich obrazach.

Na koniec najpiękniejszy - moim 
zdaniem - liryk tego zbiorku - praw
dziwie intymne m arzenie rodem z 
panieńskiego pokoju Marii Kossa
kówny /dopiero później Pawlikow
skiej - Jasnorzewskiej/:

Unieść się w górę 
Wzlecieć do nieba 
Poznać każdą z gwiazd 
Zatańczyć z księżycem 
Kankana 
Wpiąć kokardę

W piękny ogon komety 
Wykąpać się
W słonecznych promieniach 
Odpocząć na jednym  
Z  tych puszystych 
Chmurkowych baranków 
Pożegnać się i 
Umrzeć

GRZEGORZ WALCZAK

W Alliance Francaise

Gitarowy swing
Gitarzysta i kompozytor, Francis - Al
fred Moerman jest uważany za jedne
go z najbardziej autentycznych repre
zentantów szkoły swingu gitarowego, 
którego mistrzami byli Django Rei
nhardt, Henri Golla, Sarane Ferret. Z 
pochodzenia Belg, Francis - Alfred 
Moerman był już od wczesnych lat 
młodzieńczych zafascynowany muzyką 
i instrumentami strunowymi. By móc 
opłacać swoje studia, grał w orkie
strach muzyki ludowej, co spowodowa
ło, że coraz bardziej interesował się 
jazzem i muzyką ludową. Został zau
ważony i zaangażowany przez Sarane 
Ferret, który zrobił z niego swojego 
stałego akompaniatora i prawdopodob
nie jedynego ucznia. Założył swój wła
sny zespół, z którym w latach 1984 - 
1989 odbył liczne tournee. Jest również 
kompozytorem i wykonawcą muzyki 
do filmu “Dalej niż Mit”.

Francis - Alfred Moerman będzie 
gościł w rybnickim ośrodku Alliance 
Francaise w środę 8 marca wraz z 
Gillesem Parodi /gitara/ i Nicolasem 
Krassikiem /skrzypce/. Rybniczanie 
będą mieli okazję posłuchania muzy
ki w wykonaniu tego artysty w sali 
koncertowej Miejskiej Biblioteki Pu
blicznej /ul. Szafranka 7/ 8 marca o 
godz. 17.3.

Zaprosili nas...
Młodzieżowy Dom Kultury na au

torską wystawę fotografii artystycz
nej Anny Katarzyny Kowalskiej, Jo
anny Kusy i Jacka Komorowskiego,
której uroczyste otwarcie nastąpi 10 
marca br. o godz. 17.00 w MDK przy 
ul. Chrobrego 29.

Marek
Pośród dziewięciu postaci układu wi

trażowego z kaplicy rybnickich sióstr 
urszulanek znajduje się wyobrażenie 
świętego Marka Ewangelisty. Wymalo
wana na szkle przez siostrę Małgorzatę 
Bogucką postać świętego przedstawio
na jest w towarzystwie lwa, który ucho
dzi za symbol autora drugiej ewangelii. 
Święty Marek trzyma w rękach pióro i 
zwój papirusowy, gdyż takimi właśnie 
materiałami pisarskimi posługiwano się 
około roku 70 naszej ery. Wtedy to w 
środowisku rzymskich judeochrześci
jan, być może nawet w otoczeniu świę
tego Piotra Apostoła, powstała druga 
ewangelia zwana Ewangelią według 
świętego Marka.

Tekst i zdj.: szoł

Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej

Z Małej Sceny na dużą?
‘‘W kilkuletniej historii Festiwalu 

Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 
organizowanej przez Młodzieżowy 
Dom Kultury, nigdy jeszcze frekwen
cja, i to zarówno na scenie, jak  i na wi
downi nie była tak duża”, mówi in
struktor Maciej Wieczorek.

Do konkursu, który odbył się na Ma
łej Scenie Rybnickiej stanęło prawie 30 
uczestników. Poziom prezentacji, i to 
w sferze kultury muzycznej i wyko
nawstwa, komisja oceniła bardzo wy
soko. Szczególnie w grupie szkół śre
dnich objawiły się prawdziwe talenty. 
W kategorii szkół podstawowych 
pierwsze miejsce zdobyła Antonina 
Bluszcz /SP ze Świerklan/ przygoto
wywana przez M. Skrobol, dwa równo
rzędne miejsca zajęły: Beata Cichow
ska /SP 11/ i Magdalena Marszolik / 
SP 21/, trzecie miejsce wyśpiewali Elżbieta

Elżbieta Musioł ze Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego oraz duet z 
SP 21 Żaneta i Sandra Fros.

W kategorii szkół średnich najlepsza 
okazała się Alicja Szyndrowska z II 
LO, przygotowywana przez Sylwię Ko
lar, przyznano również dwie drugie na
grody; Katarzynie Oleś, również z II 
LO i Przemysławowi Lasocie z Tech
nikum Samochodowego, trzecim miej
scem podzieliły się Barbara Grzenik 
z I LO i Paulina Stawarska z V LO. 
Wyróżnienia specjalne zdobył duet z I 
LO w składzie Sabina Bernadzka i 
Stanisława Grzybek.

Organizatorzy dziękują sponsorom - 
firmom “Opal”, “Scalak”, “Widok”, 
Alfa Nobile”, “Kovimex”, “Kolbud” i 
“Goplana”, dzięki którym zwycięzcy 
mogą otrzymać nagrody w postaci płyt 
kompaktowych i kaset video. /róż/

Konkurs dla młodych literatów

Młodzieżowy Dom Kultury orga
nizuje konkurs dla młodych literatów 
pn. “Szkolne zgrzyty” . Organizato
rzy oczekują, że nadsyłane teksty, 
wcześniej niepublikowane, będą za
bawne, ironiczne, poważne i niepo
ważne, ale z sensem. Mogą one mieć 
formę felietonu, humoreski, epigra
matu, złotej myśli, dialogu czy spra
wozdania. Forma prozatorska nie po
winna przekraczać 3 stron maszyno
pisu lub czytelnego rękopisu formatu 
A-4, zaś utwory w ierszow ane lub 
krótsze formy można przysyłać w 
ilości 2 do 3.

W ieczó r  
poezji i muzyki 
w  M u zeu m

Muzeum zaprasza w Dniu Kobiet o 
godz. 18.00 do hallu Starego Ratusza 
na Wieczór Poezji i Muzyki. Wiersze 
recytować będzie Teresa Trybuś, zaś 
muzyki wysłuchamy w wykonaniu 
młodych muzyków - uczniów rybnic
kiej Szkoły Muzycznej - Marty Cu
ber, Artura Hesa i Pawła Stawar
skiego.

Prace oznaczone godłem wraz z zakle
joną kopertą /również oznaczoną go
dłem/, w której znajdują się dane perso
nalne autora, adres i szkoła; należy prze
słać pocztą lub złożyć do 10 kwietnia 
1995 r. w sekretariacie Młodzieżowe
go Domu Kultury w Rybniku, ul. B. 
Chrobrego 29, tel. 24088.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 
23 maja 1995 r. o godz. 16.00 na Ma
łej Scenie po rozpieczętowaniu kopert 
z godłami.

Organizatorzy zapewniają ciekawe 
nagrody rzeczowe i wycieczkę dla au
torów wyróżnionych prac.

“Wywiad 
z wampirem ” 

również 
w niedzielę

Kino “Prem ierow e” w TZR 
przedłuża wyświetlanie amery
kańskiego horroru z Tomem 
Cruise’em o jeden dzień. Film 
będzie można oglądać również, 
w niedzielę 5 marca br.
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T u P o lsk ie  
Radio Katowice...

Abecadło  
Rzeczy 

Śląskich
Już w drugiej połowie XIX wieku 

znane było tzw. “p ra -ra d io  ”, 
którego zasadę działania oparto o 
sieć te lefoniczną .  Nazywano tę 
formę rozrywki “radiem przez tele
fon” . Ta komercyjna działalność, 
prowadzona już od 1877 roku, po
legała na nadawaniu za pośrednic
twem telefonu i sieci telegraficznej 
audycji muzycznych, informacji,  
reklam, a nawet powieści zwanych 
wtedy “dramatami te le fo n ic zn y
m i” . Radio te lefoniczne działało 
we wszystkich wielkich miastach 
USA i Europy, a od 1 878 roku 
także w Warszawie. Było ono na
turalnie dostępne tylko dla posia
daczy te lefonów. Przykładowo w 
Budapeszcie w 1893 roku abonen
tów takich było aż 6500. Ale radio 
przez telefon z samej natury rzeczy 
miało ograniczony zasięg, n au
kowcy nie przestawali więc poszu
kiwać “radia bezprzewodowego” . 
Za ojca takiego radia uznaje się 
odkrywcę e lek tron icznej lampy 
w zm acniającej,  którym w 1905 
roku był amerykański naukowiec 
Lee De Forest. Jednakże pierwszej 
bezprzewodowej transmisji mowy 
przy pomocy nadajnika łukowego 
dokonał Kanadyjczyk R eg in a ld  
Aubrey Fessenden. Wiadomość o 
tym doświadczeniu obiegła świat i 
naukowcy rozpoczęli nowy wyna
lazek udoskonalać. Prace przyha
mowała pierwsza wojna światowa i 
dopiero po jej zakończeniu radio 
zaczęło się upowszechniać. Przełomem

Przełomem była je s ie ń  1922 roku 
Pierwszego w rześn ia  1922 roku 
uruchomiono pierwszą regularnie 
nadającą rosyjską radiostację “Ko
mintern” , zaś 8 listopada tego sa
mego roku zadebiutowała pierwsza 
francuska rad iostac ja  “R ad io la” . 
Natomiast 14 listopada 1922 roku 
utworzono w Londynie je d n ą  z 
n a j b a r d z i e j  
chyba znanych 
r a d i o s t a c j i 
św iatowych o 
nazwie British 
B r o a d c a s t i n g  
Company czyli 
w skrócie BBC.
N astępnie  po 
wstawały radio
stacje w B erl i
nie, W iedniu,
Luxem burgu i 
Pradze. Coraz 
więcej ludzi ku
powało sobie 
odbiorn ik i ra
diowe. N a j tań
sze i tym sa
mym n a jb a r
dziej popularne 
było radio s łu
c h a w k o w e ,  
choć słuchać go 
mogła przez 
parę słuchawek 
tylko jedna oso
ba. Bogatsi natomiast

natom iast fundowali sobie radia z 
głośnikiem , z k tórych w naszej 
części Europy najpopularn ie jsze  
były n iem ieckie “N eu trodyny” i 
“Volksempfangery” . Natomiast po 
II wojnie światowej Europę podbi
ja ją  radioodbiorniki Maxa Grundi
ga, zaś w Polsce prawie n ie zn i
szczalne do dzisiaj “Pioniery” .

W tym roku ob
chodzimy 70 rocz
nicę założenia  
pierwszej radiosta
cji warszaw skie j.  
Polskie Radio w 
W arszawie, a do
kładnie Polskie 
Tow arzystwo R a
d io techniczne na 
Mokotowie, rozpo
częło swoje próbne 
nadawanie 1 lu te
go 1925 roku. N a
tom iast  sys tem a
tyczne audycje 
rozpoczęto  nada
wać prawie rok 
później.  Były one 
poprzedzone ubie
ganiem się o kon
cesję radiową, 
która 26 lis topada 
1925 roku o trzy
mało Towarzystwo 
Polskie Radio sp. 
z oo. S po łeczeń
stwo polskie ogarnął

Jeszcze w latach sześćdziesiątych, 
zanim spopularyzował się telewizor, 
radio ustawiano w domach na cen
tralnym miejscu, gdyż świadczyło o 
nowoczesności i zamożności gospo
darzy. Zaś podczas słuchania audy
cji siadało się wokół odbiornika jak  
dzisiaj przed telewizorem.

70 lat temu "Sztandar Polski" i "Gazeta Rybnicka" 
donosiły od 3 do 10 marca 1925 roku

W iadom ości
- W niedzielę wieczorem odbył się 
na sali p. Mandrysza “wesoły wie
czór” Jacobi’ego. Udział był dosić 
liczny i obecni byli z deklamacji p. 
Jacobi ' ego bardzo zadowoleni, bo 
dziękowali mu kilkakrotnie rzęsiste
mi oklaskami.
Przyszło podczas tych deklamacji do 
różnych wesołych scen deklamatora 
ze swymi słuchaczami, a raczej słu
chaczkami. Występ p. Jacobi ' ego 
byłby bardzo szczęśliwy, gdyby jego 
dowcipy nie obraziły w pewnych wy
padkach uczuć religijnych i moral
nych tutejszej ludności.
Co jemu w potestanckiej Saksonji 
wolno, to nie wolno w katolickim 
Rybniku!

***
- /Nielegalne przemycanie robotni
ków do Niemiec/.
Posterunek graniczny Krywałd w po
wiecie rybnickim aresztował partję 
robotników, złożoną z 14 osób, 
którzy nielegalnym sposobem 
przejść przez granicę do Niemiec. 
Jako głównego sprawcę tego prze
mytnictwa ludzi aresztowano nieja
kiego Władysława Bierówkę.
- /Obława policyjna w powiecie ryb
nickim/. Organy rybnickiej policji 
przeprowadziły przedwczoraj wielką 
obławę w lasach leżących dookoła 
Rybnika, celem wykrycia względnie 
wypłoszenia stamtąd najrozmait
szych podejrzanych osób.
Specjalnie dokładnie przetrząśnięto

pewien zagajnik, zwany w języku 
włóczęgów “gacz”. Obława dała po
myślne wyniki. - Przytrzymano cały 
szereg mocno podejrzanych osobni
ków, nie mogących się wylegitymo
wać.

***

O głoszenia

Architekt budowniczy 
lat 32 obecnie na stanowisku 
państw., pragnie poznać pannę lub 
wdówkę /może być starsza lecz inte
ligentna/ celem ożenku. Łaskawe 
zgłoszenia uprasza się do adm. 
Sztandaru Polskiego pod “Dyskre
cja”.

***
Elektr. masaże głowy - twarzy jak 
też kompresy-parowe 
L. Bilinski, fryzjer, Żorska 4

Stale na składzie wszelkie gatunki 
pierza i kwapu 
po najniższych cenach 
tylko do nabycia u 
Wertheiser’a 
najtańsze źródło zakupu 
Król. Huta, ul. Ligota Górnicza 45 

***
Interes mój 
znajduje się teraz 
przy ulicy Brzozowej 
/narożnik ul. 3 Maja/ 
w nowym domu p.Kaniewskiego 
G. May, Rybnik
Specjalny dom dla elektrotechniki 
Telefon nr. 1120.

Schody
do

zdrowia
3 i 4 marca w “Hotelu Polskim” w 

Rynku odbędą się warsztaty psychote
rapeutyczne. Ich nazwa - “Schody do 
zdrowia” - sugeruje, co będzie tema
tem zajęć. Warsztaty są przeznaczone 
dla osób, które chcą poprawić swoją 
kondycję zdrowotną, zwłaszcza dla 
tych, którzy cierpią na dolegliwości 
psychosomatyczne. W spotkaniu może 
wziąć udział około 20 osób, a udział 
kosztuje 100 /niestety nowych/ złotych. 
Zajęcia poprowadzą terapeuci Agnie
szka Widera - Wysoczańska z Wro
cławia i Tadeusz Rak z Bytomia. Byli 
oni w Rybniku już w lutym, ucząc pro
fesjonalistów, psychologów i terapeu
tów, neurolingwinistycznego progra
mowania, tzw. NLP. Czym jest NLP? 
Jest to rodzaj terapii, pozwalającej wy
korzystać pozytywne doświadczenia, 
które pozostawiły ślad w naszym ciele. 
Środkami, używanymi w tym procesie, 
są bajki, przypowieści indiańskie, sym
bole. Pracuje się często w transie. W 
terapii nie trzeba nawet mówić o pro
blemie, by go rozwiązać. Taki rodzaj 
psychoterapii jest bardzo skuteczny np. 
dla dzieci alkoholików, dla ofiar mole
stowania seksualnego, dla osób, które 
straciły kogoś bliskiego. NLP pomaga 
nie tylko rozwiązać codzienne proble
my, uleczyć lęki, ale także lepiej wyko
rzystywać umysł, poprawić pamięć, 
koncentrację i kontakt z innymi.
“Nieświadomość je st naszym przyja
cielem i trzeba się nauczyć z tego ko
rzystać”, mówi Agnieszka Widera - 
Wysoczańska.

K.M.

Mój pradziadek w 1928 roku kupił sobie radio słu
chawkowe. Był to wystarczająco ważny powód, by z 
tym nowozakupionym nowoczesnym przedmiotem zro
bić odświętne zdjęcie całej rodzinie.

ogarnął prawdziwy ra
diowy szał.  P o
wstał pierwszy 
polski dw utygo
dnik radiowy zaty
tu łowany “Radjo 
Amator” /!/. Rów
nocześnie rozpo
częto starania o lo
kalne koncesje ra
diowe. W ten spo
sób w łaśnie po
wstało radio na 
Górnym Śląsku.
Polskie Radio w 
K atowicach roz
poczęło swoją  
działalność w 
dniu świętej Bar
bary czyli 4 gru
dnia 1927 roku.
Radio to miało 
sw oją  siedzibę w 
Katowicach w bu
dynku u zbiegu 
ulic Mielęckiego i 
Piłsudskiego /dzi
siaj ul. W arszaw
ska/. Natomiast w 1937 roku radio 
zostało przen ies ione  do nowego 
studia w budynku u zbiegu ulic 
Królowej Jadwigi i Ligonia, gdzie 
znajduje się po dzień dzisiejszy. 
Należy wyjaśnić, że w centrum Ka
towic od samego początku znajdo
wały się tylko studia radiowe, zaś 
antena i budynki techniczne znaj
dowały się na Brynowie. Siła kato
wickiej radiostacji wynosiła w po
czątkach swego istnienia 16 KW, a 
ponieważ radiostacja pracowała na 
długości fali 395, 8 metra, więc 
posiadała stosunkowo duży zasięg. 
Rozgłośnia ciekawymi audycjami 
potrafiła sobie zdobyć bardzo dużą 
popularność nawet daleko poza 
granicami Polski. Świadczy o tym 
fakt powstania na przełomie lat 20. 
i 30. “La g ra n d e fa m ilie  ca tow i
ca rd s”, czyli koła złożonego z 
licznych sympatyków Radia Kato
wice z całej kul i  z iem skiej,  a 
szczególnie z Francji. Inicjatorem 
złożenia tego koła był jeden z za
łożycieli rozgłośni, Stanisław Ty
mieniecki. Repertuar przedwojen
nego Radia Katowice, które od po
czątku w ita ło swych słuchaczy 
charak te rys tycznym  dźwiękiem 
m łoteczków , był bardzo bogaty. 
Wszystkie audycje “chodziły” wtedy

wtedy na żywo, nawet specjalne stu
dyjne koncerty. O takich koncer
tach opowiadała mi wieloletnia na
uczycielka rybnickiej szkoły mu
zycznej pani M aria Kowalska, 
której zdarzało się w czasach mię
dzywojennych grać na żywo kon
certy fortepianowe dla Radia Kato
wice. Jednak największą popular
nośc ią  cieszyły się audycje prof. 
Stanisława Ligonia, który od 1934 
roku do okupacji niemieckiej był 
nawet dyrektorem Radia Katowice. 
Jego najpopularniejszymi audycja
mi były “Bery i bojki śląskie” oraz 
“Przy żeleźnioku” , słuchane i łu
biane daleko, daleko poza Górnym 
Śląskiem. Od samego początku Ra
dio Katowice miało charakter re
gionalny i wydaje się, że stara się 
utrzymywać go po dzień dzis ie j
szy.

Od ubiegłego roku radio jakby 
przybliżyło się do naszego miasta. 
I chociaż  nie doszło  je szcze  do 
skutku u tw orzenie  p lanowanego 
miejskiego radia w Rybniku, do
ciera do nas raciborskie radio “Va
n essa” oraz w odzis ław ska  filia 
“RMF” .

MAREK SZOŁTYSEK

Kina
“APOLLO”

3 marca, godz. 16.00; 4 marca,  
godz. 15.00; 5 marca, godz. 15.00, 
17.00; 6 - 9  marca, godz. 17.00, 
19.00 - “STRAŻNIK CZASU”, 
prod. USA
3 marca, godz. 18.00, 19.45; 4 mar
ca, godz. 17.00, 19.00; 5 marca,  
godz. 19.00 - “ANIOŁ ŚMIERCI”, 
prod. USA

“PREMIEROWE” przy TZR 
3 - 5  marca, godz. 17.00, 19. - 
“WYWIAD Z WAMPIREM”, prod. 
USA, cena 4 zł
7 - 9  marca, godz. 17.00, 19.15 - 
“FRANKENSTEIN” , prod. USA, 
cena 4 zł

DKF “EKRAN” przy TZR 
6 marca, godz. 18.00, z cyklu 
“Wielkie komedie”: “NIKT NIC NIE 
WIE”, prod. CSRS oraz “KASPAR 
HAUSER”, prod. niemieckiej, wstęp 
za okazaniem karnetów i kart wstępu 
/do nabycia przed projekcją/ 

“WRZOS” - Niedobczyce 
5 marca, godz. 17.00 - “TRZY KO
LORY: BIAŁY”, prod. polskiej,  
cena 2,5 zł

“ZEFIR” - Boguszowice 
5 - 9  marca, godz. 17.00 i 19.00 - 
“NIEOCZEKIWANY ROZJEMCA”, 
prod. USA

 Spektakle 
Dom Kultury - Boguszowice 

3 marca - “NARKOMANI UMIE
RAJĄ SAMOTNIE...” według Chri
stiane F. - w wykonaniu Teatru Stu
dio Mobile z Krakowa

Teatr Ziemi Rybnickiej 
6 marca, godz. 8.15, 9.45, 1 1.00 - 
“SPOTKANIA W CZARNOLESIE” 
- twórczość Jana Kochanowskiego 
prezentują aktorzy Teatru “BAGA
TELA” z Krakowa, cena 4 zł

Spotkania
Dom Kultury - Boguszowice 

9 marca, godz. 16.0, spotkanie Pol
skiego Związku Emerytów i Renci
stów z okazji Dnia Kobiet

Wystawy
Miejska Biblioteka Publiczna

“ONI SZLI... a czas zaciera ślady 
pamięci” - wystawa związana z 50 
rocznicą MARSZU ŚMIERCI wię
źniów KL Auschwitz w styczniu 
1945 r.

Galeria TZR
Malarstwo Czesława ODO-MO
STOWSKIEGO z Krakowa

/gw/
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Zarząd Miasta Rybnika
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ 

NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ 
GMINY MIASTA RYBNIKA.

Przedmiotem przetargu jest:

Lp. Nieruchomość N r  ks.wiecz. Pow. W artość W artość  Cena
zabudowana przy: n r parceli na K .m .1 nieruchom, skł.budowl. gruntu  wywoł.

w m2 w zł w zł w zł_ _ _ _ _ _
1. ul. Willowa 28 KW 646 Rzędówka parc .

Nr 3912/54 K.m
i Leszczyny dod Kamień Ł ączna  w artość
obręb Kamień 1016 n ie ru cho m o ści 23.920,00

2. ul. Pocztowa 6
wpisany do KW 114.701 parc. 
rej .zabytków Nr 4646/21 k.m. 3
pod Nr 555/66 obręb Rybnik 499 61.140,00 12.575,00 73.720,00

3. ul.Wodzisławska KWK 4535 parc.
Nr 3787/52 2466 118.740,00 46.703,00 165.440,00

ul. Cierpioła 9 
parcela 
przeznaczona 
pod zabudowę
mieszkalna KW 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. 10 proc. ceny wywoławczej, natomiast przy ul. Wodzisławskiej należy 
wnieść wadium 20 proc. ceny wywoławczej - najpóźniej do dnia przetargu do 
godz. 9.30 w kasie tut. Urzędu Miasta przy ul. Chrobrego 2 w Rybniku. Dodat
kowo należy wpłacić koszt organizacyjny w wys. 10,00 zł od jednej pozycji prze
targu.
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.

EKSPRESS 
Rybnik, Reja 2 FUJICOLOR

Wywoływanie negatywów w procesie C-41 i wykonywanie 
odbitek w ośmiu formatach. Terminy od 1 do 24 godzin.

4 zdjęcia paszportowe - tylko 50 tys zł,-
" Dziś fotografujesz - dziś masz zdjęcia ”

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

Nowe sklepy
* Kolejny w mieście sklep ferujący an
tyki powstał przy ul. Raciborskiej 7
* Warzywa i owoce można kupić w 
sklepie przy ul. Św. Jana (obok starego 
kościoła)

Przeceny
* W sklepie “To i owo u Kopca” przeceniono

ADAR
* oferuje usługi w  zakresie 

ślusarstw a, instalow ania
urządzeń ogrzew czych 

/centralne, gazow e/ 
oraz wod.-kan., plastik, 

m iedź, ocynk, m urarskie, 
m alarskie, tapeciarskie

Rybnik,
ul. Pełczyńskiego 5, 

tel. 25-656 czynny całą dobę.

6

ceniono kurtki i bawełniane koszule 
oraz bluzki
* Sklep przy ulicy Sobieskiego 32 
przecenił swetry
* Również swetry po obniżonej cenie 
można kupić przy ul. Łony w "Mawe
ksie"
* "Uwex-art" przy ulicy Miejskiej ofe
ruje tańsze wykładziny /k/

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.

Ogłoszenia drobne
K AFELK O W A NIE  

kom pleksow e rem onty  
łazienek, sufity panelowe, 

boazerie
Tel. grzeczn. 27-981

* * *

Inform atyk-elektronik  
poszukuje pracy. 

K ontakt w redakcji 
"Gazety Rybnickiej"  

tel. 28-825
k k  k

NA PRA W A  
lodówek, zam rażarek, 

pralek, w irów ek, 
odkurzaczy, m ikserów itp. 

Rybnik, ul. M iejska 5, 
tel. 232-09

WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK 

_________ tel. 27-616

G a b in e t  in te rn is ty c z n y
Gabinet internistyczny

G rażyna PO TERA
lekarz specjalista 

chorób wewnętrznych 
Rybnik, ul. Św. Jana 5 -  I piętro 

wtorki, piątki 15.30 - 16.30 
 wizyty domowe - tel. 26-883 

Zarząd Zieleni Miejskiej 
w Rybniku

Dział Usług Pogrzebowych  
ul. Rudzka 70 b 

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

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

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

* możliwość załatwienia orkiestry 
*wynajęcie autobusu

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

Ceny konkurencyjne

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 

Specjalista  
-chirurg dziecięcy  

WANDA
WENGLARZY-KOWALCZYK

informuje
o przeniesieniu gabinetu 

na Plac Wolności 
- róg Rynkowej 

poniedziałek - piątek,
godz. 17.00 - 18.00

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

POG. RATUNKOWE: 999, 23-666 
POLICJA: 997, 21-091
STRAŻ MIEJSKA: 27-254 w godz. 6.00-22.00 
STRAŻ POŻARNA: 998, 28-867
POG. GAZOWE: 55-37-91, 55-37-56, 55-38-28, 55-38-87
POG. ENERGETYCZNE: 210-71
POG. WOD.-KAN.: 236-81, 261-92, 266-47
POG. CIEPŁOWNICZE: 249-56, 246-45
INFORMACJA: PKS 22-242, PKP 23-009, WPK 21-820
POSTÓJ TAXI: 236-60, 286-60
RADIO TAXI: 27-000
POSTÓJ TAXI BAGAŻOWYCH: ul. Młyńska, tel. 23-561 
Hasło "KRYZYS" - sobotnio-niedzielne, całodobowe dyżury 
psychologów: 26-876 /izba przyjęć szpitala psychiatrycznego, ul. 
Gliwicka 33/
NOCNY DYŻUR APTEK: od 3 do 9 marca, Apteka w 
Rybniku -Niedobczycach, ul. Barbary 6, tel. 26-281

poleca : łączniki i rury 
do instalacji wodociągowej typu 

Genova /klejone/ 
oraz polipropylen /na zgrzewanie/, 

a także miedziane. 
Oferujemy również materiały 

instalacyjne.

ZAKŁAD BLACHARSTWA 
I MECHANIKI POJAZDOWEJ

W ykonujem y usługi w zakresie: 
NAPRAW BEZGOTÓWKOWYCH DLA PZU 

NAPRAW BIEŻĄCYCH 
REMONTÓW KAPITALNYCH

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

kup oryginał -  poczuj

JANKES JEANS RYBNIK RYNEK 7

Środowa Giełda Cenowa
Mięso schab

wolowe
extra

szynka wp. 
gotowana śląska

PIOTROW SKI 14,78 90,00 13,11 7,02

Jastef, Raciborska 22 8,60 83,00 12,40 6,65
TA R G 7,90 - 8,80 8 ,8 0 -9 ,2 0 10,90- 13,00 6 ,90 -7 ,10

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 ,85 -0 ,90
T A R G 2 ,5 0 -3 ,0 0 1,80 1,00 0 ,8 0 -0 ,9 0

Spożywcze masło 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 1,75 1,65 2,40 0,95

T A R G 1,65 1,55 0 ,1 8 -0 ,2 4 0 ,83 -0 ,97

Waluty 100
dolarów

100
marek

100 koron 
czeskich

ioo franków 
francuskich

P e w e x  d u ż y 238,00\240,00 163,00\164,50 8,80\8,95 46,00\47,90

Delikatesy, ul. Miejska 238,00\240,00 163,10\164,50 8,80\8,95 46,00\46,90
G allux , R y n e k 237,50\240,50 163,10\164,50 8,65\8,95 46,00\46,50

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

ul. Pełczyńskiego 5, tel. 25656

sklep "Hadar" 
oznaczono 
ciemnym 

kwadratem

Sklep “HADAR”



Wysoko cenionym osiągnięciem 
“Górnika” Chwałowice był awans 
w roku 1962 do III ligi śląskiej.  
Ten wysoko notowany wyczyn za
wdzięcza się m.in. ówczesnym in
struktorom: Gomułce, D ysz lew
skiemu, Kurzeji, Gołębiowskie
mu i W ilczkowi.
Także um ieję tne 
kierowanie klubem 
w tym czasie przez 
takich działaczy 
jak: Paw las - pre
zes, Tkocz, Nogły,
Trzcina, Ł ob o
dziński, Świerk i 
Pniak, przyczyniło 
się do sukcesu. Jednak przede 
wszystkim należy podkreślić zasłu
gę samych zawodników , którzy 
odbywali treningi po pracy i nie 
korzystali ze zwolnień i przywile
jów. Działacze klubu z upływem 
lat mieli ambicję, aby powstał wie
losekcyjny klub sportowy. W 
związku z tym pod koniec lat 50. 
powołano sekcję tenisa stołowego, 
siatkówki i boksu. Wyniki sporto
we zawodników tenisa stołowego, 
pod kierunkiem trenera Lazara i 
k ierownika sekcji Trzciny, były 
godne uznania. Skromniejszym do
robkiem wykazały się sekcje siat
kówki i boksu. Jednakże sympaty
cy tych dyscyplin znaleźli możli
wość uprawiania ulubionego spo
rtu, a o to przecież chodziło.

Klub Sportowy “Górnik” Chwa
łowice stawał się coraz bardziej 
prężny, znany, liczący się w woje
wództwie. Z każdym rokiem wzra
stała liczba jego członków rzeczy
wistych i wspierających. O przy
wiązaniu załogi kopalni do swoje
go klubu świadczy fakt, że wszy
scy pracownicy w roku 1957 zgło
sili swój akces na członków wspie
rających klub. Pod koniec działal
ności klub liczył około 110 piłka
rzy, 25 zawodników tenisa stoło
wego, 20 siatkarzy, 22 bokserów,

Kronika policyjna
K r o n ik a  p o l ic y jn a

Płytą w auto
20 lutego na ul. Mikołowskiej z nie
prawidłowo załadowanego samocho
du ciężarowego jelcz spadły betono
we płyty na nadjeżdżający z przeciw
ka samochód cinquecento. Auto zo
stało zgniecione, a pasażerowie do
znali poważnych obrażeń - złamania 
czaszki i wstrząsu mózgu. Pijany 
kierowca jelcza został zatrzymany w 
areszcie policyjnym.

Rodzinna sprzeczka 
20 lutego w budynku przy ul. Kade
tów jeden z mieszkańców Rybnika 
został pobity przez swojego szwagra. 
Sam też nie pozostał mu dłużny. 
Skutkiem rodzinnej sprzeczki było 
wylądowanie obu mężczyzn w szpi
talu.

Odjechał z ziemniakami
W nocy z 20 na 21 lutego z jeden z 
piwnic przy ul. Orzepowickiej skra
dziono rower wagant i worek zie
mniaków o łącznej wartości 200 zł.

Złapali złodzieja
22 lutego o godz. 19.30 na ul. Raci
borskiej włamano się do kiosku “Ru
chu” . Sprawca został zatrzymany 
przez Straż Miejską.

Przez dziurę
W nocy z 22 na 23 lutego na ul. 
Wrębowej włamano się do mieszka
nia przez wybicie otworu w 
drzwiach. Sprawca skradł spódnice o 
wartości 85 zł. Poszkodowana wska
zała włamywacza, który został za
trzymany przez policję w areszcie.

42 członków rzeczywistych i 3600 
członków wspierających. Dochody 
czerpano z imprez sportowych, 
składek członkowskich, dotacji za
kładu pracy i zrzeszenia sportowe
go przy Związku Zawodowym 
Górników. Klub Sportowy “Górnik

Górnik” Chwałowice podczas swojej 
40-letniej działalności obchodził 
jubileusze 25, 35 i 40-lecia istnie
nia. W czasie osta tn iego ju b i l e
uszu otrzymał sztandar w uznaniu 
zasług za pożyteczną dla wycho
wania fizycznego młodzieży pracę. 
N aw iązyw ano kontakty  ze spo
rtowcami z Czechosłowacji i Wę
gier. Zainteresowanie budziły wy
stępy naszej drużyny w “Polonii” 
K arw ina w C zechosłow acji  i na 
Węgrzech oraz mecze rewanżowe 
drużyn w Chwałowicach. Oprócz 
pom yślnych wyników osiągnięto 
przede wszystkim korzyści z wy
miany doświadczeń. Chwałowicki 
klub sportowy o rganizow ał co 
roku w lecie na terenie osiedla ra
zem z Radą Zakładową spartakiady 
sportowe z udziałem drużyn pra
cowników kopalni n iezorgan izo
wanych w klubie. Była to świetna 
forma popularyzacji sportu wśród 
zatrudnionej w kopalni młodzieży, 
a zarazem okazja do w yław iania  
ukrytych talentów. Imprezy te cie
szyły się dużym pow odzeniem  i 
frekwencją. W tym okresie tj. w la
tach 1962-1964 kierownictwo klu
bu przejął Tadeusz Oczko, dyrek
tor kopalni “C hw ałow ice” . Pod 
jego kierunkiem notuje się dalszy 
postęp i rozwój działalności sportowej

Był pijany, miał 1,7 prom. alkoholu.
Turyści

W nocy z 22 na 23 lutego nieznani 
sprawcy włamali się do kilku piwnic 
przy ul. Dąbrówki. Po wyrwaniu 
skobli skradli butlę gazową, 2 pleca
ki turystyczne, narty, baniak z wi
nem, akumulator, kilka słoików 
kompotów i rower turystyczny wi
king. Straty wyniosły 1500 zł.

Kradzież na cmentarzu 
W nocy z 22 na 23 lutego na cmenta
rzu komunalnym w Kłokocinie skra
dziono z nagrobków 13 krzyży z me
tali kolorowych o wartości 2000 zł.

Śmiertelne potrącenie 
25 lutego o godz. 19.45 w Kamieniu 
na ul. Pojdy nieznany samochód po
trącił idącą lewą stroną jezdni 63-let
nią kobietę. Poniosła ona śmierć.

Wyrwali kraty
25 lutego nieznani sprawcy włamali 
się do domu prywatnego przy ul. 
Szkolnej.  Wyrwali kratę okienną, 
wybili szybę i skradli 60 zł w gotów
ce oraz biżuterię o łącznej wartości 
1000 zł.

Skradli żuka
W nocy z 25 na 26 lutego na ul. Cha
browej skradziono zaparkowanego 
tam żuka. Sprawcy zostali zatrzyma
ni przez patrol policyjny następnego 
dnia. Auto przekazano poszkodowa
nemu.

Z łomem na strażnika
26 lutego o godz. 3.30 na terenie ko
palni “Rymer” funkcjonariusze Stra
ży Przemysłowej stwierdzili włama
nie do pomieszczeń biurowych 
NSZZ “Solidarność”. Podczas penetracji

sportowej. Wyniki osiągnię te  przez 
zawodników klubu były duże i nie 
budzące w ątp liw ości ,  jednak  na 
miarę ambicji działaczy i zawodni
ków - niewystarczające. Satysfak
cji z osiągnięć było ciągle za mało. 
Obserwowano z nu tką  zazdrości 

występy i poczyna
nia czołowych dru
żyn piłkarskich w I 
lidze, klasie dla 
nas n ieosiągalne j.  
Nie chcieliśmy być 
gorsi od “Górnika” 
Zabrze , “ R uchu” 
Chorzów czy “Po
lo n i i” Bytom. Po 

głębokiej ana liz ie ,  cz łonkow ie ,  
działacze i zawodnicy “G órnika” 
Chwałowice doszli do wniosku, że 
jedyn ie  zespolone siły k lubów 
mogą podnieść poziom sportowy i 
zagwarantować upragniony awans 
do klasy wyższej. Z podobną ini
c ja tyw ą wyszedł rybnicki RKS, 
także o bogatych tradycjach i osią
gnięciach, który nie mógł w ydo
stać się z kręgu rozgrywek w oje
wódzkich na arenę ogólnopolską. 
Głód piłki nożnej w największym 
s topniu rósł wśród społeczności 
powiatu rybnickiego, co związane 
było nierozerwalnie z dynamicznie 
rozwijającym się Rybnickim Okrę
giem Węglowym. Zrodziła się więc 
myśl połączenia Klubu Sportowe
go “Górnik” Chwałowice z RKS-
em Rybnik. Fuzja miała miejsce,  
wraz z uroczystą oprawą, w 1964 
roku. Nowopowstały klub przy
jął nazwę “Klub Sportowy Ryb
nickiego Okręgu Węglowego”, w 
skrócie ROW Rybnik.

Opracowała: 
DOROTA STACHURA

Redakcja dziękuje Zygmuntowi  
Tkoczowi za udostępnienie mate
riałów archiwalnych.

penetracji terenu zatrzymano jednego ze 
sprawców, który uderzył strażnika 
łomem. Policja prowadzi działania w 
celu ustalenia pozostałych włamywa
czy.

Głodny złodziej
26 lutego o godz. 22.00 włamano się 
do piekarni przy ul. Kupieckiej.  
Sprawca po wybiciu szyby w 
drzwiach skradł 20 kg mrożonych 
wyrobów drobiowych.

Napad na listonoszkę
24 lutego o godz. 16.00 m ie

szkanka Rybnika zagadnęła na uli
cy lis tonoszkę. W trakcie t łum a
czenia jej przez listonoszkę drogi, 
kobieta wyciągnęła gaz łzawiący i 
obezwładniła swoją ofiarę. Napast
niczka wyrwała listonoszce saszet
kę z pieniędzmi w kwocie 7000 zł i 
odjechała fiatem 126p. Napadnięta 
nie straciła przytomności umysłu. 
Powiadomiła policję i podała zapa
miętany częściowo numer pojazdu. 
Policja  zarządziła  blokadę dróg. 
Po dwóch godzinach patrol zatrzy
mał samochód prowadzony przez 
kobietę odpowiadającą rysopisowi 
sprawczyni napadu. 43-letnia ko
bieta po doprowadzeniu do komen
dy przyznała się do dokonania roz
boju i została zatrzymana w are
szcie policyjnym. Jak się okazało, 
była ju ż  notowana przez policję, 
miała nawet wyrok w zawieszeniu. 
Prokurator zastosował wobec na
pastniczki tymczasowy areszt.

/zek/

Historii
pewnego klubu

- część 2.

Szachy Szachy

Szachowy turniej dzielnic
W czwartek 23 lutego br. w Domu 
Kultury w Chwałowicach rozegrano 
drużynowy turniej dzielnic Rybnika 
w szachach.

Do interesującej rywalizacji przystą
piło 44 uczestników podzielonych na 
11 zespołów po 4 osoby w każdym. 
Organizatorzy, chcąc wykorzystać po
tencjalne możliwości kadrowe każdej z 
dzielnic, zaproponowali, aby na pierw
szych dwóch szachownicach grali se
niorzy, a na pozostałych młodzież do 
15 lat. Ten układ najlepiej wykorzysta
ła drużyna dzielnicy Smolna, która od 
samego początku narzuciła wysokie 
tempo. Za jej plecami toczyła się pasjo
nująca rywalizacja pomiędzy doświad
czonymi drużynami Boguszowic I i 
Nowinami Zachód. Do walki o czoło
we miejsce próbował włączyć się ubie
głoroczny zwycięzca - drużyna Chwa
łowic. Lecz mimo wypracowywania so
bie dogodnych pozycji, w decydujących

decydujących momentach brakowało im precy
zji.
Ostatecznie triumfowała i puchar 
zdobyła gromadząc 21 punktów dru
żyna dzielnicy Smolna w składzie: 
Andrzej Cudnik, Agnieszka Matras, 
Bartosz Becker i Jakub Czarnecki / 
trzej ostatni to medaliści Mistrzostw 
Śląska/
Dalsze miejsca zajęły: 2. - Boguszowi
ce I - 16 punktów, 3. - Nowiny Zachód 
- 15, 4. - Niedobczyce - 13,5, 5. - 
Chwałowice I -13, 6. -Boguszowice II - 
12, 7. - Orzepowice - 12, 8. - Boguszo
wice III - 11,9. -Zamysłów - 10, 10. - 
Chwałowice II - 9,5, 11. - Smolna II - 
7.

Szachowe pojedynki dostarczyły 
wielu emocji, a ich uczestnicy mieli 
okazję do zamanifestowania swojego 
lokalnego dzielnicowego patriotyzmu.

K.H.

Koszykarski 
kalendarz - marzec

3.03., godz. 18.00, sala Komendy 
Policji
Kadeci MKKS “Rybnik”- MOSM 
Tychy
6.03.,  godz. 17.30, sala Komendy 
Policji
Młodzicy MKKS II - MKKS Cho
rzów
6.03. godz. 17.00, sala SP-31 Ryb
nik
Młodzicy MKKS I - Bobry I Bytom
8.03., godz. 18.00, sala MOSiR-u ul. 
Powstańców
Juniorzy MKKS - Baildon I Kato
wice
10.03., godz. 18.00, sala Komendy 
Policji
Kadeci MKKS-MMKS Dąbrowa 
Górnicza
11.03., godz.9.00, sala Klubu Ener
getyka
Turniej Koszykówki Dziecięcej 
Miast ROW-u

Reprezentacje: Rybnika, Jastrzębia, 
Leszczyn, Pawłowic /rocznik 1982/ 
Organizatorzy: Rybnicka Spółka 
Węglowa, Klub Energetyka, “Gram
bud”, MKKS “Rybnik”.
22.03., godz. 18.00, sala MOSiR-u 
Juniorzy MKKS - “Piast” Cieszyn,
24.03. godz. 18.00, sala Komendy 

Policji
Kadeci MKKS - Bobry I Bytom
25.03., godz. 9.00, sala Komendy 
Policji,
Turniej koszykówki dziecięcej 
chłopców rocznik 1983 z udziałem 
szkół rybnickich SP-4, 5, 9, 10, 21, 
26, 31, 34.
Organizatorzy: Urząd Miejski, ZM 
SZS, “Grambud” , firmy prywatne, 
MKKS
27.03., godz. 17.00, sala SP-31 Ryb
nik
Młodzicy Rybnik I “Piast” Cieszyn

Ostatnia dyskoteka karnawału
Jedną z atrakcji 
ostatniej karna
wałowej dyskote
ki na Małej Sce
nie Rybnickiej był 
występ Jurija Z i
niewicza - rosyj
skiego cyrkowca, 
artysty estrady, 
kaskadera film o
wego, a przede 
wszystkim spo
rtowca - karateki. 
Jego wyczyny
wzbudzały niekła
many podziw
uczestników zaba
wy.

Zdj.: jack
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I ju zaś  majom babki przyleżyto
ś ć  do fa jro w a n io !  Jezderkusie, a 
kedy bydzie  Dziyń  Ch opa? My  
som dycko ło brusku!! Z  Markym 
już łod św iont szp o ru jy m y  na 
kwiotki. Babek momy we fam ily j i  
dość pora, bez tóż kożdo do tanie  
ino po jednym, bo na wiyncyj nos 
niy styko. Niy weznom nom tego 
za złe, kożdo wiy, jake kwotki som 
na p r z e d n o wku droge. Ino kto 
nom w yślim aczy dokumyntnie,  
kere babki sie w tym dniu honoru
je?! Pole tego co sie widzi i słyszy, 
to terozki ju ż  i te blank malućke w 
hazukach i habelach, zaliczajom  
sie  do kobiytek. Dl o s io s try  łod  
Marka, choć tyn ciyrcioszek isto 
j e s z c z e  łod ziymi niy łodrosn ó ł , 
kożdo okazyjo je s t  dobro, aby gy
szynki zafasować. Wele tego roz j i  
sie łop łaci być bajtlym, a inkszy  
roz ciepie zadkym, ja k  jom  kery  
m a ł om nazywo. Pod choinkom  
piyrwszo szukała Dzieciontka, bo 
przeca je s t  “malu tko”, ale zato na 
łostatki kupiyła sie krepli i fa jro
wała z fomfelkami babski comber, 
choćby staro. Zajonczka tyż by
dzie pew nikym  szukać po ko la
nach jak  jak i  szróciok, a ze świyn
conkom bydzie sie gańbowała iść, 
bo je s t  ju ż  f r e lkom. Wadziyła sie ,  
że łojce chcieli j i  kupić sztrzewiki 
ze szlajfkom. Przeca tako fre licz
ka ja k  łona musi mieć ino take z 
rubom zolom, padała. Ale poczkać 
ino, kej bydzie sie  b liżo ł Dziyń  
Dziecka, to juzaś zacznie sie kur
czyć i bydzie blank malućko. Taki 
to z nij mały kuczpiołek i pofyrta
niec. N iy ino M arek mo sniom  
r ich t ik  utropa. Nom sie jedn ak  
zdowo, że takich kobiy tek  ja k  
M arkow a sios tra  znojdzie  sie  
wiyncyj. I jak  te boroki cltopy ma
jom  być mondrzy, kere z nich zali
czyć do bajtli,  kere do dzio łszek  
abo do frelek, a kere do kobiytek.

Bez tóż życzym y z Markym  
wszytkim babkom, tym m aluć
kim., co isto jeszcze nuple cycka
jo m ,  szkolorkom , fre lkom , m a
mom i starkom mocka radości na 
kożdy dziyń. Żeby te “wiele k o
b iy tk i” niy m usiały ju ż  n igdy w 
rajach za toworym stować i żeby  
im dycko piniyndzy stykało. Tym 
małym babeczkom życzymy dużo 
maszketów i sztrzewików na rubyj 
zoli.

Niych Wos wszyjscy szanujom i 
Wom fes t  pszajom!

Marek Mateja 
i jego fom fe l Edek

Chodzić “na pasku” mody to znaczy cał
kowicie się od niej uzależnić, a nie o to 
przecież chodzi. Dziś chodzi o to by pasek 
nosić. Podkreślenie talii jest wszechobec
ne. I to we wszystkich stylach: w nostal
gicznym hollywoodzkim przywołującym 
lata 40., plastikowo-foliowym, gdzie paski 
są oczywiście plastikowe, chanelowskie 
kostiumiki mają paski również, choć trochę 
niżej talii. Specjalne podkreślenie talii to 
gołe talie, co jest bardzo modne, ale o 
czym już dobrze wiecie. Marynarki są 
przewiązywane chustkami, balowe kreacje 
drapowaniami. Trzeba dodać, że pasek 
może być najbardziej odlotową częścią 
garderoby, również męskiej.

Wróżka

FUJICOLORZdjęcie 
z albumu czytelników

Z ap raszam y  naszych  C zy te ln ik ó w  do w spó lnego  o g ląd an ia  
zdjęć. W ystarczy  p rzy jść  do redakcji z ciekaw ym  zd jęc iem , 
które po skopiow aniu natychm iast zw rócim y. /M ożna też w rzu
cić je  do naszych "żółtych skrzynek"/. Autora najsympatycz
niejszego lub najbardziej "odjazdow ego" zdjęcia firm a  
"EKSPRES FUJI", Rybnik, ul. Reja 2 nagrodzi bezpłatnym  
wywołaniem i wykonaniem odbitek z rolki filmu.

Rybnik, Rynek 7

Wśród autorów 
prawidłowych 

rozwiązań 
rozlosujemy 

2 bony towarowe 
po 20 zł

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

Rybnik, Rynek 7

Za duże buty miał, mały... Zdj.: Stefania Piechocińska

Poziomo: A /  surowiec na kogel-mogel, B/ rycerska albo na 
palecie, C/ do niej strzelają, D / ma korale i gulgocze, E /przy  
drodze na jednej nodze, F / coś dla detektywa, G/ mieszka w 
głowie, H /po  partii pokera zwycięzca ją  zabiera, I/  kursuje w 
drapaczu, J / miał Pawlaka za tępaka,
Pionowo: 1/ nic dobrego, 2/ lata między rakietkami, 3 /  rosła 
też Koziołkowi Matołkowi, 4 /  ciężar podniesie w mig, 5 / w kar
niszu nie kumka, 6/ można nim pływać, 7/ coś kręci, 8/ zielo
na na mapie, 9 /  gatunek jabłek, 10/ z nim można “konie  
kraść”
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie po  
uporządkowaniu liter wg szyfru: G-9; E-7, A-7, E-1, J-4, G-7; 
C-5, E-9, J-3, A-8, D -2 , I-4, D-5, J-2; I-7; G-10, F-8, A-6, I-9; 
J-4, F-10, C-6, G-8, E-10, D-1
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 lub Korfantego 3/
Nagrody za rozwiązanie krzyżówki nr 7 z hasłem “Topole, 
drzewa gotyckie” otrzymują: Beata Bugla, ul. Olszycka 36, 
44-270 Rybnik 10 oraz Patryk Łatuszyński, ul. Wandy 15/27, 
44-217 Rybnik

Nagrody do odebrania w redakcji przez miesiąc od daty 
ogłoszenia nazwiska zwycięzcy.

Ilustracje różnią się w 8 miejscach. Znajdź różnice.
Wśród czytelników, którzy w ciągu 10 dni od daty ukazania się numeru nadeślą prawidłowe 
rozwiązanie łamigłówki, wylosowana zostanie nagroda w postaci bonu konsumpcyjnego o 
wartości 20 zł ufundowana przez Firmę Handlową “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 lub Korfantego 3/ Za rozwiązanie łamigłówki z nr 7 nagrodę otrzy
muje: Danuta Oleś, ul. Kościuszki 45a/25, 44-200 Rybnik

Pod znakami zodiaku
BARAN - 21.03. - 20.04. -Przed Tobą wielka szansa na zmiany i wszystko zależy od 
umiejętności je j wykorzystania. Warto wychylić się z kąta, gdzie uwiłeś sobie ciepłe 
gniazdko samozadowolenia, by zobaczyć, że może być jeszcze lepiej!
BYK- 21.04. - 20.05. - Ktoś chciałby Cię usidlić wbrew Twojej woli, unikaj więc 
większych zgromadzeń towarzyskich, bo to może być koniec Twojej wolności osobi
stej. Chyba, że już jesteś gotowy, żeby się tą wolnością z kimś podzielić... 
BLIŹNIĘTA - 21.05. - 21.06. - Okazja do błyśnięcia intelektem tuż, tuż! Poczujesz 
satysfakcję również w sferze materialnej. Do tego wszystkiego pasja, z jaką będziesz 
przekonywał do twojego projektu, oczaruje interesującą osobę, dotąd, ku Twojej roz
paczy, chłodną we wzajemnych kontaktach!
RAK - 22.06. - 22.07. - Wystarczy być! To hasło przyświeca Ci w tym tygodniu, bo 
wszystkie pozytywne zmiany w pracy dzieją się jakby poza Twoimi plecami. Wpłyną 
one jednak bardzo na Twój zawodowy sukces, wystarczy odrobina cierpliwości. 
LEW - 23.07. - 23.08. - Trudności, z którymi przyjdzie Ci się zmierzyć, mają źródło 
w niedawnej dalekiej wyprawie. Czegoś nie dopatrzyłeś, zapomniałeś, a błędy lubią 
się mścić. Na szczęście zamieszanie nie potrwa długo i niezbyt zakłóci Twój normal
ny życiowy rytm.
PANNA - 24.08. - 22.09. - Będzie kłopot z realizacją obietnicy, jaką złożyłeś pu
blicznie. I choć powody są obiektywne, niezadowolenie może być skierowane prze
ciwko Tobie, skorzystanie z mądrej rady może sytuację ostudzić.
WAGA - 23.09. - 23.10. - Incydent, którego będziesz świadkiem, uświadomi Ci jak  
wielkim nieszczęściem jest rozpad rodzinnych więzi. Niech twoim najbliższym celem 
będzie zadbanie o ich harmonię.
SKORPION - 24.10. - 22.11. - Potrzeba samorealizacji nie może przysłonić Ci wszy
stkiego! Przypływ energii jaki odczujesz pozwoli Ci zrobić również coś dla osób, 
które przyczyniły się do Twojego ostatniego finansowego sukcesu.
STRZELEC - 23.11. - 21.12. - Odzyskasz właściwą ludziom sukcesu werwę i siłę 
przebicia. Czas najwyższy, bo przed Tobą wyzwanie, któremu bez wiary  i optymizmu 
nie dałbyś rady sprostać. Na szczęście nie będziesz sam i podwójny wysiłek się opłaci

KOZIOROŻEC - 22.12. - 20.01. - Przegrałeś wprawdzie bitwę, ale to nie przesądzi 
wcale o wyniku całej batalii. Porażka raczej Cię zmobilizuje, bo wyznajesz zasadę, że 
przegrywa i robi błędy tylko ten, który w coś gra!
WODNIK - 21.01. - 19.03. - Konserwatyzm i trzymanie się sztywno zasad, nawet 
tych ustalonych przez siebie, ogranicza horyzonty, za którymi może być coś interesu
jącego. Wykrzesz z siebie więcej ciekawości świata, co wzbogaci i Ciebie, i Twoich 
najbliższych.
RYBY - 20.02. - 20.03. - Wyjścia z niezadowalającej sytuacji są dwa: albo zmienisz 
sytuację, albo zmienisz swój do niej stosunek. Wybierz jak najszybciej którąś z nich, 
bo najgorsze jest tkwienie pośrodku. 

Fata łachy z naszeJ szafy
Na pasku?
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5 minut 
łamania głowy


