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Zgodnie z obietnicą prezy
denta Jó zefa  M akosza, 
przedstawiciele grupy ryb
nickich hurtowników prote
stujących przeciw umiejsco
wieniu hurtowni “Makro Cash and Car- 
ry” w naszym mieście mieli okazję do 
spotkania z prezydentem Sosnowca Mi
chałem Czarskim oraz Magdaleną Po- 
chwalską - wiceprezydentem tego mia
sta, w którym “Makro” działa już  od 
półtora roku. W spotkaniu, ze strony 
władz miasta Rybnika, obok prezyden
ta Makosza udział wzięli wiceprezydent 
Józef Cyran oraz naczelnik Wydziału 
Urbanistyki i Architektury Jerzy Szle- 
sak. Hurtowników reprezentowali wła
ściciel hurtowni "Milex" Jerzy Mila-

O rynek się walczy ...
Czy rozmowa z przedstawicielami władz 

miejskich Sosnowca zdołała przekonać nie
chętnych “Makro” rybnickich hurtowników?

nowski, przewodniczący Komitetu Biu
ra Terenowego w Rybniku Wojewódz
kiego Zrzeszenia Prywatnego Handlu i 
Usług Tadeusz Chodukiewicz, hur
townik Lucjan Skorupa, przedstawi
ciel hurtow ni "W ojciech" H enryk

Pokaz możliwości łokalnych firm

G iełda budow lana
Od 30 marca do 3 kwietnia w filii Szkoły Podstawowej 

nr 11 przy ul. Winklera 8 trwać będzie Lokalna Giełda 
Materiałów i Usług Budowlanych.

Organizatorem jest Rybnicka Izba Han
dlowo - Przemysłowa przy współpracy z 
Urzędem Miasta i redakcjami lokalnych 
czasopism. Zarząd Miasta obiecał ze swej 
strony pokryć koszty radiofonizacji terenu 
giełdy, zabezpieczyć parking, wykonać 
oznakowanie i transparenty rozmieszczone 
na terenie miasta. Również Straż Miejska 
obiecała pomóc przy pilnowaniu budynku 
i terenów przyległych.

Giełda nie chce konkurować z większy
mi tego typu imprezami odbywającymi się 
np. w Warszawie czy Katowicach. 
Organizatorom zależy przede wszystkim 
na promocji firm lokalnych z terenu 
ROW. Wystawcy reklamować będą swo
je możliwości i wyroby, aby zachęcić po
tencjalnych inwestorów do korzystania 
z usług firm miejscowych.

Swój udział w przedsięwzięciu zapo
wiedziały 32 firmy z Rybnika, Żor, Ja
strzębia, Rydułtów, Raciborza i Wodzi
sławia. Do dyspozycji będą miały teren 
zarówno w budynku, jak i na placu przed 
szkołą. Niektóre z przedsiębiorstw wy- 
korzystajądo konstrukcji swego pawilo
nu w ystaw ienniczego produkow ane 
przez siebie materiały.

Na giełdzie zaprezentowane zostaną 
elementy budowlane, takie jak okna i 

. drzwi czy systemy alarmowe. Reklamo
wane będą również np. systemy ociepla
nia ścian, instalacje elektryczne, wodno
kanalizacyjne czy nowoczesne sposoby 
ogrzewania pomieszczeń. Swój udział w

giełdzie zgłosiło też kilka firm, które 
wykonują kompleksowe roboty budow
lane, łącznie z oddaniem np. domku jed
norodzinnego "pod klucz", zaprojekto
waniem dowolnej budowli czy wykona
niem remontu. Swoje możliwości prezen
tować będzie m.in. firma Budwex - wy
konawca remontu kościoła Matki Boskiej 
Bolesnej w Rybniku.

Lokalne media, które również przyłą
czyły się do giełdy, zapewniająodpowie- 
dniąreklamę imprezy.

Prezentacja finn jest również okazją 
dla szkoły, na terenie której giełda się 
odbywa. Dochód z prowadzenia bufetu i 
sprzedaży biletów będzie bowiem prze
znaczony na potrzeby placówki.

/a/

Nowrot, właściciel sklepu w pawilonie 
"Wanda" Andrzej Pająk, a także pro
wadząca Biuro Rachunkowe Eugenia 
Maleszewska-Gamoń.

Inwestycja w Sosnowcu prowadzona 
była niem al rów nolegle z budow ą 
pierwszego obiektu tej firmy w Warsza
wie i, jak stwierdzili gospodarze spo
tkania w Sosnowcu, wypełniła ona pew
ną lukę w usługach, na jakie istniało tu 
zapotrzebowanie. “Makro” powstało na 
wykupionych przez firmę terenach pry
watnych, a miasto zaangażowanie w tę 
inwestycję ograniczyło do niezbędnych 
uzgodnień z właścicielami dróg i przy
gotowania odpowiednich, zgodnie ze 
swoimi kompetencjami, dokumentów i 
pozwoleń. W tym więc punkcie sytua
cja podobna była do tej w Rybniku.

Głównym celem władz samorządo
wych Sosnowca jest, jak podkreślił pre
zydent Czarski, zmiana struktury mia
sta, w którym panowała dotąd mono
kultura górnicza. Ograniczanie wydo
bycia węgla przez okoliczne kopalnie, 
a niebawem zupełna likwidacja nie
których zakładów, takie działania wy
musza. Zadaniem władz jest również 
szukanie nowych miejsc pracy w mie
ście, gdzie skala bezrobociajest bardzo 
duża. W powstaniu na tym terenie hur
towni “Makro” widziano szansę dla pro
mocji miasta, a tym samym sposób na 
napędzanie koniunktury.

c.d. na stronie 3

Drogi po zimie

Walec wyrówna
D ziura w  m oście czy na drodze to przysłow iow y acz 
bardzo banalny dziennikarski tem at. Jego aktualność  
w zrasta zw łaszcza po zim ie, która w  tym  roku w y
rządziła na drogach szczególnie w iele szkód.

Miasto jest administratorem ponad 400 
km dróg, więc dla Rybnickich Służb Ko
munalnych nadszedł gorący okres.

Mała Scena Rybnicka Rybnik ni. Kościuszki 54
i  VI Oddział Stow arzyszenia Hodowców Kotów Rasowych w Katowicach 

zaprasza m iłośników  zw ierząt na

pokaz kotów rasowych
24 marca od godz. 10.00 do 15.30

(wejście przez Politechnikę)

- Szczególnie zniszczone są nawierzch
nie ulic Rybnickiego, Prostej, 1 Maja 
w Chwałowicach, od Kotucza do Bu
dowlanych, a także Plac Armii Krajo
wej - powiedziała naczelnik Wydziału 
Dróg UM W ładysław a L am part, 
świeżo po objeździe miasta. -Ze wzglą
du na nadal niskie temperatury, tempo 
bieżących remontów określiłabym jako 
średnie. Zakupiliśmy 5 ton masy asfal
towej na zimno. Ponieważ jest ona bar
dzo droga, będzie stosowana tylko do 

c.d. na stronie 2

Dzieci z SP 29 w Golejowie wyruszają by utopić Marzannę

Wiosna w  szkołach
Pierw szy dzień wiosny, bardziej znany uczniom pod 
nazwą “Dzień w agarow icza”, co roku wzbudza roz
m aite em ocje w śród nastolatków  i dorosłych.

Ci pierwsi z oczywistych względów 
czekają na ten dzień z radością, ci dru
dzy niestety z obawami. Doświadczenia 
nie nastrajały optymistycznie, bo po
wszechnie znane są ekscesy z lat ubie
głych z udziałem młodzieży szkolnej.

W tym roku Miejski Zarząd Szkół i 
Przedszkoli uczynił dyrektorów szkół 
odpowiedzialnymi za zorganizowanie 
czasu i opiekę nad uczniami do chwili 
planowanego zakończenia zajęć. Wie
le klas zdecydowało się na rozmaite 
wycieczki - na narty, do muzeów, kina 
czy zakładów pracy. Kilka szkół zapla
nowało zajęcia sportowe czy korowo
dy przebierańców. W SP 10 np. plano
wany jest wielki mecz koszykówki na
uczycieli z uczniami i wybory Miss 
Szkoły. Młodsze klasy ze szkół pod
stawowych żegnały zimę topieniem 
Marzanny. W Zespole Szkół Zawodo
wych na Karłowicza klasa krawcowych

zorganizowała pokaz mody własnych 
projektów, w Zespole Szkół Technicz
nych grały zespoły uczniowskie, a przed
stawiciele PCK zorganizowali szkolenie 
z udzielania pierwszej pomocy.

Normalne zajęcia urozmaicone jedy
nie programem rozrywkowym przygo
towanym w studiu telewizji szkolnej 
odbyły się w ILO , a Zespól Szkół Eko- 
nomiczno-Usługowych spędził pierw
szy Dzień Wiosny na rekolekcjach. Nie 
mieli zbyt wiele rozrywki uczniowie 
jednej z klas czwartych z IV LO, którzy 
właśnie w Dniu W agarowicza pisali 
próbną maturę z języka angielskiego.

Pomimo to, że wychowawcy, a na
wet sami uczniowie zorganizowali so
bie rozmaite zajęcia w szkołach, Straż 
Miejska i Policja zostały szczególnie 
zmobilizowane do utrzymania spoko
ju, szczególnie w centrum miasta.

/a/

Konkurs ’’Gazety Rybnickiej” i Księgarni ”11”

UL m  Z a i  a
Dzieci, które najładniej nary sują i krótko opiszą miejsca, gdzie Zajączel 

zostawia dla nich prezenty zostaną nagrodzone kasetami wideo z bajkam 
m.in. z filmem "101 Dalmatyńczyków".Prace prosimy nadsyłać na adre 
"GR" lub wrzucać do "żółtych skrzynek" do 3 kwietnia.

Rozwiązanie konkursu w świątecznym numerze gazety 
Nagrodę ufundowała Księgarnia "11", ul. Sobieskiego 38 
Kasety wideo dla dzieci i dorosły ch.
Ponad 200 tytułów prasy zagranicznej.
Jedenasty raz za darmo.__________________________________

ć na adre

0
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 kwietnia.

K artki w ezm ą udział w  losowaniu,

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

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825 1



Zarząd Miasta informuje
Zarząd Miasta Rybnika

informuje wszystkich mieszkańców, że zgodnie z wymogiem art. 17 ust. 4 z dnia 
10 maja 1990 r. - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i 

ustawą o pracownikach samorządowych /Dz. U. N r 32, poz.191/

W  dniach od 11.03.1996 r. do 9.04.1996 r. w  siedzibie  
W ydziału G eodezji i G ospodarki G runtam i U rzędu  

M iasta Rybnika przy ul. M iejskiej 7
wyłożone będą dodatkowo do publicznego wglądu 

KARTY INWENTARYZACYJNE MIENIA KOMUNALNEGO  
obejmujące następujące obręby:

BOGUSZOWICE, GOLEJÓW, NIEWIADOM GÓRNY
Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w spisie inwentaryza

cyjnym mienia, mogą w wyżej wymienionym terminie zgłosić zastrzeżenie do 
Komisji Inwentaryzacyjnej.

* * *

W związku z reformą samorządową na własność gminy /miasta/ przechodzą nie
ruchomości położone w jego granicach, a będące dotychczas mieniem Skarbu Pań
stwa.Powołana przez Radę Miasta Komisja Inwentaryzacyjna dokonuje spisów 
tego mienia, wykładając je  do publicznego wglądu przed ostatecznym wpisaniem 
własności do ksiąg wieczystych.

Zarząd Miasta Rybnika
Wydział Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miasta 

w Rybniku, ul. Chrobrego 2

ogłasza otwarcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji na: 

“BIEŻĄCE” ROBOTY REMONTOWE OGÓLNOBUDOWLANE  
O NIEWIELKIM ZAKRESIE W OBIEKTACH I PLACÓWKACH  

MIASTA RYBNIKA.
Zaproszenie do składania ofert wstępnych zawierające m.in. wykaz prac i obiek

tów można odebrać w Wydziale Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miasta 
Rybnika, ul. Hallera lOa.
- oferty wstępne należy składać do 11 kwietnia 1996 roku do godz. 15.00 do 
Wydziału Inw estycji i Budownictwa Urzędu Miasta Rybnika, ul. Hallera 10 a.
- oferty zostaną otwarte komisyjnie 12 kwietnia 1996 r.
O terminie negocjacji oferenci zostaną powiadomieni na piśmie.
Uprawnionymi do kontaktu z oferentami są:
Dorota Bienek, Małgorzata Chłodek tel. 23989, 23011 wew. 7706.

Zarząd Miasta Rybnika
Wydział Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miasta 

w Rybniku, ul. Chrobrego 2

ogłasza przetarg nieograniczony:
NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ MODERNI
ZACJI ISTNIEJĄCEGO PRZYŁĄCZA CENTRALNEGO OGRZEWA

NIA /78 MB/ DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY ULICY 

ŻUŻLOWEJ W RYBNIKU.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Wydziale In

westycji i Budownictwa Urzędu Miasta Rybnik ul. Hallera 10 a.
Koszt specyfikacji - 5,00 zł
Oferty w zaklejonej kopercie z napisem “Dokumentacja na modernizację przyłą
cza c.o” należy złożyć do dnia 9 kw ietnia 1996 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 10.04.1996 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Wy
działu Inwestycji i Budownictwa ul. Hallera 10 a.

Zakup specyfikacji i złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem zaproszenia 
na otwarcie ofert przetargowych.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków zamówienia można uzyskać w 
Wydziale Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miasta w Rybniku ul. Hallera 
lOa, tel. 23011 w.7702 lub 23989 w godz. od 8.00 - 14.00 od poniedziałku do 
piątku.

T erm iny naboru do szkół 
ponadpodstaw ow ych

Kuratorium Oświaty w Katowi
cach - Delegatura w Rybniku za po
średnictwem “Gazety R ybnickiej” 
pragnie przybliżyć uczniom kończą
cym naukę w szkołach podstawowych 
oraz ich rodzicom zasady naboru do 
szkół ponadpodstawowych na rok 
szkolny 1996/97.

Dyrektor szkoły może egzamin wstęp
ny zastąpić rozmową kwalifikacyjną, 
jeżeli liczba kandydatów nie przekro
czy liczby miejsc.

Informujemy, że w tym roku szkol
nym obowiązują następujące terminy 
związane z naborem do szkół ponad
podstawowych:

Terminy składania podań do szkół:
- zasadniczych
od 22 kw ietnia do 5 lipca oraz dodat
kowo po tym terminie we wskazanych 
szkołach lub delegaturze, jeżeli wystą
pi niedobór miejsc
- średnich
od 25 marca do 31 maja, a terminy 
egzaminów wstępnych (rozmów kwa
lifikacyjnych) - język polski 24 czerw 
ca godz. 9.00, matematyka 25 czerw
ca godz. 9.00.
Dodatkowe terminy składania podań do 
szkół średnich - od 22 lipca do 16 sierp
nia, zaś terminy dodatkowych egzami
nów wstępnych (rozmów kwalifikacyj-

Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
informuje

pasażerów korzystających z usług komunikacji miejskiej, że z dniem 1.04.1996 
r. zmieniona zostaje opłata za przejazdy jednorazow e oraz za bilety miesięcz
ne w' komunikacji miejskiej na terenie działania MZK.

Cena biletu jednorazowego na linie normalne i przyśpieszone wynosić będzie:
- w punktach stacjonarnych - bilet normalny - 80 groszy /8 tys. starych zł/
- u kierowcy - bilet normalny - 90 groszy /9 tys. starych zł/
Cena biletu na linię ekspresową/E-3/ wynosić będzie:
- w punktach stacjonarnych - bilet normalny - 1,60 zł /16 tys. starych zł/
- u kierowcy - bilet normalny - 1,80 zł /18 tys. starych zł/

W okresie od 1.04.1996 r. do 15.04.1996 r. w kolekturach będzie można 
wymienić obecnie obowiązujące bilety na nowe za dopłatą.
Natomiast cena biletów okresowych wynosić będzie:
1/ Bilet docelowy DC - normalny - 28 zł /280 tys. starych zł/
2/ Bilet sieciowy S 1 - normalny - 28 zł /280 tys. starych zł/
3/ Bilet sieciowy S2 - normalny - 34 zł /340 tys. starych zł/
4/ Bilet docelowy K-3 - normalny - 58 zł /580 tys. starych zł/
5/ Bilet sieciowy SC - normalny - 66 zł /660 tys. starych zł/
6/ Bilet sieciowy SO - normalny - 70 zł /700 tys. starych zł/

Od 1.04.1996 r. MZK wprowadza również bilety okresowe - dw utygodniow e - 
które będą wystawiane na pierwszą lub drugą połowę miesiąca.

W czerwcu, lipcu i sierpniu MZK dopuszcza sprzedaż tych biletów na okres 
dwóch tygodni od daty zakupu.
Bilety ulgowe są odpowiednio tańsze o 50 procent - dotyczy to wszystkich w/w 
biletów. Dokładne informacjie można uzyskać w kolekturach MZK.
Uwaga!
1/ Na bilecie okresowym pasażer ma obowiązek wypisać imię i nazw isko.
2/ Bilet okresowy jest ważny po wypełnieniu z dowodem tożsamości.
3/ Przejazd z biletem okresowym nie wypełnionym traktow any jest jak jazda 
bez biletu.
Opłaty dodatkowe:
- za przejazd bez ważnego biletu: 40 zł /400 tys. starych zł/
- za przewóz bagażu /zwierząt/ bez ważnego biletu: 16 zł /160 tys. starych zł/. W/ 
w opłaty płatne do 7 dni obniża się o 30 procent:
- za nieuzasadnione zatrzymanie lub zmianę trasy pojazdu /podwóz na Policję/: 
120,- zł / l .200.000.- starych złotych/

Podw yżki nie dotyczą kom unikacji m iejskiej podlegają
cej Służbie Transportu Zbiorow ego w Rybniku

Przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Nowy dział pączkowy
Zakończono drugi etap remontu ryb

nickiej poczty’. Po oddaniu do użytku w 
listopadzie ub. roku odremontowanej 
części budynku pochodzącego z 1905 
roku, teraz otwarto hall pączkowy, który jest 
przystosowany również do świadczenia w 
s z y s t k i c h usług pocztowych osobom

niepełnosprawnym. Znajduje się on w do
budowanym do stylowego budynku poczty 
nowym, dostosowanym architektonicznie 
pawilonie. Wnętrze jest bardzo estetyczne i 
wykonane z trwałych materiałów. Budynek 
zaopatrzony jest w pochylnię dla wózków 
inwalidzkich i automatycznie otwierane

Zastępczyni dyrektorki Rejonowego Urzędu Poczty Kazimiera Kaszuba 
odczytuje "Akt przekazania" nowego pawilonu klientom. Zdj.: sol

W następnym numerze ukaże się informator o szkołach 
i kierunkach kształcenia na terenie naszej delegatury.

indu ję / \k  polski 26 sierpnia godz. 
9.00. matematyka 27 sierpnia godz. 
9.00
- policealnych
od 10 czerwca do 16 sierpnia* (ter
min} składania podań). 26 - 27 sierp
nia* (termin} egzaminów wstępnych 
rozmów kwalifikacyjnych )
- w ieczorowych i zaocznych szkół dla 
dorosłych
od 10 czerwca do 16 sierpnia (ter
min}’ składania podań), termin} eg
zaminów w stępnych (rozmów kwali- 
likacyjnych) - język polski 26 sierp
nia godz. 16.00, matematyka 27 sierpnia 
godz. 16.00.
* z. możliw ością uzgodnienia z Kurato
rium Ośw iatę innveh terminów .

drzwi. Podpisany przez przybyłych na ofi
cjalne otwarcie dyrektora Okręgowego 
Urzędu Poczty' w Katowicach Andrzeja 
Pachelskiego, prezydenta Józefa Makosza 
oraz gospodynię - dyrektorkę Rejonowego 
Urzędu Poczty w Rybniku Krysty nę Kor
bel, uroczysty akt przekazania mieszkańcom 
nowego obiektu był pierwsząoficjalnąprze- 
syłką adresowaną do “przyszłych pokoleń 
poczciarzy”. Akt został wmurowany wjed- 
nąz kopułek na dachu budynku poczty.
Rybnicki urząd pocztowy jest jedną z 1080 

placówek wchodzących w skład Dyrekcji 
Okręgowej Poczty w Katowicach i należy 
dziś do najbardziej funkcjonalnych.

Irl

Walec
wyrówna

c.d. ze strony 1
wypełniania głębokich wyrw, które mogą 
być niebezpieczne dla ruchu. Płytsze 
dziwy staramy się na bieżąco wypełniać 
tzw. klińcem, materiałem kamiennym, 
któryjednak zdaje egzamin tylko przy mi
nusowych temperaturach. Gdy się ocie
pla, trzeba go zastępować masami asfal
towymi, te z kolei można stosować do
piero w temperaturze + 5 stopni C.

Sonda wśród mieszkańców jedno
znacznie wykazała, że “miss rybnickich 
dziur” była dziura na ul. Rybnickiego. Jak 
mówi naczelniczka W. Lampart, ulicę tę 
czeka bardziej gruntowny remont, wcze
śniej jednak musi zostać położona nowa 
kanalizacja sanitarna, a to wymaga syn
chronizacji z pracami przedsiębiorstwa 
wodociągowego. Na razie “miss dziur” 
zasypywana jest klińcem. Również kilka 
innych ulic nie wytrzymuje już łatania i 
będąone gruntownie remontowane w try
bie awaryjnym. Miasto z remontami bie
żącymi wychodzi nawet poza swoje gra
nice administracyjne.

Bardzo zniszczona ul. 1 Maja w Chwa- 
łowicachjest na razie wyrównywana kliń
cem. Znaki drogowe informują o ogra
niczeniu tu szybkości do 30 km /h. Dla 
dobra własnego auta lepiej “trzydziest
ki” nie przekraczać... Ze względu na 
występujące tu szkody górnicze, mia
sto podpisało ugodę z kopalnią “Chwa- 
łowice”, zgodnie z którą remont tej 
ulicy zostanie wykonany do końca 
maja br. Miasto będzie nadzorować ro
boty, które wykona przedsiębiorstwo wy
łonione przez kopalnię w przetargu.

By zapewnić lepszą widoczność na dro
gach wieczorem, “Zieleń” miejska doko
nuje przycinki drzew, by nie zasłaniały 
one światła ulicznych lamp.

Wiosenne porządki na drogach to nie 
tylko uzupełnianie dziur w nawierzchni, 
ale czyszczenie poboczy, do dziś jednak 
bardzo zmrożonych. Trwają również 
“odmrażania” kratek ściekowych, skąd 
wyciągane są bryły lodu tworzące się 
szczególnie wtedy, kiedy do kolektora 
deszczowego dostaje się zawartość z ka
nalizacji sanitarnej.

Jak na razie porządki czynione przez 
miejskie służby są jedną z pierwszych 
oznak wiosny, która pewnie w końcu 
nadejdzie. Irl

Pobawić 
się kolejką

Od poniedziałku 25 marca do 
końca miesiąca w Szkole Podsta
wowej nr 34 przy ulicy Reymon
ta trwać będzie wystawa modelar
stwa kolejowego.

Na korytarzach i w sali gimnastycz
nej ustawione zostaną makiety rucho
me i nieruchome dworców kolejowych 
i tras przejazdu pociągów. Dla zwiedza
jących organizowane będą też specjal
ne audycje o historii kolejnictwa.

Pomysłodawcą wystawy jest Cezary 
Koczorskiz Komitetu Rodzicielskiego 
przy SP 34, który sam zajmuje się hob
bystycznie konstruowaniem tego typu 
makiet. Dzięki jego współpracy z mo
delarzami z Krakowa, którzy właśnie 
zaprezentują swoje modele, impreza 
mogła dojść do skutku.

Pomocy w organizacji udzielił już 
Komitet Rodzicielski szkoły i Miejski 
Zarząd Szkół i Przedszkoli. /a/

Pierwsze pięć osób, które zgłoszą się z aktualnym 
numerem "C/R", otrzyma bezpłatne zaproszenia na wystawę, 

o której piszemy powyżej
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Rybnicki cech obejmuje swoim zasię
giem teren dawnego powiatu i skupia 
blisko trzystu członków. Specjalna ko
misja powołana do wyboru najlepsze
go rzemieślnika wytypowała sześciu 
kandydatów: Egona Jarzynę - ślusar
stwo, Andrzeja Korbasiewicza - fry- 
zjerstwo, Jana Wierzgonia - mechani
ka samochodowa, Michała Klej n ota- 
blacharstwo, Olgierda Filaka - optyka

R z e m i e ś l n i k  r o k u
W  Cechu R zem iosł R óżnych w ybrano  

R zem ieślnika Roku. Został nim ślusarz - 
Egon Jarzyna.

i Franciszka Porembskiego - lakiemic- 
two. Warsztaty wszystkich wytypowa

nych osób były wizy
tow ane i ocen iane  
przez specjalnie powo
łaną Komisję.

Jednogłośnie tytuł 
R zem ieśln ika  Roku 
otrzym ał pierwszy z 
wytypowanych - Egon 
Jarzyna. Przy ocenie 
komisja wzięła przede 
wszystkim pod uwagę 
stosowanie przez rze
m ieśln ika now ocze
snych technik i skom
puteryzow anie w ar
sztatu.

Egon Jarzyna wywo
dzi się z rzemieślniczej 
rodziny. Jeszcze przed 
w ojną  jeg o  dziadek  
Franciszek miał swój 
własny zakład. Rów
nież ojciec Józef pra

cował jako ślusarz. Od 1961 roku pan 
Egon założył własny zakład i specjali
zuje się obecnie w wyrobach z metali 
kolorowych i aluminium.

Produkuje ok. 32 różnych rodzajów 
wyrobów w tym okien i drzwi, lad skle
powych i elementów wystroju gastro
nomii i kuchni, a także kwasoodpor- 
nych, ekologicznych wkładów do ko
minów.

W zakładzie Egona Jarzyny pracuje 
jedenaście osób, a do zawodu przyucza
nych jest pięciu uczniów. Do chwili 
obecnej spod opieki mistrza wyszło już 
30 uczniów. Ci którzy chcieli, mogli 
podjąć pracę w zakładzie, gdzie pobie
rali naukę.
- Nagroda jest dla mnie zupełnym za

skoczeniem, tym bardziej, że pracuję już 
od lat. Nawet w naszej rodzinie o tra
dycjach zawodu ślusarza jest to pierw
sze takie wyróżnienie. I ja  i cała rodzi
na bardzo się z tego cieszymy - powie
dział komentując nagrodę Egon Jarzy
na. /a /

Rzemieślnik Roku - Egon Jarzyna.
Zdj.: sol

O rynek się walczy,
c.d. ze strony 1

Rybnickich hurtowników interesowa
ły przede wszystkim zagrożenia dla 
drobnych podmiotów w związku z dzia
łalnością na jego terenie “Makro”. Pani 
wiceprezydent Magdalena Pochwalska, 
która sprawę “Makro” pilotuje od sa
mego początku uważa, że hurtownia ta 
może być konkurencyjna jedynie dla 
drobnych hurtowni i sklepów ze sprzę
tem zmechanizowanym, a więc tymi wy
robami, które w “Makro” kupuje się w 
pojedynczych egzem p la rzach . Ich 
właściciele z kolei m uszą w takiej 
sytuacji swoje ceny dostosowywać do 
poziomu cen w “M akro” - z korzy
ścią dla klienta. Pewnym zabezpie
czeniem przed konkurencją “M akro”, 
na etapie przystępowania do inwesty
cji, może być spisanie umowy m ię
dzy jej przedstaw icielam i a m iejsco
wym stow arzyszeniem  kupców  czy 
hurtowników. Problemem w Sosnow
cu było natom iast dostosow anie do 
zwiększonego ruchu ciągów kom uni
kacyjnych. Jednym ze sposobów  na 
uporządkowanie ruchu wokół “M a
kro” okazało się dobrze rybniczanom 
znane... rondo.

Gospodarze stw ierdzili zgodnie, że 
nie o d n o to w an o  sp ad k u  lic z b y  
podmiotów gospodarczych, a w prost 
p rzec iw n ie , zau w ażo n o  p rz y ro s t 
miejsc pracy, a także, co bardzo w aż
ne, pojawienie się rynku producenta. 
Wiele okolicznych zakładów  produ
kuje na rzecz nie tylko sosnowieckie
go “M akro”, ale całej sieci tych hur
towni. “M akro” je s t partnerem  trud
nym - choćby  sp raw a  p ła tn o śc i , 
których czas je s t w ydłużony do 30 
dni. Producenci narzekają, ale nie 
rezygnują, bo uw ażają, że tow ar na 
półkach “Makro” jes t pew ną nobili
tacją. Poza tym “M akro” spisuje z 
producentami umowę na 2 - 3 lata, 
czego korzyści nie trzeba tłum aczyć.

Zaopatrujący się tu hurtownicy czy

w łaściciele sklepów m uszą płacić od 
razu gotów ką, angażując przy tym 
swój w łasny transport. W porów na
niu więc z innymi niew ielkim i hur
towniami są to warunki trudne, m oż
na więc przypuszczać, że nie w szy
scy, czego obaw iają się rybniccy hur
tow nicy, będą  się tu zaopatryw ać. 
G ospodarze Sosnow ca podkreślili 
jeszcze jed n ą  rzecz - wartość terenów 
wokół “M akro” w zrosła aż 15-krot- 
n ie . M iasto  p o b ie ra  od “ M ak ro ” 
oczyw iście podatek od nieruchom o
ści, a zarzut rybnickich hurtowników, 
że w kasie m iejskiej nie pozostaje 
podatek od dochodu należy raczej 
kierować pod adresem konstruktorów 
prawa podatkow ego, a nie “M akro”, 
jak  podkreśliła M agdalena Pochw al
ska.

Lokalizacja “M akro” na obrzeżach 
m iasta sprawia, że obiekt służy nie 
tylko m ieszkańcom  Sosnowca. Gdy
by nie doszło do jego budowy w tym 
miejscu, taką  szansę wykorzystałaby 
natychm iast inna gmina - stw ierdzili 
gospodarze Sosnowca. Jako bardziej 
dośw iadczeni w sprawach “M akro” 
uw ażają oni także, że skonfliktow a
nie z powodu ewentualnej budowy 
tego obiektu w ładz m iasta z m iejsco
wym biznesem nie doprowadzi do ni
czego dobrego. Jeżeli działania m ia
sta i przedstaw icieli tej sieci są zgod
ne z prawem , trudno będzie się im 
przeciwstaw ić. Należałoby raczej ro
bić w szystko, by “M akro” nie był 
konk u ren c ją . Pani w icep rezy d en t 
M agdalena Pochw alska zakończyła 
swój wywód słowam i: Rynek nie je s t 
z nadania, o rynek się walczy...

D rugą częścią  sosnowieckiej eska
pady była oczyw iście w izyta w “M a
kro Cash and C arry” . W brew temu, 
co mówili wcześniej rybniccy hur
townicy, nie tak łatwo zostać k lien
tem “M akro”, a karty, które wydawa
ne są  osobom prowadzącym  działal

ność gospodarczą konfrontuje się z 
dowodem tożsam ości. Ponoć kiedyś 
tak nie było, lecz aktualnie kontrola 
ta je s t bardzo ścisła. Jak sami stw ier
dzili rybniccy hurtow nicy, ceny są 
dosyć w yrównane i niew iele rzeczy 
da się tu kupić za przysłow iow e “pól 
darm o” . O czywiście, w iele osób ku
puje tu na swój w łasny użytek, ale 
wtedy trzeba skrzyknąć rodzinę i pod
jąć  akcję “M akro” , bo opakow ania 
niektórych produktów  są  zbyt duże. 
Chyba, że ma się nieograniczoną go
tówkę, by j ą  zam rozić na parę tygo
dni czy miesięcy. M ożna kupić poje
dynczą koszulę, buty, kurtkę czy spó
dnicę, ale wybór tych artykułów  jes t 
niewielki i wcale do zakupów  nie za
chęca. Spraw dzają się natom iast sło
wa pani w iceprezydent Sosnow ca, 
k tó ra  m ów iła o konku rency jności 
sprzętu zmechanizowanego i elektro
nicznego.

Nie obyło się oczyw iście bez spo
tkania tu rybniczan. Na pytanie pre
zydenta M akosza, czy chcą, by wy
budować takie “M akro” w Rybniku 
odpow iedzieli... oczywiście, będzie
my mieli bliżej.

Trudno pow iedzieć czy argum enty 
przedstaw icieli w ładz m iejskich So
snow ca zdołały przekonać n iechę t
nych “M akro” rybnickich hurtow ni
ków. Są oni zainteresow ani rów nież 
rozm ow ą z przedstawicielam i Stowa
rzy szen ia  K upców  w S osnow cu i 
wysłuchaniem ich zdania. Praw dopo
dobnie do spotkania takiego nieba
wem dojdzie.

M ożna bez trudu zrozum ieć obawy 
w łaścicieli drobnych hurtowni i skle
pów o w łasną egzystencję, i przyznać 
im rację, że polski, a najlepiej śląski 
kapitał byłby lepszy od holenderskie
go. Cóż, kiedy ofert ze strony rodzi
mego kapitału nie ma... A może nie 
taki diabeł straszny jak  go m alują, 
skoro obok m olocha “M akro Cash 
and C arry” egzystuje, i to ponoć le
piej niż dawniej, n iew ielka hurtow 
nia ow oców  i soków.

W iesław a  R óżańska

Codziennie jesteśmy informowani o drastycznych wy
darzeniach i katastrofach, klęskach żywiołowych, kon
fliktach zbrojnych, ich największą ofiarą padają dzieci - 
najbardziej bezbronne, najbardziej potrzebujące opie
ki i pomocy.

Harcerski “GROSIK”
Rok temu z okazji “Dnia Myśli Brater

skiej” zuchy, harcerze i instruktorzy 
Związku Harcerstwa Polskiego podjęli 
akcję “GROSIK”. Wszystkie “grosiki” 
złożyły się na sumę 70 milionów starych 
złotych, przeznaczonych na zakup leków 
dla Moniki - pacjentki Centrum Zdrowia 
Dziecka. Postanowiono, że akcję tę bę
dziemy organizować corocznie.

W tym roku 22 lutego zuchy, harce
rze i instruktorzy hufca ZHP Rybnik 
im. hm Józefa Pukowca również wzię
li udział w tej akcji. Zebrano kwotę 
605,00 zł, która zostanie przeznaczona 
na zakup specjalistycznego sprzętu 
umożliwiającego dożylne odżywianie 
dzieci z usuniętymi jelitami. Na ten sprzęt 
czekająAngelika, Patrycja i Dawid. Spe
cjalistyczny sprzęt niezbędny jest, aby te 
i inne dzieci przetrwały najtrudniejszy 
okres choroby. Zanim kilkanaście lat 
temu wprowadzono w medycynie żywie
nie pozajelitowe, takie dzieci skazane 
były na śmierć.

W tegorocznej akcji wzięły udział: gro
mady zuchowe działające przy szko

łach podstawowych nr 12, 13, 20 w 
Rybniku, nr 16 w Żorach i SP Jejko
wice oraz drużyny harcerskie przy SP 
nr 10, 12, 14, 28 w Rybniku, SP Ga
szowice, Jejkowice, nr 16 w Żorach, 
jak również drużyna działająca przy 
Domu Kultury’w' Boguszow icach kwe
stująca w SP nr 18.

Komenda Hufca ZHP w Rybniku 
pragnie gorąco podziękować wszyst
kim dyrektorom szkół, którzy umożli
wili naszym członkom przeprowadze
nie tej akcji. Dziękujemy im za zaufanie 
i zrozumienie, przez co stali się kolejny
mi wolontariuszam i akcji “G rosik” . 
Mamy nadzieję, że nasza kwota, nasz 
symboliczny “grosik”, stanie się kolejną 
“kroplą w morzu potrzeb”, które w tym 
roku urosły do sumy 10.000 zł, co stano
wi minimalną kwotę potrzebną na zakup 
sprzętu, o którym mowa wyżej.

Podsumowanie jest proste-harcerstwo 
wychodzi z pięknego założenia: silniej
szy jestem, cięższą dajcie mi zbroję. Stać 
nas, by pomóc INNYM w poUzebie, nie 
tylko samym sobie.

Jeszcze bobry nie zginęły!
Dwa lata temu i w roku ubiegłym przy 

pomocy Akademii Rolniczej z Pozna
nia na terenie N adleśnictw a Rybnik 
wypuszczone zostały 24 bobry. Dzięki 
obserwowanym śladom jakie w środo
wisku zw ierzęta zostawiały, leśnicy 
uważają, że bobry7 zadomowiły się, a 
nawet kotne samice wydały już potom
stwo. W ciągu dwóch lat rozpoznano

tylko dwa przypadki padnięcia bobrów. 
Nie były one w dodatku skutkiem dzia
łań kłusowników. Od momentu wypu
szczenia zwierząt w teren, powiadomio
ne zostały też wszystkie kola łowieckie. 
Dodatkowo wydaliśmy zakaz polowa
nia na piżmaki w rejonach gdzie moż
na je  pomylić z bobrami. Ale myśliwi 
bardzo chętnie przyłączyli się do naszej 

akcji i sami obserwują  ̂
zachowania bobrów i 
strzegą ich przed kłu
sownikami - pow ie
dział Tomasz Majer z 
Nadleśnictwa Rybnik.

Bobry wypuszczone 
zostały nad rzeką Bie- 
rawką, Rudą, Suminką 
i Olzą. Nie znaczy to 
jednak, że na tym tere
nie obserwować moż
na znaczną poprawę 
stanu  środow iska . 
Bóbr, chociaż oczywi
ście preferuje czystszą 
wodę, będzie też do
brze żył i rozmnażał 
się w gorszych warun
kach. N ajw ażniejsza 
jest jedynie dostępność 
pokarmu - korzeni, ga
łązek, których na tere
nie w y p u szczen ia  
zwierząt nie brakuje.

ZAPRASZAMY DO REKLAMY

wysoki nakład 
^pełna gama kolorów

r̂ozdamy go w całej Polsce
Wydawnictwo 'MANAGER' 
(qdynia. Przemysłowa Ö 
Tet/Fax (5ö) 250054 Przedstawiciel w Rybniku, teł (56) 2Ö 550
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Musical “Piaf”

Plebiscytowe plakaty

Agnieszka Matysiak jako Piaf

Nie, nie żałują niczego - słowami jed 
nej z najsłynniejszych piosenek Edith 
P iaf kończy się musical o Jej życiu, o 
Niej samej. Nie żałują też pewnie wi
dzowie, którzy wybrali się do rybnic
kiego teatru, by obejrzeć wzruszającą 
historię małej kobietki o wielkim gło
sie, która z nizin społecznych dotarła 
najwyżej, jak tylko artysta dotrzeć może. 
Przed mikrofonem zawsze była damą 
uwielbianą przez tłumy.

Obok ducha i piosenek Piaf, najmoc
niejszym filarem przedstawienia była 
wykonawczyni roli tytułowej Agnie

szka Matysiak, identyfikująca się ze 
swoją bohaterką całkowicie. Miała jej 
twarz, jej sylwetkę, gesty, jej głos. Te
raz nie dziwi nas już deszcz nagród jaki 
spadł na tę młodą artystkę...

Na sali był również reżyser spektaklu 
Jan Szurmiej, który z wielką stanow
czością wkroczył na scenę, gdy zawio
dła technika. Kiedy w końcowej scenie 
w całkowitych ciemnościach zabrzmiał 
głos Edith Piaf, nie było chyba na sali 
osoby, która nie powstrzymywałaby łez 
wzruszenia... Ir/

Zdj.: soi

Muzyka
w duchu wiedeńskim
Rybniccy melomani mieli okazję do 

wysłuchania w Teatrze Ziemi Rybnic
kiej kolejnego koncertu z cyklu “Wie
czory Ambasad” w wykonaniu orkiestry 
Państwowej Filharm onii Śląskiej w 
Katowicach. Tym razem koncert po
święcono muzyce austriackiej; zorgani
zowano go z okazji Milenium Austrii. 
Gościem honorowym na widowni TZR 
był wicekonsul do spraw kultury Kon-

Dyryguje Marek Kudlicki.

sulatu Republiki Austrii w Krakowie 
Rembert J. Schleicher. Obecni byli 
również członkowie Zarządu Miasta.

O rkiestra zaprezentow ała po raz 
pierwszy w Polsce, “Symfonię lirycz
ną” Aleksandra Zemlinsky’ego, wiedeń
skiego kompozytora polskiego pocho
dzenia, oraz symfonię tzw. “zerową” 
Antona Brucknera. Utwory te, dotąd 
prawie w Polsce nie znane, doczekały 

się wykonania 
koncertowego. 
Sym fonia Ze- 
mlinsky’ego to 
muzyka działa
jąca mocno na 
w y o b r a ź n ię  
słuchacza, mo
mentami wręcz 
i lu s t r a c y jn a ,  
natomiast sym
fonia Bruckne
ra to dz ie ło  
monumentalne. 
M uzykę s ło 
wem w zboga
ciła D anuta

Zdj.: sol

Obmierzło zima
Godejcie co chcecie, ale latośno zima 

niyjednego ju t dokumyntnie wkurzy
ła. Isto robiyła nos za błozna abo za 
ahla. Bez dziyń słońce i nadzieja na 
wiosna, zaś w nocy na paskuda zasy
pała wszystko śniegym.

Po prowdzie porzekadło prawi, te  w 
marcu jak w garcu może być pofyrta- 
no pogoda, ale jezderkusie, niy może 
zima trwać aż do samego lata. Co za 
dużo, to ani koń niy smoże. Takij dłu- 
gij zimy ani nasza olma niy pamiynta- 
jom.

Jak żech ból frópym, starka czynsto 
łosprawiali mi bojka ło pani Zimie. Kej 
ta paniczka pierzyny luftowala i klu- 
pała, to na ziymia śniyg lecioł. Latoś 
isto niy umiała przestać klupać, piy- 
rzo starego sie pozbyła i jeno wsypy j i  
ostały. Bajtle, kere dycko miały śnie
gu za mało, latoś zdonżyły swoje sonki 
i narty pocharatać na górkach i pora 
galot na rzici stargać przy sjyżdżaniu. 
Kierowcy tyż kożde rano mrónczeli pod 
nosym, bo fort musieli z aut śmiatkym 
śniyg łobmiatać i szyby dropać. Nasz 
sprzontacz dzieprym miot komedyjo, 
fort musioł szkrobakom śniyg lodgar- 
niać i pioskym suć aby keryś komor
nik na lodzie niy ukiołzdnół i szlapy 
niy sztołchnół.

Kożdymu już sie isto cni za słońcym

i wiosnom, a nojbardzij tym, kerzy 
majom zegródki. Już dość downo po- 
kupowali kupa lecyjakich nosion a tu 
ani go pyrt, nic niy idzie zaczońć robić 
skuli głęboko zamarzniyntyj ziymi.

Możno kery powie, że Edek nto ala 
na boloku, bo prziznom sie bez bicio, 
że mom zima rod. Kereś rano na wszy
stkich drzewach i krzokach wisiało fo l 
szczybnych kryształków, ani wystawa 
Jablonexu. Stołech jak mamlas z gyal
bom łodewrzytom i tyj szczybnyj deko
racji niy moglech sie nadziwować. 
Okrom tego, jak  długo śniyg leży, jest 
wszyndzie tak bioło i czysto, aże toczy 
bolom.

Przez pora dni śniyg tajoł i już z koż- 
dego kąta zaczon sie pokazywać lo
szki i wy maras, niy ino. Widno zanim 
świyżo trowka przi naszym familoku 
urośnie, bydynty sie kiołzdać zamiast 
po śniegu, po psich g....clt. Trowniki i 
piaskownice som dokumyntnie “nawo
żone” przez wielke i małe psio ki. Te 
“psinca” wcale niy wyglondajom jak  
gęsie pympki, prędzej na grzyby pur- 
cltawy. Jakoś żodyn z właścicieli psów 
niy pomyśloł, że kej sie ino łociepli, 
bajtle pódom bawić sie do piosku abo 
na trownik, kerego przi familoku jest 
ino konszczyneczek. Niy mónt wcale 
nic do psioka, ino do jego pana, kery 
musi mieć choć trochu kultury i zaklu- 
dzać go na taki plac, kaj psinco niko
mu niy wadzi.

Edek

Węgrzyk dzieląc się z publicznością 
refleksjami na temat ducha Wiednia i 
specyficznej atmosfery tego miasta, 
które zawsze sprzyjało i dotąd sprzyja 
artystom będąc dla nich ciągle inspira
cją.

Orkiestrę poprowadził bez partytury 
Marek Kudlicki, znany również pu
bliczności organista - wirtuoz.

Ir/

Kin 3
“APOLLO”

22 marca, 16.00; 23 - 24 marca, 16.00; 
25-28 marca 17.00 - “JUMANJI” 
/USA, 12/
22 marca, 18.00 - “ZAPOMNIJ O PA
RYŻU” /USA, 15/
22 marca, 20.00, 23-24 marca, 18.00, 
20.00; 25-28 marca, 19.00 - “MŁODZI 
GNIEWNI” /USA, 15/

“PREMIEROWE” przy TZR 
22, 24 marca 17.00, 19.15; 25 marca 
17.00; 27-28 marca 17.00, 19.15 - 
“AMERYKAŃSKI PREZYDENT “ 
/USA, 15/ cena 5 zł 
“ZEFIR” Boguszowice 
24-28 marca, 17.00, 19.00 - “DR JE- 
KYLL I PANNA HYDE” /USA, 12/

Estrada
Teatr Ziemi Rybnickiej 

23 marca, 18.00 - występ Państwowe
go Zespołu Pieśni i Tańca “ŚLĄSK”, 
cena 17,00 zł

Teatr
Teatr Ziemi Rybnickiej

25 marca, 9 .0 0 ,11.00; “KRÓL LASU” 
- bajka, cena 4,00 zł

Dom Kultury - Boguszowice 
27 marca, 8.30,10.00, kabaret dla mło
dzieży do tekstów Hemara w wyk. ak
torów scen krakowskich

' Koncerty N
Teatr Ziemi Rybnickiej

26 m arca , 18.00, R ecita l LIDII 
GRYCHTOŁÓWNY, cena 6,00 zł

Wystawy
Muzeum - Stary Ratusz 

W ystaw y stałe: RYBNIK - M OJE 
MIASTO oraz “CECHY RZEMIEŚL
NICZE W MIASTACH GÓRNEGO 
ś l \ \S K A ” 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/ 

Galeria TZR
W ystawa prac LUDWIKA HOLE-
SZA
Miejska Biblioteka Publiczna
W ystaw y: M IĘD ZY N A R O D O W Y  
DZIEŃ KSIĄŻKI DLA DZIECI oraz 
“TADEUSZ KOŚCIUSZKO”. /gw/

Dokładnie w 75. rocznicę Plebiscytu na 
Górnym Śląsku, w środę 20 marca tego roku 
uczniowie klas trzecich IV LO w Rybniku- 
Chwałowicach przygotowali wystawę ko
pii polskich plakatów plebiscytowych.

Wykonały je Aleksandra Terkiew icz, 
Elżbieta Krukowska, Justyna Maćko
wiak, Elżbieta Małolepszy i Monika Lip
ka. Na Rynku ustawiono dziewięć plansz z 
plakatami, zaś przechodzącym osobom roz
dano dwa i pół tysiąca karteczek, na których 
widniała kopia pieczątki komisji plebiscy
towej oraz krótka informacja o rocznicy 75- 
lecia Plebiscytu i pomysłodawcach wysta
wy. Jej autorzy okleili wszystkie słupy ogło
szeniowe w centrum miasta kilkuset po
mniejszonymi odbitkami kserograficznymi 
plakatów. W ten sposób uczniowie IV LO 
uczcili rocznicę Plebiscytu oraz przypo
mnieli o niej wielu rybniczanom. Dali rów
nież pokaz swojej przedsiębiorczości, gdyż 
cała akcja nie kosztowała więcej niż sto no
wych złotych. Wystawacieszyła się dużym

Kopia jednego z plakatów wystawy, 
który w oryginale miał podpisy w języ
ku niemieckim, francuskim i polskim: 
“Dowodem na wyższość Niemców jest 

fakt, że pracują na górze a Polacy na 
dole”

Wystawa na Rynku cieszyła się dużym zainteresowaniem przechodniów...

zainteresowaniem, a wielu 
oglądających żywo reagowa
ło na treść plakatów: Kaj 
mom iść głosować? Ja, jo  pa- 
miyntom tamte czasy! To z 
tamtych czasów macie tak 
dobrze zachowane plakaty? 
Można to kupić? Mama, patrz 
jakiefajne komiksy; Ale świet
na sprawa; Bardzo dobiy po
mysł; To mi się nie podoba. 
Zaś na pytanie dlaczego nie 
ma niemieckich plakatów, 
op iekujący  się w ystaw ą 
uczniowie odpowiadali: A 
dlaczego pan/pani takiej wy
stawy niemieckich plakatów 
plebiscytowych nie zorgani
zowali?

szot

Słup ogłoszeniowy przy ulicy Zamkowej. Można 
sobie wyobrazić, że przed 75 laty rybnickie slupy 
były oblepione identycznymi plakatami plebiscy
towymi

Rybnickie motywy pasyjne

Przedstawiamy dzisiaj fragment 
ósmej stacji Drogi Krzyżowej z 
Bazyliki św. Antoniego w Ryb
niku. Rzeźba pokazuje scenę kie
dy Chrystus spotkał i nauczał na 
swej drodze na Golgotę płaczące 
nad nim niewiasty. Ta scena 
oprócz swojego wymiaru teolo
gicznego ma również swój wymiar 
czysto ludzki; przedstawia kobie
ty po ludzku współczujące prześla
dowanemu.

SZOŁ
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GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825
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Kiedy w listopadzie 1918 roku zakoń

czyła się pierwsza wojna światowa, od 
głównego agresora w tym konflikcie, a 
więc Niemiec, państwa zwycięskie do
magał)' się odszkodowań wojennych i 
zwrotu zabranych wcześniej ziem. Fran
cja odzyskała prawa do Lotaryngii i Al
zacji, zaś Polakom marzył się prastary 
Śląsk. W zwołanej po wojnie międzyna
rodowej konferencji pokojowej w We
rsalu pod Paryżem zwycięskie mocarstwa 
i przedstawiciele pozostałych państw 
europejskich podpisały 28 czerwca 1919 
roku traktat pokojowy. W artykule “88” 
tego dokumentu poruszono interesujący 
Polaków problem Śląska:

“Art. 88. W części Górnego Śląska, 
położonej w granicach niżej opisanych 
mieszkańcy zostaną powołani do wypo
wiedzenia się przez głosowanie, czy ży
czą sobie przyłączenia do Niemiec czy 
też do Polski... ”

Mimo, iż Niemcy oficjalnie deklarowa
li zastosowanie się do postanowień we
rsalskich, w rzeczywistości nie mieli za
miaru pozbywać się ani skrawka tej bar
dzo dochodowej śląskiej prowincji. 
Zwłaszcza, że niemieckie intencje popie
rała Anglia i Włochy, które bojąc się 
nadmiernego wzrostu potęgi Francji, 
chciał)' poprzez Śląsk wzmocnić Niem
cy. Ogłoszenie plebiscytu odwlekano 
więc w nieskończoność, co było korzy
stne dla Niemiec, gdyż Śląsk w tym cza

sie był częścią ich państwa. Dopiero 
wybuch Pierwszego Powstania Śląskie
go w sierpniu 1919 roku sprawił, że pań
stwa zachodnie wysłały na Górny Śląsk 
Commission Interalliée de Gouverne
ment et de Plebiscite de Haute-Silesie 
/Międzysojusznicza Komisja Rządząca i 
Plebiscytowa Górnego Śląska/. Komisja, 
którą tworzyli przedstawiciele Włoch, 
Francji i Anglii z zapleczem wojskowym 
przejęła władzę na górnośląskim obsza-

, ■......................... w |
Commission liileraiiiée de Gouvernement T 
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Ta karta identyfikacyjna spełniała 
funkcję dowodu osobistego na górno
śląskim obszarze plebiscytowym i na 
je j podstawie stwierdzano tożsamość 
przed dopuszczeniem do urn plebiscy
towych w marcu 1921 roku

rze plebiscytowym w lutym 1920 roku. 
To jednak w praktyce wcale nie zmniej
szyło niemieckich wpływów na tych te
renach, a terminu plebiscytu wciąż nie 
ustalono. Niemcy, ale również Włosi i 
Anglicy mieli zamiar “rozwiązać pro
blem” przez przeczekanie i zmęczenie 
Ślązaków, którzy byli za powrotem ich 
ziemi do Polski. Górnoślązacy jednak 
byli uparci i po Drugim Powstaniu Ślą
skim w sierpniu 1920 roku świat zoba
czył, że problemu Ślązaków nie da się 
zlekceważyć. Termin Plebiscytu ustalo
no na niedzielę 20 marca 1921 roku, a 
odpowiednie rozporządzenie mówiło: 
“Prawo głosowania będzie przyznane 
każdej bez różnicy płci, osobie, która 
czyni zadość warunkom następującym: - 
mieć będzie ukończonych 20 lat w dniu 
1 stycznia tego roku, w którym plebiscyt 
się odbędzie; - urodziła się na obszarze 
podlegającym plebiscytowi albo też ma 
swoje stałe tu miejsce zamieszkania, - 
każdy będzie głosował w gminie, gdzie 
ma stałe miejsce zamieszkania, albo, je 
żeli nie ma stałego miejsca zamieszka
nia, to na obszarze gminy w której się 
urodził”.

Dopuszczenie do głosowania osób nie 
mieszkających na Górnym Śląsku, a je 
dynie tu urodzonych, wydawało się po
czątkowo stronie polskiej czymś całko
wicie naturalnym. Podczas Plebiscytu 
okazało się jednak, że dzięki prawnej 
“furtce” rząd niemiecki zwiezie na czas

głosowania około 350 tysięcy tzw. “emi
grantów plebiscytowych ”, którzy zgo
dnie ze świadectwami urodzenia mogli 
glosować. Było sprawą oczywistą, że 
“emigranci” oddali swój głos za Niem
cami.

Oficjalne wyniki Plebiscytu potwierdzo
ne podpisem przewodniczącego gen. Hen- 
ri le Ronda ustalono 24 kwietnia 1921, roku 
zaś do publicznej wiadomości 7 maja 1921 
roku podała je “Gazeta Urzędowa Górne
go Śląska”, gdzie czytamy: 
“Międzysojusznicza Komisja Rządząca 
i Plebiscytowa, na podstawie protokołów 
weryfikacyjnych działań plebiscytowych 
dla okręgów głosowania na terytorium 
plebiscytowym Górnego Śląska oraz na 
podstawie sprawozdań dyrekcji służby 
administracyjnej plebiscytu, postanawia: 
uznać za ważny przebieg plebiscytu w 
okręgach głosowania z zatwierdzeniem

ważności wyników liczbowych odda
nych głosów”.

A wyniki były następujące: za Niem
cami dodano 707 ty sięcy głosów /59,6 
procent/, zaś za Polską 479 tysięcy gło
sów /40,4 procent/. Jeżeliby jednak  
odliczyć Niemcom głosy “emigrantów 
plebiscytowych ”, ich wygrana zmniejszy 
się do 52,7 procent. Wygrana Niemców 
zmniejszyłaby się również gdyby w ple
biscycie nie brali udziału mieszkańcy 
bardzo zgermanizowanego powiatu głub- 
czyckiego, który Polacy chcieli oddać 
Niemcom bez plebiscytu. Tak czy ina
czej, liczbowo Plebiscyt wygrali Niem
cy. Jednak jeżeli weźmiemy pod uwagę 
powyższe argumenty, a przede wszyst
kim fakt, że Górny Śląsk od ponad 600 
lat nie miał łączności z polską Macierzą 
nie możemy nie dostrzec tej potężnej siły 
polskości, jaka przetrwała na Śląsku, rzą
dzonym przecież przez obcych: Che- 
chów, Austriaków i Niemców. Kiedy do
kładnie rozważymy aspekty Plebiscytu, 
to czyż nie można zaryzykować wniosku, 
że w kontekście ostatnich 600 lat dzie
jów Śląska Plebiscyt ten wygrali Pola
cy?

* * *
Wola Górnoślązaków wyrażona “za Pol
ską” w marcu 1921 roku w Plebiscycie 
oraz w maju i czerwcu 1921 roku w Trze- 
cim Powstaniu Śląskim spowodowała, że 
Rada Ambasadorów 20 października 
1921 roku przydzieliła Polsce około 30 
procent terytorium plebiscytowego, na 
którym jednak znajdowała się większość 
górnośląskiego przemysłu. Tak powsta
ło Województw '0 Śląskie ze stolicą w 
Katowicach, którego jednym z miast po
wiatowych był Rybnik.

M a r ek  S zołtysek
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Go dały ptoki 
z rynkowy/latarni
Ptok piyrwszy:

A dyć te Slązoki 
To są dziwne ptoki!
W powstaniach z Niymcami 
sie biyli,
A po tym do Rajchu jeidziyli!

Ptok drugi:
A cóż to w tym je  dziwnego?
Dyć my tyż roku łońskiego 
Wybrali coś “czerwonego ”, 
Downij przeca niychcianego! 

Ptok trzeci:
Tak to już je  łod Mojżyszo,
Że ludziom sie w gowach miyszo. 
Egipskie chcą przelyźć wrota,
I czcić cielika ze złota!

/fra-szoł-ka/
___________________________ >

Gdzie zrobiono to zdjęcie?

îiiuro ’ay

W Rybniku, tak jak na całym Śląsku 
głosowanie odbywało się w szkołach i 
urzędach. Głosujący, po stwierdzeniu ich 
tożsamości, dostawali dwie kartki plebi
scytowe z pieczątką komisji. Na jednej 
kartce widniał napis “Polska - Polen ” a 
na drugiej “Deutschland- Niemcy”.

W powiecie rybnickim większość, bo 
aż 65,2 procent głosów oddano na Pol
skę. Jednak w trzech miastach tego po
wiatu czyli w Rybniku, Żorach i Wodzi
sławiu mieszkańcy opowiedzieli się za 
Niemcami. W miastach mieszkało bo
wiem dużo Niemców, a inni, którzy na
wet byli ducha polskiego, bali się. Uwie
rzyli oni bowiem niemieckiej propagan
dzie, która przekonywała, że wraz z na
staniem na Śląsku polskich rządów, upa
dnie przemysł, będzie bezrobocie i bie
da. Zatem ludzie w miastach, mając wię
cej do stracenia, w dużym odsetku gło
sowali za Niemcami. A jak konkretnie 
wyglądały wyniki głosowania plebiscy
towego w Rybniku?

W dniu Plebiscytu w Rybniku upraw
nionych do głosowania było 6928 oby
wateli, z czego 1080, czyli 15,6 procent 
było tzw. “emigrantami plebiscytowymi”,

Zdjęcie zamieszczone obok zro
bione zostało w Rybniku w mar
cu 1921 roku. Widzimy na nim 
pracowników Biura Wywiadow
czego Polskiego Komitetu Plebi
scytowego w Rybniku przed jego 
siedzibą. Niestety, nie znamy 
osób z fotografii, nie wiemy też 
przedjakim budynkiem zdjęcie to 
zostało zrobione. Z  tyłu po pra
wej widać fragment charaktery
stycznego murowanego płotu. 
Może ktoś z czytelników rozpozna 
to miejsce lub ludzi?
Prosimy o kontakt!

Jak głosowano w Rybniku?
którzy przybyli tylko na czas plebiscytu, 
zgodnie z sugestią niemieckiej admini
stracji. Do plebiscytowych urn poszło 
tego dnia 6670 obywateli, czyj i frekwen
cja wyborcza była bardzo wysoka i 
osiągnęła aż 96,3 procent. Za Niemca
mi głosowało w Rybniku 4714 obywa
teli, co stanowi 70,7 procent głosów, zaś 
za Polską głosowało tylko 1943 obywa-

ce w obszar miasta Rybnika jako jego 
dzielnice. Za Polską głosowało: w Bo- 
guszowicach - 81 procent, w Chwałowi- 
cach - 61,9 procent, w Chwałęcicach - 
85 procent, w Golejowie - 86,4 procent, 
w Gotartowicach - 87,8 procent, w Kło- 
kocinie - 92,2 procent, wNiedobczycach 
- 82,5 procent, w Popielowie - 81,1 pro
cent, w Kamieniu - 84,5 procent, w Wie-

Siedzibą Polskiego Komitetu Plebiscytowego w Rybniku była kamienica przy 
ulicy 5 h». Jana nr 2 vis a vis starego kościoła. Do dziś w tym miejscu umie
szczona jest na ścianie pamiątkowa tablica

teli, czyli 29,1 procent. Nieważnych od
dano tylko 13 głosów, czyli 0,2 procen
ta. Gdyby jednak dokonać teoretyczne
go zabiegu i odliczyć głosy “emigrantów 
plebiscytowych”, które niewątpliwie 
wzmocniły listę niemiecką otrzymamy 
następujący wynik: za Polską 34,6 pro
cent głosów, a za Niemcami 65 procent 
głosów. Jak by więc nie liczyć, Rybnik 
głosował wtedy za Niemcami, podobnie 
jak Żory - 69,2 procent za Niemcami, czy 
Wodzisław - 71,5 procent za Niemcami. 
Natomiast na wsiach powiatu rybnickie
go większość mieszkańców opowiedziała 
się zdecydowanie za Polską podobnie 
jak podrybnickie wsie, dzisiaj wchodzą-

lopolu - 83,4 procent, na Zamysłowie - 
83,9 procent oraz w Zwonowicach - 82,4 
procent głosów za Polską. Gdyby się za
tem pokusić i policzyć średnią wyników 
Plebiscytu na terenie Rybnika i wyżej wy
mienionych podrybnickich wsi, które 
dzisiaj są dzielnicami Rybnika, uzyska
my 56 procent głosów za Polską a gdy
by jeszcze odliczyć głosy niemieckich 
em igran tów , liczbę tę należałoby 
podwyższyć o około 10 procent.

/SZOŁ/
Opracowano na podstawie oficjalnych 
wyników' Plebiscytu opublikowanych 
7 maja 1921 roku przez “Gazetę Urzę
dową Górnego Śląska”.

5GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Zarząd Miasta informuje
V______________________________________________________________________ J

ZARZĄD MIASTA RYBNIKA

poszukuje kandydata na stanowisko

dyrektora
Rybnickiego Centrum Kultury

Wymagane: wykształcenie wyższe oraz doświadczenie w organi
zowaniu imprez artystycznych, kultura osobista i umiejętności 
menadżerskie.

Oferty zawierające: życiorys, opis pracy zawodowej i dokumenty 
poświadczające posiadane kwalifikacje należy składać w Dziale 
Kadr Urzędu Miasta, ul. Chrobrego 2, pokój nr 58 /II piętro/.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
ogłasza otwarcie postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji 
z zachowaniem konkurencji na przegląd instalacji gazowej 

w budynkach administrowanych przez ZGM.
Zaproszenie do składania ofert zawierające wykaz budynków oraz konkretyza

cję zamówienia należy odebrać w siedzibie ZGM, ul. 3 Maja 12, II piętro, p. 19.
Oferty wstępne należy składać w kancelarii pokój nr 10 do dnia 9.04.1996 r. 

do godz. 15.00.
Osobą upoważnioną do udzielania informacji związanych z postępowaniem jest 

inż. Ewa Bronek.

Zarząd Miasta Rybnika ogłasza
PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMO

ŚCI POŁOŻONEJ W RYBNIKU PRZY UL. ŚW. JADWIGI 13 STANO
WIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY 3/4 NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość zabudowana w Rybniku przy ul. Św. Jadwigi oznaczona parcelą 
nr 1573/223 na k.m 1 obręb Smolna zapisana w KW 36444 będąca własnością 
Gminy Miasta Rybnika w 3/4 części o pow. 625 m kw.

Cena wywoławcza gruntu i składnika budowlanego 3/4 w/w nieruchomości 
wynosi: 19.104,00 zł

W/w nieruchomość obciążona jest prawem określonym w dz. III wyżej podanego 
numeru Ks. wieczystej.

Do przetargu mogą przystąpić:
dotychczasowi najemcy, stępni, wstępni, pełnoletnie rodzeństwo oraz osoba pozosta
jąca faktycznie we wspólnym pożyciu małżeńskim z najemcąstale do dnia przetargu. 
Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Lokalowego Urzędu Miasta 
teł. 24-168

Przystępując do przetargu zobowiązani są wnieść vadium w wys. 10 procent cen} 
wywoławczej które należy wpłacić najpóźniej do dnia przetargu do godz. 9.30 w 
kasie tut. Urzędu Miasta przy ul. Chrobrego 2.
Dodatkowo należy wpłacić koszt organizacyjny w wys. 15,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 26.03.1996 r. o godz. 11.00 na I-piętrze sala nr 37 
w budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2 .
W przypadku wygrania przetargu vadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieru
chomości.
Vadium przepada w przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego.

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.

Zarząd Miasta Rybnika 
o g ł a s z a

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA NAJEM  
LOKALI UŻYTKOWYCH

NA STAWKĘ MIESIĘCZNĄ CZYNSZU ZA 1 M KW. POW. UŻYTKO
WEJ NA DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWO-GOSPODARCZĄ

Lp. Usytuowanie Pow. lokalu Wizja Stawka Wadium
lokalu w m kw. w dniu godz. wyjściowa w wyrs.

1. Kościuszki 61 106,50 19.03.96r. 9-11 14,50 500,00
2. Zebrzydowicka 2 50,00 20.03.96r. 9-11 6,00 500,00
3. Orzeszkowej 9 25,00 21,03.96r. 9-11 6,00 500,00
4. Wodzisławska 4 82,00 22.03.96r. 9-11 6,00 500,00

/oficyna/

Do stawki czynszu za 1 m kw. pow. użytkowej naliczony zostanie obowiązujący 
podatek Vat w wys. 22 procent.

B liższych  in fo rm acji u dz ie la  N aczeln ik  W ydziału  L okalow ego U rzę
du M iasta R ybnika tel. 24-168 , 25-344. P rzetarg  odbędzie w dniu 28 
m arca 1996 r. o godz. 10.00 w sa li nr 37 I p iętro  w budynku U rzędu  
M iasta R ybnika przy ul. C hrobrego 2.
W adium  należy w płacić  w kasie  U rzędu M iasta  R ybnika najpóźn ie j w 
dniu prze targu  do godz. 9 .30.
D odatkow o należy  w płacić  koszt o rgan izacy jny  p rze ta rgu  w w ysokości 
15,00 zł od jedne j pozycji. W adium  przepada  w przypadku  uchy len ia  się 
od zaw arcia  um ow y u czestn ika  w ygryw ającego  p rzetarg . U czestn ik  p rze 
targu w in ien  zapoznać się z regu lam inem  prze ta rgu , k tóry  je s t do w zg lą
du w W ydzia le  L okalow ym  U rzędu M iasta przy ul. 3 M aja 12. 
Zastrzega się prawo wyboru ofert oraz unieważnienie przetargu bez podania przy
czyny.
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O g ło s z e n ia  d r o b n e j

SPRZEDAM
Poloneza 1600, 1989 r.; 

58 tys. km.
Cena 7.300 zł

Tel. 28445

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

WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK  

tel. 27-616

Centrala Handlowa “HEJS” 
zatru d n i na a trak cyjn ych  

w aru n k ach
PRACOWNIKA
HANDLOWEGO.

Oferty pisemne proszę składać 
listownie:

Centrala Handlowa “HEJS” 
41-200 Sosnowiec 

ul. Zwycięstw a, tel. 66-41-08, 
69-53-23

FPHU “RAFAŁ”
Rybnik, ul. Sosnowa 5, tel./fax 23421 
Gliwice, ul. Okrężna 16, tel./lax 032/ 1320581 
Sosnowiec, ul.Armii Krajowej 64, tel./fax 032/ 
1636697 ____

B r a m y :
* garażowe uchylne i skrzydłowe
* wjazdowe przesuwne i skrzydłowe
* rolowane - zdalnie sterowane
* ogrodzenia
* stolarka aluminiowa
* rolety zewnętrzne

Dowolne wymiary 
Kompletna obsługa klienta

N ow y sklep
* Przy ulicy Chw ałow ickiej (za m o
stem ) o tw orzono  sklep , w którym  
możemy kupić m.in. butle gazowe, 
grzejniki, itp.

Przeceny
* Paw ilon handlow y “W anda” na 
N ow inach przecenił farby, lakiery, 
kleje, itp. artykuły chem iczne.
* Sklep “M aw ex” przy ulicy Rynek 
15 przecenił bluzki, spódnice i su
kienki nawet o 80 proc.
* O dzież dam ską o 23 proc. przece
nił sklep “P ew ex” przy Placu Koper
nika 2.
* Buty narciarskie “A lp ina” po niż
szej cenie możemy kupić w sklepie 
sportowym  przy ulicy Zamkowej.

W raz ie  p o trzeb y
v __________________________________ ____________________________________y

TELEFONY ALARMOWE 
POG. RATUNKOWE: 999, 23-666 
STRAŻ POŻARNA: 998, 22-277 
POLICJA: 997, 21-091
STRAŻ MIEJSKA: 27-254 w godz. 6.00-22.00 
POG. WETERYNARYJNE: 22-461 
POG. GAZOWE: 23-419, po godz. 15.00 - 55-37-91 
POG. ENERGETYCZNE: 210-71
POG. WODNO-KANALIZACYJNE: 236-81, 261-92, 266-47 
POG. KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ - DYSPOZYTOR: 21-820 
POG. CIEPŁOWNICZE: 249-56, 246-45 
POMOC DROGOWA: 27-569
WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE: 26-599 
POGOTOWIE RATUNKOWE KOLEJOWE: 22-638 
POGOTOWIE RATOWNICTWA GÓRNICZEGO: 55-12-89 
POGOTOWIE ZIMOWE: 21-233 
MIEJSKI OŚRODEK DYSPOZYCYJNY: 21-000

TELEFONICZNE SŁUŻBY INFORMACYJNE 
INFORMACJA: PKS 22-242, PKP 23-009, WPK 21-820 
INFORMACJA O NUMERACH TELEFONÓW: 913 
NADAWANIE TELEGRAMÓW: 900, 905 
ZAMAWIANIE ROZMÓW MIĘDZYMIASTOWYCH: 900 
BUDZENIE TELEFONICZNE: 900 
ZEGARYNKA: 926
INFORMACJA I REKLAMACJA MIĘDZYMIASTOWA:909 
ZAMAWIANIE ROZMÓW MIĘDZYNARODOWYCH: 901 
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 22 do 28 marca, apteka, 
ul. Orzepowicka 20b, Rybnik, tel. 28597

'EKSPRESS 
Rybnik, Reja 2 FUJICOLOR

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

V.
4 zdjęcia paszportowe - tylko 6 zł,-

"Dziś fotografujesz -  dziś masz zdjęcia'

i  CENNIK OGŁOSZEŃ 11/ GAZECIE RYBNICKIEJ A

O l cm 2 - 1 zl 
0 1 słow o - 0 ,60  zł 

w artykułach 
sponsorowanych

0 1 /4  strony - 150zł 
0 1/2 strony - 270zł 
0 3 /4  strony - 350zł 
0 1 strona - 5 0 0 z ł do

...U NAS 
SZYCHO 
I TANIO

cen  doliczam y VAT

Środowa Giełda Cenowa
Mięso schab wołowe

extra
szynka wp. 
gotowana śląska

R a c ib o rska  11 9,90 11,60 13,60 7,40

Hala Mięsna, 3 Maja 9,20 9,90 14,90

T A R G 9,00 - 9,70 9,80-11,70 12,50-14,00 6,80-8,40

Owoce/Warzywa pom idory pomarańcze marchewka ziem niak i

R a c ib o rska  15 6,90 3,60 0,70 0,65

M ie jsk a  2 8,00 4,50 0,80 0,80

T A R G 6,00 2,00 - 2,50 0,70 - 0,80 0,60 - 0,70

S p o ż y w c z e m asło cuk ie r ja jko mąka

R a c ib o rska  15 2 2 7 g -1,70 2,18 0,34 1,20

R a c ib o rska  2 7 227g -1,80 1,85 0,32 1,10

T A R G 250g -1,80 1,85-1,90 0,25 - 0,31 1,00-1,85

Waluty 100
do la rów

100
m arek

100 koron 
cze sk ich

100 franków 
francuskich

Pew ex "D u ż y " 254,00/257,00 172,50/175,00 9,30/9,50 51,00/51,70

Delikatesy, ul. Miejska 254,00/257,00 172,50/175,00 9,30/9,50 50,50/51,00

G al lux , R y ne k 254,00/257,00 172,50/175,00 9,30/9,50 50,70/51,50

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825
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Grają do końca
Pomimo, iż koszykarki RMKS-u 

Partners Rybnik mają już zapewnio
ną drugą lokatę w ligowej tabeli, nie 
spuszczają jednak z tonu i wszystkie 
mecze traktują pow ażnie. Tym razem 
udały się do Brzegu aby tym utrzeć 
nosa koszykarkom ASK Merkurego, 
wygrywając dość wyraźnie 92 : 58 / 
44-22/

Jak zwykle początek spotkania był 
wyrównany i do 8. min. spotkania na 
tablicy świetlnej widniał najczęściej 
wynik remisowy. Jednak w 8. min. na 
parkiet weszła M. Nikitienko, która za
grała bardzo dobry fragment gry, rzu
cając na samym początku 3 kosze, co 
dało rybniczankom kilkupunktowe pro
wadzenie. W 11. min. rybniczanki pro
wadziły już 22 :12 i od tego momentu 
mecz przebiegał pod ich dyktando.

Rybniccy trenerzy potraktowali to 
spotkanie szkoleniowo, wpuszczając na 
parkiet młodsze zawodniczki, które pod 
żadnym względem nie ustępowały swo
im starszym koleżankom. W drugiej po
łowie przewaga rybniczanek była je 
szcze bardziej wyraźna. Przede wszyst
kim skuteczna gra w ataku i ostrożna 
gra w obronie pozwalały na powiększa
nie przewagi. Od 10. min. II połowy na 
parkiecie pojawiły się tylko juniorki, 
które do końca utrzymały wywalczoną 
wcześniej przewagę. Na tablicy królo
wała A. Tomaszewska, która według 
opinii trenerów w ciągu ostatnich trzech 
miesięcy poczyniła wielkie postępy, co 
niewątpliwie jest także zasługą M. Ni
kitienko, z którą Agata na treningach 
walczy o każdą piłkę. W spotkaniu tym 
punkty dla RMKS-u Partners zdobyły: 
G. Fulbiszewska - 18, M. Nikitienko 
- 16, A. Kuszka - 15, L. Marczenko - 
13, D. Sęk - 8, A. Grelak i A. Toma
szewska po 7, G. Troszka - 5, N. Skra- 
go - 2 i A. Kuśmirak - 1.

Oto pozostałe wyniki 20. kolejki i li
gowa tabela:
GRUPA“A” :
Cieszynianka Cieszyn - Mix Electronics / 
Korona Kraków 56 : 86 723:38/
Wisła II /Górnik Wieliczka-Rokita /AZS 
Uniwersytet Wrocław 59:77 728:46/

Lew Legnica - Stal Stalowa Wola 73:57 / 
34:40/
AZS AWF Kraków - Stal Bobrek Bytom 
67:66 /58:58, 26:27/
Pauzował Glinik Gorlice.

W zaległym meczu: Mix Electronics 
/K orona-A SK  Merkury Brzeg 72:57/ 
43:26/.

I .Glinik Gorlice
2. RMKS Partners
3. Rokita/AZS Wr.
4. Korona Kraków
5. Wisła II/Gómik 
6.Stal Stalowa W.
7. Lew Legnica
8. ASK Merkury
9. AZS AWF Kr.
10. Cieszynianka
II .Stal Bobrek

18 36 1665 : 873
18 34 1436 : 1067
19 33 1379 : 1162
18 32 1319 : 1058
19 30 1360 : 1359
18 25 1024 1263
18 24 1103 : 1318
18 23 1136 : 1371
18 22 968: 1300
18 21 1081 : 1432
18 20 1132 : 1400

A już jutro ostatni mecz ligowy wr 
Rybniku. O godz. 16.30 rozpocznie 
się spotkanie, w którym rywalem  
RMKS Partners będzie Cieszynian
ka Cieszyn. Warto przyjść i swoim  
kibicowaniem podziękować całej ryb
nickiej drużynie za emocje jakimi nas 
obdarowała w tym sezonie i pogra
tulować sukcesu, który jest rezulta
tem ciężkiej pracy trenerów i zawo
dniczek.

* * *
Juniorki RMKS-u Partners w półfina
łach ogólnopolskich

W środę 13 marca w Bytomiu junior
ki RMKS Partners spotkały się z bytom
ską drużyną w finale makroregionu ślą
skiego. Wcześniej w fazie zasadniczej 
rybniczanki czterokrotnie ulegały w 
Bytomiu miejscowym juniorkom  co 
budziło pewne obawy przed pojedyn
kiem finałowym. Jednak znakomita 
gra koszykarek i bardzo dobre popro
w adzenie zespołu przez trenerów  
przechyliło szalę zwycięstwa na stro
nę rybniczanek, które pokonały dość 
wyraźnie MOSM Bytom 65 : 44 /36 : 
15/.

W spotkaniu tym punkty dla RMKS -u

--------------------------------------

K ro n ik a  p o l ic y jn a

Sekcja wykazała: zawał!
W “Gazecie Rybnickiej” z piątku 8 mar
ca podaliśmy w Kronice Policyjnej wia
domość o zgonie 46-letniego mężczyzny, 
który zmarł w karetce pogotowia ratun
kowego 29 lutego br. Podaliśmy wtedy, 
zgodnie z przypuszczeniami policji i le
karza pogotowia, że śmierć nastąpiła na 
skutek zatrucia “lizolem”. Jednak po za
rządzonej przez prokuraturę sekcji 
zwłok okazało się, że mężczyzna ten 
zmarł na zawał serca, co podajemy i 
podkreślamy na wyraźną prośbą ro
dziny zmarłego.

Kieszonkowiec
W czwartek 14 marca w godzinach po
między 10.30 a 14.00 przy ulicy Miej
skiej skradziono kobiecie torebkę, w 
której znajdowały się dokumenty i 450 
złotych. Natomiast następnego dnia w 
piątek 15 marca prawdopodobnie ten sam 
złodziej-kieszonkowiec okradł trzy kobie
ty w “czerwonych” autobusach na tere
nie Rybnika. Pierwszej kradzieży doko
nano w autobusie linii “437” gdzie zło
dziej skradł 250 złotych, zaś w autobusie 
“586” skradziono aż 1020 złotych. Trze
cia kradzież miała miejsce w godzinach 
wieczornych w autobusie “587” i tam nie

znany sprawca skradł dokumenty i port
fel z 20 złotymi. Tego samego dnia już 
nie kieszonkowiec, lecz rabuś zrabował 
zuchwale nieletniej dziewczynie 30 zło
tych. Zdarzenie miało miejsce w Bogu- 
szowicach na ul. Patriotów.

“Wisienka”
W piątek 15 marca o godz. 2.00 patrol 
policji zatrzymał po pościgu czterech 
mężczyzn, którzy włamali się do baru 
“Wisienka” w Boguszowicach. Złodzie
je wybili szybę w drzwiach bocznych lo
kalu. Sprawcy zamierzali skraść ze środ
ka alkohol, papierosy i sprzęt gospodar
stwa domowego za około tysiąc złotych.

Na gorącym uczynku 
W poniedziałek 11 marca patrol policji po 
pościgu zatrzymał sprawców kradzieży w 
piwnicy bloku przy ul. Dąbrówki. Złodzie
je skradli tam wiele przedmiotów o łącz
nej wartości 2,8 tysiąca złotych. Zaś we 
czwartek 14 marca patrol policji zatrzymał 
na gorącym uczynku dwóch 17-latków, 
którzy włamali się do sklepu odzieżowe
go w pawilonie handlowym przy ul. Grun
waldzkiej, skąd zamierzali skraść odzież.

Odnalezione audi
W niedzielę 17 marca o godz. 22.50 pa
trol policji ujawnił porzucony na ul. Na- 
cyńskiej samochód audi 80. Auto to zo
stało wcześniej skradzione na terenie Wo
dzisławia.

Partners zdobyły: A. Kuszka - 31 /3x3/ 
, A. Grelak i A. Tomaszewska po 10, 
P. Mikołajek - 6, G. Troszka - 4, A. 
Szalony i A. Kuśmirak po 2, D. Sęk. 
Zwycięstwo w tym finale dało rybni
czankom awans do turnieju półfinało
wego mistrzostw Polski juniorek, który 
odbędzie się w dniach 12- 14  kwietnia 
i prawdopodobnie rywalem rybniczanek 
będzie drużyna MOS Ślęza Wrocław, 
Stal Stalowa Wola i Glinik Gorlice. Z 
tego półfinału dwie najlepsze druży
ny awansują do turnieju finałowego, 
który odbędzie się w R ybniku w' 
dniach 10 - 14 maja.

M. T roszka

Ciekawscy kibice
W ubiegły piątek w siedzibie Rybnic

kiego Speedway Fan - Clubu, która mie
ści się w budynku lekkoatletycznym sta
dionu odbyło się spotkanie kibiców ryb
nickiego żużla z przedstawicielami Ryb
nickiego Klubu Motorowego. Na zapro
szenie prezesa Fan - Clubu na spotkanie 
z kibicami przybyli: J. Gryt - trener, J. 
Cycuła - dyrektor klubu. A. Grzybow
ski - prezes, A. Skupień - kapitan zespo
łu, a także P. Szweda i J. Pisarek.

Pytania zadawane przez rybnickich ki
biców dotyczyły okresu przygotowaw
czego, sprzętu, młodzieżowców, celu jaki 
stawia sobie cały zespół na ten sezon, 
zawodników zagranicznych, dodatko
wych imprez organizowanych na rybnic
kim stadionie.
Z odpowiedzi wynikało, że żużlowcy 
RKM-u zrobią wszystko, aby w tym roku 
wywalczyć awans do ekstraklasy, jednak 
każde lepsze miejsce od piątego będzie 
już sukcesem. Jeżeli rybniccy żużlowcy 
po kilku pierwszych rundach będą pla
sować się w czołówce II ligi, kierownic
two klubu będzie starało się podpisać 
kontrakt z którymś z bardzo dobrych za
wodników zagranicznych.

Jeżeli zawodnicy zagraniczni zakon
traktowani przez RKM będą na trenin
gach przegrywać z rybnickimi żużlow
cami, ich starty w RKM będą stały pod 
wielkim znakiem zapytania.

Według trenera J. Gryta cały zespół pod 
względem sprawnościowym jest bardzo 
dobrze przygotowany do sezonu. Wszy
scy pracowicie przygotowują się na sali 
gimnastycznej i siłowni, a pewną nowo
ścią w tym sezonie będąćwiczenia ogól
norozwojowe, które będą miały miejsce 
2 x tygodniowo przez cały sezon. Jeśli 
chodzi o sprzęt to M. Korbel, A. Sku
pień i bracia Fliegertowie mają motocy
kle z leżącym silnikiem, także jeden taki 
motocykl do dyspozycji będzie miała 
żużlowa szkółka.

Na początku sezonu piątka rybnickich 
młodych żużlowców będzie ubiegać się 
o licencję żużlową i czynione są stara
nia, aby taki egzamin odbył się w Rybni
ku, a to zależy od głównej komisji spo
rtu żużlowego. Kierownictwo klubu bar
dzo liczy na rybnicką młodzież, która w 
rozgrywkach krajowych w kategorii mło
dzieżowców powinna walczyć o najwyż
sze trofea. Poza tym M. Węgrzyk i E. 
Sosna /w Krakowie/ a K. Mrowieć /w 
Ostrowie/ wystartują w turnieju elimina
cyjnym do IMS juniorów.

W maju być może na rybnickim torze 
zostanie rozegrany turniej, w którym 
wystąpią żużlowcy, którzy bronili kiedyś 
lub bronią obecnie, barw rybnickiej dru
żyny. Zatem jeżeli wszystko dobrze się 
ułoży, to w Rybniku będziemy oglądać 
np. M. Dugarda czy B. Hamilla. Jednak 
to wszystko uzależnione jest od możli
wości finansowych klubu.

/MaT/

Pierwsze regaty
Od środy 13 marca do niedzieli 17 

na zalewie rybnickim odbywał}' się 
pierwsze w tym roku regaty Utex - 
ski - Yachting, których organizato
rem była sekcja żeglarska RKS-u 
Energetyk.

Warunki pogodowe podczas większości 
wyścigów sprzyjały zawodnikom. Jedynie 
w czwartek z powodu zbyt małego wiatru 
przeniesiono regaty na sobotę i niedzielę. 
W sumie rozegrano 7 wyścigów, wktóiych 
startowało 50 łodzi z Polski, Czech i Sło
wacji. Drugą konkurencję regat - dwa sla
lomy gigant rozegrano w piątek 15 marca 
na specjalnie przygotowanym stoku w 
Ośrodku Narciarskim “Stożek” w Wiśle.

W klasie Optymist obyło się bez niespo
dzianek. Podobnie jak w roku ubiegłym, 
również teraz zwyciężył zawodnik RKS-u 
Energetyk - Michał Olchowski. W klasie 
Europa natomiast gorsze wyniki osiągnął 
w tym roku ubiegłoroczny zwycięzca Pe
ter Sasko z STU Bratysława, który zajął

drugie miejsce, ustępując zawodniczce Bazy 
Mrągowo Monice Bronickiej.

Pozostałe miejsca w trzech klasach 
zdobyli:

kl. Optymist
2. P. Piszczyk - RKS Energetyk
3. A. Pasternak - YKP Warszawa 
kl. Europa
3. K. Szatyńska - SWOS Warszawa 
kl. Laser
1. M. Belunek - TJ VP Frydek - Mi
stek
2. P. Tarnowski - GZKS Sośnica
3. Z. C h lu p -YC Brno

Zwycięzcy otrzymali przekazy, dyplo
my i nagrody rzeczowe, przy wręcza
niu których obecny był wiceprezydent 
Józef Cyran. Prezes Utex-u - sponsor 
regat, ufundował dodatkowo wszystkim 
zawodnikom pamiątkowe koszulki i 
gadżety firmowe. /a/

Tudzież pożegnał Afrykę
E. Tudzież nie tak dawno powrócił z 

RPA, gdzie z kilkoma innymi polskimi 
zawodnikam i uczestniczył w pierw 
szych w historii tamtego żużla rozgryw
kach ligowych.

W sumie, obecnie zawodnik Polonii 
Bydgoszcz wziął udział w 3 meczach. 
W pierwszym, w 4 startach zdobył 11 
pkt., w drugim 8 piu., ź ---- —-urn miał
by komplet 4 zwycięstw, gdyby nie upa
dek w ostatnim biegu, w czasie którego 
E. Tudzież doznał urazu obojczyka. 
Dzięki fachowej opiece lekarskiej i

wykorzystaniu najnowszej techniki po 
kontuzji nie ma już śladu.

Obecnie Egon przygotowuje się wraz 
z bydgoską drużyną do sezonu. Jeszcze 
nie wie, czy na sezon zamieszka w Byd
goszczy, czy też na pojedynki bydgo
skiej drużyny będzie dojeżdżał z Ryb
nika. W olałby zamieszkać w Bydgo
szczy i tam trenować, co z pewnością 
dawałoby mu większe szanse na pod
noszenie żużlowych umiejętności.

/MaT/

Rybnicki Klub Motorowy informuje, że można już nabywać 
karnety wstępu na zawody żużlowe w sezonie 1996 r.

C E N Y  K A R N E T Ó W :

- Trybuna kryta - 80,00 zł
- Amfiteatr /normalne/ - 60,00 zł
-A m fiteatr /ulgowe - młodzież szkół ponadpodstawowych i studenci/ - 16,00 zł
- Amfiteatr /ulgowe - uczniowie szkół podstawowych/ - 8,00 zł

Karnety można nabywać w  sekretariacie klubu na stadionie przy ulicy Gliwic
kiej 72 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 15.30.

Ponadto RMK informuje, że w szkołach podstawowych Rybnika i okolic przed 
rozpoczęciem rozgrywek zostanie rozdanych 2000 bezpłatnych karnetów wstę
pu. Zainteresowanych dyrektorów szkół klub prosi o kontakt - nr tel. 28 880.

W następnym numerze podamy terminarz rozgrywek II ligi żużlowej na cały 
sezon oraz poinformujemy o zmianach w regulaminie.

P.S.

Rozpoznaj się na zdjęciu

Pierwsza Z osób, które rozpoznają się na zdjęciu zrobionym w ubiegłym tygo
dniu na ulicy Sobieskiego i zgłoszą się w naszej redakcji, otrzyma publikowaną 
w gazecie fotografię oraz pięć smakowitych kołoczyków! Zapraszamy do zaba
wy!
Sponsorem naszej zabawy jest piekarnia 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

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825 tS -2  7



Zdjęcie
z album u czytelników

Zapraszamy naszych Czytelników do wspólnego oglądania zdjęć. 
Wystarczy przyjść do redakcji z ciekawym zdjęciem, które po opubli
kowaniu zwrócimy. /Można też wrzucić je do naszych "żółtych skrzy
nek"/. Raz w miesiącu autora najsympatyczniejszego lub najbar
dziej "odjazdowego" zdjęcia firma "EKSPRES FUJI", Rybnik, 
ul. Reja 2, nagrodzi bezpłatnym wywołaniem i wykonaniem odbi
tek z rolki filmu.

W objęciach tatusia i... Morfeusza. Zdjęcie Beaty Mielnik

POZIOMO: A4 - Skrzyżowanie dwu niesiostrzanych chromatyd z czterech 
chromatyd biwalentu. C3 - Niedobór lub wada. C8 - Miasto w południowo- 
wschodniej Belgii. D l - Jacht bezbalastowy (mieczowy). D10 - Stan w środko
wej części USA. E5 - Górna powierzchnia wyrobiska. F3 - Miasto w woj. 
bielskim. F8 - Barw a konia. G1 - Symbol jednostki kilogram. G12 - Symbol 
jednostki parsek. H3 - Niedźwiedzia ręka. H8 - Cieplny, mózgowy lub sło
neczny. 15 - Ryba z rodziny śledziowatych, długość do 75 cm. J1 - Część ko
ścioła między prezbiterium a kruchtą. JłO - Rodzaj fryzury, składającej się z 
dużej ilości drobnych loczków'. K3 - Glony. K8 - Pojazd zaprzęgowy 2-koło- 
wy. M4 - Rozarium.
PIONOWO: ID - Miasto w USA, stolica stanu. 3D - Maszyna prosta lub budy
nek. 3H - Optyczna lub przysięgłych. 4A - Potomek płci żeńskiej. 4J - Wyspa 
w Indonezji, w Małych Wyspach Sundajskich, główne miasto Kalabahi. 5E - 
Uczta obrzędowa ku czci zmarłego. 6C - W geometrii - spełniające lub wierz
chołkowe. 6H - Rodzina ptaków wodnych z rzędu mew-siewek, czarno-białe. 
7A - Symbol pierwiastka chemicznego aktynu. 7L - Symbol pierwiastka che
micznego wapnia. 8C - Duch podziemia, opiekun kopalni i skarbów', o postaci 
karła. 8H - Element uprzęży zakładany na głow ę konia. 9E - Mała lub w ielka, 
ssak z rodziny szopów. 10A - Stop żelaza, aluminium i niklu, używany na 
magnesy trw ałe. 10J - Miasto w Arabii Saudyjskiej, ośrodek administracyjny 
prowincji Asir. 11C - Jedna z wielu tworzących szkielet. 11H - Koralowa, u 
wybrzeży wysp. 13D - Miasto, w  którym urodził się Napoleon I.
W rozwiązaniu wystarczy nadesłać hasło, jakie powstanie po uporządkowaniu 
liter wg następującego szyfru:
CIO, A6, C9,A8, C5, D12, E8, H9, J l ,  D6; E 3 ,18, M8, F9, C l i ,  D6; E9, C4, H4, 
J3, J8, G5; E13, C9, E5, E6; H5, J12, L4, E5, E6, 17, E6, K3; D10; D l, M10, 
HI, M8, II, E l i ,  F i l .
Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki nr 10 z hasłem “Kochać znaczy czynić 
dobro” otrzymuje Janina BEŃKO, ul. Raciborska 12/6, 44-200 Rybnik.
Nagroda do odebrania w redakcji przez miesiąc od dat}' ogłoszenia nazwiska zwycięzcy.

Pod znakami zodiaku
BARAN - 21.03. - 20.04. - Poczujesz wielki przypływ energii i z wigorem przystą
pisz do załatwiania ważnej urzędowej sprawy. Uważaj jednak, by zbytnia pewność 
siebie nie zaszkodziła Ci w kontaktach z urzędnikami, a ju ż  w żadnym przypadku 
nie próbuj grać nie fair.
BYK - 21.04. - 20.05. - Będzie okazja by popchnąć do przodu ważne dla Ciebie 
sprawy, choć nie w pełnym świetle reflektorów, raczej w wyniku działań zakuliso
wych i nieoficjalnych. Nie obawiaj się, wszystko odbędzie się zgodnie z prawem. 
BLIŹNIĘTA - 21.05. - 21.06. - Nie licz, że w tym tygodniu uda Ci się załatwić 
jakiekolwiek interesy, bo głowę będziesz miał zaprzątniętą zgoła czymś innym. 
Wcześniejsze zabiegi w prywatnej sferze zaowocują teraz związkiem, który ma szanse 
na przetrwanie.
RAK-  22.06. - 22.07. - Trzeba będzie ostro zawalczyć w obronie własnych praw! 
Zrobisz to bardzo skutecznie, nie ponosząc uszczerbku ani na finansach, ani na 
powadze urzędu, który sprawujesz.
LEW  - 23.07. - 23.08. - Na horyzoncie zupełna nowość! Nim podejmiesz decyzję o 
wejściu w ten interes, dobrze się zastanów, czy skórka będzie warta wyprawki. 
Jeżeli decyzja będzie na tak - zachowaj daleko idącą ostrożność!
PANNA - 24.08. - 22.09. - Jeżeli dotąd miałeś trudności z porozumieniem się z 
ludźmi, teraz osiągniesz je  bez trudu, z korzyścią dla siebie i wielu innych. Może to 
być podwyżka, zgoda partnera na wspólny wieczór, trafiony zakup...
WAGA - 23.09. - 23.10. - Bardzo dobry tydzień na wszelkiego rodzaju zmiany, 
szczególnie w sferze domowo-rodzinnej. Może to dotyczyć nawet zaklepanych ju ż  
wcześniej terminów, nie będą już więc kolidować z pracą zawodową, co Cię mar-
twiło...
SKORPION - 24.10. - 22.11. - Zacznie Ci się wydawać, że jesteś niezastąpiony i 
nikt nie będzie w stanie Cię zastąpić. Niestety, dobre samopoczucie nie potrwa 
długo, bo ktoś bardziej kompetentny sprowadzi Cię na ziemię...
STRZELEC 23.11. - 21.12. - Tydzień wyjątkowo dobrych kontaktów z bliźnimi. 
Ich przychylność i życzliwość pomoże Ci rozwikłać problem wielce absorbujący 
ostatnio Twój umysł. Uwolni Cię to od nerwowości i nadmiernej pobudliwości. 
KOZIOROŻEC - 22.12. - 20.01. - Możesz podejmować najbardziej trudne decy
zje bez obawy o ich wynik. Opatrzność czuwa by wszystko co postanowisz wyszło 
Ci na dobre. Wykorzystaj jednak tę chwilę, bo nie potrwa ona długo.
WODNIK - 21.01. - 19.02. - Poczujesz wielką ulgę kiedy dokuczliwy dotąd obo
wiązek przejmie ktoś inny. Stracisz na tym może finansowo, ale odzyskasz wol
ność, która jest dla Ciebie wszystkim. Ciesz się nią dopóki możesz...
RYBY-  20.02. - 20.03. - Zaangażujesz się w sprawy ludzi, którzy w przyszłości 
mogą Ci być wielce pomocni. Jeżeli teraz im pomożesz, będziesz mógł liczyć na 
rewanż, ale to oczywiście nie może być jedyną motywacją. Na szczęście zgadzasz 
się z ich argumentacją, co ułatwi działanie.

Luźno też
------------------------ ----------------- 'iFatałachy z naszej szafy

Dominujące od kilku sezonów rzeczy 
kuse, idealnie dopasowane do figury, 
dzięki czemu mamy również renesans 
tkanin elastycznych, nadal mają priory
tet. Ale istnieje obok wielu jeszcze in
nych, nurt jakby trochę swobodniejszy, 
który u progu w iosny pomoże nam 
ukryć te kilka zbędnych kilogramów. 
Projektanci pokazali luźne, obszerne, 
długie sukienki noszone na spodnie, 
nawiązując trochę do tradycji Wscho
du. Ponieważ wciąż jest zimno, warto 
przypomnieć, że modne są nie tylko 
sweterki z lycrą oblepiające ciało jak 
druga skóra, ale także luźne swetry - 
uwaga! - bez ściągaczy na dole.

O ile w modzie eleganckiej dominują 
dopasow ane żakiety kostium ów  lub 
kompletów ze spodniami, na co dzień 
ujdzie również trochę luźniejsza mary
narka. Generalnie w modzie, która jest 
bardzo różnorodna, niewiele się zmie
nia i to pomaga nam być na bieżąco.

W ró żk a

Rybnickie puzzle }
Dziś kolejny z ośmiu fragmentów. 
Należy złożyć je w całość, nakleić 
na kartkę i przysłać do redakcji 
lub wrzucić do naszych "żółtych 
skrzynek". Wśród autorów pra
widłowych rozwiązań, na które 
czekamy do 10 kwietnia, rozlosu
jemy dwie nagrody pieniężne 
wartości 20 zł każda. 
Zapraszamy do zabawy!

PALCE L/ZAC
T '

m
Jeszcze jedna "runda" sałatek owo

cowych:
Bananowa - śniadaniowa 

3 banany
3 łyżki płatków owsianych 
1 łyżka miodu 
1 łyżka potartych orzechów 
1 szklanka jogurtu lub kefiru 
sok z 1 cytryny 
cukier puder

Banany pokroić w plastry, skropić 
cytryną, posypać cukrem pudrem. 
Namoczone kilka godzin wcześniej 
płatki owsiane wymieszać ze szklan
ką jogurtu lub kefiru, osłodzić mio
dem, ułożyć na bananach. Posypać 
tartymi orzechami.

Pomarańczowa
/na 2 pucharki/ - orzeźwiająca

1 pomarańcza, cukier 
sok z 1 cytryny
smażona skórka pomarańczowa
2 orzechy włoskie
zalewa z brzoskwiń w puszce 

Pomarańczę obrać ze skórki, po 
kroić w poprzek w cienkie plastry. 
Posypać cukrem i zostawić na ok. 15 
minut. Potem skropić sokiem z cytry
ny, dodać pokrojoną drobno, smażo
ną skórkę pomarańczową, posieka
ne orzechy i tyle "zalewy" brzoskwi
niowej aby wypełnić pucharek. Moż
na dodać kostkę lodu.

Wieloowocowa 
- na specjalne okazje 

1 grejpfrut
1 pomarańcza
2 cytryny
2 jabłka
20 dkg suszonych śliwek 
10 dkg rodzynków 
1 szklanka wody
3 łyżki cukru 
cukier waniliowy 
kieliszek białego wina

Na kilka godzin przed przygotowa
niem sałatki namoczyć śliwki - gdy 
zmiękną - drobno pokroić. W wodzie 
pozostałej po moczeniu śliwek /1 
szklanka/ zagotować cukier. Wlać 
ostudzony syrop do głębokiej salaterki 
i do niego wkładać wszystkie pokro
jone owoce. Dodać umyte rodzynki. 
Sałatkę wymieszać, skropić białym 
winem. Podawać schłodzoną.

/ ------------------------------------------------N

Czytaj ra z e m  z  n am i

Pan Pickwick  
pom oże

Świat pełen jest ludzi, rzeczy i zjawisk 
godnych zainteresowania. Wychodząc z 
takiego założenia szlachetny pan Pickwick 
wyrusza ze swoimi przyjaciółmi na spotka
nie przygody... Tak zaczyna się powieść, 
która półtora wieku temu przyniosła sławę 
dwudziestoczteroletniemu K aro low i 
D ickensow i, a która do dziś bawi i ma 
swoich wiernych czytelników. Komicz
ne perypetie członków Klubu Pickwicka 
podróżujących w celach “poznawczo-po- 
pularyzatorskich” Dickens opisał tak barw
nie, z werwą i dobrodusznym humorem, że 
lektura tej książki znakomicie skraca czas 
oczekiwania na prawdziwą wiosnę. Po pięk
nie wydany “Klub Pickwicka” radzę się
gnąć zwłaszcza zakatarzonym i zachandrzo- 
nym - gwarantowana natychmiastowa ulga! 
Karol Dickens, Klub Pickwicka, Biblio
teka Bestsellerów 1996

/mch/
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