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Bardzo uroczysty charakter 
miała ostatnia ubiegłoroczna 
sesja, która odbyła się w ostat
ni czwartek roku.

Po jednogłośnym wyrażeniu zgody na 
zmiany w budżecie miasta na 1995 r. 
/tekst uchwały na str. 2/ oraz utworze

niu obwodów głosowania, ustaleniu ich 
granic i numerów oraz wyznaczeniu sie
dzib obwodowych komisji wyborczych 
w związku z referendum uwłaszczenio
wym, które odbędzie się 18 lutego br., 
rozpoczęła się druga, świąteczna część 
sesji. Uświetnił ją  występ Anny Stron
czek, laureatki drugiego miejsca w kon
kursie “Po naszemu czyli po Śląsku”, 
która wystąpiła z monologiem, dzięki 
któremu odniosła w tym konkursie suk
ces. J. Makosz wręczył laureatce list 
gratulacyjny oraz bukiet kw iatów. 
Później składano sobie życzenia, łama
no się opłatkiem, śpiewano kolędy 
i wspominano najciekawsze momenty 
mijającego roku. J.

Świąteczna sesja

Ostatnia w ubiegłym roku sesja Rady Miasta miała uroczysty charakter.
Zdj.: sol

Jaki to był rok ?
Rozmowa z prezydentem Rybnika Józefem Makoszem

- Jaki był dla samorządów lokalnych, 
widziany w szerszej niż rybnicka per
spektywie, miniony rok?

- Ciągle iść do przodu, bo zawsze jest 
coś do zrobienia - oto moje życiowe 
motto. Tak więc staram się nie przejmo
wać trudnościami, ale muszę przyznać, 
że od pewnego czasu obserwuję czynio
ne “na górze” próby powrotu do centra
lizmu. Nie jest to oczywiście tylko moje 
spostrzeżenie. Zdanie to podzielali na 
licznych spotkaniach samorządowcy z 
wielu regionów kraju. Nie ma co ukry
wać, odgórnie nam się nie pomaga, za 
to silna jest tendencja do zabierania 
wypracowanych pieniędzy, dodawania 
zaś zadań, które ciągle nie są dostatecznie

dostatecznie opłacane. Można sobie zadać pyta
nie czy jest to działanie świadome, czy 
spowodowane “biedą” w kraju. Myślę 
jednak, że powodem nie jest brak fun
duszy, skoro nagle pojawiają się pie
niądze dla sfery budżetowej, wcześniej 
w budżecie nie przewidziane. Jeżeli sy
tuacja taka zaś ma miejsce przed wy
borami, to nie może to być nic innego 
jak  “kiełbasa wyborcza” . Ja nie kwe
stionuję faktu, że sfera budżetowa za
sługuje na wyższe wynagrodzenie. Kie
dy jednak w naszym mieście budżet jest 
planowany na początku roku, jest nie
możliwe, by pod jego koniec zdobyć 
parę miliardów na podwyżki dla “na
szych” czyli samorządowych budżetów.

c.d. na stronie 3

III Rybnicki
Bal Charytatywny

W najbliższą sobotę 6 stycznia w 
hotelu “Olimpia” w Kamieniu odbę
dzie się III Rybnicki Bal Charytatyw
ny, któremu tradycyjnie patronuje 
Prezydent Miasta Rybnika.

Wystąpią na nim znani i lubiani wyko
nawcy: Eleni oraz Krzysztof Krawczyk.

W balu weźmie udział ponad 70 osób, 
które zakupiły bilety w cenie 500 zł od pary. 
Dochód ze sprzedaży biletów, które z oczy
wistych względów do tanich nie należały, 
zostanie przeznaczony na Akcję Lato ’96. 
W jej ramach zorganizowane zostaną kolo
nie i półkolonie dla dzieci z niezamożnych 
rybnickich rodzin. /r/

M a ła  Scena R ybn icka

________ u łl. K o śc iu szk i 5 4 _

w sobotę. 6 stycznia 
zaprasza na

pierwszą w tym

D yskotekę
karnawałową

ŚLĄSKA
patrz str. 6

Nowy firmowy sklep Auto-Center,
44-200 Rybnik, 

ul. Sobieskiego 14
zaprasza
i oferuje

/  radioodtwarzacze sam ochodowe z głośnikam i 
firm y Gerhard i Daewoo  

/  akcesoria motoryzacyjne
/  ogumienie, akumulatory firm y Centra i Turbostart 
/  kosmetyki samochodowe firm y Sonax 
/  bagażniki i łańcuchy firm y Fapa

Sklep motoryzacyjny, Sklep motoryzacyjny,
44-200 Rybnik, ul. Kościelna 9, 22-280 Rydułtowy,

tel. 228-27, ul. Ofiar Terroru, tel. 577-287,

O b y  ta k ie g o  n a s tro ju  s ta rc z y ło  

nam do następnego Sylwestra. 

N o w y m

Tegoroczny Sylwester na rybnickim Rynku 
rozpoczął się już przed godziną 22.

Dopiero jednak występ zespołu Mona 
Lisa przyciągnął większą liczbę osób. Po
nieważ zimno dokuczało, rozgrzewano się 
egzotycznymi rytmami. Co bardziej niecier
pliwi usiłowali podnosić swoją temperatu
rę od wewnątrz stosownymi na tę okazję 
napojami. Fajerwerki i petardy rozświetlały 
niebo już od pierwszych minut wspólnej 
zabawy.

Niestety, o ile czas oczekiwania na nadej
ście Nowego Roku spędzony był radośnie i 
w wielkim podnieceniu, to samo przywita
nie 1996 roku przeszło jakby przy okazji i 
mimochodem. Prowadzenie całego wieczo
ru i bawienie publiczności pozostawiało 
wiele do życzenia. Na szczęście strzelające 
korki od szampanów, sztuczne ognie i radość

radość z nadejścia Nowego Roku przynaj
mniej na godzinę na tyle rozbawiły wszyst
kich, że zapomnieć można było o konferan
sjerze.

Noworoczny toast wzniósł na Rynku pre
zydent Józef Makosz, który jako pierwszy 
złożył wszystkim życzenia. W sylwestrową 
noc nie obyło się też bez zabaw i konkur
sów. Błyskawicznie rozegrano konkursy na 
niewiadomy temat, a Miss Nocy Sylwestro
wej została tajemnicza pani Basia z osiedla 
Nowiny. Kilka razy interweniowała Straż 
Miejska, a plac usypany był szkłem z rozbi
tych butelek, papierami i zgubionymi szali
kami.

Jedno jednak jest pewne - Nowy Rok nad
szedł... /a/

ofiarności naszego społeczeństwa zale
żeć może los wielu dzieci, nie szczędź

my w ięc datków!
Sztab rybnickiej akcji 

WOŚP mieści się trady
cyjnie przy ul. Kościuszki 
w kawiarni “Pod Psem”, 

której szefowa Danuta  
Zbożil udostępniła młodzie

ży po raz kolejny lokal i malutką 
piwniczkę”. Sztabowi przewo

dzi Irek Zamarlik, który “nakręca” 
c.d. na stronie 3

Prezydent Miasta Rybnika zaprasza

na koncert kolęd polskich
w  wykonaniu

Krzysztofa Krawczyka
niedziela, 7 stycznia 1996, godz. 15.00 

kościół oo. misjonarzy pod wezw. Królowej Apostołów

Miesięczny
ZA DARMO!

Wydrukowany obok kupon może być 
szansą na darmowy bilet miesięczny 
komunikacji miejskiej na terenie Ryb
nika. Wystarczy go wyciąć i razem z ku
ponami drukowanymi w grudniowych 
numerach "GR" nakleić na kartkę po
cztową i wysłać na adres naszej redakcji 
lub wrzucić do “żółtych skrzynek” w 
terminie do 10 lutego.

Kartki w ezm ą udział w losowaniu,

a nagrodą będzie DARMOWY BILET 
M IESIĘCZNY KOM UNIKACJI 
MIEJSKIEJ NA TERENIE RYBNI
KA NA MARZEC 1996 R.

1995

grudzień

imię i nazwisko

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
po raz czwarty!

Miłość, przyjaźń, muzyka...
Już po raz czwarty, również w Rybni

ku, zagra Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy! W niedzielę 7 stycz
nia tysiące młodych ludzi 
będą prowadzić kwestę, z 
której pieniądze przezna
czone zostaną dla ratowa
nia życia dzieci poszkodo
wanych w wypadkach. Na 
ulice Rybnika wyjdzie ok. 80 
kwestujących. Każdy z nich zao
patrzony będzie w identyfikator i 
drewnianą skrzynkę na pieniądze. Od



Z a rz ą d  M ia s ta  in fo rm u j e
Na sesji 28 grudnia,

w sprawie zmian w budżecie miasta na 1995 r.,
Rada Miasta Rybnika postanowiła:

1. Zwiększyć dochody i wydatki budżetu miasta Rybnika na 1995 r. 
o kwotę 16.426,00 zł

2. W budżecie miasta Rybnika na 1995 r. wprowadzić zmiany w zakresie 
zadań zleconych pilotażowych.

3. W budżecie zadań własnych dokonać przeniesienia wydatków 
w kwocie 6.900 zł

4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Miasta Rybnika.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zarząd Miasta Rybnika ogłasza 
PRZETARG OGRANICZONY OFERTOWY NA SPRZEDAŻ 

NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA  
RYBNIKA Z PRZEZNACZENIEM NA DZIAŁALNOŚĆ BANKOWĄ.

Przedmiotem przetargu jest:
nieruchomość położona w Rybniku przy ul. J. F. Białych będąca własnością 
Gminy Miasta Rybnika zapisana w KW 116.600 stanowiącej działki nr 4494/ 
90, 4490/67, 4492/87 o łącznej powierzchni 2127 m2.

Składnik budowlany 2.332.027,51
Składnik gruntowy 137.972,49
Cena wywoławcza 2.470.000,00

W cenie wywoławczej mieści się kwota w wysokości 860.810 zł nakładów poczynionych 
przez obecnego użytkownika PKO BP Oddział Rybnik.
Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Lokalowego Urzędu Miasta Rybni
ka, telefon 24-168, 25-344.
Przetarg odbędzie się w dniu 16 stycznia 1996 r. o godz. 10.00 w sali nr 37 na I piętrze 
budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2.
Wizja nieruchomości odbędzie się w dniu 8 stycznia 1996 r. w godz. od 9.00 do 11.00. 
Oferty zawierające proponowaną cenę w/w nieruchomości należy składać w Wydziale 
Lokalowym Urzędu Miasta Rybnika przy ulicy 3 Maja 12, pokój nr 9 w terminie do 
12 stycznia 1996 r. do godz. 15.00.
Uczestnicy przetargu winni wpłacić wadium w wysokości co najmniej 10 proc. ceny wy
woławczej w kasie Urzędu Miasta Rybnika lub przelewem na konto nr372602-2017-139 
1 PBK SA I Oddział Rybnik, w terminie do 15 stycznia 1996 r.
Dodatkowo należy wpłacić koszt organizacyjny przetargu w wysokości 15,00 zł.
Zarząd Miasta Rybnika zastrzega sobie prawo odstąpienia w każdej chwili od przetargu lub 
unieważnienie jego wyników bez podania przyczyn.

Zarząd Miasta Rybnika ogłasza
PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 

STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA RYBNIKA
Przedmiotem przetargu jest:
Lp. Nieruchomość Nr ks.Wiecz. Nr Pow. I Wartość Wartość Cena wywoł

zabudowana przy Parc. na K.m 1 nier. skł.bud. gruntu w zł
_____________________ _ ______ wm2 w zł w zł 
1. Małachowskiego K W  1 1 7 .2 0 9 862 3 4 .4 9 0 .0 0  5 .810 .00  40 .3 0 0 .0 0

nr 45 parc . nr
1922/113 na 
k.m. obręb 
Boguszowice

2. Wysoka 26 KW XIII-470 582 60.879,00 14.643,00 75.522,00
parc. nr 
4603/174 
k.m/3 d.2 
obręb Rybnik

Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Lokalowego Urzędu Miasta 
Rybnika, tel. 24-168 lub 25-344.
Oferty zawierające proponowaną cenę nabycia w/w nieruchomości należy składać w 
Wydziale Lokalowym Urzędu Miasta Rybnika przy ul. 3 Maja 12, pokój nr 9 w 
terminie do dnia 8 stycznia 1996 r.
Wizja nieruchomości odbędzie się w dniu 5 stycznia 1996 r. w godz. 9.00 do 11.00. 
Przetarg odbędzie się w dniu 9 stycznia 1996 r. o godz. 10.00 w sali nr 3 7 , I piętro 
budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2.
Uczestnicy przetargu winni wpłacić wadium w wys. 10 procent ceny wywoławczej 
w kasie Urzędu Miasta Rybnika najpóźniej do dnia przetargu do godz. 9.30. 
Wadium przepada w przypadku uchylenia się od zawarcia stosownej umowy uczest
nika wygrywającego przetarg.
Dodatkowo należy wpłacić koszt organizacyjny przetargu w wys. 15,00 zł.
W przypadku wygrania przetargu wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieru
chomości.
Uczestnik przetargu winien zapoznać się z regulaminem przetargu, który jest do wglądu 
w Wydziale Lokalowym Urzędu Miasta Rybnika przy ul. 3 Maja 12.
Zarząd Miasta Rybnika zastrzega sobie prawo odstąpienia w każdej chwili od prze
targu bez podania przyczyny.

Dzieci dziękują św. Mikołajowi i... sponsorom
Rybnicki Oddział ZNP dziękuje 

wszystkim przyjaciołom  za serce i 
pom oc w zo rgan izow an iu  ak cji 
“Święty Mikołaj czyli paczka dla każ
dego”, w wyniku której uszczęśliwio
no 450 dzieci i osób dorosłych.
A oto lista sponsorów:
Pp. L. Fojcik, M. Waliszewska, U. A. 
Żymła, J. Wojciech, K. Gilner, A. Osak, 
M. Grzesik, J. Kiełkowska, G. Czerny, 
E. M. Kłosok, J. Domanowska, E. Ściu
bidło, E. Chlebik, K. Dajka, Z. Bocz
kowski, J. Słomczyńska, K. Sałabun, K. 
Urbańczyk, T. Goł, G. T. Mura, E. Du
dek, M. Wengerski, S. Procek-Cechowicz

Procek-Cechowicz, L. Pruchniak, A. Konsek, M. Ka
psa, J. Słomczyńska, B. T. Szypuła, K. 
Sobik, K. Filec, S. Pawlas, M. B. Ma
ryniok, Wypiór, L. Gęborski, L. Sko
rupa, B. M aryańska, S. Pidek, H. Sku
pień
Nauczycielom, dzieciom i młodzieży z 
placówek: PP-2, PP-23, SP-15, SP-18, 
SP-22, SP-23, SP-26, SP-13, SP-35, 
SP-33, SP-31, SP-32, SP-Jankowice, 
ZST, LO-I, LO-II, Liceum Wieczoro
we, ZSZ-Maksymilian, ZSE-U, ZSM-
E.
Firmom, Przedsiębiorstwom, Zakładom 
Usługowym: P.W. “Lanoster”, “Dorado",

BUSHIDO zaprasza
Już niebawem, w środę 10 stycznia br. odbędzie się oficjal

ne otwarcie kolejnej placówki wchodzącej w skład Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku-Kamieniu - Ośrod
ka Rekreacyjno-Rehabilitacyjnego “BUSHIDO” mieszczą
cego się przy ul. Floriańskiej 1. Ośrodek prowadzić będzie 
zajęcia sportowo-rekreacyjne w kilkunastu sekcjach:

*  Sekcja rekreacyjna małych form  
sportowo-ruchowych dla wszystkich 
dzieci w  wieku przedszkolnym. W pro
gramie zajęć: gimnastyka podstawo
wa, gry i zabawy, zajęcia sportowe. 
B ędą się one odbywać dwa razy w ty
godniu w grupach po 16 osób i trwać 
będą 1 godz. Cena 8 zajęć w miesiącu - 
20 zł. Zapisy na zajęcia odbędą się 
12.01.1996 od godz. 17.00 w ośrodku

*  Sekcja siatków ki, koszykówki, 
badmintona i małej piłki nożnej dla
w szystkich chętnych niezależnie od 
wieku i stopnia zaawansowania sporto
wego. W programie zajęć: rozgrzew
ka, nauka podstaw ow ych technik  
gry, współzawodnictwo, zapoznanie 
się z przepisami gry. Zajęcia odbywać 
się będą dwa razy w tygodniu. Cena 8 
zajęć w miesiącu wynosi 25 zł. Zapisy 
- ll.01 .b r . od godz. 17.00 w ośrodku

*  Sekcja szermierki dla niepełno
sprawnych na wózkach inwalidzkich 
od 10 lat. Zajęcia treningowe prowa
dzi trener szermierki. Zapisy - 12.01.br 
od godz. 16.00 w ośrodku

Gimnastyka wyrównawcza dla dzie
ci z płaskostopiem

Gimnastyka profilaktyczna - ćwiczenia
ćwiczenia kształtujące postawę ciała. Zapisy - 
16.01.br od godz. 17.00 w ośrodku

Hydroterapia. Ośrodek wyposażony 
jest w najwyższej jakości sprzęt niemieckiej 
Firmy UNBESCHEIDEN o wieloletniej tra
dycji. Rodzaje wykonywanych zabiegów - 
natryski: naprzemienne, kroplowe, wachla
rzowe, strumieniowe, bicze szkockie; ką
piel wirowa kończyn górnych i dolnych; 
masaż podwodny ciśnieniowy i perełko
wy. Koszt wg cennika ośrodka

Oryginalna łaźnia fińska - sauna wy-
wykonana z drewna wysokiej jakości, z klima
tyzacją. Zabieg ciepłoleczniczy polegający 
na kąpieli w gorącym powietrzu o nieznacz
nej wilgotności z możliwością wykorzysta
nia substancji zapachowych - olejków ete
rycznych. Wywiera on pozytywny wpływ 
na układ krążenia, oddychania i przemianę 
materii. Dodatkową atrakcją jest basenik 
przy saunie z uzdatnianą wodą

*  Sekcja aerobiku dla kobiet propo
nująca ćwiczenia muzyczno-ruchowe 
poprawiające sylwetkę. Zajęcia prowa
dzone będą przez doświadczonych in
struktorów. Zapisy - 15.01.br. od godz. 
17.00 w ośrodku

Masaż wibracyjny wskazany w sta
nach pourazowych narządu ruchu, przewle
kłych chorobach etiologii gośćcowej, cho
robach nerwów obwodowych, w odrucho
wych stanach wzmożonego napięcia mię
śniowego

*  Ćwiczenia jogi - system ćwiczeń 
opartych na indyjskim systemie filozo
ficznym uwalniający od stresów i na
pięć, zwiększający umiejętność koncen
trac ji i sam odyscyp liny . Z ap isy  - 
15.01.br od godz. 16.00 w ośrodku

*  Gimnastyka korekcyjna - wad po
stawy: okrągłych, wklęsłych i płaskich 
pleców, skoliozy, kolan koślawych i 
szpotaw ych. Zapisy - 16.01.br od 
godz. 17.00 w ośrodku

*  Solarium - atestowane, nowoczesne, 
wysokiej klasy, służące do celów kosme
tycznych jak również do leczenia schorzeń 
dermatologicznych

Siłownia typu “Fitness Club” - este
tyczne, wielofunkcyjne sprzęty pozwalają
ce “wyrzeźbić” i wzmocnić każde ciało. 
Ćwiczenia w siłowni wzmagają witalność. 
Można również przygotować się do upra
wiania poszczególnych dyscyplin sporto
wych /sprzęty symulujące poszczególne 
dyscypliny sportowe/.

N o c n e  d y ż u r y  a p te k
Od 1 stycznia sześć rybnickich aptek 

nie zostało uwzględnionych przy pla
nowaniu dyżurów nocnych na 1996 
rok. Z dotychczasowych dyżurów wy
łączone zostały apteki w Boguszowi
cach, Chwałowicach, Niedobczycach, 
Niewiadomiu.

Podczas narady kierowników aptek, 
która odbyła się jeszcze w grudniu, zde
cydowano, że od nowego roku dyżurami 
będą objęte apteki z centrum administra
cyjnego miasta. Do tej pory mieszkańcy 
np. Boguszowie w nagłych wypadkach

do”, PZU na Życie SA, Projekt-3, MP. 
Partners ENG., “Modny Pan”, “PEBE- 
R O W ”, Rej. P rzeds. R obót D ro g., 
P.P.U. “Kolbud”, P.P.U.H. “Nower”, 
S pó łka  “Ł a d ” , P .P .H . “U T E X ” , 
P.P.H.U. “Lumian”, P.P.U.H. “Filtro
meks”, “Polonez P.S USA”, B.P. “Esto
ur”, SP “Damiani” , “Weekend”, “Glo
bus Plus”, F.H . “Szkolak”, F.H. Rojek, 
Sklep “Pinokio”, Cukiernia Pawlas, S.C. 
“Marbos”, F.Kal. Wypiór, Sklep J.Noga, 
Sklep Słoneczny, Rybnickie Centrum 
Kultury, Komornik S.R. Rew. - I, Gazeta 
Rybnicka, Nowiny-94, Dziennik Zacho
dni, Drukarnia “Oldprint”

najpierw musieli dotrzeć na pogotowie w 
centrum, a potem szukać apteki np. w 
Niedobczycach. Niejednokrotnie zajmo
wało to kilka godzin. Nocne eskapady 
rozdrażniały wielu i właśnie na wnioski 
osób, które miały za sobą takie wypra
wy, zdecydowano się na wprowadzenie 
zmian.

Pierwszą propozycją rozwiązania pro
blemu było utrzymywanie stałej apteki 
dyżurnej w centrum miasta.
- Nie jest to jednak możliwe - powiedział 
mgr Jan Ociepka z apteki w Chwałowi
cach. Koszt jednego dyżuru sięga kilku 
milionów ze względu na to, że są to go
dziny traktowane jako nadliczbowe, płat
ne 100 procent więcej. Kierownicy ap
tek twierdzą też, że należałoby w takiej 
sytuacji powiększyć personel, bo pięć czy 
sześć osób nie wytrzyma pracy non stop.

O rozplanowaniu dyżurów zdecydował 
też inny czynnik. O wiele łatwiej jest każ
demu mieszkańcowi dzielnicy dostać się 
do centrum, niż do jeszcze jednej dziel
nicy, czasem znajdującej się na drugim 
końcu miasta - Poza tym mieliśmy na 
uwadze bliskość pogotowia ratunkowe
go, z którego najczęściej trafiają nocą
klienci - powiedział J. Ociepka.

***

Noworoczne
spotkania

Tradycyjne noworoczne spotkania 
członków Zarządu Miasta z przedstawi
cielami różnych środowisk rozpoczęło 
jeszcze przed świętami spotkanie z eme
rytami - byłymi pracownikami Urzędu 
Miasta. Kolejno noworoczne życzenia 
wymieniono z naczelnikami wydziałów 
UM, duchowieństwem, kierownikami 
jednostek organizacyjnych, radnymi, 
przewodniczącymi rad dzielnic, pracow
nikami oświaty, kultury, dyrektorami firm 
i przedsiębiorstw. Dziś prezydent J. Ma
kosz i pozostali członkowie Zarządu Mia
sta spotkają się z przedstawicielami poli
cji oraz środowiskiem dziennikarskim.

Spotkania te są okazją nie tylko do 
wymienienia życzeń noworocznych, ale 
służą również integracji ludzi, których 
decyzje mają często wpływ na kształt 
miasta. /r/

Wspomogli 
samotnych 

i niezamożnych
Już po raz drugi Dom Kultury w Chwa

łowicach zorganizował wieczerzę wigi
lijną dla ponad 30 samotnych i niezamoż
nych osób z dzielnicy.

Dyrekcja DK składa serdeczne podzię
kowania wszystkim, którzy pomogli ak
cję zorganizować: za pomoc finansową 
dyrekcji kop. “Chwałowice” oraz Ra
dzie Osiedla, a także delikatesom “Mał
gosia” za dar w postaci produktów  
żywnościowych.

Śmieci 
w centrum

- Od kiedy wywozem śmieci w centrum 
miasta zajęły się służby “Transgóru ”, 
dociera do nas coraz więcej skarg od 
mieszkańców - mówi przewodniczący 
Rady Dzielnicy Śródmieście Karol Pa
szek. - Kontenery są wywożone nieregu
larnie, zbyt rzadko, lub jest ich za mało, 
bo wokół walają się śmieci, które wiatr 
rozwiewa po całej okolicy.

Przepełnione kontenery w oficynach i 
na zapleczach oraz ich zaśmiecone oto
czenie były przykrym dysonansem za
kłócającym świąteczny nastrój i ... wy
strój Rynku. Niedobre doświadczenia z 
wywozem kontenerów ma również nasza 
redakcja. Główne do niej dojście często 
wygląda jak śmietnik, zaś telefoniczne 
interwencje pozostawały bez echa...

Po świętach śmieci zostały wprawdzie 
wywiezione, a ich pozostałości przykrył 
litościwy śnieg.
- Jeżeli służby ‘‘Transgóru ” nie były przy
gotowane do podjęcia się zadania wywo
żenia śmieci, trzeba było jeszcze pocze
kać. Teraz tłumaczą się brakiem ludzi i 
sprzętu... - mówi Karol Paszek. - Prze
cież mieszkańcy zawierali ze służbami 
umowę, z której te się w pełni nie wywią
zują. Mieszkańcy oczekują rozwiązania 
tego problemu.

/r/

Problem dyżurujących aptek nie jest 
wcale łatwy do rozwiązania. Z pewno
ścią znajdą się mieszkańcy oddalonych 
od centrum dzielnic, których niezadowo
lą nowe dyżury. Już teraz niektórzy na
rzekają, że zostaną pozbawieni dzielni
cowej apteki, w której raz na kilka mie
sięcy nawet o drugiej w nocy mogli zao
patrzyć się w pampersy, podpaski czy 
prezerwatywy, a nawet szczoteczki do 
zębów.

Apteka jest jednak miejscem szczegól
nym, w którym nie sprzedaje się rzeczy 
codziennego użytku, a dyżurujące farma
ceutki również ratują ludzkie zdrowie i 
życie.
Dlatego wątpliwe jest, czy kiedykolwiek 
apteki działać będą jak  spożywczy sklep 
całodobowy. I  z tym w końcu trzeba się 
pogodzić.

/a/



U dział w o lim piadzie  
przedm iotow ej stanow i w 
szkole średniej najkrótszą dro
gę do uzyskania indeksu wyż
szej uczelni.

Oczywiście pod warunkiem, że pasje 
naukowe ucznia znajdą oparcie w oso
bowości i wiedzy nauczyciela. Wtedy 
rośnie prestiż, a także częstokroć oży
w ają najlepsze tradycje szkoły.

W roku szkolnym 94/95 w I Liceum 
Ogólnokształcącym im. Powstańców 
Śląskich w Rybniku 14 uczniów dotar
ło do najwyższego, centralnego szcze
bla różnych olimpiad. - W bieżącym roku 
szkolnym nasza młodzież bierze udział 
we wszystkich możliwych konkursach 
przedmiotowych - twierdzi dyrektor 
szkoły, Janina Wystub. Tymczasem 
szkoła zbiera jeszcze pokłosie pracy z 
lat ubiegłych.

W konkursie prac maturalnych z ję
zyka polskiego, organizowanym od wie
lu lat przez "Życie Warszawy ”, drugie 
miejsce w Polsce zdobył Radosław  
Parma, wychowanek B ogu m iły  
Chmiest. Jego praca na temat “Bohate
rowie literaccy wybranych epok w po
szukiwaniu szczęścia ” została nagrodzo
na “za koncept i walory literackie”.

W październiku br. rozstrzygnięto V 
Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny.

“Powstańcy”
Wśród 173 uczestników I LO ma dwie 
laureatki: Monikę Perenc, uczennicę 
Krystyny Palicy-Piekarz, za opraco
wanie naukowe pt. “Wpływ ozonu w 
strefie przyziemnej na podstawie obser
wacji prowadzonych w Gaszowicach na 
odmiany tytoniu szlachetnego BEL-B i 
BEL-W3 ” oraz Beatę Mazur, uczenni
cę Haliny Gajewskiej, za pracę nauko
w ą pt. “Próba i ocena rekultywacji hałd 
KWK “Rymer ” w Rybniku ”.

Już teraz 12 uczniów dotarło na szcze
bel okręgowy olimpiady biologicznej, 
gdzie czworo uczniów - Dominika Sta
winoga, Grzegorz Gąsior, Zuzanna 
Mazurek, Michał Marszolik - uzyska
ło maksymalną liczbę punktów, a wy
soko oceniono Annę Jacek i Małgorza
tę Gawełdę.

Również inne olimpiady przedmioto
we cieszą się dużym zainteresowaniem 
uczniów. Na etapie okręgowym znalazł 
się uczeń romanisty Mariana Freunda 
- Aleksander Szojer.
Po raz pierwszy uczniowie I LO wystar
towali w olimpiadach języka niemiec
kiego, o prawach człowieka oraz wie
dzy ekonomicznej. Ten ostatni start jest 
związany z realizacją w szkole progra
mu Fundacji im. Stefana Batorego w 
trzech działach: młodzi przedsiębiorcy,

- olimpijczycy
przedsiębiorczość i debaty.

O uzyskaniu przez absolwenta szkoły 
Aleksandra Semana stypendium Mi
nistra Edukacji Narodowej za osiągnię
cia w dziedzinie fizyki oraz stypendium 
Fundacji im. St. Batorego przez Marię 
Piechaczek, obecnie uczennicę Szkoły 
Królewskiej w Worcester /Wielka Bry
tania/, już pisaliśmy. Uczennica klasy 
II g, Monika Iwańczyk, zadebiutowa
ła wierszem w almanachu “Zostaw mi 
miejsce...” , będącym rezultatem spotka
nia młodych twórców poezji w ramach 
Towarzystwa Szkół Twórczych w Rze
szowie. Przedstawiciele szkoły wzięli 
także udział w sesji naukowej pod na
zw ą“Szlakiem twórców Młodej Polski”, 
zorganizowanej przez II LO im. Jana III 
Sobieskiego w Krakowie.

To tylko niektóre sukcesy i wyróżnie
nia uczniów I LO w roku bieżącym.
- Wiele spośród nich zawdzięczamy rodzicom
rodzicom, którzy finansują zajęcia pozalek
cyjne - mówi dyrektor szkoły. Ze skła
dek na Komitet Rodzicielski wypłaca się 
także stypendia socjalne uczniom będą
cym w największej potrzebie. A od wrze
śnia br. w szkole działa Policealne Stu
dium Zawodowe, w którym po dwóch 
latach nauki można zdobyć zawód tech
nika obsługi turystycznej. /gw/

Jaki to był rok ?
c.d. ze strony 1
Z jednej więc strony koalicja potrafiła 
świadomie wykonać ruch, dla pozyska
nia elektoratu, z drugiej - nie jest w sta
nie wyegzekwować pieniędzy na dzia
łania racjonalne.

- Czyli jakie ?

- Jeśli ja  kogoś proszę o wykonanie usłu
gi, której koszty można wyliczyć, mu
szę te pieniądze posiadać. W naszej sy
tuacji państwo prosi nas o usługę, czyli 
w tym przypadku o przejęcie administra
cji szkół i służby zdrowia, a pieniądze 
na opłacenie tych sfer są niewystarcza
jące. I to jest niepokojące. Mimo tych 
tendencji w Rybniku trwa dobra atmo
sfera do gospodarowania, a ludzie są 
skuteczni w działaniu. Również ci pra
cujący w dzielnicach. Jesteśmy zadowo
leni przede wszystkim z zakończenia w 
tym roku inwestycji, których realizacja 
ciągnęła się kilka lat, a więc rozbudowa 
Muzeum, szkoła w Chwałowicach czy

ośrodek Bushido. Cały czas posuwa się 
też do przodu budowa szpitala w Orze
powicach.

- Czy było coś co się nie udało?

- Wszystko, co wydaje się sukcesem ktoś 
może zinterpretować jako częściow ą 
porażkę. Można przecież powiedzieć: 
dlaczego tak późno, i w tym sensie czu
ję niedosyt. Choćby sprawa telefonów - 
zamiast cieszyć się, że dzięki podpisa
nej umowie przybędzie prawie 30 tysię
cy numerów, można wybrzydzać, że tyl
ko tyle, i że tak późno. Ale to nie jest 
mój sposób myślenia. Myśmy jako sa
morząd wywierali nacisk i robili wokół 
tej sprawy pozytywny ferment, ale całą 
inwestycję finansować będzie Teleko
munikacja Polska.

- Jak widzi Pan przyszłość samorządu 
w kontekście tzw. ustawy o wielkich 
miastach ?

- Mamy żal do byłego premiera Pawla
ka, że wstrzymał coś co było dobre, dla
tego teraz podchodzimy do tego proble
mu bez wielkiego entuzjazmu. Myśmy 
to już przerabiali, mamy złe doświad
czenia, bo zostaliśmy oszukani. Teraz 
jesteśmy bardzo ostrożni. W tej części 
gdzie ustawa nas do tego zmusza i gdzie 
nie daje nam m ożliw ości manewru, 
przejmujemy szkoły ponadpodstawowe 
i lecznictwo otwarte. Gminy, które do
tąd nie przejęły nawet szkół podstawo
wych i brak im naszych doświadczeń 
mogą borykać się z pewnymi kłopota
mi. Myślę, że u nas sensacji nie będzie. 
Bez entuzjazmu, ale spokojnie i profe
sjonalnie będziemy te zadania wykony
wać.

- Czego życzyłby Pan rybniczanom w 
roku, który właśnie nadszedł? Czegoś, 
co Panu samemu jest szczególnie bli
skie.

- Uważam, że najlepszą rzeczą, jaka 
może człowieka spotkać, to możliwość 
wykonywania twórczej pracy. Może nie 
do końca to sobie uświadamiamy, ale 
nie ma gorszej sytuacji niż brak celu i 
motywacji do działania. Każde moje

Wigilia na Żużlowej
Przedsmak świąt Bożego Narodzenia 

mieli pensjonariusze Domu Opieki Spo
łecznej przy ul. Żużlowej już w czwar
tek 21 grudnia. Tego dnia w placówce 
tej odbył się koncert kolęd zorganizo
wany przez Biuro Koncertowe Rybnic
kiego Centrum Kultury w wykonaniu 
absolwentów  i studentów  Akademii 
Muzycznej z Katowic. - Był to napraw
dę wzruszający i bardzo potrzebny wszy
stkim dzień - skomentowała występ kie
rująca domem Stefania Rawicka. -Pensjonariusze

-Pensjonariusze nie tylko wysłuchali pięk
nych wykonań bożonarodzeniowych 
pieśni, ale też bardzo chętnie włączyli

Wspólna wigilia

się do wspólnego 
śpiewania.

W samą Wigilię 
natom iast stu sta
łych pensjonariuszy 
spotkało się na uro
czystym posiłku. Od 
początku towarzy
szyli im też prezy
dent Józef Makosz,

wiceprezydent Józef Cyran, przewodni
cząca RM Urszula Szynol, przewodni
czący Komisji Opieki Społecznej - Ma
rian Szydło, cały personel domu, leka
rze oraz opiekujący się kaplicą ks. pra

łat Alojzy Klon. Obe
cni na Wigilii goście 
ze wszystkimi przeła
mali się opłatkiem, i 
wspólnie śpiewali ko
lędy. Pensjonariuszy, 
którym stan zdrowia 
n ie  p o zw ala ł na 
w spó lne  spędzen ie  
czasu  przy ko lac ji, 
przedstawiciele władz 
m iasta odwiedzili w 
pokojach.

Jak przystało na wi
g il ijn ą  w ieczerzę , 
przygotowano trady
cyjne danie - zupę 

grzybową, rybną, barszcz, karpia, ma
kówki, moczkę. Nie zapomniano też o 
prezentach. Dzięki zaoszczędzonej kwo
cie z funduszu domu każdy mógł pod 
choinką znaleźć paczkę dla siebie. -Było 
naprawdę uroczyście i rodzinnie - pod
sumowała Wigilię S. Rawicka.

/A/
Z dj.: sol

Pensjonariusze domu wysłuchali kolęd w wykonaniu 
studentów Akademii Muzycznej z Katowic

Ja i środowisko
Od now ego półrocza  uczniow ie 

wszystkich klas drugich szkół podsta
wowych będą uczyć się ekologii. - 
Wszyscy wiedzą ja k  wielka je s t p o
trzeba podnoszenia świadomości eko
logicznej - pow iedziała M aria K ry
styna Kulawik, przew odnicząca K o
m isji Edukacyjnej UM . - Dlatego  
powołany został zespół roboczy do 
spraw oświaty ekologicznej, który 
opracował wprowadzany program. 
Zajęcia nie będą prow adzone odręb
nie. Program ekologii to jedynie e le
menty ju ż  istniejących przedm iotów  
- plastyki, m atem atyki, języka po l
skiego, środow iska. N aukę przede 
w szystk im  um o ż liw ia  p o d ręczn ik  
wydany przez Instytut Ekologii T ere
nów U przem ysłow ionych w K atow i
cach, który już  został przetestow any 
w jednej ze szkół. - Rozdaliśmy kilka 
podręczników nauczycielom w jednej 
ze szkół - pow iedzia ła K atarzyna  
C hłodek z Fundacji Ekoterm  Silesia, 
pomagającej przy wprowadzaniu pro
gramu. - Pedagodzy bardzo chętnie z 
niego korzystali, dzieciom podobał 
się, bo można w nim rysować i pisać. 
Wygląda ja k  duży komiks. Podręcz
niki już  zostały zakupione i rozprowadzone

rozprow adzone we w szystk ich  szkołach. 
Nauczyciele poznali go jeszcze przed 
wakacjam i i chętnie zgodzili się rea
lizować program ekologii. Zdecydo
wano się na w ybór klas drugich ze 
względu na to, że dzieci p o tra fią  już  
sam odzielnie czytać i pisać, a w szy
stkie lekcje prowadzone są  przez jed
nego nauczyciela, co um ożliw ia rea
lizowanie zadań z podręcznika na róż
nych  za jęc iach . Od now ego roku  
szkolnego program  ekologii będzie 
kontynuowany również w klasie trze
ciej. W każdej szkole znajdzie się 
rów nież kom pletow ana jeszcze spe
cjalna bib lio teczka, która zaw ierać 
będzie, oprócz książek, również tabli
ce czy filmy wideo.

Dla nauczycieli planowane są  też 
sp ec ja ln e  w a rsz ta ty  ek o lo g iczn e , 
które odbędą się w styczniu w B iblio
tece M iejskiej. - Mamy nadzieję, że 
dzięki tym zajęciom dzieci będą my
śleć kategoriami “ja  i środowisko” a 
nie “ja  a środowisko ”ja k  do tej pory 
problem ten funkcjonuje w świadomo
ści dorosłych - p o w iedz ia ła  M .K . 
Kulawik.

/a/

Ekologia i my
Oświetlajmy oszczędnie!

Ważnym zagadnieniem w ekologii jest 
oszczędność energii. O szczędzanie 
oznacza mniejsze zużycie, a tym samym 
ograniczenie procesów  w ytw arzania 
energii, które w Polsce oparte są głów
nie na węglu, a co za tym idzie niosą ze 
sobą wiele ujemnych skutków dla środowiska

działanie i każde działanie, na które 
mam wpływ, jes t podporządkow ane 
myśli o przyciągnięciu inwestorów i ma 
zm obilizow ać ludzi do w ykazania  
przedsiębiorczości. W naszym mono
kulturowym regionie trzeba robić wszy
stko, by zmienić oblicze miasta i stwo
rzyć ludziom nowe możliwości w sytu
acji nieuchronnych redukcji w przemy
śle. Życzę więc entuzjazmu, motywacji 
i celu w działaniu.

- Dziękuję za rozmowę.

R ozmawiała: W . R óżańska

środowiska naturalnego. Dzisiejszy temat 
dotyczy każdego pomieszczenia wyma
gającego oświetlenia. Ilość energii zu
żywanej na oświetlenie wcale nie jes t 
taka mała, zwłaszcza teraz, przy najkrót
szych dniach roku. Dlatego niebagatel
ną sprawą będzie wybór odpowiednich 
żarówek. Już od jakiegoś czasu w han
dlu znaj dują się żarówki energooszczęd
ne, które choć znacznie droższe, są 
trwalsze i pozwalają na dużą oszczęd
ność energii elektrycznej. Dodatkową 
ich za le tą  je s t inny rodzaj św iatła, 
zdrowszy dla oka. A więc poszukajmy 
w sklepach żarówek pozwalających na 
oszczędzanie energii. Oświetlajmy tyl
ko te pokoje, w których przebywamy. 
Gaśmy zbędne oświetlenie. Nie wyłą
czajmy natom iast oświetlenia, jeżeli 
wychodzimy z pomieszczenia tylko na 
chwilę, bo to skraca żywotność żarówek.

W anda Ś wieży

Miłość, przyjaźń, muzyka...
c.d. ze strony 1
całą akcję, a o “orkiestrze” wie wszyst
ko. Ma na głowie również akcje w Żo
rach, Pszowie, Rydułtowach i W odzi
sławiu. Już na k ilka tygodni przed 
dniem “zero” czyli 7 stycznia rybnicka 
młodzież organizowała impre
zy, z których dochód zo
stanie przeznaczony na 
akcję “orkiestry”. W  I LO 
o d b y ła  się au k c ja  
przedm iotów  dziw nych 
oraz mecz, które przynio
sły ponad 300 zł.

W spotkaniu organizacyj
nym w kaw iarni “Pod P sem" 
uczestniczyła młodzież m.in. z I i II 
LO w Rybniku, Zespołu Szkół Tech
nicznych, Zespołu Szkół Ekonomicz
no-Usługowych, ZSZ przy elektrowni, 
a także szkół podstawowych i Zespołu 
Szkół w Czerwionce. Do włączenia się 
w akcję “orkiestry” zachęcił ich przede 
wszystkim jej cel, a także osobowość 
Jurka Owsiaka, chęć sprawdzenia się, 
zrobienia czegoś na własny rachunek. 
Mają zapał, łatwość nawiązywania kon
taktów, a więc te cechy, które w takiej 
akcji są pożądane...

W ram ach WOŚP już w piątek 5 
stycznia o godz. 18.00 w ystąpią w 
hallu M uzeum - Starego R atusza ze
społy kam eralne rybnickiej szkoły 
muzycznej. G łówny koncert odbę
dzie się 7 stycznia o godz. 17.00 w 

Szkole P odstaw ow ej nr 31 
przy ul. O rzepow ickiej. 

B ilety w przedsprzedaży 
/w  cenie 7 zł/ można ku
p ić  u k o lp o r te ró w , w 
MOK “C entrum ” w W o

dzisław iu ŚI., w kawiarni 
Pod Psem ” i poprzez RMF 

FM, a także przed samym kon
certem , ale ju ż  w cenie 9 zł. W 

koncercie zagrają  zespoły : Inkatha, 
The Pilators, Dickhead, Goddamn, 
Coryzone, Łzy, Pitzcarraldo, Dyna
mind i Buzu Sąuat.

O rgan iza to rzy  zap ra sza ją  też 7 
stycznia do kaw iarni “Pod Psem ” na 
aukcję rzeczy dziw nych oraz "orkier
strow ych” gadżetów  od godz. 15.00. 
Tam rów nież w cześniej będzie m oż
na zasięgnąć informacji, mile w idzia
ni będą rów nież sponsorzy.

Ir/



Jeszcze w starym roku - 29 grudnia w 
Teatrze Ziemi Rybnickiej odbył się kon
cert podsumowujący działalność arty
styczną zamieszkałego we W łoszech 
kompozytora, podczas którego wręczo
na mu została Srebrna Odznaka Honorow

a Polskiego Związku Chórów i Orkiestr 
II stopnia, przyznawana przez Zarząd 
Główny PZChiO w Warszawie. Koncert 
powtórzono 2 stycznia w Niedobczycach, 
a uświetnił on noworoczne spotkanie kie
rowników miejskich instytucji i władz 
miasta. Wykonawcami kompozycji Lan
gosza byli: M iejska Orkiestra Dęta, chór

Normalny Europejczyk
Dwoma koncertami uhonorowano prof. Jana Langosza, 

który gościł na przełomie grudnia i stycznia w Rybniku.

Kompozytor, aranżer, organizator życia muzycznego, 
prof Jan Langosz. Z dj.: sol

"Mickiewicz" oraz Orkiestra Kameralna 
rybnickiej szkoły muzycznej.

Jan Langosz przyjechał do Rybnika w 
towarzystwie żony oraz dwojga młodych 
pracowników gminy Bardolino, gdzie 
kompozytor mieszka. Włosi zapoznali się 
z działalnością niedobczyckiego domu 
kultury, odwiedzili Muzeum, Teatr Zie
mi Rybnickiej oraz Miejską Bibliotekę 
Publiczną. Byli również w Częstochowie 
i Krakowie.

Profesor Jan Langosz urodził się w 
Węgrach, małej wiosce koło Opola. Gdy 
podczas pobytu w Polsce odwiedził ro
dzinne strony zaproponowano, aby miej
scową szkołę podstawową nazwać jego 
imieniem. - Ale ja  odmówiłem - powie
dział J. Langosz - Ja jestem normalnym 
człowiekiem, nie chcę takich honorów. 
Zgodziłem się jedynie na tablicę.

J. Langosz uczył się kompozycji i studiował

studiował muzykę w gimnazjum w Bytomiu 
i niemieckim konserwatorium. Mając za
ledwie 17 lat został organistą i dyrygen
tem chóru parafialnego w Bukowicach, 
jednocześnie dalej kształcąc się w Opo

lu. Nawet w czasie woj
ny nie zerwał z muzy
ką - przez trzy lata od 
1945 do 1947 był wi
cedyrygentem Orkie
stry D ętej B rygady 
Karpackiej. Wędrując 
razem z wojskiem osie
dlił się ostatecznie w 
Mediolanie, gdzie mie
szkał do 1978 roku. 
Tam też odniósł pierw
sze duże sukcesy. Od 
1957 roku dyrygował 
własną orkiestrą radio
w ą  przez dziesięć lat 
współpracował z firmą 
płytową “VoxAmerica
na”. Jako pierwszy we 
Włoszech nagrywał pły
ty LP oraz płyty w syste
mie stereo. Wielokrotnie 
dyrygował na festiwalu 
w San Remo, przez sześć 
lat był związany z festi
walem w Barcelonie. 
Podczas ponad 30-let
niego pobytu w Medio
lanie J. Langosz zrealizo
wał 3320 nagrań i kon
certów radiowych.

Przez kilka lat praco
wał przy organizacji słynnego Zecchino 
d’Oro w Bolonii, z jego inicjatywy powstał 
też dziecięcy chór “Piccolo coro 
dell'Antoniano” kierowany przez niedaw
no zmarłą Mariele Ventre. - Przychodziło 
bardzo wiele dzieci naprawdę zdolnych, a 
wybrać można było zaledwie dwanaścioro 
- powiedział J. Langosz-Zaproponowałem 
więc, aby utworzyć taki dziecięcy chór. 
Mariele Ventre przez lata bardzo dobrze nim 
kierowała.

J. Langosz przez kilkanaście lat organizo
wał również wymiany z polskimi muzyka
mi. Pierwszy kontakt nawiązał z rektorem 
Akademii Muzycznej z Katowic. Dzięki 
niemu oraz porozumieniu z Ministerstwem 
Kultury i Sztuki w 1988 roku pianiści - stu
denci trzeciego roku uczestniczyli w orga
nizowanym przez J. Langosza festiwalu 
“Citta di Bardolino” w Bardolino. Od tam
tej pory kompozytor stale organizował wymiany

Zapobiegać patologiom
W środę 3 stycznia w Cechu Rzemiosł 

Różnych odbyło się spotkanie podsu
mowujące pierwszy cykl wykładów  
dotyczących zapobiegania patologiom
- akcji zorganizowanej przez Terenową 
Stację Sanitarno-Epidemiologiczną oraz 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i 
rybnicki browar. Wykłady odbywały się 
od września w 12 szkołach średnich i 6 
podstawowych w klasach od V do VIII. 
Zajęcia prowadzone przez psychologów 
z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
i Poradni Uzależnień, wysłuchało około 
6400 uczniów. Tematyka dotyczyła uza
leżnień, AIDS, ale również dojrzewania 
psychoseksualnego i obrony przed prze
mocą. W osobnym, syntetycznym odczy
cie na spotkaniu wykłady podsumował 
Andrzej Winkler, szef Poradni Psycho
logiczno-Pedagogicznej. Zajęcia wysoko 
oceniane były również przez uczniów. 
Wiele osób chciałoby, by takie zajęcia 
prowadzone były stale.

Podczas podsumowania rozdano rów
nież nagrody w ogłoszonych wcześniej 
dwóch konkursach: literackim i plastycz
nym. Niestety, sami organizatorzy okre
ślili poziom obu konkursów jako niezbyt 
wysoki. Prace plastyczne oceniali Barbara 
i Marian Rakowie przyznając wśród 38 
plakatów cztery równorzędne nagrody.

Otrzymali je  uczniowie II LO: Magda
lena Sobala, Dominika Mackiewicz, 
Iwona Kuśka, Alina Kożdoń. Dodatko
wo wyróżnienia książkowe przyznano 
Katarzynie Spałek z II LO i Szymono
wi Świerczynie z ZSZ z Niedobczyc.

Prace literackie oceniał zespół pod kie
runkiem Wandy Świtały. Nagrodę otrzy
mał uczeń Technikum Mechanicznego - 
Krzysztof Oleś. Wyróżnione zostało 
również nagrodą zbiorową koło PCK i 
ZSZ z Niedobczyc za zbiór wierszy oraz 
indywidualnie Agnieszka Pierchała z tej 
szkoły i Marcin Machnik z Technikum 
Mechanicznego.

Wszystkie nagrody ufundowane zosta
ły przez inicjatorów akcji.

Zakończenie wykładów było również 
okazją do poinformowania o zawiązaniu 
w Rybniku grupy inicjatywnej, która pra
gnie utworzyć Towarzystwo Oświaty 
Zdrowotnej. Będzie ono propagować 
zdrowy, beznałogowy tryb życia, zwła
szcza wśród dzieci i młodzieży.

Na zakończenie aktorzy Teatru Współ
czesnego z Warszawy - Ewa Kobus i Jan 
Pęczek przedstawili spektakl pt. “Rzecz 
o tolerancji”. W nowoczesny, ale trafia
jący do serc sposób przedstawili oni hi
storię Marty - dwudziestolatki, nosiciel
ki wirusa HIV. /a/

wymiany muzyków i artystów. Nawiązał kon
takty z dyrygentami kopalnianych orkiestr 
dętych, a pod koniec ubiegłego roku na jego 
zaproszenie gościła we Włoszech delegacja 
z niedobczyckiego domu kultury. Zaowo
cuje ona prawdopodobnie artystycznymi 
wyjazdami do Włoch Miejskiej Orkiestry 
Dętej, chóru oraz wystawami plastyków-
amatorów.

J. Langosz swoją muzykę określa jako 
symfoniczno-rytmiczną - To trochę taki 
Bernstein, trochę Gershwin - mówi. Utwo
ry zaprezentowane w Rybniku wręcz opo
wiadały historie. Doskonale pasowałyby do 
filmu - stwierdził jeden ze słuchaczy.

Prof. J. Langosz był wielokrotnie odzna
czany, również przez władze i organiza
cje polskie. Cały swój dorobek ofiarował 
PZChiO. To jest wielki Europejczyk, 
możemy się od niego wiele nauczyć - po
wiedział o J. Langoszu prezydent Józef 
Makosz podczas spotkania noworoczne
go w Niedobczycach.

/a/

R ybn ick ie  s ta jen k i

Rozpoczynamy cykl prezentujący rybnickie stajenki. Największa rybnicka “be
tlyjka” w okresie Bożego Narodzenia powstaje corocznie w bazylice pod wezw. 
św. Antoniego Padewskiego. Jest ona znana i podziwiana nawet przez ludzi spo
za Rybnika. Stajenka ta ustawiana jest w prezbiterium i zasiania cały ołtarz głów
ny, do którego dostęp umożliwiony jest jedynie poprzez wejście do “groty”. Choć 
od wielu już lat konstrukcja ta ustawiana jest na tym samym rusztowaniu, w je j 
ostateczny układ wprowadza się zawsze jakieś nowe elementy. Ustawianie sta
jenki trwa parę dni, a pracami od kilku już lat kieruje Józef Kapias.

szoł

Drugi Festiwal Teatrów Anglojęzycznych w I LO

English spoken
Pierwszy Festiwal Teatrów Anglojęzycznych, w 1994 

roku, miał charakter szkolny, w którym udział wzięło 16 
zespołów klasowych. W drugim, który odbył się 20 gru
dnia w auli I Liceum Ogólnokształcącego wystąpiły, oprócz 
rybnickich, teatry szkolne z Tarnowa, Sosnowca, Łazów 
koło Zawiercia.

O regulamin konkursu zapytaliśmy 
Grażynę Kuśkę - anglistkę, pomysło
dawczynię i główną organizatorkę festi
walu: - Uczestnicy przedstawić mogą 
fragmenty oryginalnych  tekstów pisarzy

angielskich lub wykonać spektakl wła
snego autorstwa. Forma spektaklu jest 
dowolna - może to być nawet mono
dram, kabaret czy musical. W pier vszej 
kolejności oceniane są walory językowe

Zwycięska anglojęzyczna trupa teatralna z liceum sióstr urszulanek.
Zdj.: sol

językowe przedstawienia - poprawność gra
matyczna i stylistyczna, wymowa. Na
stępnie walory artystyczne - gra ak
torska, scenografia, kostiumy, muzy
ka. Spektakl nie może trwać dłużej niż 
15 minut.

11 zespołów  biorących udział w II 
festiw alu Szkolnych Teatrów  Anglo
języcznych oceniało jury pod przewo
dnictwem Elżbiety N ikszy - m eto
dyczki z Kolegium  Języków Obcych 
w Raciborzu. Zw yciężył zespół tea
tralny z Liceum Sióstr Urszulanek, 
który zaprezentow ał spektakl pt. 
“Fore - Students’ E ve” - co prze
tłum aczyć można jako “Dziady w 
szkole” /chodzi oczyw iście o obrzęd 
- tak jak u M ickiew icza/. O piekunką 
zespołu jest polonistka, siostra Ma
ria Elżbieta Peplińska. II nagrodę 
zdobyły ex aeąuo: zespół z II LO z 
Tarnowa i uczniowie klasy IIIe z I LO 
w Rybniku. III miejsce zajęli artyści 
z Liceum O gólnokształcącego w Ła
zach. Były jeszcze w yróżnienia: za 
prawdziwie angielską wymowę dla IV 
LO z Sosnowca i za najlepszą sceno
grafię dla klasy IIIg z I LO w Rybni
ku.

Nagrody książkowe, ufundowane 
przez Urząd M iasta Rybnika, I LO w 
Rybniku i Kolegium Języków Obcych 
w Raciborzu, w ręczyła laureatom fe
stiw alu dyrektorka Liceum im. Po
wstańców  Śląskich - Janina W ystub.

G rażyna K uśka chcia łaby, żeby 
odbyły się kolejne festiwale, z udzia
łem zespołów  z całej Polski.

/o.z./

Kina Imprezy
“APO LLO”

5 stycznia, 17,00, 19.00 - 6 stycznia, 
18.15; 7-11 s ty czn ia  - “ JO H N Y  
M N EM ON IC” /USA, 12/
6-7  sty czn ia , 15.00, 16.45; 8-11  
styczn ia , 11.45, 16.15 - “P O C A
H ON TA S” /USA, b /o /

DKF “EK R AN ” przy TZR  
8 stycznia, 19.00 - “DZIKIE TRZCI
N Y ”, prod. franc., wstęp za karneta
mi

“PREM IER O W E” przy TZR  
5-7 stycznia, 17.00, 19.15 - “GOL
DENEYE 007” /USA, 15/ cena 5,00 
zł

“ZEFIR ” - Boguszow ice  
7 - 11 s ty c z n ia , 1 7 .00 , 19 .00 
“N EL L ” /USA, 15/

KLUB ENERGETYKA  
6 stycznia, 18.00 - W ieczór kolęd; 7 
stycznia 10.00, Turniej tenisa stołowe
go; 17.00 - Pokaz ogni sztucznych i fa
jerw erków  /m olo przed klubem /; 9 
stycznia, 20.00. Otwarty turniej piłki 
nożnej /dla dorosłych/
Konkursy dla dzieci i młodzieży:
6 stycznia, 15.00 - Konkurs akwary
styczny; 7 stycznia, 17.00 - Klubowy 
bal karnawałowy, cena 2 zł; 10 stycz
nia, 15.00 - Maszynista kolejek minia
turowych - o tytuł mistrza; 17.00 - M a
lujemy pędzlem po twarzy.

RZEMIEŚLNICZE W MIASTACH GÓRNEGO 
ŚLĄSKA”, czynne /z wyj. poniedział
ków/od 10.00 do 14.00, w środy od 10.00 
do 18.00, wstęp 2 zł /ulg. 1 zł/

Teatr Ziemi Rybnickiej 
Malarstwo JANA ŚLIŻEWSKIEGO - 
członka ZMTN “OBLICZA”

Miejska Biblioteka Publiczna 
Malarstwo i grafika Zosi, Dorotki, Zuzi 
Hajduk z Ogniska Pracy Pozaszkolnej 
nr 3 - opieka: Barbara i Marian RAKO
WIE

Dyskoteki
M ała Scena Rybnicka 

6 stycznia - od 20.00 do 2.00

Wystawy  Zabawy
Muzeum - Stary Ratusz

W ystawy stałe: “R YBN IK  - M OJE 
M IASTO” oraz “CECHY RZEM IEŚLNICZE

M ała Scena Rybnicka
W ieczorki dla sam otnych w każdą 
niedzielę, godz. 16.00



Abecadło
Rzeczy

Śląskich

Wyrysowany obraz powierzchni kuli 
ziemskiej czyli mapa, była od niepa
miętnych czasów nieodłącznym towarzy

szem kupców i podróżników, a w dawnych 
czasach było się najczęściej jednocześnie 
jednym i drugim. Samo słowo “mappa”/!/ 
znaczy pierwotnie w języku łacińskim “ser
weta, płótno, obrus”. Na płótnie bowiem 
sporządzano pierwsze mapy świata, jak np. 
“Mappa mundi” z II wieku n.e. autorstwa 
rzymskiego astronoma Ptolemeusza. Swój 
renesans kartografia europejska przeżyła na 
przełomie XV i XVI wieku w dobie wiel
kich odkryć geograficznych. Wtedy właśnie 
powstawała nowożytna kartografia, a wiel
cy ówcześni kartografowie, do których za
liczał się również odkrywca Ameryki Krzy
sztof Kolumb, sporządzali już mapy nie tyl
ko na użytek kupców czy podróżników, ale 
i na potrzeby władców. Tak więc nowożyt
na kartografia stała się również elementem 
polityki, gdyż to właśnie wielcy tego świata 
kazali sobie kreślić mapy z zaznaczeniem 
granic swoich posiadłości. Charakterystycz
ną więc cechą nowożytnej mapy jest wyry
sowana na niej granica i oczywiście więk
sza, coraz większa dokładność rysunku.

Najstarsza mapa Śląska zamieszczona 
została w 1544 roku w Zurychu w dziele

Śląsk  na ch ińskiej m apie

Strona z chińskiego atlasu z około 1830 roku. Na mapie zaznaczono historycz
ne granice Śląska. /Dla lepszej czytelności interesujące nas granice Śląska 
zostały pogrubione/

dziele Sebastiana Münstera “Cosmographiae 
universalis...” Natomiast przełomem, stano
wiącym narodziny nowożytnej kartografii 
śląskiej jest “Silesiae typus...” czyli “Obraz 
Śląska opisany i wydany przez Marcina 
Helwiga w Nysie w 1561 roku”. Na wyko
nanej dla celów dydaktycznych mapie, którą 
nazwano z czasem “matką wszystkich map 
Śląska”, jej autor zaznaczył stolice księstw 
śląskich, sieć rzeczną oraz lokalne cechy re
gionów, jak przykładowo uprawy chmielu 
w okolicach Gliwic. Po opisie Helwiga po
wstaje coraz więcej map Śląska, a ich auto
rami są Abraham Ortelius, Garhard Kremer, 
Jonas Scultetus, Johann Baptista Homann i 
wielu innych. Wspaniałe dzieła powstają 
zwłaszcza w XIX wieku i aż dziw bierze, że 
nie znalazł się jeszcze żaden wydawca, chęt
ny do wznowienia tych wyjątkowo intere
sujących map dawnego Śląska.

Odnalezienie Śląska w dawnych, zagra
nicznych atlasach może okazać się bar

dzo ekscytujące. Zwłaszcza w tak egzotycz
nych jak atlasy chińskie. Chińska kartogra
fia była równie wspaniale rozwinięta jak inne 
dziedziny tej starożytnej kultury. Przypo
mnijmy, że w X wieku p.n.e. Chińczycy 
znali już kompas, a ich rysowane na papie
rze mapy były wyjątkowo dokładne i po
ręczne. A ponieważ kupcy chińscy dociera
li do prawie wszystkich zakątków świata, 
stąd ich mapy musiały być bardzo dokła
dnie wykreślone. Na jeden z takich chiń
skich atlasów świata pochodzący z początku

Rybnicki zbieracz map
E ryk Klimek mieszka w Rybniku “za

raz pod Panem Bogiem ”, na dziesiątym 
piętrze bloku przy ulicy Sławików. Z 
wykształcenia jest elektromechanikiem, 
absolwentem rybnickiego Technikum 
Mechanicznego. Zawsze interesowała go 
historia Śląska i problemy związane z tym 
regionem, zazdrości więc trochę Niem
com, którzy potrafią żyć swoim Heimatem

Muzeum w Raciborzu. Na mapy nie patrzę 
przez pryzmat historii królów, ustrojów 
czy polityki. Nie interesują mnie też mapy 
satelitarne. One do mnie nie przemawia
ją. Jestem też za stary na mapy kompute
rowe. Nie chcę się zestarzeć! A ja k  spoj
rzę na starą mapę - to czuję się młodszy. 
Moje obcowanie z kartografią to jeżdże
nie palcem po mapie, to oglądanie jak

Eryk Klimek z oprawioną w ramę swoją ulubioną reprodukcją mapy Śląska 
Marcina Helwiga z 1561 roku

Heimatem, a poprzez liczne wydawnictwa pro
mować swoją “małą Ojczyznę”, co wi
dział na własne oczy.

Eryk Klimek dał się poznać rybnicza
nom zainteresowanym historią naszego 
miasta w 1991 roku, kiedy doprowadził 
do skopiowania w tysiącu egzemplarzy 
“Dziejów miasta Rybnika... " A  trzeba pa
miętać, że to dzieło Franciszka Idzikow
skiego i Artura Trunkhardta z 1925 roku 
było prawie zupełnie nieosiągalne i nie
znane. Dzisiaj po skromnym nakładzie 
tego wznowienia nie ma już śladu, a do 
pana Eryka wciąż dzwonią chętni do ku
pienia tej książki. Kolejnym przedsię
wzięciem Eryka Klimka było sprowadze
nie w 1994 roku do Rybnika z Muzeum 
w Raciborzu wystawy zatytułowanej 
“Śląsk na dawnej mapie”. Mogliśmy ją  
oglądać w Miejskiej Bibliotece Publicz
nej. Tam pierwszy raz wszyscy zaintere
sowani mogli zobaczyć mapy wydane od 
XVI do XIX wieku. Zbieranie map jest 
największą pasją Eryka Klimka od 30 lat 
- W świat map - mówi Eryk Klimek - 
wprowadził mnie Michał Cieślar z Ryb
nika, a później Andrzej Pustelnik z Muzeum

było kiedyś, co się zmieniło. Dla mnie 
mapa ma wymiar symboliczny i poprzez 
nią nie odbieram świata jak wielki ogród. 
Przez mapę docieram głębiej, oglądam 
każdy mały ogródek. I  w ten sposób mapa 
prowadzi mnie do Malej Ojczyzny, do 
tego ogródka każdego z nas. A to moje 
miejsce na ziemi będzie istnieć zawsze, 
tak jak zawsze będzie istnieć Śląsk. Bę
dzie tak niezależne od zmian politycznych. 
Stare mapy przypominają mi o tym, ile
kroć na nie spoglądam.

Opowiadając, Eryk Klimek pokazuje 
różne mapy, przynosi z różnych zakąt
ków swojego mieszkania nowe teczki, 
książki, atlasy czy zwoje map. Mówi, że 
ma ich dwieście, a może więcej. - “Nig
dy ich nie liczyłem ” - dodaje. To hobby 
zabiera mu cały wolny czas. Jeździ po 
antykwariatach, księgarniach i spotyka się 
z ludźmi o podobnych zainteresowaniach. 
Ale życie w wiecznym pośpiechu jest 
chyba bardziej interesujące od życia lu
dzi, którzy nie mają żadnej pasji, żadne
go hobby, a na brak czasu również na
rzekają...

T ekst i zdj.: szoł

Godały ptoki 
z  rynkowyj latarni

Ptok piyrwszy:
Szczynścio w Nowym Roku ,
Życzą wszyjskim ptokom!

Ptok drugi:
Niych nom sie same robiom gniozda! 
Niych nos niy robi kot za błozna! 
Niych nom sie same znoszom jajca! 
Niych nom niy braknie ziorna 
w garcach!
Niych nom sie żyje bez roboty!
Niych idą raus nasze kłopoty!

Ptok trzeci:
Dejcie pokój z życzeniami,
Szczynście wypracujcie sami!

/fra-szoł-ka/

Jednak kej policzyli wiela okrom dro
gigo wstympu by ich nowe łoblycze i 
ciepniyńcie fryzury kosztowało, wole
li w doma łostać. Co prawie byli za
proszoni do ujka Wilusia i ciotki Ryj
ski, ale łoni som niydowno iyniaci i 
miyszkajom ino w ajncli. Okrom tego 
tyż im sie niy wywolo. Skuli tego zeszli 
sie juzaś w wieczór sylwestrowy wszyj
scy u nos. Starka, ja k  dycko, przyrych
towali wielgachno miska szałotu z kar
tofli, a ciotka Ryjska przyniyśli zista i 
konfekty łod Wedla. Trocha żydowskij 
gorzołki na zalocie chroboka tyż mie
li.

Chciołech iść sie podziwać na Ry
nek. Tak fajniście postrojony ja k  la
toś jeszcze nigdy niy boł. Niy puściyli 
mje jednak, bo padali, że nasze ryb
nicke fazany niy umiom jeszcze sie 
gromadnie z kulturom bawić. Mógł
bych dostać łod niyjednego kapom w 
kolano abo przyść nazod do dom z 
kalniokym pod łokym.

Jak zygor piznoł dwanoście, złożyli 
my sie życzenia i jedyn drugimu doł 
dziubka i kusku. Potym łotworzyli my 
do mola łokna i dziwali sie na sromot
nie piykne fajerwerki. Larma i butlu 
bolo co niymiara. M ój borok pies, 
Funciok, tak sie wylynkoł strzyłanio, 
że ja k  szmajtnół pod wanna, to lopo
wożół sie wylyźść dzieprym w połednie.

I  tak oto stojymy ju ż  festelnie łobiy
ma nogami w nowym roku 1996. 
Czego noleżaloby sie Wom i nom ży
czyć?

Po
świyntowaniu
Cołki długaśny rok czekało sie na 

świynta, a łone przyszły i przeszły. Pod
le som feryje, to jakoś pódzie, ale ja k  
sie skończom, to ju ż  wszystko przepa
dnie. Niy widza żodnyj jaśniejszyj przy
szłości aż do Wielkanocy.

Świynta przeżyli my wesoło i zdro
wo, tak ja k  nom isto ju ż  dwa tydnie 
noprzód co kwilka keryś życzół. Fa
milijo zeszła sie do kupy, starzyk przy
grywali kolyndy na bandonice, a koż
dy staroł sie śpiywać piyknij łod Hiol
skigo i Villas. Godki ło polityce i straj
ku we Francyji łodstawiyło sie na stro
na. Naszym politykom tyż sie niy szczu
kało, bo żodyn niy chcioł jałowom  
godkom świont sfifrać.

I  tak zeszło piyrwsze świynto, zeszło 
druge. Boże dary sie zawijało, ale niy 
bez miary. Kożdy z nożym i widołkom  
noleżno norma wyrobiół, ale jom  niy 
przekroczól. Sfurmaniyło sie maków
ki, pierniki, i orzechy zgryzło, a ze śle
dzi i ryb ino ogony i rusztowania osta
ły. Reszta siemioniotki zgerowała w 
buncloku, bo choć to ślonsko trądy
cyjo, jakoś nom niy podłaziyła. Mocz
ki mielimy cołki kibel, żeby jeszcze w 
Sylwestra boło co maszkecić.

Mama z Tatom mieli wieli sm ak wy
brać sie w Sylwestra kajś na muzyka.

ku XIX wieku, a najprawdopodobniej z 
około 1830 roku natknąłem się w czerwcu 
1995 roku we Francji. Jest to być może je
dyne tego typu chińskie opracowanie znaj
dujące się w Europie. Atlas składa się z trzech 
tomów map o formacie 15 na 25 cm. Mapy 
drukowane są na cieniutkich, przypomina
jących delikatną bibułkę kartach. Dzięki za
stosowaniu tak lekkiego materiału cały atlas 
świata waży nie więcej jak 200 g, co dla 
udających się w daleką podróż kupców mia
ło wyjątkowo wielkie znaczenie. Właścicie
lem tego atlasu jest zbieracz map i nauczy
ciel geografii w Liceum Św. Leona IX w 
Nancy w Lotaryngii Jean Guidon. Pomi
mo wyłącznie chińskich napisów, bardzo 
szybko odnaleźliśmy tereny dzisiejszej Pol
ski. I ku naszemu zdziwieniu odnaleźliśmy 
też wspaniale zaznaczone granice historycz
ne Śląska, zaś pozostałe ziemie polskie były 
wyrysowane dosyć nieprecyzyjnie. Właści
ciel tego unikatowego atlasu i bez wątpie
nia wybitny znawca map sądzi, że chińscy 
kartografowie mogli opierać się na wydaw
nictwach map niemieckich i stąd taka nie
wiarygodna dokładność. Nie udało mi się 
dotąd spotkać nikogo, kto zdołałby odczy
tać chińskie napisy na tej mapie, ale można 
się domyślać, że są to nazwy geograficzne 
wyrażone chińskimi znakami. Właściciel 
atlasu twierdzi, że jest on jednym z trzech 
egzemplarzy na świecie. Pozostałe dwa znaj
dują się w bibliotece w Petersburgu i w Bri
tish Museum.Tak więc tegoroczne “Abecadło rzeczy 

śląskich” rozpoczynamy od tematu iście 
sensacyjnego!

Tekst i fotokopia: Marek Szołtysek

80-lecie
kop.

"Jankowice"
W numerze “Gazety Rybnickiej” z 1 

grudnia ub. roku w “Abecadle rzeczy 
śląskich” pisaliśmy o rybnickich kopal
niach księcia Donnersmarcka. Na pod
stawie tekstu A rtura T runkhardta z 
książki “Dzieje Miasta Rybnika...” 
/str.162/ podaliśm y, że tzw. “Szyby 
Blüchra” czyli dzisiejsza kop. “Janko
w ice” została wybudowana w latach 
1914-1918.

Artykuł został z zainteresowaniem 
odebrany przez przedstawicieli dyrek
cji kop. “Jankowice”, która w 1996 roku 
obchodzić będzie 80-lecie powstania, z 
czego wynikałoby, że kopalnię założo
no w 1916! Problem ten w liście do na
szej redakcji wyjaśnił dyrektor kopalni 
Józef Szafarczyk: - Karta tytułowa 2 
map podstawowych kopalni “Jankowi
ce ” założona w 1919 roku oraz kronika 
kopalni podają nieco inne daty. Prace 
wstępne na powierzchni rozpoczęto w 
lipcu 1913 roku. Szyb Nr 1 rozpoczęto 
drążyć 1 sierpnia 1913 roku, zaś szyb 
Nr 2 parę miesięcy później - 25 paź
dziernika 1913 roku. W grudniu 1915 
roku, po przygotowaniu podszybia na 
poziomie 165 m w szybie Nr 2, przystą
piono do robót przygotowawczych w 
pokładach G, H, J, K, L przy pomocy 
przekopów  pędzonych w kierunku  
wschodnim.

W dniu 21 czerwca 1916 roku rozpo
częto wydobywanie węgla z pokładów 
siodłowych i do końca 1916 roku wy
dobyto 13286 ton węgla, przy załodze 
350 osób.

Dziękujemy dyrekcji kopalni “Janko
wice” za precyzyjne sprostowanie da
nych. Życzymy również udanych jub i
leuszowych obchodów rocznicy powsta
nia kopalni.

M arek Szołtysek

Noprzód, żeby bolo myni soróństwa, a 
wiyncyj uśmiychów na gymbach. Żeby 
ludzie byli do sia dobrzy i choć mało 
wiela mieli łoczy lodewrzyte na czyjeś 
niyszczyńścia.
‘N iy  zamiyniej serca w twardy głaz, 
bo niy po to serce masz. ”

Wszyskigo nojlepszego życzy Edek



Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w  R ybniku-K am ieniu ul. H otelow a 12

ogłasza przetargi:
1. na wykonanie i montaż żaluzji pionowych w pomieszczeniach Ośrodka Rekrea
cyjnego BUSHIDO w Rybniku, ul. Floriańska 1.
Przetarg odbędzie się w dniu 23.01.1996 r. o godz. 9.00.

2. na wykonanie systemu informacji wizualnej w pomieszczeniach Ośrodka Rekre
acyjnego BUSHIDO w Rybniku, ul. Floriańska 1.
System informacji wizualnej dotyczy:
- tablic z opisem pomieszczeń - 40 szt.
- tablic imiennych gabinetów - 6 szt.
- regulamin ośrodka - 1 szt.
- tablica informac. ośrodka - 1 szt.
- regulaminy gabinetów - 6 szt.
Przetarg odbędzie się w dniu 23.01.1996 r. o godz. 10.00 w Hotelu Olimpia w 
Kamieniu ul. Hotelowa 12.

3. na dzierżawę kawiarni z budynku ośrodka rekreacyjnego BUSHIDO 
powierzchnia sali konsumpcyjnej wynosi 55 m kw. 
powierzchnia zaplecza kuchennego wynosi 23 m kw. 
powierzchnia zaplecza magazynowego wynosi 7,5 m kw.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 2.000 zł i 
opłaty przetargowej w kwocie 15 zł do kasy MOSiR w Rybniku Kamieniu ul. 
Hotelowa 12 w dniu 22.01.1996 r. do godz. 11.00.
Przetarg odbędzie się w dniu 23.01.1996 r. o godz. 11.00 w hotelu Olimpia w 
Kamieniu, ul. Hotelowa 12.

4. na dzierżawę gabinetu lekarskiego mieszczącego się w budynku ośrodka BU
SHIDO w Rybniku, ul. Floriańska 1
pow. gabinetu wynosi 23 m kw.
Do udziału w przetargu upoważnia wpłata wadium w wysokości 1.000 zł i opłaty 
przetargowej w wysokości 15 zł do kasy MOSiR w Kamieniu ul. Hotelowa 12 w 
dniu 22.01.1996 r. do godz. 14.00.
Przetarg odbędzie się w dniu 23.01. 1996 r. o godz. 12.00 w hotelu Olimpia w 
Kamieniu ul. Hotelowa 12.
Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 22140, 21097 lub w biurze 
kierownika ośrodka rekreacyjnego BUSHIDO w  Rybniku ul. Floriańska 1 w godz. 
od 8.00 do 14.00.
Zastrzegamy sobie prawo uznania bez podania przyczyn, że przetarg nie przyniósł 
rezultatu.

RES-TYPE
ul. Warszawska 10 
40-008 Katowice 
tel. 106 88 28,
102 84 98 

fax 58 88 69

firmy
m y
regiony  Śląska

ul 3 Maja 30 
p. 8 1 0 /VIII p. 

tel. 281 62 
w. 319

-zalety
- najdłużej na rynku

- jedyny katalog ofertowo-branżowy
- najtańszy i najskuteczniejszy
- rzetelność i aktualność informacji
- współpraca z zagranicą
- 3 języki obce
- członek i założyciel 

Regionalnej Izby Gospodarczej
- pewność - reklama tra fia  do adresata
-w ady
- brak

UDANY BIZNES!

WYCENA NIERUCHOMOŚCI
Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK  

tel. 27-616

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

P.P.H .U .MEDREM
Sp. z o.o.

44-200 Rybnik, ul. Rudzka 14 a, 
tel. 24993

przyjmie 
do pracy:

* m urarzy, tynkarzy  
z um iejętnością  

płytkow ania  
* instalatora spaw acza. 

Zgłaszać mogą się również 
emeryci i renciści.

Przyjmujemy zlecenia 
na wykonanie robót 

remontowo-budowlanych

BEZPŁATNE 
PORADY PRAWNIKA

w "Gazecie Rybnickiej"

W pią tk i w godz. 15.00-17.00  
w siedzibie naszej redakcji 

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

dyżuruje p r a w n ik , udzielający 
bezpłatnie p o ra d  

Zarząd Zieleni Miejskiej 
w Rybniku

Dział Usług Pogrzebowych  
ul. Rudzka 70 b 

/Cmentarz Komunalny -tel. 28-991/ 
o fe r u je  n a s tę p u ją c e  u s łu g i:

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

i przechowanie zwłok 
*wynajęcie kaplicy do pogrzebu 

z możliwością odprawienia mszy św. 
*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

Rozpoznaj się na zdjęciu

T E L E F O N Y  A L A R M O W E  
P O G . R A T U N K O W E : 999 , 2 3 -6 6 6  
S T R A Ż  P O Ż A R N A : 9 9 8 , 2 2 -2 7 7  
P O L IC J A : 997 , 21 -091
S T R A Ż  M IE J S K A : 2 7 -2 5 4  w  god z . 6 .0 0 -2 2 .00  
P O G . W E T E R Y N A R Y J N E : 22 -461  
P O G . G A Z O W E : 2 3 -4 1 9 , po g od z . 15 .00  - 55 -3 7 -9 1  
P O G . E N E R G E T Y C Z N E : 210 -7 1
P O G . W O D N O -K A N A L IZ A C Y J N E : 2 3 6 -8 1 , 2 6 1 -9 2 , 2 6 6 -4 7  
P O G . K O M U N IK A C J I M IE J S K IE J  - D Y S P O Z Y T O R : 21 -8 2 0  
P O G . C IE P Ł O W N IC Z E : 2 4 9 -5 6 , 2 4 6 -4 5  
P O M O C  D R O G O W A : 2 7 -5 6 9
W O D N E  O C H O T N IC Z E  P O G O T O W IE  R A T U N K O W E : 26 -5 9 9  
P O G O T O W IE  R A T U N K O W E  K O L E J O W E : 2 2 -638  
P O G O T O W IE  R A T O W N IC T W A  G Ó R N IC Z E G O : 5 5 -1 2 -8 9  
P O G O T O W IE  Z IM O W E : 2 1 -2 3 3  
M IE J S K I O Ś R O D E K  D Y S P O Z Y C Y J N Y : 2 1 -0 0 0

T E L E F O N IC Z N E  S Ł U Ż B Y  IN F O R M A C Y J N E  
IN F O R M A C J A : P K S  2 2 -2 4 2 , P K P  2 3 -0 0 9 , W P K  2 1 -8 2 0  
IN F O R M A C J A  O  N U M E R A C H  T E L E F O N Ó W : 913  
N A D A W A N IE  T E L E G R A M Ó W : 900 , 905  
Z A M A W IA N IE  R O Z M Ó W  M IĘ D Z Y M IA S T O W Y C H : 900  
B U D Z E N IE  T E L E F O N IC Z N E : 900  
Z E G A R Y N K A : 926
IN F O R M A C J A  I R E K L A M A C J A  M IĘ D Z Y M IA S T O W A :9 0 9  
Z A M A W IA N IE  R O Z M Ó W  M IĘ D Z Y N A R O D O W Y C H : 901  
P O S T Ó J  T A X I: 2 3 6 -6 0 , 2 8 6 -6 0  
R A D IO  T A X I: 2 7 -0 0 0
P O S T Ó J  T A X I B A G A Ż O W Y C H : u l. M ły ń sk a , te l. 2 3 -561  
H a sło  " K R Y Z Y S "  - so b o tn io -n ie d z ie ln e , ca ło d o b o w e  d y żu ry  
p sy ch o lo g ó w : 2 6 -8 7 6  /iz b a  p r z y ję ć  sz p ita la  p sy c h ia tr y c z n e g o , ul. 
G liw ic k a  3 3 /
N O C N Y  D Y Ż U R  A P T E K :o d  5 do 11 styczn ia , ap teka  pod  L w em , 
ul. Sob iesk iego  4, R yb n ik , tel. 22-806

Bożego Narodzenia na dyskotece “Viva 
2” w Rybniku przy ulicy Zebrzydowic
kiej pobity został chłopak będący oby
watelem Niemiec. Tego samego dnia na 
terenie Rybnika również obywatelowi 
Niemiec ukradziono radiomagnetofon z 
samochodu seat ibiza. Straty oszacowa
no na 450 zł. Natomiast następnego dnia 
27 grudnia w barze “Wisieńka” w Bogu
szowicach okradziono obywatela Nie
miec. Zaś 28 grudnia przy ulicy Kościu
szki nieznani sprawcy dopuścili się zni
szczenia zamków w samochodzie audi 80. 
W tym przypadku straty rzędu 1100 zł 
poniósł również obywatel Niemiec.

Po magnetofon na "Alaskę”
W nocy z 27 na 28 grudnia nieznany spraw
ca dokonał włamania do zajazdu “Alaska” 
przy ulicy Brzozowej, skąd skradł magne
tofon i papierosy za 1500 zł.

Mięso z ulicy Rajskiej 
W nocy z 20 na 21 grudnia nieznany spraw
ca włamał się do pomieszczeń gospodar
czych przy ulicy Rajskiej w Rybniku, skąd 
po zerwaniu kłódek skradł mięso, głównie 
drobiowe, wartości 450 zł.

Rabunek na targu
W środę 20 grudnia podczas przedświątecz
nych zakupów nieznany sprawca dokonał 
na kobiecie zuchwałej kradzieży. Złodziej wy
rwał poszkodowanej kosmetyczkę z dokumenta
mi i portfelem, w którym było 130 zł.

Dyskoteka, nos i zęby 
Jeszcze podczas adwentu w sobotę 16 gru
dnia amator dyskotekowego tańca pobity 
został przez znanego policji osobnika. Po
szkodowany wyszedł z dyskoteki ze złama
nym nosem i wybitymi zębami. A wszystko 
to miało miejsce na dyskotece “Mega-Biba” 
przy ulicy Grunwaldzkiej.

Ukradli forda
W poniedziałek 18 grudnia z parkingu 
przy ulicy Sławików nieznany sprawca 
skradł samochód osobowy marki ford 
eskort wart 27 tysięcy zł.

Pochwyceni przez policję 
W środę 20 grudnia o godzinie 0.30 w 
Rybniku przy ulicy Kościelnej patrol po
licji po bezpośrednim pościgu i penetra
cji miasta ujął pięciu osobników w wie
ku 19 lat. Grupa ta dopuściła się pobicia 
18-letniego chłopca na dworcu PKP. 
Agresywni młodzi bandyci zdarli również 
z ofiary nowe buty zimowe za 250 zł.

Kronika policyjna

Kradną słodycze
W niedzielę 17 grudnia znany policji 29- 
letni mężczyzna włamał się do prywat
nego mieszkania przy ul. Przemysłowej 
w Boguszowicach, skąd skradł słodycze 
i inne artykuły spożywcze za około 440 
złotych. Tej samej nocy również w Bo
guszowicach na osiedlu Południe niezna
ny sprawca zerwał dwa zamki i włamał 
się do tamtejszego sklepu spożywczego. 
Następnie złodziej skradł wagę elektro
niczną papierosy, słodycze i inne arty
kuły spożywcze warte 5200 złotych.

Dziecko pod kołami 
W poniedziałek 18 grudnia o godzinie 
12.20 na ulicy Małachowskiego samo
chód polonez potrącił 7-letniego chłop
ca, który wbiegł na jezdnię zza autobusu. 
Poszkodowany doznał w strząśnięcia 
mózgu i ogólnych potłuczeń ciała.

Pijany za kierownicą 
W poniedziałek 18 grudnia po godzinie 
17.00 na ulicy Gliwickiej policja zatrzy
mała kierującego nissanem bardzo pija
nego mężczyznę, w którego krwi było 2,4 
promila alkoholu. Zjechał on na lewy pas 
drogi, gdzie uszkodził dwa prawidłowo 
jadące z przeciwka samochody. Sprawcy 
zatrzymano prawo jazdy.

Poszkodowani obywatele Niemiec 
We wtorek 26 grudnia w drugie święto

Pierwsza z osób, które rozpoznają się na zdjęciu zrobionym w ubiegłym tygodniu na 
ulicy Sobieskiego i zgłosi się w naszej redakcji, otrzyma publikowaną w gazecie fotogra
fię oraz pięć kołoczyków! Zapraszamy do zabawy! Sponsorem naszej zabawy jest piekar
nia Franciszka Studnika z Rybnika przy ulicy Kościelnej nr 3. Nasza redakcja znajduje 
się w oficynie kamienicy Rynek 12 /dojście od ulicy Zamkowej lub Korfantego/, jest 
czynna codziennie oprócz sobót i niedziel od 9.00 do 17.00. Zdj.: szoł

W imieniu rybnickich policjantów 
składam podziękowania wszystkim, 
którzy przesłali na nasze ręce świątecz
ne i noworoczne życzenia.

mł. insp. Hubert Hanak 
Komendant Rejonowy Policji 

w Rybniku

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

"Dziś fotografujesz - dziś masz zdjęcia"



Już 13 stycznia na koszykarskie par
kiety powrócą drużyny walczące o punk
ty II ligi.

Po trzech tygodniach przerwy świątecz
no-noworocznej kibice rybnickiej koszy
kówki znów będą mogli pasjonować się 
meczami koszykarek RMKS-u Partners

Trzynastego...

Anna Szalony

Rybnik, które, jak na razie, w rozgrywkach 
spisują się znakomicie, zajmując ex aequo 
pierwsze miejsce wraz z drużyną Glinika 
Gorlice. Powrót na ligowe parkiety rybnic
kie koszykarki rozpoczynają od mocnego

uderzenia Otóż właśnie 13 stycznia do Ryb
nika przyjedzie drużyna Glinika Gorlice, 
która dotąd z każdym zespołem wygrywa 
różnicą 30-40 punktów. A więc będzie to 
mecz, w którym spotkają się dwa niepoko
nane do tej pory w rozgrywkach ligowych 
zespoły i wszystko wskazuje na to, iż zwy
cięzca tego spotkania zrobi duży krok w kie
runku koszykarskiej ekstraklasy. Rybniczan
ki być może do tego spotkania przystąpią 
we wzmocnionym składzie, bo tylko wtedy 
będą w stanie pokonać bardziej doświad
czoną drużynę z Gorlic. Od dwóch tygodni 
kierownictwo rybnickiego zespołu załatwia 
wszystkie formalności związane z pozyska
niem do rybnickiej drużyny dwóch zawo
dniczek z Kazachstanu. We wtorek załatwio
no wszystkie formalności transferowe w 
PZKosz-u i dzięki temu możliwa jest gra 
zawodniczek spoza granic naszego kraju w 
zespole RMKS-u Partners Rybnik.

Czy zawodniczki te zgodzą się na warun
ki stawiane przez kierownictwo rybnickiej 
drużyny - okaże się już niedługo. Na dzień 
dzisiejszy przewidziany jest przyjazd do 
Rybnika zawodniczek z Kazachstanu, w 
celu przeprowadzenia kilku kontrolnych tre
ningów. Dopiero potem rozpoczną się kon
kretne rozmowy dotyczące warunków za
wartych w kontrakcie. Jeżeli zawodniczki

zgodzą się na stawiane warunki, drużyna 
RMKS-u Partners do meczu na szczycie 
przystąpi być może w roli faworyta. Zatem 
dopiero 13 wszystko będzie już jasne.

A tymczasem nie bacząc na to co się sta
nie, przerwę w ligowych rozgrywkach soli
dnie przepracowują same koszykarki, które 
po kilku poświątecznych treningach udały 
się do Pabianic na Memoriał Małgorzaty 
Gliszczyńskiej, w którym wzięły udział dwie 
czołowe drużyny Polski - Olimpia Poznań i 
MTK Pabianice oraz drugoligowy Widzew 
Łódź. Atrakcją tumieju był występ w zespole 
Olimpii czarnoskórej, mającej 196 cm wzro
stu Amerykanki. Turniej ten rybnicka dru
żyna potraktowała jako dobrą lekcję przed 
zbliżającym się pojedynkiem z Glinikiem 
Gorlice i pomimo zajęcia 4. miejsca trener 
M. Orczyk twierdzi, że rybnickie koszykar
ki pokazały się z jak najlepszej strony i z 
konfrontacji z najlepszymi wyniosły sporo 
korzyści, które powinny zaowocować w 
kolejnych spotkaniach ligowych.

Sekcja koszykówki RMKS pozyskała 
dodatkowego sponsora - Powszechny 
Bank Kredytowy S.A. w Warszawie I 
Oddział w Rybniku. Dofinansowywał on 
będzie drugoligową drużynę dziewcząt.

M arcin Troszka

Eugeniusz Tudzież (pierwszy z prawej) 
w gronie kolegów w RPA

Tudzież w Afryce
E u gen iu sz  T u dzież po n iezb yt udanym  sezon ie p ostan ow ił do 

p rzyszłego  p rzygotow yw ać się n ieco inaczej n iż w ięk szość  p o l
sk ich  żużlow ców . W raz z  czterem a innym i zaw od n ik am i u dał się 
na cykl tu rn iejów  do R epublik i P ołudn iow ej A fryki.

Po powrocie z egzotycznego miej
sca młody żużlowiec RKM-u Ryb
nik zgodził się na krótką rozmowę.
- Na lotnisku w Johannesburgu cze
kał na nas Zdzisław Krogulski, Po
lak mieszkający w RPA. Wraz z in
nymi, naszymi późniejszymi gospo
darzami, trzymał w ręku biało-czer
woną flagę. Już na samym początku 
zaszokowała nas bardzo wysoka tem
p e ra tu ra , do 
której jednak z 
biegiem czasu 
się p rzyzw y
czailiśm y. Po 
k ilku  d n iach  
przeprowadzi
liśm y p ie rw
szy tre n in g , 
po tem  co raz  
częśc ie j ro z
g ry w a l i ś m y
turnieje drużynowe lub indywidualne.
W sumie rozegraliśmy 6 spotkań dru
żynowych, wygrywając wszystkie, oraz 
dwa turnieje indywidualne, w których 
raz zwyciężyłem, a raz byłem czwarty.
Jeśli chodzi o tamtejsze tory, są one 
bardziej dziurawe i trudniejsze tech
nicznie niż te spotykane w naszym 
kraju. Są różnej długości - od 200 do 
500 metrów, bandy zazwyczaj betono
we lub wykonane z blachy. Bardzo czę
sto na jednym torze odbywały się jak 
gdyby dwie im prezy rów nocześnie.
Dwa biegi rozgrywali żużlowcy, po 
których na tor wyjeżdżały potężne sa
mochody, które na torze robiły spore 
dziury, ale tamtejszym żużlowcom to 
po prostu nie przeszkadzało. Poza wie
loma godzinami spędzonymi przy mo
tocyklu, na treningach i turniejach, 
mieliśm y sporo czasu na zw iedzanie 
n iek tó ry ch  c iekaw szych  re jonów , 
choć właściwie dla nas wszystko było 
niesam ow ite. Zwiedziliśm y kopalnie 
złota i diam entów, skansen gdzie pokazano

Prawdopodobnie nie będę, niestety, re
prezentow ał barw  RK M -u R ybnik, 
gdyż warunki, które mi tu zapropono
wano są dla mnie nie do przyjęcia. 
Obecnie trw ają rozmowy z kierownic
twem Polonii Bydgoszcz i być może w 
zbliżającym  się sezonie zasilę klan 
Gollobów. Natomiast jeśli chodzi o dal
sze przygotowania do nowego sezonu, 

to już 20 stycznia wracam 
do R PA , gdzie  w ezm ę 
udział w rozgrywkach li
gow ych , k tó re  po raz  
pierwszy zostaną tam zor
ganizowane. W sumie wy
stąpię w 8 spotkaniach, a 
do Polski wrócę pod ko
niec lutego. Mam nadzie
ję , że s ta rty  w A fry c e  
w płyną na podw yższenie 
mojej formy i do krajo
wego sezonu przystąpię 
znakomicie przygotowany 
pod każdym względem.

R ozmawiał: 
M arcin T roszka

Cykl "Hetman 4"

Zadanie szachowe nr 4
- mat w dwóch posunięciach

A oto czwarte zadanie szachowe. Po zamieszczeniu wszystkich zadań z tego mie
siąca prosimy o przysłanie ich rozwiązań. Wśród autorów prawidłowych rozlosu
jemy drobny upominek.

Autor: Czesław Romański

a

Szachiści zwyciężają
w Olkuszu

Koniec roku kalendarzowego jest tra
dycyjnym term inem  G wiazdkowego 
Turnieju Szachowego, który został ro
zegrany w Olkuszu już po raz czwarty. 
W imprezie wzięła udział w tym roku 
rekordow a liczba 300 zaw odników , 
którzy rywalizowali w grupach wieko
wych do 7, 10, 13 i 16 lat.

W końcowej klasyfikacji drużyno
wej zdecydowanie zwyciężyli szachi
ści RMKS-u Rybnik, którzy wyprze
dzili ekipy Skierniewic, Kielc oraz 
Warszawy. Pierwsze miejsce w rywa
lizacji drużynowej było zasługą głów
nie Łukasza Czarneckiego i B artło
mieja Heberli, którzy zostali zwycięz
cami grup wiekowych do lat 7 i 10 oraz 
Jana Adamowskiego - zdobywcy dru
giego miejsca wśród chłopców do lat 13. 
Magdalena Kozieł, która ukończyła zawody

zawody na czwartym miejscu wśród 7-lat
ków, a Mateusz Kulesza był piąty w ry
w alizacji 113 zaw odników  rocznika 
1985, młodszych. Wśród nagrodzonych 
znaleźli się również Piotr Stefanek, 
Marta Szydłowska, Alicja Chmieliń
ska, Wojciech Gawełczyk oraz Łukasz 
Kulesza.

Tak więc 1995 rok trzeba zaliczyć do 
bardzo udanych pod względem sporto
wych osiągnięć szachistów z Rybnika. 
Uzyskanie tytułu arcymistrza przez 17-
letnią szachistkę Monikę Bobrowską, 
zdobycie awansu do I ligi szachowej 
przez juniorów RMKS-u Rybnik oraz 
wywalczenie tytułów mistrza Polski w 
kategorii wiekowej do lat 12 Małgorza
ty Szydłowskiej i Moniki Bobrowskiej 
wśród seniorek zostało wysoko ocenio
ne przez fachowców.

K.Sz.

Pływacy Energetyka niepokonani
W grudniu ubiegłego roku w Katowi

cach odbył się Finał Ligi Klubów Ślą
skich w Pływaniu, w którym wystarto
wało dwóch reprezentantów Energety
ka Rybnik. Agnieszka W ysocka - rocz
nik ’85 w ostatecznej klasyfikacji zaję
ła 1. miejsce, gromadząc na 100 możli
wych punktów aż 97. Tego samego dokonał

dokonał także Kamil Piecha, który podob
nie jak jego klubowa koleżanka zajął 1. 
miejsce, gromadząc także 97 pkt. W kla
syfikacji drużynowej RKS Energetyk 
Rybnik zajął 3. miejsce i jest to bardzo 
dobry wynik, gdyż to miejsce wywal
czyła tylko dwójka zawodników.

M. T roszka

Po torze żużlowym 
w RPA poruszają się 
również takie dziwne 
pojazdy...

pokazano nam stare metody w ydobywa
nia sz lachetnych  kam ien i, a także 
park krajobrazow y, w którym po raz 
pierwszy na w łasne oczy zobaczyłem  
niektóre zwierzęta. Zwiedziliśmy tak
że Sun City, gdzie próbowałem swoje
go szczęścia w grach hazardowych, 
straciłem kilkadziesiąt dolarów, ale... 
nie żałuję. W Sun City mogliśmy podzi
wiać najpiękniejsze dziewczyny świa
ta, które właśnie w tym mieście przy
gotow yw ały się do konkursu  M iss 
Świata. Ludzie są tam bardzo otwarci i 
serdeczni, zawsze uśmiechnięci i żyją
cy na pełnym luzie. Większość afrykań
skich miast zadziwia swoją nowocze
sną architekturą, nad miastami wyrasta
ją  drapacze chmur, w których m ają 
swoje siedziby największe firmy prze
mysłowo-handlowe.

- Po powrocie z tego tournee z pew
nością rozpocząłeś ju ż przygotowania 
do nowego sezonu?
- Wyjazd był pierwszą częścią okresu 
przygotowawczego do nowego sezonu.

W  judo w ażna jest w spó łp raca
Judocy KS Polonia Rybnik w ubie

głym roku wywalczyli w zawodach o 
randze M istrzostw  Polski 6 medali 
/2 złote, 2 srebrne i 2 brązowe/. Dwa 
ostatnie zdobyli w czasie Mistrzostw 
Polski młodzików, które odbyły się 9 - 
10 grudnia w Pile.

Srebrny medal w kategorii do 46 kg 
wywalczył Bartosz Piątek, a w katego
rii do 60 kg Damian Mosler zdobył me
dal brązowy. Trenerzy wiele nadziei po
kładają w Bartoszu Piątku, który był 
przedstawicielem młodszego rocznika w 
tym turnieju i w przyszłym roku, wystę
pując także w tej kategorii wiekowej, ma 
spore szanse na osiągnięcie większego 
sukcesu. Był to ostatni występ judoków 
Polonii Rybnik w ubiegłym sezonie. W 
związku z tym o krótkie podsumowanie 
minionego roku poprosiłem jednego z 
trenerów - Rafała Kowalczyka:

- Wyniki, jakie osiągnęliśmy w tym se
zonie są bardzo zbliżone do ubiegłorocz
nych i są one miarą możliwości klubu. 
Osiągane rezultaty zawdzięcza stabilnej 
kadrze szkoleniowców, którzy przez cały

czas ze sobą współpracują, co daje wy
mierne wyniki. Oprócz mnie trenerami w 
Polonii są: J. Mańka, M. Florczyk, P. 
Jelito oraz S. Matusik. Obecnie w na
szym klubie trenuje ok. 200 zawodni
ków w różnych grupach treningowych 
i być może w przyszłym roku uda nam

B. Piątek /z lewej/ i D. M osler/z praw ej/ z pewnością 
miniony rok zaliczą do udanych

się stworzyć w jednej z rybnickich szkół 
podstawowych klasy sportowe o specja
lizacji judo, co powinno przyczynić się do 
wzrostu zainteresowania ze strony mło
dzieży tą dyscypliną sportu. Jeśli chodzi 
o plany na ten rok, to głównym celem klu
bu jest wyjazd Artura Kejzy na Igrzy
ska Olimpijskie do Atlanty. Jest to zwią
zane z ogromnymi nakładami finansowy
mi, ale zrobimy wszystko, aby Artur repre

zentował Polskę w Atlan
cie. O jego udziale w 
igrzyskach zadecyduje 
pięć turniejów kategorii 
A, w tym Mistrzostwa 
Europy seniorów. W tur
niejach tych musi osią
gnąć pewne minimum 
punktowe, które zagwa
rantuje mu wyjazd na 
igrzyska. Jeśli chodzi o 
pozostałych zawodni
ków, to chcemy utrzymać 
to, co osiągnęliśmy w 
ubiegłym roku, ale jak 
wiadomo w czasie jedze
nia apetyt rośnie i dlate
go też być może osiągnie
my coś więcej.

Marcin T roszka
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Zdjęcie
z albumu czytelników

f u j i c o l o r

Zapraszamy naszych Czytelników do wspólnego oglądania zdjęć. W ystarczy 
przyjść do redakcji z ciekawym zdjęciem , które po opublikow aniu zwrócimy. 
/M ożna też wrzucić je  do naszych "żółtych skrzynek"/. Raz w m iesiącu au
tora najsym patyczniejszego lub najbardziej "odjazdowego" zdjęcia fir
ma "EKSPRES FUJI", Rybnik, ul. Reja 2, nagrodzi bezpłatnym  w yw oła
niem i wykonaniem odbitek z rolki filmu.

Kieszonkowiec? Zdj.: Krystyny Pomorskiej

PW Sklep motoryzacyjny, 
44-200 Rybnik, ul. Kościelna 9, 

tel. 228-27,
Sklep motoryzacyjny, 

22-280 Rydułtowy, 
ul. Ofiar Terroru, tel. 577-287,

Nagrodę - 
akcesoria 
i gadżety 

samochodowe 
ufundowało 
Przedsiębior

stwo
Wielobranżowe

"Sofex"
Ferdynanda

Sobika

Auto-Center,
44-200 Rybnik, ul. Sobieskiego 14

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11 12 13

POZIOMO: A l - Dawna nazwa statku. A9 - Przedstawiciel gromady stawono
gów. C l - Rzeka, trzecia pod względem wielkości w Afryce. C9 - Miasto we 
Włoszech ze słynnym uniwersytetem. D5 - Odcinek jelita. E l - Świadectwo, 
poświadczenie. E9 - Jednostka długości. G3 - Dzieciak, który jeszcze nie mówi. 
I1 - “... cienia" J. Conrada. 19 - Organizacja religijna. J5 - Skała osadowa. K 1
- Widowisko sceniczne. K9 - Przedstawiciel południowoamerykańskich małp 
szerokonosych. M l - Tradycyjna polska potrawa. M9 - Samica jelenia. 
PIONOWO: 1A - Ptak drapieżny. 1I - Organ dowodzenia jednostką wojsko
wą. 3A - Strefa roślinności górskiej (w Tatrach). 3I - Kwota, która wpłynęła 
do kasy sklepu lub zakładu usługowego. 4E - Styl w muzyce jazzowej. 5A - 
Nakrycie głowy duchownych, sędziów, prokuratorów. 5I - Znana duża polska 
firma zajmująca się między innymi przetwórstwem owoców i warzyw. 7C - 
Znak w piśmie obrazkowym. 9A - Dawniej - przerwa w podróży, zwłaszcza 
konnej. 9I - Zawalenie się stropu wyrobiska. 10E - Papieskie nakrycie głowy. 
11A - Dawne określenie żywności, pokarmu. 11I - Przesadnie pilny uczeń. 
13A - Teatralne niepowodzenie. 13I - Następuje po dzionku.
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, jakie powstanie po uporządkowaniu liter 
wg szyfru: G8, D 6 ,19, K10, E9, J3, A l, B5, B3; I4, B9, C 11, J 1, D 1, G3, K10; 
L3, M 10, I13, J7, A12; L5, M5, K4, G10, E5, M 11, F10, E l; I9, E13, M l, M12, 
A 11, C13.

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

Pod znakami zodiaku j
BARAN  - 21.03. - 20.04. - Zdarzy się coś, co mocno wpłynie na bieg wydarzeń, i 
to zarówno w pracy, jak  i w domu. Postaraj się zachować zdolność obiektywnej 
oceny i dystans do sprawy...
BYK  - 21.04. - 20.05. - Ktoś nowy i bardzo ważny pojawi się w Twoim życiu. 
Bardzo szybko ze wspólnika stanie się prawdziwku przyjacielem, na którego bę
dziesz mógł liczyć w trudnej sytuacji. W jego towarzystwie uda Ci się ominąć wiele 
przeszkód.
BLIŹNIĘTA  - 21.05. - 21.06. - Wyjazdy, spotkania służbowe, sporo chaosu i bie
ganiny - oto co Cię czeka. Dobre tego strony to odkrycie nowych wartości i zdoby
cie nowych przyjaciół, złe - zmęczenie i wieczny brak czasu...
RAK - 22.06. - 22.07. - Mimo przypływu energii i dobrych pomysłów, coś prze
szkodzi Ci w twórczym działaniu. Oprócz niesprzyjających okoliczności, kryje się 
za tym kopiąca pod Tobą dołki osoba. Sama zresztą w dołki te, zgodnie z przysło
wiem, wpadnie.
LEW  - 23.07. - 23.08. - Początek będzie udany, a Twoja aktywność ułatwi pierw
sze kontakty. Potem przeciwnicy usztywnią nieco swoje stanowisko, ale Twoja otwar
tość i skłonność do kompromisu uratują cale przedsięwzięcie.
PANNA - 24.08. - 22.09. - Znajdziesz się w centrum zainteresowania, co dla Cie
bie - osoby chłodnej i zachowującej dystans - nie będzie zbyt przyjemnie. Dla do
bra sprawy będziesz jednak musiał znieść to zamieszanie i próbować je  wykorzy
stać do własnych celów.
WAGA - 23.09. - 23.10. - Okoliczności sprawią, że będziesz musiał wziąć na swoje 
barki nowe obowiązki. Będą się one wiązały z nowymi kontaktami, co przyniesie 
miłe, a na pewno interesujące chwile. Akceptacja nowych zadań pozwoli Ci się 
znakomicie z nich wywiązać.
SKORPION - 24.10. - 22.11. - Twoja skłonność do ostrych sformułowań sprowo
kuje dyskusje, a następnie konflikt, który stanie się początkiem końca trwającej 
lata znajomości. I  choć trudno całą winę przypisać Tobie, będzie Ci przykro... 
STRZELEC 23.11. - 21.12. - Impulsywność i ryzykowne pomysły mogą się obrócić 
przeciwko Tobie. Nie pomoże Ci urok osobisty i dar wymowy, po prostu nikt Cię 
nie będzie chciał słuchać. Więcej zmian i samokrytyki.
KOZIOROŻEC - 22.12. - 20.01. - Podejdź spokojnie do problemu, bo zadrażnie
nia z bliskimi grożą niemiłymi konsekwencjami. Dobrze byłoby ograniczyć kon
takty towarzyskie, uporządkować sprawy i wyjść z gotowym, zmodyfikowanym pla
nem.
WODNIK - 21.01. - 19.03. - Jedno nieopatrznie wypowiedziane słowo starczy, byś 
odkrył motywy zachowań pewnych osób, które dotąd były dla Ciebie zagadką. 
Nareszcie dowiesz się kto był autorem intrygi i dlaczego chciał Cię pozbawić na
leżnych profitów.
R YBY - 20.02. - 20.03. - Traktuj z dystansem nowo poznane osoby, bo kontakty te 
mogą przynieść więcej szkody niż pożytku. Poczekaj na bardziej wiarygodne pro
pozycje, a wykorzystasz energię, która Cię rozpiera.

Futerkowe obszycia Fatałachy Z naszej szafy
Jak to w styczniu bywa, projektanci 

dawno już pokazali swoje wiosenne i 
letnie propozycje, choć w codziennej 
prasie, gdzie egzystują 
kąciki mody, panuje je
szcze zima! Zima i to taka 
jakiej od dawna nie pa
m iętamy, panuje też za 
oknem. Po kilku miesią
cach wkładanie codzien
nie rano tego samego pła
szcza, mamy dość.

Może go trochę zmo
dernizować, obszywając 
rękaw y i pod szy ją  
sztucznym futerkiem. Ta
kie obszycia są  bardzo 
modne, nie tylko zresztą

w płaszczach czy zimowych kostiu
mach, ale też sukienkach, bluzkach, mał
ych żakiecikach, rękawiczkach, toreb

kach czy butach. Jeżeli 
macie skrawki prawdziwe
go futra i wykorzystacie je 
na tego typu ozdoby, chy
ba nikt nie będzie się Was 
czepiał, że męczycie bied
ne zwierzęta. Można zro
bić też coś większego - pe
lerynkę, k arczek  itp . 
Podobne rzeczy trafiają się 
już w sklepach, ale Wasze 
będzie na pewno bardziej 
oryginalne.

W różka

R y b n ic k ie  p u z z l e
Po raz kolejny nasi czy

telnicy będą mieli okazję 
wygrać 20 zł. Dwie nagro
dy tej wartości rozlosuje
my w śród tych , którzy  
nadeślą na adres redakcji 
(lub wrzucą do którejś z 
naszych "żółtych skrzy
nek") prawidłowo ułożoną 
łamigłówkę. Pierwszy jej 
fragm ent drukujem y  
obok, trzy pozostałe znaj
dą się w kolejnych nume
rach "GR".

Zapraszamy do zabawy!

PALCE LIZAĆ 
czyli kuchnia  Joli
Święta za nami. Zostały miłe wspo

mnienia i... resztki wędlin i mięs. Co 
z nimi zrobić? Można z nich przygo
tować farsz do klusek lub naleśników, 
upiec

klops i "fałszywy" pasztet.
Najpierw dusimy 2 lub 3 drobno 

pokrojone cebule - na pozostałych z 
pieczenia mięsa sosach lub na mar
garynie. Do cebuli dodajemy pokro
jone na niezbyt małe kawałki resztki 
mięs i wędlin /z  kiełbas należy ścią
gnąć osłonki/. Krótko dusimy i dopra
wiamy do smaku. Gdy przestygną, 
mielimy dodajqc kawałek namoczo
nej bułki. Takim farszem możemy 
nadziewać kluski lub naleśniki /które 
najlepiej smakują polane kwaśną śmie
taną i zapieczone w piekarniku/.

Mieląc przesmażone resztki 2 - 3 
razy, dodając 2 jajka i bułkę piecze
my klops. Mięso wkładamy do wy
smarowanej tłuszczem i wysypanej 
tartą bułką formy i pieczemy przez 
45 minut w piekarniku. Klops może
my podawać na ciepło z sosem chrza
nowym lub na zimno do chleba.

By przygotować pasztet potrzeb
na jest uduszona wątróbka drobiowa, 
którą dodajemy do przesmażo
nych resztek - wszystko mielimy 
3 razy, dodajemy 2 jajka, przy
prawy / pieprz, ziele angielskie, gał
ka muszkatołowa/ startą skórkę z 
cytryny. Pasztet pieczemy w wysma
rowanej tłuszczem i wysypanej tartą 
bułką formie - przez 1 godzinę.

Gdy wraz z mięsnymi resztkami 
zmielimy surową marchewkę i seler, 
przesmażymy, rozrzedzimy rosołem, 
dodamy przecieru pomidorowego i 
śmietany - otrzymamy sos do spaghet
ti po bolońsku.

C z y t a j  
razem z nami
W kukułczym gnieździe
Ciężkołapy cwaniak McMurphy trafia do 

szpitala psychiatrycznego prosto z więzien
nej farmy, z adnotacją w aktach: “objawia 
nadmierną wybuchowość, prawdopodobnie 
na podłożu psychopatycznym”. Jego ogrom
ne poczucie humoru daje personelowi szpi
tala podstawy do podejrzeń, że nowy pacjent 
skierowany na obserwację i ewentualne 
przymusowe leczenie jest symulantem chcą
cym uciec od mozolnej pracy w więzieniu. 
Witalność McMurphy’ego staje się dla po
zostałych pacjentów inspiracją skłania ich 
do odrzucenia “opiekuńczego” reżimu szpi
talnego życia - “króliki doświadczalne”, fa
szerowani narkotykami i poddawani okrut
nym “zabiegom”, pod wpływem znajomo
ści z McMurphy’m zaczynają walczyć o 
swoje miejsce w społeczeństwie, o prawo 
decydowania o własnym losie. Na ostatnich 
kartach książki “pod wieloma względami 
nadal są chorymi ludźmi. Ale przynajmniej 
są chorymi ludźmi, a nie królikami, Mack”, 
jak mówi wychodzący ze szpitala Harding 
do McMurphy’ego. Te słowa są podzięko
waniem.

“Lot nad kukułczym gniazdem” Kena 
Keseya to wspaniałą żywa opowieść o sile 
śmiechu i odwadze bycia sobą.

/mch/
“Lot nad kukułczym gniazdem”,
Ken Kesey, Wydawnictwo Da Capo
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