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Złote gody- P rezyd e n c i, k tó r z y  w rę c za ją  
ten m ed a l m o g ą  s ię  zm ie n ia ć ,  
ale to w y je s te ś c ie  so lą  te j z ie 
m i” - p o w ie d z ia ł J ó z e f  M a k o sz  
sk ładając  ży c z e n ia  m a łżo n k o m  
obchodzącym  ju b ile u s z  Z ło ty ch  
Godów.

We w to rek  2 k w ie tn ia  12 p ar 
uczestn iczy ło  w U rz ęd z ie  S tanu  
C yw ilnego  w k o le jn e j u ro c z y 
sto śc i w rę c z e n ia  m e d a li  - za  
d ługoletn ie p o ży c ie  m ałżeń sk ie .

Z łote G ody o b ch o d z ili :
Z d z is ła w a  i T a d e u sz  

W iatr , Iren a  i E d m u n d  
M r u g a lscy , M a ria  i E d 
mund D o la ta , K rystyn a  i 
Bolesław K woka, G ertruda  
i M ieczysław  Janiszew scy, 
Jad w iga  i E m il K a rw o t, 
Anna i Piotr Bakaj, Łucja i 
Jan Szweda, M atylda i Pa
weł G rzesica , G ertru d a  i 
Franciszek K ożdoń, M aria  
i Paw eł J u raszczyk , G er
truda Kral.

M e d a le , d y p lo m y  i k w ia ty  
w rę c z a li ju b ila to m  p re z y d e n t J. 
M a k o sz  i w ic e p re z y d e n t Je rzy  
K ogu t.

Po cz ęśc i o f ic ja ln e j ju b ila c i 
z a p ro sz e n i zo s ta li n a  p o c z ę s tu 

n ek  z g o sp o d a rz a m i m ia s ta , a 
czas d o d a tk o w o  u m iliło  w y s tę 
pem  śp ie w a ją c e  m a łż e ń s tw o  z 
B o g u szo w ie  - b y li cz ło n k o w ie  
z e sp o łu  “ Ś lą sk ” .

/a /

Lepsza informacja w Urzędzie Miasta
Odwiedzający ostatnio główny budynek Urzędu 

M iasta m ieszkańcy Rybnika, zauw ażyli zapewne  
nowy wystrój hallu i kancelarii na parterze.

mał on podstawową informację o tym 
kto, gdzie lub ja k  może załatwić pro
blem, z którym przyszedł do magi
stra tu . D alszym  etapem  zm ian, 
których projektodaw cą je s t firm a 

c.d. nas tronie 4

Zmiany te mają służyć lepszej ob
słudze stron oraz otwarciu i przybli
żeniu urzędu mieszkańcom. W szyst
ko zaczęło się od remontu kancela
rii. Jest to pierwsze pomieszczenie, 
z którym styka się petent przekracza
jący próg urzędu. Stąd bardzo ważne 
stało się, aby już w tym miejscu otrzy-

Święta Zmartwychwstania Pańskiego przynoszą radość ze zwycięstwa 
dobra nad złem i nienawiścią, są nadzieją dla wszystkich, którzy życzliwo

ścią znaczą działalność zawodową, a wewnętrznym pokojem i miłością 
otaczają najbliższych.

Wszystkim pracownikom rybnickiej oświaty najlepsze życzenia 
świąteczne składają:

Komisja Oświaty Rady Miasta Rybnika i Miejski Zarząd Szkół

K ościół pod wezw. św. Jadwigi na Nowinach
v ' " - Æ- - - mt -V ,
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w wykonaniu chóru i orkiestry
zespołu “Śląsk”

pod dyrekcją Stanisława Hadyny 
czwartek 11 kwietnia, godz. 18.00. Wstęp wolny.

"GR"wzbogaca 
konto budowy szpitala
Jak informowaliśmy we wrześniu 

1994 roku, w ogólnokrajowym konkur
sie “Prasa Lokalna - Demokracja Lo
kalna - Samorządność” “Gazecie Ryb
nickiej” przyznano drugie miejsce. Na
grodę stanowiło 25 min /starych/ zł, 
której fundatorem był Związek Miast 
Polskich.

Po wielu miesiącach oczekiwania, 
suma ta w końcu znalazła się na naszym 
koncie. Zgodnie z zapowiedzią 500 zł 
15 min starych złotych/ przekazujemy 
na konto budowy szpitala w Orzepowi- 
cach, mając nadzieję, że w ślad za nami 
pójdą inni...
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Wydrukowany obok kupon może być 
szansą na darmowy bilet miesięczny ko
munikacji miejskiej na terenie Rybnika.
Wystarczy go wyciąć i razem z kuponami 
drukowanymi w grudniowych numerach 
"GR" nakleić na kartkę pocztową i wysłać 
na adres naszej redakcji lub wrzucić do “żół
tych skrzynek” w terminie do 10 maja.

Kartki wezmą udział w losowaniu, a na
grodą będzie DARMOWY BILET MIE

SIĘCZNY KOMUNIKACJI MIEJ
SKIEJ NA TERENIE RYBNIKA NA 
CZERWIEC 1996 R.

1GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825

Zdj. : Zb. Solarski



Rada Miasta Rybnika,o czym informowaliśmy już przed 
tygodniem, na sesji w dniu 27 marca br. przeważającą 
większością 36 głosów (przy 3 przeciwnych i 1 wstrzy
mującym się) przyjęła sprawozdanie z wykonania bu
dżetu miasta Rybnika za 1995 rok oraz udzieliła absolu
torium Zarządowi Miasta z tego tytułu.

Wykonując postanowienia wynikające z prawa budże
towego oraz realizując uchwałę RM Zarząd Miasta przed
stawia poniższe sprawozdanie.

Skrócone sprawozdanie finansowe 
z wykonania budżetu miasta Rybnika 

za 1995 rok
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 1995 rok obej

muje w zakresie:
- budżetu własnego miasta i zadań zleconych

dochody w łącznej kwocie 94.101.574 zł, tj. 102,4% planu
wydatki w łącznej kwocie 90.957.853 zł, tj. 98,4% planu

- gospodarki pozabudżetowej
przychody w łącznej kwocie 28.529.695 zł
rozchody w łącznej kwocie 28.427.345 zł

- gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
przychody w łącznej kwocie 1.191.960 zł
rozchody w łącznej kwocie 1.545.365 zł

Zadania zlecone to zadania z zakresu administracji rządowej zle
cane miastu z mocy ustawy względnie w drodze porozumień z Wo
jewodą, Kuratorium Oświaty i Urzędem Rejonowym. Zadania zle
cone obejmowały głównie opiekę społeczną i administrację, a w za
kresie pilotażu - realizowanego tylko w okresie I kwartału - ochronę 
zdrowia i oświatę ponadpodstawową.

Gospodarka pozabudżetowa obejmuje zakłady budżetowe, środ
ki specjalne, instytucje kultury i gospodarstwa pomocnicze.

Rok budżetowy 1995 zamknął się nadwyżką budżetową w kwo
cie 3.143.721 zł, na co składają się ponadplanowe dochody 
(2.220.352 zł) oraz nie zrealizowane wydatki (1.517.077 zł).

Znaczną część nadwyżki budżetowej (2.069.851 zł) stanowią 
dochody realizowane przez Urząd Skarbowy, które zarachowane zo
stały do dochodów roku ubiegłego, lecz na rachunek bankowy 
miasta wpłynęły dopiero w 1996 r. i nie mogły zostać wydatkowane 
w roku sprawozdawczym.

Przekroczenie planu dochodów o 2,42 % było również możliwe 
dzięki większym wpływom w stosunku do przewidywań budżetu 
z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, po
datku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych, podatku 
od spadków i darowizn, opłat skarbowej i eksploatacyjnej, a także 
ze sprzedaży mienia.

Ponadplanową realizację wpływów w zakresie podatku od nieru
chomości od osób prawnych i opłaty eksploatacyjnej osiągnięto po
przez szerokie stosowanie kompensat we wzajemnych rozliczeniach 
z płatnikami - dostawcami (szczególnie węgla) i wykonawcami.

Dobrą realizację wpływów z tytułu podatku od środków trans
portowych uzyskano w wyniku akcji przypominawczych i skutecz
nej windykacji zaległości z lat ubiegłych.

Jednak nie wszystkie zaplanowane dochody wykonano w cało
ści. Największe niedobory odnotowano w udziałach w podatku do
chodowym od osób prawnych oraz z wpływów z karty podatkowej 
od rzemiosła. Wynikają one przede wszystkim ze stosowania ulg i 
odliczeń przez poszczególne podmioty, a także z odchodzenia od 
opodatkowania w formie karty podatkowej, co nie jest możliwe do 
przewidzenia i zaplanowania w budżecie.

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane poniżej zakładanego 
planu (98,36%), co jest wynikiem oszczędnej i zdyscyplinowanej 
gospodarki finansowej.

Główne kierunki wydatków w 1995 roku to:
- gospodarka komunalna

17.787.363 zł
- gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne 
usługi komunalne

3.986.602 zł
- oświata i wychowanie

35.306.333 zł
- kultura i sztuka

4.253.257 zł
- ochrona zdrowia

15.157.224 zł
- opieka społeczna

5.756.335 zł
- kultura fizyczna i sport

2.748.368 zł
- administracja samorządowa

4.912.913 zł

Ogólna kwota wydatków obejmuje wydatki bieżące (71.276.531 
zł) oraz wydatki inwestycyjne (19.681.322 zł).

W ramach wydatków bieżących największe środki finanso
we przeznaczono na:
- wydatki osobowe i pochodne - 28.204 tys.zł
- dotacje dla jednostek gospodarki

pozabudżetowej - 16.899 tys.zł
- remonty budynków szkół

oraz przedszoli - 1.931 tys.zł
- modernizację i remonty dróg - 4.773 tys.zł
- oświetlenie ulic - 1.580 tys.zł
- dofinansowanie komunikacji

miejskiej - 1.549 tys.zł
- zasiłki i pomoc w naturze - 2.358 tys.zł
- dodatki mieszkaniowe - 1.174 tys.zł
- dopłaty do pilotażu w I kwartale oraz uregulowanie

długów popilotażowych - 2.095 tys.zł.

Udział wydatków inwestycyjnych w ogólnym budżecie miasta 
jest znaczny (21,6%). Na inwestycje komunalne i mieszkaniowe 
wydatkowano ponad 5.743 tys.zł. W dzielnicach, przy udziale czy
nu społecznego, budowano wodociągi i kanalizację (1.374 tys.zł) 
oraz gazociągi (216 tys.zł). Ponadto poniesiono nakłady na: kanali
zację sanitamąw dzielnicy Boguszowice Stare (368 tys.zł) i w dziel
nicy Kamień (100 tys.zł), kanalizację ul.Sikorek, bocznych od Ja- 
niego i regulację rowu (135 tys.zł), budowę mostu i łącznika ulic 
Wiejskiej i Młyńskiej (127 tys.zł), infrastrukturę osiedla domków 
jednorodzinnych przy ul. Wierzbowej (720 tys. w tym z budżetu 
państwa - 320) i w dzielnicy Rybnicka Kuźnia (129 tys.zł), budowę 
budynku mieszkalnego przy ul. Wolnej na Piaskach (762 tys.zł). Na 
wykup gruntów i budynków wydano 610 tys.zł, w tym 400 tys.zł 
wydano na wykup terenu i budynku Szkoły Muzycznej. Zakupiono 
sprzęt techniczny dla Rybnickich Służb Komunalnych i Zarządu 
Zieleni Miejskiej na sumę 442 tys.zł.

Blisko 3.500 tys.zł kosztowały miasto inwestycje oświatowe. 
Obejmowały one głównie szkoły podstawowe: kontynuowano bu
dowę szkoły podstawowej w dzielnicy Boguszowice Stare (600 
tys.zł), rozbudowę (sala gimnastyczna) SP 3 na Piaskach (994 tys.zł), 
rozbudowę SP 33 w Niedobczycach (362 tys.zł), SP 13 w Chwało- 
wicach (963 tys.zł) i SP 29 w Golejowie (94 tys.zł), a także rozbu
dowę przedszkola w dzielnicy Kamień (27 tys.zł) oraz zakupy inwe
stycyjne (51 tys.zł).
Nakłady na inwestycje oświatowe dotowane były z budżetu państwa 
w kwocie 1.250 tys.zł.

W ubiegłym roku zakończono rozbudowę i renowację Ratusza w 
części przeznaczonej na Muzeum kosztem 739 tys.zł.

Na budowę nowego szpitala - poza środkami wojewody (5.500 
tys.zł) - miasto wydało 2.500 tys.zł. Z wpłat osób fizycznych i pra
wnych oraz gmin Gaszowice i Leszczyny na ten cel w ubiegłym roku 
uzyskano kwotę 62 tys.zł.

Ukończono budowę i oddano do dyspozycji mieszkańców ośro
dek “Bushido” na Nowinach (nakłady w 95 r. - 921 tys.zł).

Prace modernizacyjne kąpieliska “Ruda” przy ul. Gliwickiej 
kosztowały 190 tys.zł.

Bieżąca działalność jednostek gospodarki pozabudżetowej finan
sowana jest oprócz dotacji, także własnymi przychodami (z od
płatności, z działalności usługowej itp.), które w 1995 roku wynio
sły 11.631 tys.zł, w tym między innymi z czynszów i usług Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej - 5.559 tys.zł, usług Rybnickich Służb 
Komunalnych i Zarządu Zieleni Miejskiej - 2.255 tys.zł, z dzia
łalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - 1.024 tys.zł, przed
szkoli - 1.153 tys.zł, Miejskiego Domu Pomocy Społecznej - 327 
tys.zł, a także środków specjalnych i gospodarstw pomocniczych - 
352 tys.zł oraz instytucji kultury - 806 tys.zł.

Dochodami gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodar
ki wodnej były głównie udziały we wpływach ekologicznych za go
spodarcze korzystanie ze środowiska naliczanych przez Wojewodę 
Katowickiego (1.022 tys.zł) oraz wpłaty za wycięcie drzew, kary za 
przekroczenie dopuszczalnych norm w środowisku i odsetki od środ
ków na rachunku bankowym (170 tys.zł).

Środki tego funduszu w kwocie 1.545 tys.zł wydano na kontynu
ację budowy kolektora sanitarnego “B” - 851 tys.zł, urządzenie i 
utrzymanie terenów zieleni miejskiej - 284 tys.zł, wykonanie przy
łącza kanalizacji sanitarnej do budynku Sądu - 100 tys.zł, moderni
zację lokalnych kotłowni w placówkach gminnych poprzez zastoso
wanie gazu, oleju lub podłączenie do c.o. - 208 tys.zł, modernizację 
silników samochodowych na paliwo gazowe - 35 tys.zł, dofinanso
wanie stosowania w kotłowniach indywidualnych gazu, energii elek- 
tycznej i oleju -17 tys.zł oraz na edukację ekologiczną i propagowa
nie działań proekologicznych - 22 tys.zł.

* * *

Sprawozdanie finansowe Miasta za rok 1995 bada
ne było przez Komisją Rewizyjną Rady Miasta, a także 
przez Regionalną Izbą Obrachunkową w Katowicach, 
uzyskując pozytywne oceny. Było to podstawą do przy- 
jącia sprawozdania przez Radą i do udzielenia absolu
torium z tego tytułu Zarządowi Miasta.

Świąteczne 
kursy autobusów

Służba Transportu Zbiorowego w Rybniku in
formuje, że w pierwszy dzień świąt kursują wy- f 
łącznie autobusy oznaczone na rozkładach jazdy
znaczkiem trójkąta.

Natomiast w drugi dzień świąt kursy jak w nie
dzielę.
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Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Rybniku - Kamieniu

OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY 
NA ZAKUP 24 SZT. LATARNI OŚWIETLENIOWYCH 

ZEWNĘTRZNYCH.

Oferta powinna zawierać cenę latami z wyszczególnieniem cen:
* betoniku fundamentu
* tablicy słupowej
* słupa o wysokości 3,5 m
* oprawy,
* klosza nietłukącego

Pisemne oferty z proponowaną ceną należy składać w dyrekcji 
MOSiR ul. Hotelowa 12 w Kamieniu, z dopiskiem “Przetarg” do 
dnia 19.04.1996 r.
Komisyjne otwarcie kopert odbędzie się 22.04.1996 r.
Ogłoszenie wyników nastąpi w tym samym dniu bezpośrednio po 
przetargu.

Szczegółowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piąt
ku pod numerem tel. 22-140 w godz. od 8.00 do 14.00.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku

OGŁASZA OTWARCIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji na 
przegląd przewodów kominowych 

/dymowych, spalinowych i wentylacyjnych/ w budynkach admini
strowanych przez ZGM.

Zaproszenie do składania ofert zawierające wykaz budynków oraz 
konkretyzację zamówienia należy odebrać w siedzibie ZGM 
ul. 3 Maja 12, II piętro, p. nr 19.
Oferty wstępne należy składać w kancelarii p. nr 10 do dnia 
19.04.1996 r. do godz. 15.00.

Osobą upoważnioną do udzielania informacji związanych z postę
powaniem jest inż. Ewa Bronek.

Konkurs na ekologiczną instalację
Fundacja EkoFundusz w Warszawie oraz Wojewódzki Fun

dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
w porozumieniu z Wojewodą Katowickim są organizatorami pierw
szej edycji konkursu na najlepsze projekty inwestycyjne związa
ne z instalacjami i systemami grzewczymi w zakresie zmniejsze
nia emisji zanieczyszczeń powietrza z niskich emitorów. Kon
kurs dotyczy przedsięwzięć polegających na zastosowaniu przyja
znych dla środowiska naturalnego technologii zarówno po stronie 
źródeł ciepła jak i jego przesyłania i użytkowania na terenie woje
wództwa katowickiego.

Do konkursu mogą przystąpić jedynie inwestorzy będący podmio
tami gospodarczymi w rozumieniu ustawy o działalności gospodar
czej, jednostkami administracyjnymi, fundacjami, stowarzyszenia
mi lub innymi jednostkami organizacyjnymi.

Dokumenty konkursowe winny być złożone w dwóch egzempla
rzach pod adresem:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod
nej w Katowicach 40-042 Katowice, ul. Powstańców 41 a 
Termin złożenia: 7 maja 1996 r.
Ogłoszenie wyników konkursu: 25 czerwca 1996 r.
We wrześniu br. przewiduje się ogłoszenie drugiej edycji konkur
su dla projektów, których realizację planuje się w 1997 r. 
Informacji udziela i wnioski załatwia:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod
nej w Katowicach ul. Powstańców 41 a, 40-024 Katowice 
Telefon/fax /0-32/ 155-47-90, 155-39-85, 155-35-72 
Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.00 -15.00 
Informacji udziela również Wydział Ochrony Środowiska Urzę
du Miasta w Rybniku, ul. Chrobrego 2, tel. 23011

Jolancie Jona
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

Matki
składają

dyrekcja i pracownicy Domu Kultury 
w Chwałowicach.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Dyplom na ścianie
O Tomaszu Wawrzyczku głośno już było 

(przynajmniej w lokalnej prasie) w ubiegłym 
roku, kiedy to po raz pierwszy otrzymał nomi
nację za grafikę komputerową do nagrody Co- 
rela. Chociaż konkurs organizowany od 7 lat, 
Tomek zainteresował się nim dopiero 3 lata 
temu, ale słyszał o nim jeszcze w czasie studiów. 
Zważywszy, że ma dopiero 27 lat, było to nie 
tak dawno.

- Informacją o konkursie znalazłem w 
jakimś prospekcie reklamowym. Po pro
stu odszukałem stare grafiki, które stwo
rzyłem dawno temu i wysłałem... Na nic 
nie liczyłem. Do chwili otrzymania 
pierwszych informacji zdążyłem ju ż  
nawet zapomnieć o konkursie...

Praktycznie Corel nie stawia żadnych 
warunków dla uczestników. Jedyny - 
posiadanie licencyjnego programu - jest 
wręcz śmieszny na Zachodzie, chociaż 
w Polsce może być dla niektórych trud
ny do przeskoczenia. Nie ma żadnych 
wymagań co do wieku, wykształcenia 
czy stopnia znajomości komputera. 
Wszystkie prace przesyła się na dyskiet
kach z odpowiednim opisem, a drukuje 
tą samą techniką, aby możliwości po

Tomek Wawrzyczek przy pracy.

siadanego sprzętu nie miały wpływu na 
ocenę. Już za samo zakwalifikowanie 
się do konkursu organizatorzy przesy
łają w nagrodę gadżety komputerowe i 
album z pracami wydany po poprzedniej 
edycji. Później pula nagród rośnie.
- Na początku nie zdawałem sobie spra
wy w jakiej prestiżowej imprezie biorę 
udział. W marcu ubiegłego roku, gdy 
zadzwonił pan i po angielsku powie
dział, że mam się szykować do wyjazdu 
do Kanady, bo dostałem nominację do 
nagrody Corela, pieiwsze o kim pomy
ślałem to o znajomych, którzy lubią ro
bić dowcipy i znają angielski.

Konkurs odbywa się etapami. Naj

pierw prace są kwalifikowane do kon
kursu, a następnie nominowane do na
grody Grand Prix Academy Awards of 
Graphie. W sumie jest około 10 kate

Zdj.: sol

gorii i w każdej 5-8 osób nominowa
nych. T. Wawrzyczek w ubiegłym roku 
był pretendentem do nagrody w kate
gorii “Krajobrazy, znaki, abstrakcje”.
- Wiadomość o nominacji była dla mnie 

zupełnym zaskoczeniem. Porównać to 
można do następującej sytuacji: ktoś 
kręci film  wideo na weselu i wysyła go 
do Hollywood z myślą - zobaczę co z 
tego będzie. Po czym dostaje wiado
mość, że musi sobie kupić smoking, bo 
będzie na uroczystości rozdania Osca
rów i w dodatku zdobył nominację w 
kategorii “muzyka filmowa". Tak mniej 
więcej można przedstawić moją drogę 
do Corela. Owszem, kupiłem sobie smo

king, bo taki strój su
gerował organizator, 
przesyłając mi razem 
z biletami lotniczymi 
informację o wypoży
czalniach strojów  
wieczorowych, przy
gotowałem podzięko
wania, ale dopiero na 
miejscu dotarło do 
mnie jakiej rangi jest 
to konkurs.

Otrzymanie nomi
nacji wiązało się z pię
ciodniowym pobytem 
w Ottawie, przelotem 
samolotem i licznymi 
nagrodami, które przyszły dopiero po 
powrocie z Kanady.
- Oczywiście dla mnie pierwszy lot sa

molotem i pobyt za oceanem był nie lada 
przeżyciem. Jechałem tam z wieloma 
obawami. Grafiką zajmuję się tylko jako 
hobbysta i bałem się, że jeżeli rozmowa 
zaczęłaby dotykać bardziej dokładnych 
zagadnień z tego tematu - mogę się po
gubić. Dodatkowo wystraszyli mnie 
przedstawiciele Corela w Polsce, którzy 
jeszcze przed wyjazdem wmawiali mi 
jak poważny jest to konkurs i jak powi
nienem się zachowywać. Na szczęście 
organizatorzy zadbali o to, żeby wszy- 
scy nominowani czuli się swobodnie i 
w zasadzie wszystko kręciło się wokół 
nas.

W ubiegłym roku żaden z Polaków 
(a nominację otrzymał też plastyk z 
Ostrowa Wielkopolskiego) nagrody nie 
zdobył. Ale wiele się nauczyli, poznali, 
przynajmniej tak uważa T.Wawrzyczek.

Jego zdaniem porów
nując swoje prace z 
innymi uczestnikami 
- nie miał się czego 
wstydzić. Warsztato
wo, od strony tech
nicznej jego prace nie 
różniły się od kole
gów z Zachodniej Eu
ropy czy Ameryki.
Ocena leżała jedynie 
w odbiorze artystycz
nym.
- Z podsłuchanych 

rozmów dowiedzia
łem się, że nominację otrzymałem za 
efekt trójwymiarowości - coś czego nie 
da się zrobić w tym programie.

nominowana do nagrody Corela 
w roku ubiegłym

Ten efekt i tą wiedzę T.Wawrzyczek 
wykorzystał w tym roku. Starał się stwo
rzyć prace, w których złudzenie trójwy
miarowości będzie widoczne, a jedno
cześnie tak zrobione, aby oglądający nie 
poznał od razu jaką drogą do takiego 
efektu doszedł twórca.
- W tym roku śledziłem konkurs i spe

cjalnie do niego przygotowałem ponad 
20 prac.

W 1996 roku wprowadzono dodat
kowy etap w konkursie - jeszcze jedną 
selekcję przed nominacją. Po zakwali
fikowaniu wybieranych jest po 20 prac 
i z nich dopiero wyłaniana jest ta no
minowana.

W różnych kategoriach wybrano 6 
moich prac, ale nominację zdobyłem za 
najbardziej przypadkową, niedopraco
waną pracę, którą traktowałem jak  za
pchajdziurę. Jest to projekt okładki do 
książki.

W tym roku Polska znalazła się na
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czwartym miejscu ze względu na ilość 
nadesłanych prac wśród krajów biorą
cych udział w konkursie. Zdaniem lu
dzi z branży wpływ na to miały rozma
ite publikacje w lokalnych czasopi
smach po ubiegłorocznym sukcesie 
dwóch naszych rodaków. Zdobywca 
dwóch nominacji w tak prestiżowym 
konkursie, jeżeli miał szczęście mieć 
obywatelstwo amerykańskie - albo sta
je się członkiem jury Academy Awards 
of Graphic albo zostaje szefem od re
klamy dużej, poważnej firmy, np. Coca- 
Coli (przykłady autentyczne). Sytuacja 
Polaka jest trochę inna.
- Polak, który zdobędzie pierwszą no

minację jedzie do Kanady, chwali się 
znajomym, próbuje założyć własną fir 
mę, albo stara się o pracę u kogoś in
nego. Z  reguły słyszy, że może on i zdo
był nominację, ale jego rozmówca zna 
się na tym lepiej, a na własnąfirmę go 
nie stać. Może najwyżej marzyć o na
grodzie głównej w następnym roku, no 
i cały czas pracować w Szpitalu dla Ne- 
rowowo i Psychicznie Chorych. Jestem 
informatykiem odpowiedzialnym za 
utrzymanie sprawności systemu kompu
terowego służącego do administrowa
nia szpitalem. Prowadzę też zajęcia z 
informatyki w Klubie Energetyka, a ja 
kiś czas temu udało mi się otrzymać 
propozycję od wojewody, abym został 
konsultantem do spraw komputeryzacji 
służby zdrowia. Ale to raczej wynik 
moich zasług jako informatyka, nie gra
fika. W Polsce udział w tym konkursie 
nie ma żadnego znaczenia. Dyplom 
można powiesić sobie na ścianie, a na 
uroczystościach rodzinnych puszczać 

film  z Kanady...
Aneta Twaróg

Grafika

Okładka do książki pretendująca do nagrody 
tegorocznej

Natalia Piekarska - Ponęta

Była nie tylko na Mikołowskiej...
Często szukamy śladów swej młodości. W starych foto

grafiach, ubraniach pachnących naftaliną, cudem ocala
łych z zawieruchy naszego życia, w rozmowach z bliskimi 
nam ludźmi. Nade wszystko jednak w swej pamięci/.../.

Tymi słowy rozpoczyna swe wspo
mnienia N atalia  P iekarsk a - 
Ponęta. Urodzona w 1937 roku w 
Jeleśni, dzieciństwo i młodość spędziła 
w Katowicach i Chorzowie. Będąc 
uczennicą IX klasy Liceum Ogólno
kształcącego w Chorzowie, wraz z dwo
ma koleżankami, postanowiła zaprote
stować przeciwko zmianie nazwy Ka
towice na Stalingród. /.../ Właśnie ona. 
Nie posłowie, którzy głosują w sejmie 
za zmianą nazwy - podczas głosowania 
w polskim parlamencie wszyscy byli za. 
Nikt nie miał odwagi 
wyrazić sprzeciwu/.../- 
pisze Grzegorz Zarzyc
ki we wstępie do nie
wielkiej książeczki 
wydanej z pomocą mia
sta przez Miejską Bi
bliotekę Publiczną im.
Konstantego Prusa w 
Rybniku.

Natalia Piekarska - 
Ponęta opisuje patrio
tyczną atmosferę swego 
domu,-jej wpływ na 
własną postawę, dzięki 
której miała /.../ jasną, 
mimo młodego wieku 
wizję zniewolonej oj
czyzny. I to właśnie po
pchnęło ją  do czynu,za

który przyszło jej odpokutować... Mię
dzy innymi w katowickim więzieniu 
przy Mikołowskiej, które wcześniej pra

wie dziennie mija
ła idąc do miasta 
lub wracając do 
domu /.../ Funk
cjonariusze UB 
aresztują ją, prze
słuchują w sposób 
okrutny, jest bita i 
torturowana /.../. 
Potem Zakład Na
prawczy w Wodzi
sławiu, ucieczka, 
ponowne areszto
wanie w Gdańsku, 
wreszcie rok 1956 
- zwiastun wolno
ści. Do domu, do 
Stalinogrodu wra
ca na Wielkanoc. / 
.../ Nic się nie

zmieniło. Tylko we mnie roztrzęsiona 
dziura. Rozterka. Pustka.

Natalia Piekarska - Ponęta ukończyła 
Uniwersytet Ludowy w Błotnicy Strze
leckiej, Liceum Kulturalno-Oświatowe 
w Gliwicach, Liceum Pedagogiczne dla 
Pracujących w Opolu i Studium Nau
czycielskie w Raciborzu, a następnie 
Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Opo
lu. Po 30 latach pracy z dziećmi i mło
dzieżą Górnego Śląska przeszła na eme
ryturę w Rybniku.

Jest członkiem Związku Więźniów 
Politycznych okresu Stalinowskiego w 
Katowicach i członkiem zarządu od
działu tego związku w Rybniku.

Spotkanie z autorką wspomnień 
zatytułowanych “Byłam nie tylko na 
Mikołowskiej “, połączone z promo
cją książek odbędzie się w środę 24 
kw ietnia o godz. 17.00 w Miejskiej Bi
bliotece Publicznej przy ul. Szafran- 
ka w Rybniku. /r/ Kwiecień - plecień wciąż przeplata, dużo zimy malo lata

QAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Od soboty do środy ubiegłego tygodnia w SP nr 11 trwała 
lokalna giełda budowlana “Dom”, zorganizowana przez Ryb
nicką Izbę Handlowo-Przemysłową.

Wzięło w niej udział 33 firmy z Ryb
nika, Jastrzębia, Wodzisławia, Żor i 
Rydułtów. Giełdzie towarzyszyły rów
nież spotkania z producentami artyku
łów budowlanych i konferencje nauko
we. Wystawcy prezentowali najnowsze 
trendy w budownictwie, wystroju 
wnętrz, ale też technice grzewczej i in
stalacyjnej. Większość firm podeszła do

giełdy bardzo poważnie. Potraktowali 
wystawę jak okazję nie tylko do pro
mocji swoich wyrobów, ale też poka
zania od jak najlepszej strony wizerun
ku całej firmy. Oprócz standardowych 
ulotek czy wizytówek, na miejscu udzie
lali praktycznych porad.

Organizatorzy już teraz zapowiadają 
podobną imprezę w roku następnym, /a/

Ćwiczenia młodych strażaków
W sobotę 23 marca odbyły się eli

minacje miejskie Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla 
młodzieży z naszego miasta zorgani
zowane przez Zarząd Miejski Związ
ku Ochotniczych Straży Pożarnych w 
Rybniku.

Eliminacje miejskie poprzedzone były 
eliminacjami środowiskowymi w jedno
stkach OSP. Najlepsi zawodnicy wzięli 
udział w eliminacjach miejskich, które 
odbyły się w OSP w Chwałowicach. Re
prezentowanych na nich było 9 jedno
stek OSP. /Golejów, Wielopole, Stodo
ły, Orzepowice, Chwałowice, Popielów, 
Gotartowice, Boguszowice i Klokocin/.

W dwóch kategoriach wiekowych 
/12-15 lat i 16 - 19 lat/ rywalizowało 
łącznie 46 uczestników.

W grupie młodszej I miejsce zdobył 
Leszek Gawron z OSP Stodoły, II - 
Marcin Seeman z OSP Stodoły, III - 
Agnieszka Drążek z OSP Golejów.

W grupie starszej zwyciężył Leszek 
Kurtz z OSP Popielów przed Ada
mem Zwolińskim z OSP Chwałowi
ce i Rafałem Sobkowiakiem z OSP 
Wielopole.

Zwycięzcy w poszczególnych grupach 
wezmąudział w eliminacjach wojewódz
kich. Laureaci otrzymali nagrody rzeczo
we ufundowane przez miasto. /J/

Nowe propozycje banków

PKO BP - Wiosna Nasza
Powszechna Kasa Oszczędności - 

Bank Państwowy Oddział w Rybni
ku oferuje swoim klientom “Kredyt 
Wiosenny” o preferencyjnym opro
centowaniu na okres 6 miesięcy, bez 
poręczycieli, udzielany od 21 marca 
do 30 kwietnia br.

Kredyt może być udzielony bez za
bezpieczenia, gdy jego kwota nie prze
kracza 1200 zł, a miesięczne dochody 
kredytobiorcy zbliżone są do kwoty kre
dytu.

Ile naprawdę zapłacimy korzystając z 
“Kredytu Wiosennego” w PKO - BP? 
Przy oprocentowaniu w wysokości 25 
procent w stosunku rocznym, realne

oprocentowanie kredytu wyniesie zale
dwie 7,29 procent od pożyczonej kwo
ty tzn., że przy kwocie kredytu wyno
szącej 1000 zł odsetki, które zapłacimy 
w banku wyniosą 72,91 zł. Jeżeli nasze 
dochody są niskie, a chcemy skorzystać 
z kredytu preferencyjnego, można z pra
cownikiem banku ustalić dogodne za
bezpieczenie.

Przed nami wiosenne zakupy, a więc 
zapraszamy do naszych placówek:
* PKO - BP o/ Rybnik, ul. J.i F. Bia
łych 3
* Ekspozytura PKO - BP Żory Oś. 
Ks. Władysława PU 5
* Kasa Zewnętrzna Niewiadom , ul. 
Mościckiego 3

Eurocard/MasterCard "PBK Univers"
Powszechny Bank Kredytowy 

wprowadza we wszystkich swoich 
oddziałach kartę Eurocard/Ma
sterCard “PBK Univers”.

Jest to pierwsza karta PBK o zasięgu 
międzynarodowym ze znakiem Euro
card/MasterCard, co umożliwia wypła
tę gotówki i dokonanie płatności na ca
łym świecie. O kartę starać się może 
każdy, kto przynajmniej od 3 miesięcy 
posiada w PBK SA rachunek oszczęd-

nościowo-rozliczeniowy, chociaż o 
przyznaniu karty decyduje każdy od
dział prowadzący rachunek. Oddział też 
określa limit rachunku i limity poszcze
gólnych kart. (Do jednego rachunku 
mogą być wydane najwyżej 2 karty). 
Podobnie jak w przypadku kart Visa, 
przy transakcjach za granicą nie potrze
ba posiadać dewiz, a rozliczenia odby
wają się raz w miesiącu, wyłącznie w 
złotych. /a/

c.d. ze strony 1

TOP PROJEKT z Rybnika, było poja
wienie się estetycznych i nowocze
snych tablic informacyjnych, będących 
dziś dla wchodzących do budynku ele
mentem rzucającym się w oczy najbar
dziej. Zawierają one wykaz budynków 
i biur wraz z oznaczeniami i mapką,

Lepsza informacja 
w Urzędzie Miasta

która umożliwia łatwe 
ich odnalezienie. Do
datkowo na tablicy pod 
hasłem “TU ZAŁA
TWISZ” znajduje się 
wykaz dwudziestu naj
częściej załatwianych 
w urzędzie spraw, z 
odsyłaczem do budyn
ku i pokoju. Na wszy
stkich drzwiach poja
wiły się także nowe 
numery. Ma to uspraw
nić szukanie poszcze
gólnych pokoi. Wszy
stkie pomieszczenia na

parterze mająnumer zaczynający się na 
“0” , na pierwszym piętrze na “ 1”, na 
drugim piętrze na “2”.

W przyszłości na drzwiach pojawią 
się także specjalne tabliczki z nazwą 
wydziału, referatu oraz nazwiskami i 
stanowiskami osób, które pracują w 
danym pokoju. Zmiany te są związa
ne z ciągle rosnącym zakresem zadań 
m agistratu, a co za tym idzie, ze 
zwiększającą się liczbą obsługiwa
nych przez urząd mieszkańców. Są 
także przygotowaniem do rozbudowy 
urzędu, którą przewidziano do reali
zacji na najbliższe lata.

l i i

Przejrzysta informacja 
w hallu Urzędu Miasta

W naszej obyczajowości święta Bo
żego Narodzenia obchodzimy bar
dziej uroczyście, z większą celebrą niż 
Wielkanoc. Prezenty przynoszone 
przez “dzieciątko” są większe i ko
sztowniejsze od tych, którymi obda
rowuje nas “zajączek”. Ale obydwa 
te święta łączy szaleństwo zakupów i 
to nie tylko żywnościowych.

Wielkanoc, przychodząca wraz z wio
sną lubimy powitać w nowym stroju - i 
to nie tylko my - kobiety. Kupowanie 
odzieży nie jest łatwe i to nie tylko ze 
względu na wysokie ceny i ogromny 
wybór. Oto kilka wskazówek i rad, na 
które warto zwrócić uwagę podczas 
przedświątecznej “zakupohisterii”.
* Zwrotów nie przyjmujemy lub uprzej
miej - Prosimy o rozważne zakupy. 
Zwrotów nie przyjmujemy. Tej treści 
informacja wisi w każdym prawie skle
pie z odzieżą. Znaczy to, że dokonując 
zakupu podjęliśmy decyzję ostateczną, 
nieodwracalną. Jeżeli więc po przyjściu 
do domu okaże się, że odcień nabytej 
bluzki jest zupełnie inny niż spódnica, 
do której miała pasować - mamy model 
“szafowy” lub prezent dla...? Od dobrej 
woli i uprzejmości sprzedawcy zależy 
umowa w myśl, której następnego dnia 
towar możemy wymienić na inny, lecz 
w tej samej lub wyższej cenie. Dzien
nik Ustaw nr 64 z 1995 r. zniósł usta
wę z 1983 r. pozwalającą na zwrot 
towaru w ciągu 5 dni od daty zaku
pu. Róbmy więc przemyślane zakupy, 
nie zrażając się zniecierpliwieniem czy 
ironicznym uśmiechem ekspedientki, 
gdy mierzymy ten sam płaszcz dwa razy 
w jednym dniu.

*Kupujmy, zwracając uwagę nie tyl
ko na to, że dana rzecz jest ładna i do
brze nam pasuje. Zwróćmy także uwa
gę na rodzaj tkaniny, sposób konserwa
cji. Na każdym towarze, prócz ceny, 
winna być zamieszczona nazwa wy
twórcy, importera lub kraju pochodze
nia. Sprzedawca jest obowiązany wy
dać klientowi wraz z towarem wyma
gane dlań i sporządzone w języku pol
skim instrukcje konserwacji, dane nie
zbędne do prawidłowego korzystania z 
towaru. Jeśli sprzedawane ubiory po
zbawione są “wszywek” informujących 
o rodzaju tkaniny i sposobie konserwa
cji - sprzedawca powinien sam takowe 
przygotować i dołączyć do towaru, a nie 
na pytanie “jak prać”? odpowiadać: 
“normalnie”.

*Klientowi zawsze powinien być wy
dany wskazany /wybrany/ przez niego 
towar - właśnie ta piąta z wiszących w 
rzędzie bluzek - bez komentarza, że 
“wszystkie są takie same”.

*Dokonując zakupu prośmy o para
gon lub rachunek, który na nasze żąda
nie sprzedawca jest obowiązany wydać. 
Pamiętajmy o tym, bo może nam się 
przydać w składaniu reklamacji.

*Odzież podlega reklamacji. Sprze
dawcę obowiązuje roczna rękojmia 
(czyli odpowiedzialność) za wady fi
zyczne (nie mechaniczne - czyli powsta
łe w trakcie użytkowania) sprzedawa
nego towaru, bez pisemnej gwarancji. 
Sprzedawca jest obowiązany przyjąć 
reklamację, która powinna zostać roz
patrzona w ciągu 14 dni. Sklep nie 
może żądać by klient zgłosił ją u wy
twórcy lub dostawcy. W wypadku gdy

reklamacja nie zostanie uwzględniona 
sprzedawca powinien zawiadomić o tym 
pisemnie klienta, podając uzasadnienie 
oraz zwrócić mu dostarczony wraz z 
reklamacją towar. Jeśli klient nie zgo
dzi się z taką decyzją pozostaje mu 
zwrócić się do Polubownego Sądu Kon
sumenckiego działającego przy Pań
stwowej Inspekcji Handlowej. Najbliż
szy Oddział PIH znajduje się w Ja
strzębiu - tel. 63-622, a Inspektorat 
Okręgowy ma siedzibę w Katowicach 
- tel. /032/1555071.

*Pamiętajmy, że przepisy te obowią
zują we wszystkich punktach sprzeda
ży - także na targowisku. 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
30 maja 1995 r. dotycząca warunków 
zawierania i wykonywania umów sprze
daży rzeczy ruchomych z udziałem kon
sumentów winno znajdować się w każ
dym punkcie sprzedaży, umieszczone w 
miejscu swobodnie dostępnym dla 
klientów. Rozporządzenie zaleca także 
by w każdym punkcie sprzedaży umie
szczone było ogłoszenie zawierające 
adres i telefon Państwowej Inspekcji 
Handlowej.

Klientom - zadowolenia z zakupów
Sprzedawcom - zadowolenia z obrotów
Wszystkim Państwu - Wesołych Świąt 

życzy A.Z.

PS. Punkt 3 paragrafu 13 Rozporządze
nia, o którym wyżej mowa brzmi: “Przy 
sprzedaży samoobsługowej należy nie
odpłatnie udostępnić konsumentowi 
materiały odpowiednie do zapakowania 
zakupionego towaru. Trafiła się Pań
stwu kiedyś taka gratka w rybnickich 
“samach”? Bo mnie nie.

4
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Na “zajączkow y” 
konkurs nadeszło do na

szej redakcji wiele pięknych, 
kolorowych prac. Trzeba przy

znać, że Zajączki, które odwie
dzają dzieci w Rybniku są bardzo po

mysłowe. Zostawiają prezenty w bardzo 
nieraz niedostępnych miejscach i sprawiają 
szukającym wiele zabawy przy odnajdywa
niu.
Mało dzieci wie zapewne, że zwyczaj dawa
nia prezentów z okazji Świąt Wielkanocnych 
nie jest tak powszechny w całej Polsce, a ra
czej charakterystyczny właśnie dla Śląska. 
Początkowo szukanie prezentów od Zającz
ka przebiegało w inny sposób. Na wsiach, w 
wielkanocny ranek dzieci wybiegały na pola 
czy do ogrodu żeby szukać pierwszej zielo
nej trawy, czy pączków na krzaczkach. Te 
właśnie symbole wiosny i zarazem nowego 
życia były “zajączkowym” prezentem. Potem w 
ogrodach pod krzaczkami i w trawie, w miejscach, 
gdzie wiosnę było widać rodzice chowali dla dzieci 
rozmaite słodycze. I w zasadzie tradycja ta prze
trwała przez wiele lat. Prezent “zajączkowy” miał

(U Ą C Z,£ a

być zaskoczeniem dla dzieci, dlatego nie pisało się 
próśb z życzeniami, a w dodatku i tak liczyć moż
na było jedynie na łakocie. Dopiero od kilku lat, 
zwłaszcza w miastach, zaczęto traktować “Zającz

ka” jak drugą Gwiazdkę i również na wiosnę dzie
ci mogą liczyć na duże i kosztowne prezenty rze
czowe. Łakocie darowane są dodatkowo.

Aby Z a ją cz e k  przy
niósł prezenty, trzeba  
w ieczorem  pod krza
c z e k  p o ło ży ć  dużą  
marchewką.
Zajączek  w nocy znaj
dzie marchewką iza  to 
zostawi dużo słodyczy.

Adam Kolarczyk

%

Dla mnie Z a jącze k  zostawia prezenty w 
cichym, niedostąpnym miejscu. Jest to pod 
krzakiem w ogródku, a niekiedy obok studni 
w wiadrze, innym razem nawet w rynn ie .5ą  
to m iejsca niewidoczne i długo muszą szu
kać paczki dla mnie. Bardzo to szukanie lu
bią, gdyż wtedy niespodzianka j est wiąksza 
i radość prawdziwa.

Justyna Wieczorek
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Wszystkim dzieciom organizatorzy konkursu życzą Wesołych Świąt 
i wielu słodkości, a nagrodami rzeczowymi postanowiliśmy wyróż
nić:

I miejsce:
ULA DUBIS, ul. Kilińskiego 37a/20, 44-200 Rybnik

wyróżnienia:
JUSTYNA WIECZOREK, ul. Batalionów Chłopskich 4,
44-292 Rybnik-Chwałęcice
ADAM KOLARCZYK, ul. Trzech Krzyży 55a,
44-274 Rybnik
PATRYCJA LECH, Przedszkole Nr 36 

Po odbiór nagrody prosimy przyjść do Księgarni “11”, Rybnik, 
ul. Sobieskiego 38, dziś, w piątek między godziną 15 a 17.

Dzieci do Sejmu
Już po raz trzeci 1 czerwca w Sej

mie RP odbędzie się Sesja Sejmu 
Dzieci i Młodzieży.

W obradach uczestniczyć będzie 460 
posłów w wieku 7 do 18 lat. Posłowie 
wybierani są na podstawie prac pisem
nych. Dzieci młodsze /od 7 do 12 lat/ 
piszą na następujące tematy:
- Jaka powinna być moja szkoła?
- Czego się boję i co mnie cieszy?

A oto tematy dla młodzieży /od 13 do 
18 lat/:
- Jakie zmiany należy przeprowadzić 
w polskich szkołach?
- Co zagraża młodzieży w Polsce i jak 
temu przeciwdziałać?

Listy z pracami dzieci i młodzieży 
należy przesyłać do 20 kwietnia 1996 
r. na następujący adres: 
Międzykomisyjny Zespół d/s Dzieci 
Sejm RP
00-489 Warszawa
ul.Wiejska 4/6/8 z dopiskiem woj. ka
towickie

Wyboru 400 posłów dokona komisja 
składająca się z posłów i pracowników 
Sejmu RP, przedstawicieli wojewódz
kich Parlamentów Dzieci i Młodzieży, 
organizatorów oraz dziennikarzy. Orga
nizatorzy chcą w tym roku zwrócić 
szczególną uwagę na prace dzieci młod
szych. Mniej więcej połowa miejsc 
/około 200/ przypadnie autorom prac, 
którzy są jednocześnie posłami woje
wódzkich Parlamentów Dzieci i Mło
dzieży.

Organizatorom zależy bardzo na sze
rokim udziale dzieci i młodzieży w wy
borach do Sejmu, uważając, że jest to

wspaniała lekcja demokracji i parlamen
taryzmu, jak również możliwość otwar
tego i nieskrępowanego wypowiedzenia 
się dzieci i młodzieży na tematy związa
ne z ich najistotniejszymi problemami.

W imprezie jak co roku, weźmie naj
prawdopodobniej udział Prezydent RP, 
członkowie rządu /którzy odpowiadać 
będą na “zapytania poselskie”/ oraz 
wiele innych osobistości życia politycz
nego.

Dzieci i młodzież chcące dowiedzieć 
się czegoś bliższego mogą skontakto
wać się z: posłanką Ireną Nowacką 
/tel. 0 22 694-15-27/, Tomaszem Po
lkowskim /tel. 0 22 628-97-01/lub Ste
fanem Sierotnikiem /tel. 0 32 41-00- 
73/.
Bliższe informacje na temat III Sesji 
Sejmu Dzieci i Młodzieży RP otrzymać 
można w Biurze Sejmiku Uczniowskie
go Delegatury Rybnik. Zachęcamy 
wszystkich do pisania.

Biuro Sejmiku Uczniowskiego 
Delegatury Rybnik 
Parlament Dzieci i Młodzieży 

czynne w każdą środę od 15.30 do 
18.00, ul.Broniewskiego 23, tel. 24-088

Na początku marca Młodzieżowy 
Dom Kultury w Rybniku wraz z po
słami Sejmiku Uczniowskiego Miasta 
Rybnik zorganizowali Festiwal Poezji 
Śpiewanej. W Rybniku odbywał się je
den z wojewódzkich etapów. Nagrody 
dla jedenastu zwycięzców ufundowali: 
sklepy muzyczne - Musie Shop i Clan 
oraz Księgarnia - Sowa. Naszym ofia
rodawcom serdecznie dziękujemy.

wość. Czy jest to zagadnienie, które pa
sjonuje Cię przede wszystkim ?
- Temat ten mieści się w ramach epoki, 
którą interesuję się najbardziej, a więc 
epoka nowożytna. Jednak to co jest mi 
najbliższe i przykuwa wyjątkowo moją 
uwagę, to niepowtarzalne życiorysy 
władców posiadających niesamowitą 
osobowość. Mam na myśli króla Anglii 
Henryka VIII, w tym także jego matry
monialne problemy, czy też cara Rosji 
Piotra Wielkiego. Ostatnio czytam 
wszystko, co wpadnie mi w ręce na te
mat Henryka IV Bourbona. Interesują 
mnie także kobiety na tronach europej
skich, jak np. Elżbieta królowa Anglii, 
caryca Katarzyna II. Jest to okres w 
dziejach europejskiej cywilizacji, kie
dy odgrywająone coraz istotniejszą rolę. 
Zajmuje mnie bardzo życie osobiste 
tych polityków, wpływ ich charakteru 
i osobowości na bieg wydarzeń.
- Na czym polegał II etap olimpiady w 
Katowicach?
- Pisałam pracę na temat: “Konflikty 
międzynarodowe i ich wpływ na mapę 
Europy”. Po tygodniu przerwy odbył się 
ustny egzamin, w trakcie którego loso
wałam dwa pytania, otrzymując dodat
kowo jedno z zakresu przeczytanej lek
tury.
- Czy dokonałaś już wyboru studiów?
- Chciałabym studiować prawo, przy 
czym zastanawiam się nad prawem kar
nym lub administracyjnym. Poszukuję 
ciekawego zajęcia, pobudzającego do 
aktywności.
- Wierzę, że twoje marzenia się speł
nią, tym bardziej, że traktujesz je  w ka
tegoriach celów. Pragnę złożyć w imie
niu redakcji “Gazety Rybnickiej” i wła
snym życzenia dalszych sukcesów i 
powodzenia w gdańskim finale. Dzię
kuję serdecznie za rozmowę.
- Dziękuję

Rozmawiał: 
Piotr Pawlas

ny przeszkadza, z drugiej zaś dopingu
je. Jest to impuls bardzo cenny podczas 
przygotowań, lecz respekt bierze się 
stąd, że nigdy dotąd nie zaszłam tak

wierna historii?
- Wiąże się to z kilko
ma faktami. Zawsze 
lubiłam historię. Do 
uczestnictwa w zawo
dach zachęcał mnie 
mój brat - również za
palony olimpijczyk. 
Bardzo istotnym czyn
nikiem jest to, iż mia
łam szczęście do zna
komitych pedagogów. 
W szkole podstawo
wej uczyłam się pod 
kierunkiem pani Da
nuty Dyrcz, później w 
liceum zaopiekowała 
się mną pani Aleksan
dra Marciniak, za co 
jestem  im ogromnie 
wdzięczna.
- Przystępując do I  
etapu olimpiady, tzn. 
do międzyszkolnych 
rozgrywek wybrałaś 
temat pisemnej pracy 
“Reformacja i kontr

reformacja w E uropie”. Pozostaję 
nadal pod  wrażeniem twej pracy. 
Ogromna wiedza, zrozumienie tej zbio
rowej problematyki budzi moją cieką-

O l i m p i j k a
K atarzyna Fojcik - uczennica 

trzeciej klasy II Liceum Ogólnokształ
cącego im. Hanki Sawickiej w Rybni
ku zakwalifikowała się do finału XXII 
Olimpiady Historycznej.
- Po znakomitych występach w poprze
dnich etapach, z jakim i odczuciami 
oczekujesz gdańskiego finału?
- Muszę przyznać, że towarzyszy mi 
nieprzerwanie trema, która z jednej stro

daleko w szkolnych konkursach. Dla
tego trochę się boję, a jednocześnie je
stem szczęśliwa.
- To nie pierwsza olimpiada, w której 
bierzesz udział...
- Nie, będąc uczennicą VII i VIII klasy 
szkoły podstawowej, a potem w I i II 
klasie licealnej też w nich uczestniczy
łam. Doszłam wtedy do wojewódzkie
go stopnia olimpiady historycznej.

- Jesteś więc wciąż

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Schody poezji

PRZED CHWILĄ
Przed chwilą
byłeś tak blisko mnie.
Mogłam Cię dotknąć!
Chwycić za rękę!
Nie puścić!

Pozostał zapach Twojej skóiy.
Smak Twoich warg na kubku

po kakao
Twój włos na wiklinowym

koszu...

Ale czy mogę to chwycić?
Złapać?
I nie pozwolić Ci odejść?...

Za ten wiersz Dorota Gajdzica,
uczennica drugiej klasy Liceum Ogól
nokształcącego Sióstr Urszulanek, 
otrzymała 1. nagrodę w konkursie Ryb
nickich Dni Literatury w 1995 roku. Od 
ponad roku zastanawiam się: czy to li
ryk miłosny, czy religijny? A może jed
no i drugie? Publikowałem w “Scho
dach poezji” inny wiersz Doroty, ale ten 
- zagadkowy, lokujący czytelnika w sta
rannie skomponowanej sytuacji rozsta
nia, połączonej z chęcią zatrzymania 
kogoś, kto odchodzi - pozostawał w 
moich zbiorach nie opublikowany. Zo
stawmy go takim, jaki jest, z jego taje
mnicą.

Tak często jest z poezją młodych au
torów: uchylają drzwi do swego świata 
wewnętrznego, ale nie do końca. Jest 
to uchylenie warunkowe: to czuję, prze
żywam, ale... uchylam się od wyznań 
ostatecznych, najbardziej intymnych - 
są wyłącznie moje. Jeśli pozostają w 
połowie drogi, jeśli tajemnica intymno
ści nie zostaje złamana, to właśnie dla

tego, że swoje wynurzenia liryczne trak
tują bardzo poważnie: to pamiętnik ich 
przeżyć osobistych, szczerych prywat
nych. Tym jest dla nich poezja: konfe
sją, wyznaniem. Do końca nie wiedzą 
czy warto się zwierzyć? a więc wysta
wić na publiczny osąd? może krytykę? 
/bolesny/ śmiech? albo obojętne wzru
szenie ramion? Pozostaje nam rozwa
żać te tajemnice i... namawiać młodych 
do ufności: każdy wiersz znajdzie swo
jego wrażliwego odbiorcą, jeśli tylko 
narzuca się z artystyczną oczywistością 
jest wewnętrznie spójny i konsekwent
ny, jeśli działa zniewalająco. Pozostaje 
mi namawiać młodych poetów do łama
nia wszelkich tabu, także osobistych, 
argumentując: jeśli uważacie poezję za 
dziedzinę szczerości, to bądźcie szcze
rzy, mimo wszystko, do końca.

Dorota, choć pisze od dziecka, nie
chętnie dzieli się swoimi wierszami.
A szkoda, bo im dalej czytamy, tym cie
kawiej:

* * *
DESZCZ 
Słychać go 
w krokach 
brukowanej ulicy.
Zapukał szeptem 
o parapety uśpionych domów.
W drobniutkich grudkach

światła
skulił zakochanych 
pod parasolem 
chłodnym 
zapachem mgieł 
rozmydlił świat 
w zielonej melancholii...

W ciemności 
nie widać tych, 
któiych nie ma.

Ledwo dostrzegalny jest 
zaiys dwóch światów.
Zapachy i barwy 
wyciągnęła ciemność 
z kieszonki sukienki 
małej dziewczynki 
w słomkowym kapeluszu 
o długich, rozpuszczonych

włosach
Ciemność nie powie nikomu 
o słonym smaku ust.

Wrażliwość na barwy, zapachy, sub
telności kształtów świata. Zmysł obser
wacji połączony z chęcią zachowania 
dziecięcych prawd, przekonań, tęsknot, 
miłości... Że naiwne? Tym gorzej dla 
tych, którzy tak sądzą. I choć rodzi się 
myśl, doświadczenie innych, dorosłych 
prawd Alicji (“Słony smak ust”) - tkwij
my jak długo można w Krainie Czarów: 

* * *
Wczytuję się 
w regularne zakręty 
twoich słów.
Jak niewidomy 
wąchani kropki nad i, 
wplatam między palce 
haczyki od ę i ą 
Beztreściowe liteiy, 
krzyczące zapachem 
Twojego uśmiechu.

Paradoks poezji, a ostatnie utwory 
Doroty Gajdzicy pozwalająmi przywo
ływać ten “pałac muz”, polega także na 
tym, że niesie ona porozumienie także 
wbrew racjonalnej sferze znaczeń języ
ka, poniżej jego zdawałoby się, logicz
nej natury i wśród sugestii zapachów, 
rytmów, brzmień, kształtów.

Dorota dopowiedziała, że ostatni z 
zamieszczonych tutaj wierszy dedyku
je swojej mamie. Gdyby nie ten komen
tarz, czytałbym ten wiersz jako apel czy
telników do. autorki z prośbą o więcej 
wyznań z jej prywatnej Krainy Czarów.

Grzegorz W alczak

G azety w ydaw ane dla w spólnot 
w yznaniow ych  to oczyw iśc ie  nie 
now ość. N a za ch o d z ie  E u ropy , 
zw łaszcza w A ustrii i N iem czech  
prasa para fia lna  od ponad  p ię tn a 
stu lat odno tow uje sukcesy  i za 
s tę p u je  czasam i p ra sę  lo k a ln ą , 
która często  n ie w ytrzym uje kon 
ku rencji p rasy  w y so k o n ak ład o - 
wej.

* * *

Jedną z c iekaw szych  k o śc ie l
nych gazetek  je s t m iesięczn ik  p a 
rafii pod w ezw . św. Jacka w Ra- 
doszow ach pod nazw ą “Spek
trum”. W praw dzie p ara fia  ta 
leży na te ren ie gm iny R y d u ł
tow y, ale czasopism o to godne 
je s t  za in te re so w an ia . U w agę 
zw raca  dob rej ja k o śc i d ruk , 
ciekaw e opracow anie g ra ficz 
ne o raz  o ry g in a ln a  treść . W 
red a k cy jn e j s to p ce  w id n ie ją  
n azw isk a : D am ian  B u len d a , 
W itold L abus, E w a A nderska, 
Andrzej A dam czyk, ale anim a
toram i gazetki są  p rzede w szy
stkim  radoszow ski p roboszcz, 
ks. Rafał Korbel oraz p ro w a
dzący j ą  redak to r Franciszek 
Kucharczak.

Jest on abso lw entem  h is to 
rii K ato lick iego  U niw ersy te tu  
L u b e ls k ie g o , a k tu a ln ie  zaś 
doktorantem  tej uczelni. M im o 
to znajdu je czas by zajm ow ać 
się redagow aniem  m iesięczn i
ka “ S p ek tru m ” . Z ap y ta liśm y  
r e d a k to r a  K u c h a r c z a k a  o 
źródło  sukcesu tego pism a.

Prasa parafialna

S p e k t r u m
Przed kilku laty dzięki likwidacji cenzury i demokraty
zacji życia publicznego na naszym rynku prasowym po
jawiły się gazetki parafialne. Nie bez znaczenia dla ma
sowości tego zjawiska był łatwiejszy dostęp do urządzeń 
kopiujących, komputerów, edytorów tekstu, skanerów, 
drukarek...

-  Parafialne “Spek
tru m ” wychodzi od 
stycznia 1992 roku, a już 
przed trzema miesiąca
mi obchodziliście wyda
nie 50 numeru. Zaczęło 
się od 150 egzemplarzy, 
a dzisiaj sprzedajecie po
nad 800. Skąd ten suk
ces?
- W sensie ilościow ym  to 
zapew ne sukces. N asza 
parafia liczy przecież ty l
ko 4780  m ieszk ań có w . 
N a podstaw ie ankiet, li
stów  i in d y w id u a ln y ch  
rozm ów  m ożna sfo rm u
łow ać następu jący  w nio 
sek: “ S pek trum ” podoba 
się, pon iew aż osadzone 
zostało  w naszej bardzo 
konkretne j, lokalnej rze 
czyw istości. U nas czy
te ln ik  pow in ien  znaleźć 
to, czego nie m a gdzie in-

Z okazji święta Służby Zdrowia 
najlepsze życzenia 

przemiłej i sympatycznej 
dr Beacie Konstanty - Mesjasz

składa pacjentka

dziej. M oże p rzeczytać o sobie i 
sw oim  najb liższym  o toczeniu , a 
ta k że  o sw o ich  p rz o d k a c h  i w 
ogóle o h isto rii naszej ziem i. T e
ksty  m ają  być adresow ane w prost 
do niego.
-  Co charakteryzuje “Spektrum”, 
jakie sobie stawiacie cele?
- N ie zam ieszczam y tekstów  “ o 
n iczym ” i “o w szystk im ” . U nika
m y zbędnego patosu , zw łaszcza 
religijnego, chcem y bow iem , żeby 
nasze p ism o m ógł w ziąć bez iry 
tacji do ręki każdy, niezależnie od 
tego, ja k i w yznaje św iatopogląd. 
S taram y się, aby język  był prosty, 
bez popisów  erudycyjnych. Celem 
istn ien ia tego p ism a - m oim  zda
niem  - je s t  sk łon ien ie czy te ln ika 
do refleksji, pobudzen ia  do zm ia
ny m yślen ia . W g runcie  rzeczy  
chodzi w ięc nie ty le  o to, żeby 
c z y te ln ik  w ięce j w ie d z ia ł, a le 
żeby w ięcej rozum iał. szoł

I.P.* * *
Z okazji urodzin wszystkiego 
najlepszego, dużo zdrowia, 

pomyślności i zadowolenia z wnuczki 
Felicji Fojcik 
życzy rodzina Kordułów

Kina_______________ J
“APOLLO”

5 kwietnia, 17.00, 19.00, “CZYSTA 
GRA” /USA, 15/
6-7 kwietnia, kino nieczynne
8- 11 kwietnia, 17.00,19.00, “KONIEC 
NIEWINNOŚCI” /USA 15/

“PREMIEROWE” przy TZR 
8 kwietnia, 17.00, 19.15, “TAJNA 
BROŃ” /USA, 15/, cena 5,00 zł
9- 11 kwietnia, 17.00, “ŁABĘDZIA 
KSIĘŻNICZKA” /USA b/o/cena 5,00 
zł
9-11 kwietnia, 19,00, “OJCIEC NA
RZECZONEJ - 2” /USA, 12/ cena 5,00 
zł

“ZEFIR” - Boguszowice 
7-11 kwietnia “JUMANJI” /USA, 12/

W ystawy
Muzeum - Stary Ratusz 

Wystawy stałe: “RYBNIK - MOJE 
MIASTO “ oraz “CECHY RZEMIEŚL
NICZE W MIASTACH GÓRNEGO
ŚLĄSKA” czynne /z wyjątkiem ponie
działków/ od 10.00 do 14.00, w środy 
od 10.00 do 18.00, wstęp 2 zł /ulg 1 zł/ 

Galeria TZR
Wystawa twórczości plastycznej Ludwi
ka, Agnieszki i Weroniki HOLESZÓW, 
15 kwietnia o godz. 17.00 spotkanie z 
autorami wystawy.

/gw/

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Twórczość artystyczna rodziny Holeszów

Oczyma wyobraźni
Ludw ik Holesz, urodził się w 

1921 roku w Szerokiej koło Jastrzębia. 
Mieszka ze swoją rodziną w Świerkla
nach Dolnych niedaleko Rybnika w 
domu, który wybudował sam. W mło
dości, będąc w kłopotach finansowych, 
nie mógł sobie pozwolić na kupno dro
gich farb i dlatego też swoje pierwsze 
czarno-białe obrazy malował na starych 
prześcieradłach, mieszając sadzę z po
kostem. Jego własnej roboty były rów
nież pędzle sporządzone z końskiego 
lub krowiego włosia.

W latach 60. będąc rębaczem w ko
palni “Moszczenica”, zainteresował się 
fantazyjnymi ornamentami odciśnięty
mi na liczących kilka milionów lat bry
łach węgla. Wyobraźnia zaczęła dzia
łać - ożyła prehistoria - pojawiły się 
wizje. Oczyma wyobraźni zobaczył 
świat okresu karbonu ery paleozoicznej. 
Stosując zestawy jaskrawych, ale jakże 
wyważonych barw, wizjoner, fantasta, 
dydaktyk Holesz, stara się przelać na 
płótno nie sfałszowaną niczym spo
wiedź ze swych doznań, odczuć, próbu
je przekazać światu prawdy wewnętrz
ne, sobie objawione w błysku dziwne
go wtajemniczenia. Wydobywa na świa
tło dzienne archetypy dawnych mitów i 
wyobrażeń. Oto istoty podobne do dra
pieżnych roślin i kwiatów, kolorowe 
żmije przewijające się wśród zróżni
cowanych fakturalnie chropowatych 
pni, badyli i łodyg, oto fantastyczne 
gady z głowami potwornych jaszczu
rów, pulsująca orgia barw i ogromne 
bogactwo rytmów liści dawnych papro
ci, dawnej flory. Siła wizji zastępuje mu 
podróże w kosmos. Bez trudu przenosi 
się w przestrzenie międzyplanetarne,

Dowiedziałam się, że sztuka użytko
wa, to “... obraz na którym można le
żeć, rzeźba, na której można siedzieć...”, 
czyli jest to połączenie funkcjonalno
ści z artyzmem”.

Zobaczyłam ich dwóch w jednym 
wnętrzu, studentów z Akwizgranu. 
Usłyszałam: dwie wypowiedzi o tym 
samym znaczeniu. Torę twierdzi, że 
rzeczą wielką jest żyć i tworzyć to co

poddając się urokowi oglądanych z bli
ska planet, których życie ogląda przez 
pryzmat dawnych dziejów globu ziem
skiego. Zaiste dziwna to i jedyna w swo
im rodzaju eksploracja tajemniczych i 
nieznanych nam obszarów wszechświa

ta. Budując swój świat zarówno pod 
kątem ekspresji jak i w myśl założeń 
estetycznych, artysta - górnik proponu
je nam oryginalną wyprawę w krainę 
własnej wyobraźni.

Indywidualność Holesza nie jest zmą
cona żadnymi kontaktami z różnego 
rodzaju instruktorami i inspiratorami, ze 
sztuką dawną czy nowoczesną. Nie 
wynika z awangardowych haseł, ale z 
sytuacji społecznej i osobistej - nie jest 
zatem szukaniem, lecz ciągłym stwier
dzaniem.

Ludwik Holesz maluje zawsze od le

się lubi. Wszystkie jego pomysły rodzą 
się w głowie. Później przemierza mia
sto we wszystkich kierunkach, aby zdo
być materiał, który leży na złomowi
skach. To jest fascynujące, ale najbar
dziej wykonanie formy, gdyż należy 
zsynchronizować to co się ma, z tym co 
wymyślone. Proces twórczy jest bardzo 
długi i trudny, zanim uzyska się zamie
rzony efekt. W ten sposób stara się 

podwyższyć walory użytkowe 
przedmiotu projektowanego. 
Greg organizując wystawy rea
lizuje niektóre swoje pomysły. 
Przypadkowo znalezione ele
menty pobudzające proces twór
czy i są wykorzystywane w zu
pełnie nowej funkcji. Każdy z 
nich ma swój sposób realizowa
nia pomysłów, chociaż często 
również się uzupełniają. Greg 
stosuje regułę: “mniej jest wię
cej”. Redukuje formę przy ma
ksymalnej funkcjonalności. 
Jego celem jest uzyskanie rów
nowagi. Twierdzi, że przy eks
perymentowaniu z różnymi ma
teriałami nie należy zapomnieć 
o traktowaniu tych obiektów z 
przymrużeniem oka. Tak więc, 
celem wystawy jest przybliżenie 
nam znaczenia pojęć: DESIGN 
- czyli projektowanie, czyli sym
bioza sztuki konwencjonalnej w 
odniesieniu do funkcji. 
RECYCLING - czyli wykorzy-

wej strony do prawej a namalowanej 
rzeczy już nigdy nie poprawia. Jest au
torem przeszło 2500 obrazów. Jego 
twórczość znana jest w blisko 30 kra
jach, a prace jego znajdują się w zbio
rach wielu muzeów krajowych i zagra
nicznych oraz w zbiorach prywatnych

Królowej Anglii Elżbiety II i księcia 
Walii. Twórczość Ludwika Holesza 
wywarła niemały wpływ na artystyczne 
działania jego żony Agnieszki i córki 
Weroniki.

A gnieszka H olesz urodziła się 
w 1925 roku w Świerklanach Dolnych. 
Tutaj też w sierpniu 1944 roku mając 
19 lat wyszła za mąż za Ludwika Hole
sza.

W 1980 roku w czasie jednej z bez
sennych nocy nastąpiło olśnienie - nie
odparta potrzeba wyrażenia przy pomo
cy środków wyrazu artystycznego tru

stywanie odpadów w celach użytko
wych, czyli sztuki, która otacza nas na 
co dzień. Wszystkie przedmioty przed
stawione na wystawie są zaprojektowa
ne w niekonwencjonalnej formie.

Garderoba

Mimo, że autorzy odbiegają od standar
dów, nie zapominająo najważniejszym - 
o funkcjonalności i estetyce przedmiotu. 
Tak powstały propozycje nowocze
snych wnętrz, które prowokują do my
ślenia i refleksji, manifestując ochronę 
środowiska, co dla nas ludzi nie jest bez 
znaczenia.
Komisarz wystawy “DESIGN”, zor
ganizowanej w rybnickim Muzeum

Maria M alczewska 
Z dj.: solDyskretny kamerdyner...

Jeszcze o sztuce użytkowej w Galerii Muzeum

TOM & GREG

Agnieszka i Ludwik Holeszowie z córką Weroniką

Haftowane obrazy Agnieszki Holesz

dów swego dotychcza
sowego życia, swoich 
przeżyć. Zaczęła więc 
realizować swoje wizje 
używając do tego celu 
kolorowych nitek - po 
prostu haftowała obra
zy. Szukając artystycz
nej pomocy u męża, 
spotykała się stale z 
odmową. Ludwik Ho
lesz radził bowiem 
swojej żonie szukania 
prawdy w samej sobie 
- twierdził, iż tylko 
wtedy zaistnieje ona 
jako prawdziwy twór
ca, jako indywidual
ność. Posłuchała go.

Tak więc wszystko w 
twórczości Agnieszki 
Holeszowej stało się 
rozbrajającą szczero
ścią, skondensowaną 
prawdą, tym z czego 
wyeliminowane zosta
ło nawet wspomnienie 
czegoś co sztuczne, co fałszywe. Swoje 
wizje artystyczne obrazujące życie, pra
ce i zwyczaje ludzi na wsi Holeszowa 
do dziś realizuje bez większych zmar
twień czy znajdą one społeczną akcep
tację. I tak oto, ukryta, na wpół uświa
domiona tęsknota za wyrażeniem swo
ich osobistych wzruszeń i pragnień zna
lazła swój materialny ślad w postaci ba

jecznie kolorowych, urzekających pro
stotą wypowiedzi artystycznej OBRA
ZÓW HAFTOWANYCH.

lizmu są konflikty międzyludzkie i 
apokaliptyczne wizje unicestwionej 
cywilizacji. Posługując się agresyw
nymi zestawami kolorystycznymi z 
dominacją rozognionych brązów, zie
leni, czerni i czerwieni, przedstawia 
w swoich pracach enigmatyczną i nie
pokojącą współczesnego człowieka 
rzeczywistość. Jej obrazy zawierają 

dziwne, bliżej nieokreślone prze
strzenie, jakąś treść tajemniczą, 
a sens ich pozostaje wieloznacz
ny, zaszyfrow any i trudny do 
uchwycenia. Jej malarsko zreali
zowaną projekcją jaźń i jest świat 
niespokojnych przeżyć, n ieja
snych przeczuć, mrocznych pra
gnień i fantastycznych wizji - 
świat ze wszechm iar złożony, 
skom plikowany, obfitujący w 
zjaw iska ulotne, często nieu
chwytne w swym przebiegu i 
trudne do wyrażenia. Weronika 
Holesz-Kurzydym dostrzega nie
pokojące ją  zjawiska w codzien
nej rzeczywistości, a z obrazów 
jej emanuje drapieżny niepokój 
oraz powaga czegoś co przemi
ja , co uległo zagładzie. N ato
miast w swoich linorytach, ule
gając wpływom ojca, wyobraża 
prehistorię MATKI ZIEMI. We
ronika Holesz-Kurzydym prace 
swoje eksponuje najczęściej z 
obrazami ojca. Poza wystawami 
w kraju z twórczością jej zapo
znać się mogli mieszkańcy Ber
lina, Hamburga, Norderschtedtu, 

Bremy i innych miast w Niemczech.
M arian Rak 

Zdj.: sol

Malowany świat Ludwika Holesza

Jej prace, świadczące o trafno
ści wyboru środków jakimi dys
ponować może nieomylny in
stynkt prymitywu, eksponowane 
były m.in. w Radomiu, Chorzo
wie, Rybniku, Katowicach /Mu
zeum Śląskie/ oraz w Niemczech 
/Regensburg/. Agnieszka Holesz, 
będąc nadal twórczo aktywna, jest 
przykładem wypracowania wła
snego stylu, własnego oblicza.

Rodzina Holeszów to pięcioro 
dzieci, jedenaścioro wnuków i 
dziesięcioro prawnuków.

Córka Holeszów W  e r  O n ik a  
H olesz-K u rzyd ym  uro
dziła się w 1952 roku. Z pasji spo
łecznikowskiej prowadzi dzie
cięce koła plastyczne w Klubie 
Rolnika w Jankowicach oraz w 
S zkołach Podstaw ow ych w 
Świerklanach Górnych i Świer
klanach Dolnych. Tematem jej 
prac olejnych utrzymanych w 
konwencji surrealizmu i symbo

Utrzymane w konwencji surrealizmu i 
symbolizmu prace Weroniki Holesz- 

Kurzydym

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Rybnickie piety
Słowem “pieta” określa się wizerunek 

Matki Boskiej z ciałem zmarłego na krzy
żu Chrystusa na kolanach.

Po w ło sk u  o zn a cz a  ono lito ść , m iło - n a jp ię k n ie jsz y c h  i n a jb a rd z ie j c h a rak te -
s ie rdz ie . N ajb a rd z ie j znane “ p ie ty ” w eu 
ro p e jsk ie j sz tuce  to padew sk i fresk  G io t
ta  di B o n d o n e  o raz  p rz e p ię k n a  rz e ź b a  
M ic h a ła  A n io ła  z b a z y lik i św .P io tra  w 
R zym ie . G dy M ic h a ła  A n io ła  za p y ta n o  
k ied y ś  d la cz eg o  w je g o  p ie c ie  M ad o n n a  
je s t  tak  m ło d a , bo p rz e c ie ż  w rz e c z y w i
s to ś c i  M a tk a  B o sk a  w c h w ili  śm ie rc i 
C h ry stu sa  m ia ła  ju ż  p o n ad  50 la t, m is trz  
o d p o w ied z ia ł: J e s t  taka  m ło d a  i p ię k n a ,  
bo m iło ść  s ię  n ig d y  n ie  s ta r ze je !

O c z y w iśc ie  p a s ja  C h ry s tu sa  d z ia ła ła  
n ie 'ty lk o  na  w y o b ra ź n ię  m a la rzy  i r z e ź 
b ia rzy . N aw et w p o lsk ie j k u ltu rz e  m am y 
p asy jn y  d ram a t M ik o ła ja  z W ie lk o w ie c -  
ka czy  k o m p o z y c ję  K aro la  S zy m a n o w 
sk ieg o  “ S tab a t M a te r” .

P ie ta  ja k o  p la s ty c z n e  w y o b ra ż e n ie  
M atki op łaku jące j śm ierć  Syna, tkw i n a j
g łę b ie j w n asze j w ie lk a n o c n e j tra d y c ji. 
W is to c ie  je d n a k  “p ie ta ” je s t  e lem en tem  
g łęboko  zak o rzen io n y m  w trad y c ji ch rz e 
śc ija ń sk ie j p o p rze z  n a b o ż eń s tw o  D rog i 
K rzy żo w e j. To w łaśn ie  trz y n a s ta  s ta c ja  
D ro g i K rzy żo w e j w sp o m in a  to  d ra m a 
tyczne  w y d arzen ie . W s ta ro p o lsk ic h  m o 
d litew n ik a ch  p o d p isa n a  je s t  cz ęs to  s ło 
wam i “J e zu s  z  k r zy ża  z d ję ty  i na ło n ie  
M a tk i z ło ż o n y ”. W y obrażen ie  p ie ty  z n a j
du je się  p raw ie  w k ażdym  k o śc ie le  - w 
o łta rzo w y ch  rze źb ac h , a le  p rze d e  w sz y 
s tk im  fo rm ę  p ie ty  m a trz y n a s ta  s ta c ja  
D rogi K rzyżow ej. P rz ed sta w iam y  k ilka ,

ry s ty czn y ch  p ie t z k o śc io łó w  ry b n ick ich .
Na szczególną uw agę zasługuje najstarsza 

rybnicka pieta, która znajduje się aktualnie 
w ysoko nad ołtarzem  w presbiterium  “stare
go kościoła” pod w ezwaniem  M atki Boskiej 
Bolesnej. Rzeźba ta pochodzi jeszcze z ko
ścioła W niebow zięcia NM P na górce przy 
ulicy G liw ickiej. T ek st  i z d j .: szoł

Pieta z ołtarza głównego ba
zyliki św.Antoniego. Charakte
rystyczną cechą tej drewnianej 
rzeźby są zapłakane oczy Ma
donny oraz je j  strój, przypomi
nający ubranie mniszek z zako
nu św. Klary

Ta drewniana rzeźJba znajduje się 
w prezbiterium starego kościoła, 
a pochodzi jeszcze z kościoła 
Wniebowzięcia NMP, po którym 
zostało zaledwie prezbiterium  
przy uL Gliwickiej na górce

Fragment trzynastej stacji Drogi 
Krzyżowej z kościoła Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Niedobczycach. 
Obraz ten ufundował Związek Kato
lickich Matek i Kobiet

Odlew gipsowy ze starego ko
ścioła pod  wezwaniem M atki 
B oskiej Bolesnej. Rzeźba ta 
mieści się w kaplicy po prawej 
stronie pod chórem. Cechą cha
rakterystyczną tej piety jest su
rowe, a nawet groźne spojrze
nie M atki Boskiej

Najnowsza rybnicka pieta wy
rażona w sztuce w itrażow ej 
znajduje się w oknie kościoła 
pw. św. Jadwigi Śląskiej na No
winach

“Zdjęcie z krzyża”

“Zdjęcie z krzyża” - obraz znajdu
jący się w katedrze w Antwerpii malo
wany w latach 1611 -1614 przez Pete
ra Paula Rubensa, czołowego przedsta
wiciela malarstwa flamandzkiego jest 
przykładową kompozycją stylu baroko
wego. Dominuje w niej mrok otacza
jący postacie dramatu, dynamika oraz 
diagonalność, czyli oparcie kompozy
cji na linii ukośnej.

Wszystkie obecne w scenie postacie 
wyciągają ręce ku spływającemu płyn

nie i bezwładnie ciału Chrystusa. Lu
dzie ci biorą w ten sposób udział w ak
cji - przyjmują jak gdyby symbol 
EUCHARYSTII.

Peter Paul Rubens był nie tylko ma
larzem, lec: także człowiekiem świa
tłym i dyplomatą. Będąc przyjacielem 
królów i odznaczając się ogromną in
teligencją, oczytaniem i wiedzą oraz 
władając kilkoma językami, przyjmo
wany był na wielu dworach Europy.

Tekst i rysunek: Marian Rak

Droga Krzyżowa 
w centrum Rybnika

Droga Krzyżowa na ulicach miasta zgromadziła wielu 
wiernych

W ubiegły piątek 29 marca w wie
lu śląskich miastach zostały odpra
wione Drogi Krzyżowe. W Katowi
cach, pierwszą stację stanowił krzyż 
upamiętniający śmierć górników w 
kopalni “Wujek” w 1981 roku, zaś 
ostatnią pomnik Powstańców Ślą
skich. Tego dnia również ulicami 
Rybnika przeszła krzyżowa procesja. 
Nabożeństwo to było związane z od
prawianymi w “starym kościele” mi
sjami oraz z przypadającym na te dni 
odpustem w parafii pod wezw. Mat
ki Boskiej Bolesnej, obchodzonym w 
piątek przed Niedzielą Palmową. W 
czasie nabożeństwa Drogi Krzyżowej 
nowy, p ięciom etrow y drew niany

Krzyż stanął nieopodal kaplicy

krzyż, niosło dwunastu mężczyzn. 
P ierw szą stację Drogi Krzyżowej 
usytuowano przy kościele pod figurą 
św. Jana Nepomucena, drugą i trze
cią przy ul. Kościelnej, czwartą od
prawiono na środku Rynku, zaś piątą 
opodal sk lepu  Jana N ogi. By

odm ów ić m odlitw y, 
p rzy  s tacji szó ste j, 
siódmej i ósmej proce
sja trzy razy przystanę
ła na ulicy Sobieskie
go, kolejne “na świa
tłach” i dalej przy uli
cy Gliwickiej. Stację 
trzynastą “zd jęcie z 

krzyża ” odprawiono na schodach sta
rego cmentarza, a stację ostatnią “zło
żenie do grobu” na szczycie “kościel
nej górki”.

Punktem kulminacyjnym pasyjne
go nabożeństwa było postawienie i 
umocowanie niesionego krzyża, a na

stępnie jego kilkunastominutowa ad
oracja. Odtąd krzyż ten z napisem 
“Misje Święte 1996 “ będzie stał po 
północnej stronie kaplicy "akademic
kiej”, widoczny dla przechodniów z 
ulicy Gliwickiej i Cegielnianej.

Nabożeństwo zgromadziło bardzo 
wiele wierzących, chociaż dał się za
uważyć brak młodzieży. Procesja w 
której szli przede wszystkim ludzie 
starsi i dzieci miała długość całej uli
cy Kościelnej i wzbudzała zaintere
sowanie przypadkowych przecho
dniów.

T ekst i zdj.: szoł

'akademickiej

8
GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



W 1920 roku majątek dworski
w Golejowie kupił Jan Paprotny.

*****

Jan Paprotny urodził się w 1857 
roku w C hw ałęcicach w rodzinie 
chłopskiej. Po ślubie z Pauliną Bo
chenek otrzym ał od ojca 25 mórg 
/1 m orga = 2500 metrów kwadrato
w ych/ ziemi uprawnej i zaczął go
spodarować na swoim. Był człowie
kiem  bardzo twardym, pracowitym  
i upartym w swych zamiarach. Sku
tecznie, ciężką pracą na roli pom na
żał swój majątek. Miał jednak tę nie
typow ą chłopską cechę, że oprócz 
przyw iązania do ziemi był również 
świetnym  “biznesm enem ”. Bo kie
dy z roli w Chwałęcicach odłożył 
ju ż  okrąg łą sumkę, sprzedał pola 
chwałęcickie,' dołożył zaoszczędzo
ne pieniądze i kupił 70 m órg ziemi 
w Zebrzydowicach. Zwiększył w ten 
sposób prawie trzykrotnie swój stan 
posiadania. To jednak mu nie w y
starczyło. Po kilku latach sprzedał 
ponownie całą ziem ię w Zebrzydo
wicach i zakupił w ielką cegielnię w 
Rybniku pom iędzy dzisiejszą ulicą 
Ko tuczą a Cegielnianą. W m iejscu 
tym do dnia dzisiejszego są głębo
kie wyrobiska, a nieużytki te są  na-

P a n o w ie  na G o le jo w ie

na w iosnę były tak słabe, że ledwo 
trzym ały się na nogach. Żywiono je  
perzem i innym zielskiem, po czym 
zw ierzęta te nawet w parze nie po
trafiły ciągnąć po polu bron. Długi 
rodziny Szmidtów sprawiły, że go
łej owski folwark został w 1910 roku 
przejęty przez Polski Bank Parce- 
lacyjny z Bytom ia i przekazany w 
ręce zarządcy.

zywane popularnie gliniokiem. Rol
nikowi z dziada pradziada zarządza
nie cegielnią nie odpowiadało, więc 
czekał na dogodną okazję sprzeda
ży. A, taka nastąpiła w  1919 roku, 
tuż po zakończeniu pierwszej w oj
ny światowej. Taki czas to zawsze 
okres w iększego zapotrzebowania 
na materiały budowlane i w tedy Jan 
P aprotny odsprzedał ceg ie ln ię i 
p rzep row adz ił się  do G olejow a.

s i w ę

Oto jedyne zacho
wane zdjęcie Jana 
Paprotnego, zro
bione podczas piel
grzymki do Często
chowy, jaką odbył 
na trzy lata przed 
śmiercią w sierp
niu 1932 roku

Tam od Polskie
go Banku Parce- 
lacyjnego w B y
to m iu  p rz e ją ł  
funkcję zarządcy 
o b sz a ru  d w o r
skiego i wszczął 
starania o wyku
pienie tego mająt
ku za go tów kę. 
Z ab ieg i trw a ły  
p raw ie  ro k  i w 
czwartek 1 kwiet
n ia  1920 ro k u  
o s ta te c z n e  fo r 
malności zostały 
załatwione. W ro
dzinie jeszcze do 
dzisiaj się wspo
mina, że do kup
na potrzebna była 
suma pieniędzy w 
różnych walutach, 
gdyż w czasach 
powojennych lu
dzie trzymali swe 
o szczędnośc i w 
niepodlegającym  
w ielk iej inflacji 
“mocnym pienią
dzu”. Po transak

cji u notariusza Jan Paprotny, jak to 
się potocznie mówiło, “kupił Gole- 
jów ”, ale w rzeczywistości stał się 
właścicielem 400 mórg dóbr dwor
skich oraz całego istniejącego na tej 
ziemi majątku. Należał do nich dwo
rek czyli duży dom mieszkalny, który 
potocznie nazywano “zomkiym”, sto
doły, stajnie, chlewy, zabudowania 
gospodarcze, staw ze źródełkiem i 
wielki ogród. Chociaż nowy właści
ciel “golejowskiego zomku” bardzo 
lubił polowania, to jednak bynaj
mniej nie czuł się arystokratą. Jan Pa
protny znał swoje miejsce w świecie, 
bo mimo niewielkiego wykształcenia, 
mądrości życiowej mu nie brakowa
ło. Był przecież synem chłopskim, 
który ciężką pracą dorobił się mająt
ku i tak do końca życia pracował na 
swoim gospodarstwie od świtu do 
zmierzchu. Miał również Paprotny 
dar ciągłego poszukiwania nowych, 
lepszych m etod gospodarow ania. 
Kupował nowoczesne maszyny rol
nicze, budował coraz to nowe sto
doły, stajnie i chlewy, ale przede 
wszystkim wprowadzał najnowsze 
sposoby upraw, a swoje pola odwa
dniał przez now oczesne systemy 
układania drenów. Jego gospodar
stwo było wzorem dla wielu i przy
nosiło dochód, co w latach między
wojennych nie było wcale sztuką ła
twą, gdyż ceny żywności były wów
czas bardzo niskie.

Jan Paprotny był nie tylko dosko
nałym rolnikiem i świetnym zarząd
cą swoich majątków, ale również go
rącym patriotą. Kiedy na Górnym 
Śląsku wybuchały kolejno trzy po
wstania /1919-1920-1921 / był j uż za 
stary by walczyć. By jednak włączyć 
się w walkę o polskość tej ziemi swo
je  stodoły uczynił magazynem broni, 
którą do powiatu rybnickiego zwo
żono powstańcom z Mysłowic. Na
tomiast w szeregi batalionu rybnic
kich powstańców Jan Paprotny wy
słał swych trzech synów: Teodora,

Antoniego i Jana. Dobrze jeżdżący 
konno oraz celnie strzelający dzięki 
polowaniom chłopcy, przynieśli wie
le pożytku w powstańczych szere
gach.

Należy również podkreślić, że Jan 
Paprotny był człowiekiem bardzo re
ligijnym. W bitwach I wojny świato
wej zginęli jego dwaj synowie, za
znał więc gorycz żałoby. I chyba to 
spowodowało, że niektórym golejow- 
skim rodzinom, których ojcowie zgi
nęli na wojnie ofiarow ał po dwie 
morgi ziemi. Paprotny włączał się w 
wiele dobroczynnych akcji katolic
kich. Do dzisiaj w rodzinie Paprot- 
nych zachował się dyplom za dobro
czynność na rzecz Miejsc Świętych 
w Palestynie, za co cała rodzina Jana 
została zaliczona w szeregi członków 
wieczystych Armii Krzyża Świętego. 
Największym jednak dziełem dobro
czynnym Jana Paprotnego był udział 
w budowie kościoła pod wezwaniem 
Chrystusa Króla w  Gołej owie. Grunt, 
który początkowo Paprotny propono
wał okazał się zbyt podmokły i wte
dy wymienił się gmntem z Franci
szkiem Klimkiem, a uzyskane w ten 
sposób pole przeznaczył na kościel
ny plac budowy. Robota przy budo
wie ruszyła w lutym 1926 roku. Każ
dego dnia na budowie pracował wóz 
i dwa konie z gospodarstwa Paprot
nego. On sam podczas polowań oso
biście organizował kwesty na budo
w ę kościoła oraz dodatkowo poży
czał księdzu budowniczemu Kaspro
wi Reginkowi niemałe sumy pienię
dzy. Jan Paprotny zaangażował się 
tak bardzo w budowę tego kościoła, 
że nie obeszło się w związku z tym 
bez konfliktu. Ale na szczęście nie 
wpłynęło to na przebieg prac i budo
wę ukończono. Nowy kościół w Go
lejowie poświęcono przy udziale bi
skupa katowickiego Arkadiusza Li
sieckiego w niedzielę 8 maja 1927 
roku.

W październiku 1935 roku, a więc 
siedem lat od ukończenia budowy ko
ścioła 78-letni Jan Paprotny został po
chowany na przykościelnym cmen

tarzu. W nekrologu ówczesna 
“ G azeta R ybnicka” napisała: 
“Zmarł w Golejowie ś.p. Jan Pa

protny, nasz długoletni czytel
nik i dobry przyjaciel /. ../B y ł to 
gorący patriota, je d en  z  tych 
licznych ofiarnych i cichych, a 
nieznanych Polaków, oddają
cych Polsce w sposób swoiście 
szczery co mógł. W pracach p le
biscytow ych  w śród  ro ln ików  
agitował, a w czasie wszystkich 
pow stań czynnie wspierał p o 
wstania /.../. Do ostatnich p ra 
w ie chw il był zdrow y i mimo  
podeszłego  wieku m iał um ysł 
czerstwy /.../N iech  mu ta zie
mia śląska lekką będzie! Niech 
odpoczywa w p o k o ju !”

N ależy dodać, że m ajątek 
Jana Paprotnego specjalnie po 
drugiej w ojnie św iatow ej nie 
ucierpiał. Był on już  wtedy roz
dzielony pom iędzy jego trzech 
synów i dwie córki, nie podle
gał więc przym usowem u wy
właszczeniu. Potom kowie Jana 
Paprotnego żyją w Golejowie 
do dnia dzisiejszego.

Jednym z ważniejszych wydarzeń w dziejach Golejowa, do które
go swoją rękę przyłożył również Jan Paprotny, było wybudowanie 
kościoła. Na zdjęciu widzimy tę budowlę w dniu konsekracji oraz 
portret rybnickiego proboszcza ks. Tomasza Reginka. Golejów był 
wtedy filią rybnickiej parafii

M arek S zołtysek

Podczas zbierania materia
łów korzystałem z pomocy 
Józefa Paprotnego, Agnieszki 
Paris oraz z opracowań Józe
fa Kowalczyka.

Podobną etym ologię jak  również 
brzm ienie m a m iejscowość G ole
szów pod Cieszynem . D okładnej 
daty pow stania Golejowa nie da się 
oczyw iście ustalić. W iem y nato
miast, że nie powstał on później niż 
pod koniec XIV wieku, bow iem  w 
zapiskach rudzkich cystersów  pod 
rokiem 1408, znajdujem y inform a
cję o “Szczepanie Krobicy von Go- 
leaw”, który dzierżawił od klaszto
ru stawy rybne. Ale jeszcze przed 
rządami owego Szczepana, Golejów 
był własnością Kolegiaty św.Krzyża 
w O polu - co p o tw ie rd za ją  nam  
późniejsze źródła historyczne. Trze
cim znanym  nam w łaścicie
lem  G o le jo w a  b y ł F e lik s  
W ielopolski z W ielopola, o 
którym  wiem y jedynie tyle, 
że w 1543 roku  sp rzed a ł 
Golejów  Zygm untowi Wy- 
skotce, dworzaninowi księ
cia  raciborskiego. N astęp 
nym panem na Golejowie w 
drugiej połowie XVI wieku 
został Sam bor Ziem ecki, a 
po nim dobra odziedziczyła 
jego córka Anna. W yszła za 
hulakę Stanisława Stadnic
kiego z Łańcuta, a następnie 
ow dow iaw szy, w yszła po
nownie za mąż za pułkow ni
ka i opryszka Ludwika Po
niatowskiego. Po Annie G o
lejów otrzym ała jej córka z 
pierwszego m ałżeństw a Fe
licjana. O dziedziczyła ona 
również po rodzicach krew
ki charakter, a podczas peł
nego awantur długiego życia, 
zdarzyło się jej nawet ucie
kać z w ięzienia spod katow 
skiego miecza. Po Felicjanie 
w pierwszej połowie XVII w. 
Golejów dostaje się w ręce 
rodu von Trachów, którzy po 
około stu latach w 1724 roku
sp rz e d a ją  w ieś  h rab iem u  
K arolow i W ęgierskiem u z 
R ybn ika . W ręk ach  rodu  
W ęgierskich Golejów prze
bywa do 1788 roku, kiedy w ykupu
je  go wraz z całym tzw. “państwem 
rybnickim ” /Rybnik i 24 okoliczne 
wsie/ król pruski Fryderyk W ilhelm 
II. Tak więc Golejów dostaje się 
pod zarząd państwa pruskiego, które 
w trudnych latach po wojnach na
poleońskich zaczyna rozsprzedawać 
swoje dobra dla zapełnienia pustej 
kasy państwowej. W  taki to sposób 
w Golejowie bogatsi chłopi mdgli 
sobie kupić własne działki, jednak 
największym  m ajątkiem  w tej wsi 
pozostał golejowski folwark czyli 
dwór wraz z ziemiami, nazywany 
też potocznie “zom kiym ” . O dtąd 
przydom ek “pan na G olejowie” bę
dzie oznaczać jedynie najw iększe
go gospodarza w tej wsi. Tak więc 
golejowski folwark w latach 1848- 
1870 znajdow ał się w rękach rodzi
ny Langerów. Po nich zaś kupił go 
ziem ian in  Szm idt. C złow iek ten
okazał się bardzo m iernym  gospo
darzem i w okresie największej pro
sperity pruskiego państwa nie potra
fił związać końca z końcem. Jego 
gospodarstwo chyliło się ku upad
kowi, a on ratował się długami. Star
si m ieszkańcy Golejowa opowiada
ją , że konie w dw orskich stajniach

Nazwa wsi Golejów pochodzi najpraw
dopodobniej od imienia Gola czy może 
Gołej. Mógł to być pierwszy właściciel czy 
też pierwszy osadnik, założyciel wsi, która 
z czasem przyjmie nazwę Golejów.

A b eca d ło
R zeczy

Ś ląsk ich
__________________ J
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Wielki Tydziyń!Stazyja! Stazyja! - woło pod łok- 
nym Myryj. Co!? - łodzywo sie bez 
łokno Stazyja - a to ty Maryj, dyć poć 
troszka do chałupy! Ni mom czasu
- godo Maryj - bo jeszcze mom dużo 
roboty ale, na piyć minut wlezą. - 
Wlazła do jizby i godo - Jakoś cie 
nikaj nie widać, myślałach żeś cho
ro?!
- Ani nie godej - godo Stazyja - gań- 
ba sie mie je przyznać,, - wiysz, przi- 
śli my du dom w Popielec z kościo
ła i godom Marcinkowi no wiysz, 
synkowi łod dziołchy, już ci jest 10 
lot, to w tym roku palma do kościoła 
w Niedziela Palmowo poniesiesz ty. 
Toż pamiyntej,, - po trzeci niedzieli 
postu zawczasu musisz se nałobrzi- 
nać chłabinek ze wiyrzby, łyski, ko- 
ciankow, ze wiśni, wiepszkow no i 
ze świyntojankow co by ci sie w 
doma we wodzie piyknie rozbiyły, 
ftedy bydziesz mioł piykno palma. 
A jak przidziesz z tom palmom z 
kościoła, to niom bydziesz wszyst
kich trzi razy bioł i godoł “do chowu, 
do chowu, do chowu no i gowiydź i 
gałyńzie” w zegrodzie też, żeby 
wszystko było zdrowe.

Toż se to doporządku zapamiyn- 
toł, palma mioł chrubo i piykno, moj 
Francik padół - taki palmy toch już 
downo nie zrobioł jeszcze żech mu 
czerwono maszka zawiązała na ni, 
toż mioł łuciechy a łuciechy. Toż jak 
przylecioł z kościoła, a wpod do 
kuchnie, Matko Jedyna! - jo z befe- 
ja prawie zip na kluski wyciągała i 
byłach tako schylono, a mi wcis trzi 
taki szlagi “do chowu” to żech sie

aż łod bólu rozbeczała. Ziynć mu 
zaś ta palma porwoł i ryczoł - co to 
robi ? A Marcinek z płaczym padół, 
adyć starka mi tak kozali zrobić, a 
jo lecioł piyrsze ku nim, co cały rok 
kwynczom i kwynczom i te chorób
ska żech chcioł im wartko wygonić! 
I wiysz, dyć mom cały zadek czor- 
ny, ani siednoć bardzo nie poradza. 
Maryj sie śmieje i pado , - widzisz 
jak ci to przaje, chce żebyś była 
zawsze zdrowo.

W tym łotwiyrajom sie dwiyrze i 
wlazujom Matylda i Truda, Szczyńć 
Boże godajom  łobedw ie, a 
Szczyńść Boże łodpowiadajom też 
łobedwie. Idymy ze sklepu - godo 
Truda i wlazły my sie umówić na ta 
sobota, dobrze żeś tu Maryj jest. I 
co, Stazyja zasiołaś ta pszynica - 
godo Matylda - Ja, do korytka, by- 
dzie tego doś? - podpowiado Sta
zyja. Myślą styknie - godo Matylda. 
Toż ło dziewiontej w sobota przidzie 
do mie to bydymy te jajca warzić. 
Adyć jo tam mom roztomańto far
ba, co do krymu dowom - godo Ma
ryj. - A ciś mi z takom farbom  
podwiel my bydymy na Wielkanoc 
jajca warzić - pedziała Matylda, to 
yno w szałupach z cebule, w mło
dej pszyniczce i we skórze z dym- 
bu, tak jak nasi łojcowie nas nau
czyli i żodnego malowidła ani dro- 
panio, yno piykne gładki kolorowe. 
A jo - godo Truda - upiecza wom

po “Baranku” yno Stazyja mom do 
ciebie prośba, czy byś nie dała mi 
pora prątków z palmy, bo jo latoś 
ni mom, a nie umiała bych spać, 
jakbych na polu i w chałupie krzi- 
żyków nie posadziła. Człowiek jest 
cały rok spokojniejszy jak som wi
chury i rzgmoty.
- Ja, dzisio jeszcze świyncom w 
piyrsze świynto pola - godo Stazy
ja - ale na pole jadom autym, abo 
na kole! Choć sie im godo, że to 
sie mo piechty z krziżykami iś, tak 
jak Pan Boczek na Kalwaryjo szoł.
- Ja, ja, kaj som te czasy jak my sie 
chodzili w nocy z Wielkigo Czwort- 
ku na Wielki Piątek do stowkow 
myć - pado Matylda. Co to było chi- 
chranio, bo godać my nie śmieli, 
żeby ta woda dobrze chroniła nas 
łod wszystkich chorób. Pamiyntom, 
starka mi padali: dziołcha jak pu- 
dymy sie myć do stowku, to sie 
doporządku umyj po gymbie choć
by ze 6 razy, to bydziesz szwarno, 
a było mi 16 lot. To jo se myślała 
jak cało sie łopławna, to byda cało 
fajno i skoczyłach. Ale żech to ty
dziyń łodleżała choć starka mi dali 
wypić trocha gorzołki z tatarczu- 
chym. To było fest szpetne, ale 
musiało sie wypić na pamiątka, że 
Pan Jezus we piątek pioł łocet ze 
żółciom. Ja teraz ani bardzo po
ścić ludzie nie chcom - godo Sta- 
ryja - a my w doma za dzieci to 
przed wielkim czwortkym już mu
sieli górki drzyć i parzić, żeby ja 
tam co masnego nie łostało. Abo 
pamiyntocie - godo Maryj - kiery 
synek chodził na zolyty, to w nie
dziela wielkanocno nigdy nie przi- 
szoł na zolyty, yno w nocy ło dwa- 
nostej już po śmierguście prziszoł 
i dziołsze wielkigo zająca ze sze- 
kulady abo z cukru przinios. A 
dziołcha za poloci zaś mu dała kru- 
szonka, też abo z cukru a w poj- 
szczotku pełno bombonow abo ze 
szekulady piyknie faborkym ło- 
bwionzanym.
- Jezderkusie - godo Maryj - już jest 
jedynoście to jo już tu chnet 2 go
dziny siedzą, a wlazłach na 5 mi
nut, jo już ida.
- My już tej idymy - godo Matylda - 
toż w sobota sie zyńdymy u mie to 
jeszcze se pospominomy, bo rych- 
tyk momy co spominać.

A nna  S tr o n c ze k  
L a u r e a t k a  II m ie js c a

W ZESZŁOROCZNYM KONKURSIE 
"P O  NASZEMU CZYLI PO ŚLĄSKU"

w sobie wieprzowinę, alias szynki, kieł
basy, prosiątka. Kuchmistrz najcudow
niejszą pokazał sztukę w upieczeniu cał
kowitym tych odyńców. Stało tandem 
dwanaście jeleni, także całkowicie upie
czonych, ze złocistymi rogami, ale do 
admirowania, nadziane były rozmaitą 
zwierzyną, alias zającami, cietrzewia
mi, dropami, pardwami. Te jelenie wy
rażały dwanaście miesięcy. Naokoło 
były ciasta sążniaste, tyle, ile tygodni 
w roku, to jest pięćdziesiąt dwa, całe 
cudne placki, mazury, żmujdzkie piero
gi, a wszystko wysadzone bakalią. Za 
nimi było 365 babek, to jest tyle, ile dni 
w roku. Każde było adornowane in
skrypcjami, floresami, że niejeden tyl
ko czytał, a nie jadł. Co zaś do biben- 
dy: były cztery puchary, exemplum czte
rech pór roku, napełnione winem je 

• •

m
stolę bywała u

Kiedy czterdziestodniowy okres Wielkiego Postu dobiega) koń
ca, kiedy zieleniły się pierwsze listki na brzózkach, bazie roz
wijały się w całej swojej krasie, żółte kurczaczki zaczynały roz- 
tłukiwać skorupki jajek, kiedy milkły kościelne dzwonki i kie
dy śledź i żur doznawały zasłużonej kary za dręczenie żołąd
ków swoją postną naturą, wtedy rozpoczynały sią prawdziwe 
harce kulinarne, gdyż należało największe Święta uhonorować 
także odmiennym jadłem.

Spiżarnie pełne przysmaków i zaka
sane rękawy kobiet były jednym ze zna
ków Wielkiej Soboty (dzieje się zresztą 
tak samo i dziś). Barwne jajka, zazwy
czaj finezyjnie i artystycznie zdobione 
królowały i królują na stołach wielka
nocnych jako symbole życia.
Uwaga! Według prasłowiańskich wie
rzeń czerwone pisanki mają właściwo
ści magiczne, szczególnie skuteczne w 
sprawach sercowych. Niestety, nie do
tarłam do instrukcji obsługi - chyba na- 
leżyje spożyć...

Kolejną, sławną na całą Europę cha
rakterystyczną potrawą wielkanocną 
były polskie baby. Oto opis “misterium” 
pieczenia tych specjałów (za MariąLe- 
mnis i Henrykiem Witry):

Wszystkie “domowe ” kobiety zamy
kały się w kuchni na klucz. Mężczyznom 
wstęp był wzbroniony. Najbielszą mąkę 
pszenną przesiewano przez gęste sito, 
w donicach ucierano setki /! / żółtek z 
cukrem, rozpuszczano w wódce szafran, 
mielono migdały, przebierano rodzyn
ki i tłuczono w możdzieżach wonną wa
nilię/. /.../ “Zaziębiona ” baba nie ro
sła i miała zakalec. Uszczelniano więc, 
w obawie przed przeciągami, okna i 
drzwi kuchni. /.../ Wyjęte z pieca baby 
kładziono najostrożniej na puchowych 
pierzynach, by stygnąc, nie zgniotły się.

mi' yf masi
e i hałasRozmawiano szeptem, jako 

mógł delikatnemu ciastu zaszkodzić.
Oczywiście oprócz bab ze słodyczy 

przyrządzano nierzadko kilkadziesiąt 
rodzajów słynnych mazurków. Jednak 
na Śląsku zwyczaj ten był zupełnie nie
znany. Słodkości słodkościami, jasną 
sprawą jednak jest, że w koszyczkach 
lub na stołach ze święconym równie 
ważną rolę odgrywała “konkrety”, a 
więc “szynki, kiełbasy, salcesony, ryby 
w galarecie, pieczone w całości prosię, 
/.../ wódki, miody pitne, wina i piwo. 
Nad wszystkim górował wielkanocny 
Baranek uformowany z masła lub cu
kru. ”

Wielkanoc miała także swoje przesą
dy. Jeżeli na ziemię spadłyby jakieś 
okruszki, nie wolno karmić nimi kur. 
Czyniło to z kokoszek kiepskie nioski. 
Część chrzanu zostawiano dla pcheł, 
kawałek kiełbasy przeznaczano wężom 
/!/, a “jarząbka” więźniom. To zwyczaje 
przekazane nam przez Reja.

Natomiast ucztą, która najczęściej jest 
przytaczana w opisach polskich obycza
jów, jest święcone u Wojewody Sapie
hy w Dereczynie w XVII w. Podobno 
nie jest ono jeszcze najbardziej wy
kwintnym...

Stało cztery przeogromnych dzików, 
to jest ile części roku, każdy dzik miał

Teroz, kej ta utropa M arzanna  
spłynyla w sino dal aże do Bałtyku, 
wiosna nos isto na świynta w szyty
ch u niy łostawi.

Choć żech ju ż Z krótkich galotek 
wyrosnół i na srogigo zająca Milka 
niy móm co rachować, raduja sie 
pierzynym  na św iynta. N ojgorzij 
bolo strzimaćprzedświonteczny roj- 
szprunk w doma. Jedyn poganioł 
drugigo do roboty i juzaś bez nerów 
sie niy obyło. Starka bez zima na- 
chamstrowali fo l roztomajtych pu- 
cinek i biksów po  margarynie, bo 
wszystkigo bolo im szkoda wyciepać. 
Padajo, że prawdzwiy Ślonzok nic 
niy wyciepnie, niczego niy wydo, 
Ślonzok szporobliwy, wszytko mu sie 
przido. Jak my te jejich “przidajne” 
klamory wynosiyli na hasiok, trocha 
lopuczali ale potym uznali, że teroz- 
ki majom w bifyju mocka placu.

W tamtym tydniu mama ze star
kom fo r t lotały po  sklepach, choć 
starzyk j e  przestrzegali aby przed  
kupowaniem wziony p ila  na spa- 
miyntanie. Jak udajom i uturma- 
niom cołko penzyjo, to po świyntach 
bydymy ciyńko piskać i kapusta wa
rzechom maścić.

Wedle moich godzi sie tyż na świyt- 
na sprawić cosik nowego i bez toż 
sprawiyły nóm chłopom po niebieskim 
ołberhemdzie. Prziuważyły w TV że 
niebieske koszule to nojnowszo moda, 
lansowano przez nasz Rząd. Mama tyż 
mieli smak za niykerymi posłankami 
włosy na ryszawo zafarbować ale ta-

cik zagrozyli, że wtedy zarozki pódom 
do golacza i tyż wedle rządowej mody, 
daj om sie na Ko jaka logolić.

Dzisiok przi Wielkim Piątku som my 
ju ż prawie po robocie i wónio świyn- 
tami. Babki drożdżowe som popieczo
ne, starka szkubiom posypki na ko- 
łocz a mama pyrszczom cosik przi pie
cu. Łod tego wóniu mi aże żołondkym 
przewraco, bo dzisiok jest lostry post i 
nic nóm do skłapniyńcio niy dali. Pod 
wieczór zaprawiom mje isto juzaś do 
tarcia krzonu. Starzyk lobie cali mi ga- 
smaska dać na gymba, alech jest zi- 
cher, że łona jest już zleżało i juzaś 
byda dokumyntnie spłakany. Uwijo- 
my sie z rychtowaniem, bo trza iść do 
ko.ciola na ceremonije Wielkopostne. 
Już za bajtla r o dech sie prziglondoł 
świyncyniu ognia i wody a fojerka  
przed kościolym bola dycko moc zoc- 
niyjszo jak  na kartoflisku.

Jutro, w Wielko Sobota bydymy ja j
ca krosie a jak  ju ż bydzie wszsysto fer- 
tik, pódymy do kościoła szołdra-świyn- 
conka poświyńcić.

W piyrwsze .wiynto bydymy po ko
ściele cołki cas w doma siedzieć i za- 
jodaćprzirychtowane smaczności. Niy 
godzi sie ponoć w tym dniu po byzu- 
cacli chodzić.

W mokry poniedziałek zarzeknółech 
sie loć ino fretki i to blank z kulturom. 
Stykło, żech roz sie nadziol i zgańbiół, 
kejżech niychconcyjednyjfrelce cołke 
dałerwele poloł i ciotce skuli mje tape
ta w natryju łodlazła. Latoś mom przi- 
rychtowano ino flaszka parfinu i tu- 
plikuja, że niy nachytom łod żodnyj 
farelki.

Radosnych Świąt życzy wszystkum
Edek

m i
Ptok piyrwszy

Ptoki w świynta wielkanocne, 
Warzą jajec pełne kopce!

Ptok drugi
Kupują tyż balerony,
Woszt do grzonio i wyndzony 
I coś jeszcze na łobiady,
Jakoś kaczka i rolady.
Potym jeszcze apluzyny,
Litr gorzoły i parfiny,
Cygarety i kroszonki 
I  coś jeszcze dlo małżonki.
Tak zmynczone tym lotaniym,
W świynta drzymiom na tapczanie. 

Ptok trzeci
Jo sie pytom: O głupoto!
Czy zmartwychwstoł Chrystus po to?

/fra-szol-kaZ

szcze od króla Stefana. Tandem 12 ko
newek srebrnych z winem po królu Zyg
muncie, te konewki exemplum 12 mie
sięcy. Tandem 52 baryłek także srebr
nych in grafiam 52 tygodni i było w nich 
wino cypryjskie, hiszpańskie i włoskie. 
Dalej zaś 365 gąsiorów z winem wę
gierskim, alias tyle gąsiorków, ile dni 
w roku. Ale dla czeladzi dworskiej 8700 
kwart miodu, to jest ile godzin w roku ”.

Dwa wieki później trochę inaczej sobie 
radzono chcąc zaimponować bogactwem 
i... snobizmem. W końcu XIX w. na świę
conym w Krakowie u pp. D. Stół zastwio- 
ny był głównie... tekturowymi imitacja
mi wspaniałych potraw. Czasami zapro
szeni goście “trafiali na tekturę”...

Co natomiast następowało po świę
tach! Na to pytanie odpowiem cytując 
“Kurier Warszawski” z 1865 r.

"... na biesiadnych stołach jak  na po
bojowisku!... tu stoją baby z wyszczer- 
bionemi bokami, ówdzie szynki błyszczą 
nagą kością, bieleją zgliszcza indyków. 
/... /Butelki pozbawione wszelkich we- 
wnątrznych przymiotów stoją lub leżą 
w smutnych i rozpaczliwych pozycjach 
/.../Słowem, wszystko prawie znikło, zo
stały tylko wspomnienia, niestrawność 
i kości! Sic transit gloria mundi*... ”

* tak przemija chwała świata

JUSTYŚ
W KUCHARSKIEJ CZAPIE

Przedruk z gazetki szkolnej “Carpe 
Diem ” wydawanej w Liceum Sióstr 
Urszulanek
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Downo tymu w Palestynie,
Było wielge wy darzy nie,
Bo Ponboczka tam chyciyli 
I przed sądy pokludziyli.

Powiydli go do Annasza,
A potym tyż do Kajfasza.
Zaś na koniec przed Piłatym, 
Zbiyli Niywinnego batym.

Ale to niy styknie Żydom 
I tak dugo wrzeszczeć by dom,
Że Ponboczek tyn chycony,
Mo być na krziż powieszony.

Trudno, pedzioł zlynkły Piłat, 
Niy może być tukej niy ład 
I dlo spokoju świyntego,
Skozoł na śmierć Niywinnego. 

Na góra Go zakludziyli,
I na krziżu powiesiyłi.
Tak to nom umar boroczek,
Jezus Krystus nasz Ponboczek.

Ale ci co go zabiyli,
Niy dugo sie tym cieszyli,
Bo po śmierci dnia trzeciego, 
Widzom go zmartwychwstałego. 

Potym som w niebo wstympuje 
I nom tyż to łobiecuje.
Łodtąd łoroz miyszko w niebie,
No i w kościele u ciebie.

Ludzie rzykają do niego,
Prosząc chleba powszedniego, 
Chcą tyż łodpuszczynio winy 
I  śmierci dobryj godziny.

Łon tyż dzisioj sucho tego 
I zaglondo na kożdego.
A czasami nom pomoże,
Wtedy jak chce i jak może.

Tera zaś wom powiym prawie, 
Jak Ponboczek w jednyj sprawie, 
Pomógł kiedyś na Wielkanoc 
Ipokozoł nom swoja moc.

Sto lot tymu kole Rynku,
Miyszkoł se właściciel szynku.
Wszyscy go w Rybniku znali,
“Stary Hopke ” mu godali.

Mioł tyn Niymiec cera piykno! 
Jak ją  nazywali? Wiy kto?
W doma “Milka ” ij godali,
Zaś na krzcie “Emilia ” dali. 

Miała łona już swe lata,
Lecz ją  krótko czimoł tata.
Niy chcioł dać za bele kogo,
Bo sie stary cynioł drogo.

Milka już na loku miała 
Chopca, co go spotykała 
Na niyszporach we kościele 
I  myślała ło nim wiele.

Synka “Wiluś” nazywali.
Modzi se naprowdy pszali.
Zolycą na targu w środa,
No i na kościelnych schodach.

Ło ślubie już łozmyślali.
W doma ło tym niy godali,
Bo sie łojca Milki boli,
Se na ślub im niy zezwoli.

Ale Hopke sie dowiedzioł,
Choć za szynkiym dycki siedzioł. 
Klachule mu to pedziały,
Co jynzor mają niymały.

Marek Szołtysek

/Wielkanocna ballada/

Łojciec richtig boi wnerwiony, 
Ryczoł, klął i sid pierony. 
Potym ryknął jak dynamit: 
Koniec z tymi zolytami.

Niy wyndziesz mi za Poloka 
I to jeszcze za biydoka.
Ty mi pódziesz za jakiego 
Kupca bardzo bogatego.

Haja trwała ze dwa tydnie, 
Milka beczy, chudnie, blydnic 
Hupke szczimać już nie może. 
Po Wilusia posłać koże.

Obu sadzo na tapczanie 
I tak godo im kozanie:
Dyć wy rady se niy docie!
Ani miyszkać kaj niy mocie!

Wiela synek ty zarobisz,
Jak na grubie yno robisz.
Za co chałpa wybudujesz 
I dzieci powychowujesz?

Ale niy chcą być złośliwy 
I  ci termin dom możliwy.
Chałpa bydziesz mioł gotowo,
Milka twoja - moje słowo!

Czasu mosz na te roboty 
Do Wielkanocy, a potym 
Milka pódzie za innego, 
Mądrzyjszego, bogatszego...

A zaś do tyj Wielkanocy,
Niy łobejżysz ij na łoczy!
Hopke był uradowany,
Że mo problym rozwiązany.

Wiluś siny był ze złości,
Ale cóż, wzion łoszczyndności 
I zakupioł bauplac mały,
No i piyrsze materiały.

Wzion tyż jakie nadgodziny 
I zarobek kożdy inny.
Sprzedoł koło i galoty,
No i swój zygarek złoty.

Sprawdźcie Przyjaciele,
W Rybniku w kościele 
Lub w pobliżu,
Na innym krzyżu.
Czy jaki maras nowy,
Niy jest z Waszej budowy?

Sprzedoł se tyż hut łod opy, 
Zawsze to grosik do kupy.
Zaś po szychcie dnia kożdego, 
Robiył koło domu swego. 

Lecioł czas niyubłaganie.
Wiluś zaczon murowanie,
Musi jeszcze kupić wopna,
Cegły, cyna je  okropna.

Kilka dni przed Wielkanocą, 
Cały z nerwów niy śpi nocą. 
Wiy łon już, że niy zbuduje 
I sie rychtig załamuje.

Idzie z żałym do kościoła.
Już mu yno w niebo wołać 
A przeklinać świat tyn cały.
Ciynżko duszy jest zbolałyj.

Jak waryjot loto chwilka.
Późnij zauważył Milka.
Zaczon mocno ją  całować 
A do góry podciepować.

Potym włażom do swyj lauby 
I dalij, do środka chałpy. 
Ponboczku, wszystko gotowe! 
Cuda, cuda, cuda nowe!

Nagle łoba sie spomnieli,
Że do kościoła iść chcieli.
Idą. Dyć już som spóźniyni 
I stoją w kościelnyj siyni.

We przedsionku tym na ścianie, 
Krziż je  wielgi niysłychanie,
Na nim rzeźba łogromnego 
Ponboczka naszego.

Kędy tam tak stoją chwilka,
Wiluś wejrzij! - godo Milka,
Ponboczek mo cołkie nogi,
Zmazane marasym srogim.

Dyć to maras je  z budowy!
Łon to skończoł nasz dom nowy! 
To Ponboczek z Krziża sloz...
To Łon... i w tym słyszom głos: 

Niy ma w życiu co “cudować ”,
Yno na cud zapracować!
A tera kończcie dzynkować 
I  idźcie chałpa pucować!

Acha,
I  dziecka wychować!

Wiluś rzyko i pomstuje 
A Ponboczka szantażuje: 
Wielkanocny termin minie 
A utopia sie w Nacynie!

Potym upod osłabiony 
Wymynczony, zrospaczony.
Serce tynskni wyczerpane.
Nastał wielkanocny ranek.

Stary Hopke rankiym w świynto, 
Mina ma dość uśmiychniynto. 
Łod dziś mom kłopoty z gowy! 
Milka! Sprawdźmy stan budowy! 

Kiedy doszli do bauplacu,
Słyszom Wiluś ryczy: cud! cud!
Hopke patrzy, klnie: pierona!
Cołko chałpa je  skończona!

Wiluś tyż je  zaskoczony,
Loto w kolko jak szalony.
Wali piynścią sie po gowie.
Jak jo  sie odwdziyncza Tobie!

Wielkanoc, kwiecień 1996

Słowniczek:
pokludziyli - poprowadzili, boroczek 
- biedaczek, łoroz - na raz, rzykają - 
modlą się, cera - córka, pszali - kochali, 
lubili, zolycić - czynić zaloty, być w 
stanie narzeczeńskim, dycki - zawsze,

I klachule - plotkary, pedzioł - powie
dział, richtig - naprawdę, suć pierony 
- ciskać piorunami, sypać przekleń
stwami, haja - awantura, gruba - ko
palnia, bauplac -budowisko, plac pod

I I I budowę np. domu, koło - rower, galoty 
- spodnie, hut - kapelusz, opa - dzia
dek, szychta - dniówka w pracy, pod
ciepować - podrzucać, lauba - altana,

;; zadaszenie przed wejściem do domu, 
|  maras - błoto, brud, sloz - zszedł, cu- 
|  dować - wydziwiać, pucować - w tym 

znaczeniu “otynkować dom” ale zna
czy też “wysprzątać”, “wyczyścić”.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825 11
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WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Zarząd Miasta Rybnika
Wydział Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miasta

...... Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK 

tel. 27-616

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

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 Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miasta Rybnika, ul. Hallera lOa.
- 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 
MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEGO PRZYŁĄCZA CENTRALNEGO 

OGRZEWANIA /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 lOa.
Koszt specyfikacji - 5,00 zł.
Oferty w zaklejonej kopercie z napisem “Dokumentacja na modernizację przyłą
cza c.o” należy złożyć do dnia 9 kwietnia 1996 r.

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

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.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Rybniku-Kamieniu ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ PUNKTÓW 
GASTRONOMICZNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE 

KĄPIELISKA KAMIEŃ
Charakterystyka obiektów:
1. Kiosk “Zacisze” - na terenie kąpieliska Kamień, o łącznej pow. 100 m2, stawka 
wywoławcza 470,00 zł miesięcznie + 22 proc. VAT.
2. Pomieszczenie pod restauracją “Relaks” nr 2 - na terenie kąpieliska Kamień 
o pow. 20 m2, stawka wywoławcza 150,00 zł miesięcznie + 22 proc.VAT.
3. Restauracja “Relaks” na terenie kąpieliska Kamień, budynek podpiwniczony, 
piętrowy z dużymi salami konsumpcyjnymi, zapleczem kuchennym. Budynek 
wymaga remontu, istnieje możliwość dzierżawy całorocznej. Stawka wywoławcza 
1000,00 zł miesięcznie + 22 proc.VAT.
4. Kawiarnia “Stadion” - na terenie kąpieliska Kamień, w obrębie pola kampingo
wego. Składa się z sali konsumpcyjnej, zaplecza kuchennego, magazynku, piwni
cy, o łącznej pow. 100 m2. Stawka wywoławcza 500,00 zł miesięcznie + 22 
proc.VAT.
5. Korty tenisowe na terenie kąpieliska Kamień wraz z budynkiem szatni. Cena 
wywoławcza 150,00 zł miesięcznie + 22 proc. VAT.
6. Boksy na Stadionie Miejskim w Rybniku w ilości 5 szt. o powierzchni 13,6 m2 
każdy. Możliwość prowadzenia działalności handlowej tylko w czasie zawodów 
żużlowych. Cena wywoławcza za jeden boks 450,00 zł + 22 proc.VAT za cały 
sezon.

Do udziału w przetargu upoważnia wpłata wadium w kwocie 2.000 zł i opłaty 
przetargowej w kwocie 15,00 zł. Wadium i opłatę przetargową należy wpłacać do 
godz. 9.30 w dniu przetargu.

Osobie przegrywającej przetarg wadium zostanie zwrócone. Osobie wygrywają
cej zostanie zaliczone w poczet czynszu.

Przetarg odbędzie się 15 kwietnia 1996 r. o godz. 10.00 w sali Klubowej 
Hotelu “Olimpia” w Kamieniu, uł.Hotelowa 12.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 22-140 wew. 351 od ponie
działku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00.

Obiekty można oglądać w dniu 10.04.1996 r. w godz. od 10.00 do 11.00

Ośrodek Pomocy Społecznej,
44-200 Rybnik, ul.Żużlowa 25, tel. 211-11 lub 211-18 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY 
NA DOSTAWĘ:

- środków czystości
- artykułów chemii gospodarczej.
Termin realizacji: sukcesywnie do końca 1996 roku.
Wadium w wysokości 450,-zł należy wpłacić w kasie Ośrodka.
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do 10.05.1996 r. godz. 14.00. 
Przetarg odbędzie się w dniu 16.05.1996 r. o godz. 10.00 w siedzibie zamawia
jącego.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają warunki określone Usta
wą o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994r.

Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku 

Dział Usług Pogrzebowych 
ul. Rudzka 70 b 

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

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

i przechowanie zwłok 
wynajęcie kaplicy do pogrzebu 
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

Ze względu na okres 
przedświąteczny

w piątek, 5 kwietnia 
prawnik odwołuje

swój dyżur
w "Gazecie Rybnickiej"

Solarium

¡Rybnik, Powstańców 7 
I piętro

Zapraszamy
od poniedziałku do soboty 

od 9.00 do 17.00 
lub w dogodnych 

dla Państwa godzinach 
(na zapisy)

M ała Scena Rybnicka 
ul K ościuszki 5 4

w sobotę 15 kwietnia 
zaprasza na

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 5 do 11 kwietnia, apteka, 
ul. Reymonta, Przychodnia Rejonowa, tel. 27-151

''EKSPRESS 
Rybnik, Reja 2 JICOLOR.....

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

4 zdjęcia paszportowe - tylko 6 zł,-
"Dziś fotografujesz  -  dziś masz zdjęcia " 

f  CENNIK OGŁOSZEŃ W "GAZECIE RYBNICKIEJ"

cm 2 - 1 zł 
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 
O l strona - 5 0 0 z ł d o  cen  doliczam y VAT

...ó A 
S2VSHO 
I TANIO

Środowa Giełda Cenowa
M ię so schab wołowe

extra
szynka wp. 
gotowana śląska

Raciborska 11 9,90 11,60 13,60 7,40
Hala Mięsna, 3 Maja 9,20 9,90 14,90

TARG 9,00 - 9,70 9,80-11,70 12,50-14,00 6,80-8,40

Owoce/W arzywa pomidory pomarańczemarchewka ziemniaki

Raciborska 15 6,90 3,60 0,70 0,70

M iejska 2 8,00 4,50 0,80 0,80

TARG 6,00 2,00 - 2,50 0,70 - 0,80 0,60 - 0,70

Spożywcze masło cukier jajko mąka

Raciborska 15 227g -1,70 2,18 0,34 1,20
Raciborska 2 7 227g -1,80 1,85 0,32 1,10

TARG 250g -1,80 1,85-1,90 0,36 - 0,40 1,00-1,85

W a lu ty 100
dolarów

100
marek

100 koron 
czeskich

100 franków francuskich
Pewex "D uży" likw ic a c ja
Delikatesy, ul. Miejska 255,00/258,00 172,00/174,50 9,30/9,50 50,50/51,00
G allux, Rynek 255,00/258,00 172,00/175,00 9,30/9,50 51,00/51,60

12 S r
GAZETA RYBMCKA, TEL. 28825



lałoi
D R U K A R N I A

o l i U n r t n t
S T U A R T
P O L S K A

M V lp .T  M
^ G A l Ł i A j

RYBNICKA
«• ł cm«» #aMOKX̂ixmrr

Teraz przed trenerami i zespołem ju
niorek decydujące turnieje o randze 
ogólnopolskiej. W dniach 12 -14 kwiet
nia wezmą one udział w półfinałach 
Mistrzostwa Polski Juniorek, które 
odbędą się w Gorlicach, a później w 
przypadku awansu, a miejmy nadzieję, 
że tak się stanie, udział w turnieju fina
łowym, który odbędzie się 10 -14 maja 
w Rybniku. Obecnie zawodniczki prze- 
bywająw Cetniewie, gdzie przygotowu
ją się do tych turniejów.

Po zakończonym sezonie rozmowa z

K a z i m i e r z e m
Mikołajcem - pierw

szym trenerem zespołu, a zarazem tre
nerem kadry Polski juniorek w której 
spróbujemy podsumować sezon oraz przed
stawić plany na przyszłość.

Po sezonie o sezonie

- Jaki był miniony sezon dla rybnickiej 
żeńskiej koszykówki?
- Na sezon ten trzeba spojrzeć nie tylko przez 
pryzmat tego roku, ale przez pryzmat całe
go procesu budowania w Rybniku zespołu 
pierwszoligowego. Zrobienie tego w ciągu 
roku jest bardzo trudne. Ale możliwe, cze
go przykładem jest męska drużyna z So
snowca, która w tym roku wywalczyła 
awans do I ligi. Kosztowało ich to ok. 3 
mld starych złotych, lecz wariant ten jest 
dla nas nie do przyjęcia. Uważam, że budo
wanie w ten sposób zespołu ma krótkie nogi. 
Zespół trzeba oprzeć na juniorkach, wzmoc
niony kilku seniorkami od których młod
sze zawodniczki mogą się czegoś nauczyć. 
Takie zestawienie gwarantuje dobry poziom 
gry w drugiej lidze. Zespół składający się z 
samych juniorek jest w stanie walczyć w 
czołówce II ligi. Jako zespół na pewno po
czyniliśmy ogromny krok do przodu. W 
roku ubiegłym miejsce czwarte, a w tym 
drugie, które być może da awans. To mło
de zawodniczki - A. Grelak, A. Kuszka, A. 
Tomaszewska i, gdyby nie kontuzja - D. 
Sęk, stanowiły podstawę tego zespołu. Do 
tego dochodziła G. Fulbiszewska. Pierw
szą połowę sezonu bardzo dobrze grała N. 
Skrago, która na skutek spraw rodzinnych i 
choroby w drugiej części sezonu wypadła 
nieco gorzej, zaś G. Szulik grała sporadycz
nie. W tym składzie wygraliśmy 9 spotkań 
i wtedy właśnie pojawiła się szansa zwy
cięstwa nad zawodniczkami z Gorlic, co da
wałoby nam awans do I ligi. Zdawałem so
bie sprawę z tego, że będzie to bardzo trud
ne, ale zaryzykowaliśmy ściągnięciem do 
Rybnika Rosjanek. Pomimo trzech porażek 
uważam, że był to bar
dzo dobry sezon.
Przede wszystkim za
dowolony jestem z po
stępów juniorek.

- Jak wygląda zaplecze drugoligowego ze
społu?
- Jeżeli chcemy szkolić młodzież to przede 
wszystkim musi być zbudowany solidny, 
ligowy zespół i wtedy nowe zawodniczki 
mogą już czegoś się nauczyć od starszych 
koleżanek. Dlatego też najpierw musimy 
stworzyć pewne podstawy, na bazie których 
będziemy szkolić młodzież. Jednak bez pie
niędzy nie zrobimy niczego. Cieszę się, że 
koszykówka w Rybniku cieszy się tak du
żym zainteresowaniem ze strony kibiców, 
co jest dowodem na to, że jest potrzebna. 
Dlatego też nie możemy tylko myśleć o dru
żynie ligowej, ale także o szkoleniu mło
dzieży. Obecne kadetki otarły się o finał 
makroregionalny, są w tej grupie zawo
dniczki, które stanowią dobry materiał na 
koszykarki. Teraz one same muszą zade
cydować, czy naprawdę chcągrać. Uważam,

Ligow e rozgryw ki dobiegły końca, rybnickie ko
szykarki uplasowały się na drugim  m iejscu i na dzień  
dzisiejszy nie w iadom o czy to m iejsce prem iow ane  
będzie aw ansem . Z pew nością decyzje w  tej spraw ie  
pow inny zapaść w  niedługim  czasie. Był to bardzo  
udany dla rybnickiej drużyny sezon. Poza w ielkim  i 
znaczącym  sukcesem  sportow ym , odniesiono także  
sukces organizacyjny.

szewska i A. Kuszka trenując z Maszą i 
Larisą zrobiły spore postępy. Natomiast 
wkład tych zawodniczek do zespołu był 
znacznie mniejszy niż oczekiwaliśmy.
Po pierwsze, że z Gorlicami nie zagra
ły tak jak trzeba. Są to zawodniczki o 
umiejętnościach nieco powyżej prze
ciętnej naszej drugiej ligi. Najbardziej 
rozczarowała mnie Masza, która ma 
niesamowite warunki, ale z lenistwa ich 
nie wykorzystuje. Taki transfer ma tak
że dla nas znaczenie organizacyjne i 
teraz już wiemy jak te sprawy trzeba 
załatwiać. Wiadomo, że tego nie zała
twia się w środku sezonu. Jeżeli chce
my wzmocnić zespół, to trzeba to ro
bić przed sezonem, w okresie przygo
towawczym. Wtedy możemy szukać 
tych najlepszych. Indyduwialności 
muszą stworzyć zgrany zespół, a na to 
potrzeba trochę czasu.

- Aktualnie czekacie na decyzje zwią
zane z reorganizacją ligi Jakie roz
wiązanie byłoby dla was najlepsze?
Po sobotnich rozmowach nadal trze
ba brać pod uwagę trzy warianty. 
Pierwszy - 1 liga zostaje według regu
laminu ustalonego przed sezonem, 
czyli zostaje 10 zespołów i wtedy z dru
giej ligi awansująpierwsze zespoły obu 
grup. Drugi wariant - seria A i B, wte
dy mogą być rozgrywane dodatkowe 
baraże. Trzeci wariant automatycznie 
awansuje nas z drugiego miejsca do I 
ligi. Byłby to naj lepszy wariant dla nas. 
Baraże ze względu na wolne terminy 
mogą być rozegrane we wrześniu.
Nie wiadomo czy wystąpimy w składach 
starych czy też nowych. Tak więc wiele nie
wiadomych i musimy czekać na końcowe 
decyzje.

- Czy na przyszły sez* i planujecie wzmoc

nienie zespołu?
- Musimy to zrobić, jeżeli chcemy myśleć o 
jakimkolwiek wzroście poziomu. Oczywi

my zadbać o to, aby znalazły się na nich 
klasowe zawodniczki, oczywiście na nasze 
warunki finansowe. Będziemy także obser
wować juniorki, z których być może wy
bierzemy te najlepsze i wtedy zaczniemy 
rozmowy.

- Do jakiego poziomu sportowego mogą 
dojść wasze juniorki?

- Przede wszystkim należy pamiętać o tym, 
że są to jeszcze bardzo młode dziewczyny. 
Wiadomo, że najlepsze wyniki osiąga się 
w wieku 23 lat, tak więc te'dziewczyny mają 
przed sobą całą sportową karierę. Na razie

nie wykluczam jednej 
zawodniczki, ale 
oczywiście w każ
dym zespole są te naj
lepsze i gorsze. N. 
Skrago, która w przy
szłym roku także bę
dzie grać z nami przez 
szkolenie w poprze
dnich klubach stała 
się zawodniczką 
schematyczną, posia- 
dajednak spore rezer
wy, które trzeba wy
korzystać. Natalia 
studiuje na AWF w 
Katowicach i co
dziennie dojeżdża na 
treningi z Zabrza, co 
wymaga sporego po
święcenia. Podobnie

Niełatwa jest praca trenera.

ście pojawiają się już pewne nazwiska, na 
razie nie prowadzimy jednak żadnych roz
mów, gdyż nie mając pieniędzy nie można 
niczego proponować. Jesteśmy głównie 
zainteresowani seniorkami. W rybnickim 
zespole niezbędny jest center oraz rozgry
wająca. Są to pozycje strategiczne i musi

jest z G. Fulbiszewska, która również może 
podnieść swój poziom. Z każdą koszykar- 
kątrzeba pracować. Jeżeli zaistniejąwarun- 
ki, w których będziemy mogli pracować je
szcze więcej, każda z nich poczyni postę
py. Zatem mamy 6 dobrych zawodniczek, 
do tego należy poszukać 4, w tym na pew
no dwie seniorki, a to można zrobić za nie
wielkie pieniądze.

- Jak oceniasz grę Ro
sjanek w rybnickim 
zespole.
- Wiadomo, że zostały 
one ściągnięte dzięki 
prywatnym kontaktom 
w trybie alarmowym. 
Patrząc z perspektywy 
tych trzech miesięcy, 
można zauważyć dobrą 
i złą stronę tej decyzji. 
Dobra to ta, że troszkę 
zmieniły one ten ze
spół. Po czterech, pię
ciu meczach zadomo
wiły się w zespole i był 
to zespół lepszy. Zde
cydowanym plusem 
było również to, że 
młodsze zawodniczki, 
zwłaszcza A. Toma

RMKS PARTNERS w pełnej okazałości 
Z trenerami Mirosławem Orczykiem i Krzysztofem Mikołajcem

że przy dużym wkładzie pracy 3 -4 dziew
czyny mogą dojść do poziomu ligowego. 
Największym problemem jest szkolenie mło
dzieży w szkołach. Nie udało nam się na ra
zie zbudować podstaw koszykówki klubo
wej opartej na szkołach. Wiele dzieci w wie
ku 10 lat zainteresowane sągrąw koszyków
kę w szkole, gdzie w tym kierunku nie robi 
się prawie nic. Chcielibyśmy, aby praca za
sadnicza odbywała się w szkołach i bez tego 
będzie nam trudno. Musimy poszukać środ
ków poza budżetem, które wspomogą takie 
działanie. Trzeba wyjść poza Rybnik i tam 
szukać uczniów. Trzeba zorganizować szko
lenia dla trenerów oraz cykl turniejów, w 
których uczniowie 4-6 klas będą prezento
wali swoje umiejętności. Wiemy jak to zro
bić i musimy to wykorzystać.

- Czy w Rybniku mogłaby powstać Szkoła 
Mistrzostwa Sportowego?
- Uważam, że gdyby w Boguszowicach były 
warunki do zorganizowania internatu i stwo
rzenia warunków do nauki, jesteśmy w sta
nie stworzyć SMS z koszykówki żeńskiej 
w Rybniku. Mamy dobrą kadrę szkolenio
wą. Ten rok został stracony, nie podjęliśmy 
żadnych konkretnych rozmów, ponieważ 
brakuje na to czasu nie ma człowieka, który 
zająłby się sprawami organizacyjnymi.

- Jaka suma była potrzebna na ten sezon, 
a jaka będzie potrzebna na przyszły?
- Potrzeby wyniosły ok. 500 min zł, plus spo
nsorowanie bezgotówkowe, polegające na 
darmowym wynajęciu sali czy autokaru. 
Natomiast na przyszły sezon będziemy po
trzebowali w granicach 1 mld. 200 min. Z 
takim budżetem możemy walczyć w I lidze.

- Czy zostały już podjęte rozmowy ze spo
nsorami dotyczące przyszłego sezonu?
- Takie rozmowy planujemy rozpocząć w 
połowie maja, kiedy będziemy już po fina
łach juniorek i wtedy wszystko się okaże. 
Mamy nadzieję, że wszystko ułoży się po
myślnie, gdyż szkoda by było zmarnować 
to, co do tej pory zostało zrobione. Jeżeli 
będą pieniądze, już w czerwcu wszystkie 
sprawy kadrowe zostaną załatwione i wte
dy będziemy mogli przygotować się do ko
lejnego sezonu. Jeżeli nie zrobimy kolejne
go kroku do przodu, wszystko zostanie 
zmarnowane. Obecnie powstaje film wideo, 
który będzie promował naszą drużynę i za
interesowane firmy będą mogły zobaczyć 
koszykarki w akcji, ale także kibiców, którzy 
po brzegi wypełniają halę. Poszliśmy bar
dzo mocno do przodu w sensie sportowym, 
ale w organizacyjnym zatrzymaliśmy się w 
miejscu. Potrzebujemyjednego człowieka, 
który zająłby się sprawami sponsoringu i 
organizacji.

- Z  jakimi planami wkraczacie w decydu
jącą fazę rozgrywek juniorek?
- Jeżeli wejdziemy do finału, znajdziemy 
się w ósemce naj lepszych zespołów w Pol
sce. Stawka jest bardzo wyrównana i tam 
każdy wynikjest możliwy. Jeżeli dziewczy
ny będą dobrze przygotowane, stać nas na 
pozycję medalową. Z pewnością będzie to 
bardzo ciekawy turniej i szkoda by było żeby 
zabrakło w nim rybnickich koszykarek.

- Dziękuję za rozmowę i życzę wielu suk
cesów sportowych.
- Ja także dziękuję i na zakończenie chciał
bym gorąco podziękować wszystkim kibi
com za to, że chodzili na nasze mecze i ki
bicowali także na wyjazdach. Jesteście 
wspaniałą publicznością, jakiej nie spotyka 
się na pierwszoligowych pojedynkach i za 
to w imieniu zespołu, jak i własnym 
bardzo Wam dziękuję.

Rozmawiał: M. Troszka

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825 13
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Mitiagina uratowała 
honor Glinika

Zdobycze punktowe koszykarek 
RMKS PARTNERS w sezonie 95/96

Nazwisko Ilość Zdobyte Śr. Proc.
meczy pkt na mecz zesp.

A. Kuszka 20 394 20 25,1
G. Fulbiszewska 20 285 14 18,2
N. Skrago 19 195 10 12,4
A. Grelak 20 192 10 12,3
A. Tomaszewska 20 160 8 10,2
A. Kuśmirak 13 35 3 2,5
G. Troszka 10 36 4 2,3
D. Sęk 12 46 4 2,9
M. Nikitienko 11 117 11 7,4
A. Szalony 11 13 1 0,8
L. Marczenko 11 146 13 9,3
G. Szulik 10 11 1 0,8
P. Mikołajek 8 9 1 0,5
M. Domanowska 4 2 0,5 0,1

Ostatni mecz tego sezonu, w którym 
spotkały się dwa najlepsze zespoły 
drugiej ligi było pojedynkiem god
nym zakończenia sezonu.

Po stojącym na bar
dzo wysokim poziomie 
spotkaniu pewne awan
su koszykarki Glinika 
Gorlice po wielkich 
trudach pokonały  
RMKS Partners Ryb
nik 95 : 83, remisując 
po pierwszej połowie 
53:53. Pomimo iż był to 
właściwie mecz o przy
słowiową pietruszkę, 
licznie zebrani kibice, w 
tym niewielka, ale gło
śna grupa z Rybnika, 
oglądali bardzo dobre 
spotkanie, w którym 
oba zespoły zaprezento
wały bardzo dobrą ko
szykówkę. Od pierwszego gwizdka był 
to bardzo wyrównany, szybki i cieka
wy pojedynek. Po trzech minutach gry 
rybniczanki wspaniałymi akcjami roz
bijały szyki obronne gorliczanek i po 5

min. gry prowadziły 16: 11. Miejscowi 
kibice byli zdziwieniu taką sytuacją, 
gdyż w tym sezonie nikt nie prowadził 
jeszcze z drużyną Glinika. Z pewnością 

to zdziw ienie 
wzrastało, gdy w 
ciągu następnych 
minut rybniczanki 
powiększały swo
ją  przewagę, by w 
10 min. spotkania 
prowadzić 35 :25. 
Potem jednak, na 
skutek wielu nie
potrzebnych fauli 
rybniczanek, po
pełnianych głów
nie przez Rosjan
ki, drużyna Glini
ka za każde prze
winienia otrzymy
wała dwa rzuty 
w olne, co przy 

wysokiej skuteczności rzutu koszykarek 
Glinika, było najlepszym sposobem na 
zdobywanie punktów. W 15 min. spo
tkania ta 10 punktowa przewaga stale 
się utrzymywała. W między czasie obie

Rosjanki otrzymały 4 faul i trenerzy słu
sznie posadzili je na ławkę. W ciągu 
ostatnich 5 minut I połowy bardziej 
doświadczony zespół z Gorlic odrobił 
przewagę i zakończyła się ona remisem. 
W tej części spotkania kibice podzi
wiali bardzo wysoką skuteczność rzu
tową rybniczanek, która na 47 rzu
tów tylko 6 razy spudłowały, przy 
100 proc. skuteczności rzutów wol
nych.

W drugiej połowie dawało już znać 
o sobie zmęczenie, gdyż koszykarki

Glinika zastosowały bardzo agresyw
ne krycie. Od początku drugiej poło
wy rybniczanki grały najsilniejszą 
piątką, jednak już w 4 min. parkiet 
za 5 przewinień musiały opuścić La- 
risa i Masza. To osłabienie zespołu 
wykorzystały miejscowe, które w 5 
min. prowadziły już 63 : 57. Rybni
czanki jednak nie dawały za wygra
ną i pomimo osłabienia i mniejszej 
skuteczności rzutowej, dotrzymywa
ły kroku koszykarkom Glinika. W 11 
min. spotkania parkiet za 5 fauli opu

szcza także N. Skrago i wtedy losy 
meczu zostały praktycznie przesądzo
ne. W zespole gospodarzy klasą dla 
siebie była Ludmiła Mitiagina, bez 
której gra gorliczankom wcale się nie 
układała. Zdobywała ona punkty rzu
tami z każdej pozycji i dzięki niej 
Glinik zakończył rozgrywki bez po
rażki. Do końca spotkania koszykar
ki G linika kontrolow ały przebieg 
spotkania. W ostatniej minucie gry za 
5 faul i parkiet musiała opuścić nie
zmordowana G. Fulbiszewska. Po 
zakończeniu spotkania koszykarki 
Glinika świętowały awans do koszy
karskiej ekstraklasy, w której do koń
ca nie wiadomo czy wystąpią, gdyż 
klub boryka się z problemami finan
sowymi.

Bardzo dobre ostatnie spotkanie 
potwierdziło, że koszykarki RMKS 
Partners w pojedynkach z lepszymi 
rywalami radzą sobie bardzo dobrze 
i umieją swoją grą zaskoczyć każde
go rywala. W spotkaniu z Glinikiem 
punkty dla RMKS Partners zdobyły : 
A. Kuszka 29, G. Fulbiszewska 12, 
A. Tomaszewska 11, N. Skrago i M. 
Nikitienko po 8, L. Marczenko 6, 
G. Troszka 5, A. Grelak 3, P. Mi
kołajek 1 , A. Szalony. W zespole 
Glinika najwięcej punktów zdobyła 
L. Mitiagina - 29.

M. Troszka

Jedną nogą w AtlancieGdyby olimpijskie elim ina
cje polskich judoków zakoń
czyły się teraz, Artur Kejza, 
zaw odnik  P olon ii R ybnik z 
p ew n o śc ią  w y stą p iłb y  na 
Igrzyskach  O lim pijsk ich  w 
Atlancie w Stanach Z jedno
czonych.

Sumując punkty zdobyte w tur
niejach elim inacyjnych, Kejza zaj
muje pierwsze m iejsce wśród Po
laków w swojej kategorii wagowej, 
wyprzedzając najgroźniejszego ry
wala Marka Pisulę z AZS-u AWF- 
u Wrocław. W turnieju olimpijskim 
w każdej wadze wystąpi tylko 9 Eu
ropejczyków, a w tej klasyfikacji 
rybniczanin plasuje się obecnie na 
miejscu 7 ex aequo z reprezentan
tem Czech.

Kejza walkę o olim piadę rozpo
czął od tu rn ie ju  w M oskw ie, na 
którym zajął 9 miejsce. Na drodze 
stanął mu Gruzin Giorgi Tsminda- 
schvili, który, jak się później oka
zało, wygrał cały turniej. W kolej
nym turnieju w Monachium odpadł 
z rywalizacji, przegrywając już w 
pierwszej walce z Hiszpanem  Vi- 
larem, mającym na swoim koncie 
wygrane walki z mistrzem olim pij
skim W aldemarem Legieniem. Sto

sunkowo dobrym wynikiem mógł 
się dla Kejzy zakończyć występ w 
Pradze, gdzie s ta rto w a ł w dniu 
swoich urodzin. N iestety, w czasie 
walki o siódme m iejsce lekarz pol
skiej ekipy udzielił mu niefortun
nej pomocy, spryskując obolałą po 
kopnięciu nogę niedozwolonym w

judo chlorkiem etylu, co spowodo
wało natychmiastową dyskwalifika
cję Polaka. O statecznie Kejza za
ją ł 9 miejsce.

Zdecydowanie lepiej zakończył 
się jego start na niedawnym m ię
dzynarodowym turnieju w arszaw 
skim, z którego w rócił z brązowym

medalem wywalczonym ex aequo z 
Pisulą. W pierwszej walce rybni
czanin pokonał Fina Honkanena, w 
drugiej przegrał z dobrze sobie zna
nym Holendrem Alexem Smeetsem; 
na 90 sekund przed końcem meczu 
K ejza  je s z c z e  p ro w a d z ił, ale  
później H o lender w ykonał swój 
koronny rzut i w yszedł na prowa
dzenie. Ataki Kejzy nie na wiele się 
zdały, nie pomogły też kary za pa
sywność dla rywala. W repasażach 
judoka Polonii wygrał przed cza
sem z Armeńczykiem M artirossia- 
nem , by późn iej spo tkać się  ze 
trium fatorem  m oskiewskiego tu r
nieju Gruzinem Tsmindaschvilim . 
Po 20 sekundach walki skoncentro
wany K ejza w ykonał efektow ny, 
wysoki rzut, za który sędziowie 
przyznali mu ippon i walka była już 
rozstrzygnięta. W ostatniej walce, 
której stawką był brązowy medal, 
rybniczanin po mało widowiskowej 
walce pokonał reprezentanta Rosji 
Jurija Ignatiew a, który wcześniej 
pokonał z kolei olim pijskiego ry
wala K ejzy M arka P isulę. Kejza 
rozegrał walkę bardzo dobrze tak

tycznie, był aktywny, a rywal zbie
rał kary za pasywność.

N iewiele zm ienił w punktowej 
klasyfikacji ostatni turniej w Rzy
mie, a do końca olim pijskich eli
minacji pozostał już tylko turniej 
w Holandii i M istrzostwa Europy 
w Hadze, na których Artur Kejza 
prawdopodobnie wystąpi. Decyzję 
podejmie rzecz jasna Polski Zwią
zek Judo.

- Do tej pory Kejza pechowo lo
sował rywali, trafiając ju ż  w pierw 
szej czy drugiej walce na zaw odni
ków ze ścisłej europejskiej czołów
ki. Nie najszczęśliwszy je s t sam sy
stem eliminacji. Na punktowanych  
turniejach serii A startują zawodni
cy, którzy o lim pijskie przepustk i 
mają ju ż  w k ieszen i i odbierają  
punkty tym, którzy dopiero walczą 
o olimpiadę. Zawodnicy ju ż  teraz 
p o w in n i s ię  p rzy g o to w y w a ć  do 
o lim pijsk iego  startu , tymczasem  
nie wiedzą jeszcze  czy na igrzyska 
w ogóle pojadą - mówi Rafał Ko
walczyk, trener Artura Kejzy.

T ekst i zdj.: M arcin T roszka

W eliminacjach do olimpiady Kejza pechowo losował rywali...

r Kronika policyjna j
Pilnujmy dzieci

W czwartek 28 marca o godzinie 
12.10 na ulicy Żorskiej kierowca opla 
kadeta potrącił siedmioletniego chłop
ca, który wybiegł na jezdnię zza innych 
pieszych oczekujących na przejście na 
drugą stronę ulicy. Nieletni wbiegając 
uderzył w bok nadjeżdżającego samo
chodu i doznał ogólnych obrażeń ciała 
z podejrzeniem wstrząśnięcia mózgu.

Pożar
Koło południa w czwartek 28 marca 

Straż Pożarna wyjechała do pożaru na

ulicy Niedobczyckiej. Paliła się tam sto
doła na prywatnej posesji, której wła
ściciel przebywa aktualnie za granicą. 
Obiekt ten spalił się w całości, a straty 
oblicza się na 1,5 tysiąca złotych. Przy
czyny pożaru są ustalane.

Ujawnienie zwłok 
W czwartek 28 marca o godzinie 

13.40 nieznany przechodzień zawiado
mił policję, że przy ulicy Nad Zalewem 
w Orzepowicach zobaczył w wodzie 
ciało człowieka. Na miejsce przybyła 
policja i Straż Pożarna. Strażacy przy 
pomocy bosaka wyciągnęli zwłoki z 
kanału wodnego zbiornika Elektrowni 
“Rybnik”. Okazało się, że nieżyjącym

był 45-letni mieszkaniec Rybnika. Nie 
stwierdzono działania osób trzecich, ale 
prokurator rejonowy zarządził sekcję 
zwłok.

Zbiegli z miejsca wypadku
W środę 27 marca miały miejsce trzy 

zdarzenia drogowe, w których uczest
nicy zbiegli z miejsca wypadku. Naj
pierw około godziny 10.00 na ulicy 
Chrobrego kierowca niezidentyfikowa
nego pojazdu uderzył i uszkodził pod
czas manewru karoserię małego fiata. 
Natomiast o godzinie 19.00 na ulicy 
Armii Ludowej w zaparkowany Vol
kswagen passat uderzyła skoda, której 
właściciel również zbiegł. Trzecie zda

rzenie miało miejsce na ulicy Górnoślą
skiej o godzinie 21.30. Kierowca fiata 
uno spowodował tam kolizję drogową 
zderzając się z samochodem audi. Win
ny kierowca pozostawił na miejscu swój 
samochód i uciekł.

Grozili nożem
W środę 27 marca dwóch nieznanych 

sprawców w biały dzień o godzinie 
11.15, weszło do sklepu spożywczo- 
monopolowego przy ulicy Budowla
nych. Sprawcy ci przy pomocy noża i 
nieokreślonego bliżej gazu obezwładnili 
sprzedającą tam kobietą i skradli jej 
portfel z 50 złotymi oraz papierosy.

Mięso na święta
W nocy z 25 na 26 marca przy ulicy 

Zagłoby nieznany sprawca włamał się 
do sklepu mięsnego. Złodziej skradł 
wyroby wędliniarskie za ogólną sumę 
około 300 złotych.

Metale kolorowe
W nocy z 25 na 26 marca nieznany 

sprawca ukradł ze sklepu metalowego 
wyroby z mosiądzu wartości około 500 
złotych. Zaś w nocy z 28 na 29 marca w 
Boguszowicach na osadniku mułu kop. 
“Jankowice” nieznani sprawcy włamali 
się do stojącej tam koparki. Złodzieje skra
dli ze środka 80 metrów kabla miedzia
nego i zniszczyli akumulatory. szoł
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Zapraszamy naszych Czytelników do wspólnego oglądania zdjąć. Wystar
czy przyjść do redakcji z ciekawym zdjęciem, które po opublikowaniu 
zwrócimy.
/Można też wrzucić je do naszych "żółtych skrzynek"/. Raz w miesiącu 
autora najsympatyczniejszego lub najbardziej "odjazdowego" zdję
cia firma "EKSPRES FUJI", Rybnik, ul. Reja 2, nagrodzi bezpłat
nym wywołaniem i wykonaniem odbitek z rofid filmu.

Kaczki z naszej paczki. Zdj.: S.M.

Rozpoznaj się na zdjęciu

Pierwsza z osób, które rozpoznają się na zdjęciu zrobionym w ubiegłym tygo
dniu na ulicy Sobieskiego i zgłoszą się do 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.

W ubiegłym tygodniu nagroda została odebrana przez Dominika Żymłę z Ryb
nika.

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.

Nowa łamigłówka - nowe szansę! 
Dziś pierwsze dwa fragmenty. W 
kolejnych tygodniach zamieścimy 
następne. Należy złożyć je w ca
łość (8 części), nakleić na kartkę i 
przysłać do redakcji lub wrzucić 
do naszych "żółtych skrzynek". 
Wśród autorów prawidłowych 
rozwiązań, na które czekamy do 
8 maja, rozlosujemy dwie nagro
dy pieniężne wartości 20 zł każ
da.
Zapraszamy do zabawy!

v
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Pod znakam i zod iak u
BARAN - 21.03. - 20.04. - Jeżeli chcesz kogoś o coś prosić - zrób to teraz! Niewiele 
osób będzie miało sumienie Ci odmówić, bo nie omieszkasz przypomnieć im swoich 
zasług. Najgorszą ze wszystkich strat, jakie Cię mogą dotknąć to... strata czasu! 
BYK - 21.04. - 20.05. - Nic bardziej nie może Ci zaszkodzić niż strojenie się w cudze 
piórka! Ktoś chętnie pomógłby Ci w Twoich kłopotach, ale nie ma pewności kim 
naprawdę jesteś. Jeżeli zdecydujesz się na porzucenie sztucznej pozy - będzie dobrze! 
BLIŹNIĘTA - 21.05. - 21.06. - Trapi Cię problem, który szczególnie ciąży na Two
im życiu uczuciowym. Ponieważ nie udało się go zlikwidować jednym cięciem, spróbuj 
negocjować - tu efekty powinny być zdecydowanie lepsze, a szok drugiej strony - 
trochę mniejszy...
RAK - 22.06. - 22.07. - Wydaje Ci się, że z sytuacji są tylko dwa biegunowe wyjścia. 
Zapominasz, że pomiędzy nimi jest jeszcze mnóstwo innych możliwości. Wykorzystaj 
te podpowiedziane przez bywałe w świecie i znające się na sztuce dyplomacji osoby. 
LEW  - 23.07. - 23.08. - By osiągnąć choć trochę, będziesz musiał założyć sobie 
program maksimum! Jeżeli uda Ci się z niego zrealizować choćby 20 procent - bę
dziesz zadowolony... Wiele możesz zyskać wrodzonym wdziękiem i optymizmem i wiarą 
w prowadzenie przedsięwzięcia, co ściągnie tak potrzebne Ci posiłki.
PANNA - 24.08. - 22.09. - Wprawdzie problem nie będzie dotyczył Ciebie bezpośre
dnio, ale skutki nieodpowiedzialnej postawy bliskiej Ci osoby mogą trafić rykoszetem 
w środowisko, w którym się obracasz, jeżeli zależy Ci na spokoju, zdystansuj się od 
tej sprawy!
WAGA - 23.09. - 23.10. - Chętnie zamieniłbyś nieco już skostniałe osobiste układy 
na żywszą wymianę doświadczeń. Będziesz miał ku temu okazję, przyjdzie jednak 
dość długo i uważnie obserwować otoczenie, by je j nie przegapić, bo nadejdzie z 
najmniej spodziewanej strony.
SKORPION - 24.10. - 22.11. - W przekroczeniu pewnej bariery potrzebne będą Ci 
mocne nerwy, konsekwencja w działaniu, ale także krąg życzliwych Ci osób. Kiedy 
będzieszjuż szczęśliwie po drugiej stronie, ktoś zwróci się z prośbą o rewanż z Twojej 
strony. Nie odmawiaj, bo stać Cię na gest.
STRZELEC 23.11. - 21.12. - Nie masz powodu by żałować podjętej decyzji. To 
posunięcie tylko z pozoru spowodowało wiele zamieszania. W rezultacie zamęt oka
zał się bardzo twórczy, a “nowe ” które się z niego urodzi ucieszy i Ciebie i wiernych 
Ci przyjaciół.
KOZIOROŻEC - 22.12. - 20.01. - Szkoda energii, która drzemie w Tobie niewyko
rzystana! Jeżeli ją  obudzisz, możesz osiągnąć wiele - od zaspokojenia ambicji w 
pracy do spełnienia w miłości. Warunkiem będzie jednak odwaga i podjęcie ryzyka... 
WODNIK - 21.01. - 19.02. - Najbliżsi wiele Ci wybaczają, ale uważaj, Twoja ciągła 
ucieczka od problemów może im się znudzić. Trzeba stanąć twardo na ziemi i podjąć 
tych parę zaległych decyzji, które pomogą popchnąć do przodu parę spraw.
RYBY - 20.02. - 20.03. - Chociaż masz chęć by zwierzyć się z paru spraw bliskiej 
osobie - nie rób tego. Sytuacja nie jest aż tak zagmatwana, byś nie mógłjej rozplątać 
sam. Udział osób trzecich nic tu nie wniesie, a nawet może coś zepsuć...

Biało... Fatałachy z naszej szafy

Biało, biało, biało i to nie tylko dla- kanocne sakramentalne “tak” wypo- 
tego, że tradycyjnie już w Święta Wiel- wiada wiele par. Metrowa pokrywa

śnieżna w przedświątecznym ty
godniu sprawiła, że przygotowu
jący się do ślubu chętnie zamie
niliby mercedesy na sanie.

Jak będzie w same święta, zo
baczymy...

O ile można zmienić środek lo
komocji, o tyle trudno zmienić 
suknię. Można co najwyżej za
rzucić na nią coś wydajnego. A 
suknie ślubne są piękne tego 
roku! I bardzo różnorodne, zgo
dnie z ogólnymi tendencjami 
mody. Bywają więc krótkie tra- 
peziki, kreacje wykorzystujące 
przeźroczystości, suknie z pod
niesioną talią oraz te tradycyjne, 
eksponujące talię i dekolt. Na 
pokazach pojawiły się też eks
trawaganckie modele wykorzy- 

Kreacja dla odważnej panny młodej stujące nowe tkaniny . przeźro_
czysty plastik, folie, nabłyszczania. Te
goroczna aura sprawiła, że najlepszą 
ślubną propozycją jest pikowanka. To 
niezwykle pracochłonna, ale jakże ory
ginalna.

Wszystkim pannom młodym życzy
my wiele słońca, które stopi kwietnio
wy śnieg.

W różka

Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki nr 
12 z hasłem “Niezawodną oznaką 
prawdy, jest prostota i jasność “ 
otrzymuje: CECYLIA SKRZYPEK, 
ul.PCK 25, 44-200 Rybnik.
Nagroda do odebrania w redakcji przez 
miesiąc od daty ogłoszenia nazwiska 
zwycięzcy.

Niezbędnym ciastem na wiel 
kanocnym stole jest

mazurek

l  M

Mazurki mogq być przygotowa
ne z różnego ciasta i dekorowa
ne według własnej inwencji i po
mysłu. Najlepsze sq na cieście 
kruchym z masq orzechową, 
czekoladowq lub marcepanem. 
Mój ulubiony, który polecam, to 
mazurek czekoladowo-orzecho- 

| wy:
Z 30 dkg mqki, 20 dkg ma

sła, 2 surowych żółtek i 3 łyżek 
! cukru pudru zagniatamy kruche 
! ciasto. Po wyrobieniu ciasto za
wijamy w folię i wkładamy do 
lodówki /najm nie j na 1 godzi
nę/. Gdy ciasto " odpocznie" 

iw y lep iam y nim to rtow n icę  i 
wkładamy na kilkanaście minut 
do nagrzanego piekarnika sta- 

: rajqc się podpiec górę placka.

Przygotowujemy masę: topimy 
nad parq 2 tabliczki naturalnej 
czekolady, 4 jajka ubijamy mi
kserem z 4 łyżkami cukru pudru. 
Łqczymy ubite jajka z czekola- 
dq i dodajemy 20 dkg zmielo
nych orzechów włoskich /m ogq 
być m igda ły / i drobno posieka
ne bakalie / f ig i, morele, rodzyn
ki, skórka pomarańczowa/, do
dajemy trochę wanilii. Tak przy- 
gotowanq masę wylewamy na 
podpieczony placek - wsadza
my do nagrzanego piekarnika i 
pieczemy ok. 45 minut. Po upie
czeniu można polukrować lub 
polać czekoladq.

Rysunki: K. Drewniok
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NASZ ADRES: 44-200 Rybnik\ 
Rynek 12a (oficyna) 
Skrytka pocztowa 96 

tel./fax 28-825
Biuro czynne 9.00  -  17.00J
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Tym razem zadaniem Czytelników, którzy zdecydują się wziąć udział w naszym Konkursie 
Wielkanocnym pod nazwą “Parada”, jest uzupełnienie gwarowych wyrażeń określających po
szczególne części śląskiego regionalnego stroju i jego dodatków.

Brakujące litery utworzą hasło, które jest rozwiązaniem konkursu. Hasło należy ( 
wpisać w odpowiednie miejsce na załączonym kuponie, kupon nalepić na kartkę < - r > 
pocztową i przesiać pocztą lub wrzucić do “żółtej skrzynki” /ul. Kościuszki, —(
Korfantego/.  ̂ 'J

Na odpowiedzi czekamy do 30 kwietnia br. Nadesłane kupony z prawi- -
dłową odpowiedzią wezmą udział w losowaniu nagród: p '  '
I 200 zł '
II - 150 zł
III - 100 zł
IV - 100 zł
V - 50 zł

Życzymy miłej, świątecznej zabawy !

KA . . TEK 
. . LONKA 

OPLE . EK 
HU .

. . NIACZKA 

. ZAKE .
KAPUD . OK 
KŁ . BUK 

. . PA
JELE . IOKI 
KL . PY 
ZAU . . NICZKI 
M . RYNKA 
. ALOTY 

B . ŁGI
C . EPIEC-BU . A 
P . FY 
KA . ZOLA 
SZP . GEL 
KORAL .
JEDBO . KA 
J . KLA 

. ROPY 
L . JBIK 
KRZY . YK 

. YNCIOK 
SZCZ . WICZKI 

. ALANDA 
Z . PASKA

DRUKARNIA
o l t i p r i n f

partners
MP. PARTNERS ENGINEERING

EKO
Spółka Cywilna

*

PBK
Powszechny Bank Kredytowy SA 
w Warszawie 
I Oddział w Rybniku

Pomysł i opracowanie graficzne: 
Kazimiera Drewniok

r7
Fundatorami nagród sq: Hupen Konkursu Wielkanocnego
Firma Partners Engineering, Rybnik, ul. Wiejska - 200 zł 1 Hasło■

1------------------------------------------------------------------------------------------------

S.c. EKO - Zakład Usług Sanitarnych i Oczyszczania I Im ię:

Miasta, Rybnik, ul. Kościuszki 24 - 200 zł 1 Nazwisko:i
Drukarnia "OLDPRINT", Żory, ul. Fabryczna - 100 zł 1------------------------------------------------------------------------------------------------

| Adres.-

1Powszechny Bank Kredytowy SA w  Warszawie,
Oddział w  Rybniku, ul. Chrobrego 8 - 100 zł L ----------------------------------------------------------------------------------------------

1 6sfij GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825


