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Tuż przed wizytą arcybiskup obejrzał 
zniszczenia dokonane na cmentarzu. 
Komentując to wydarzenie stwierdził 
m.in. że winę za tak destrukcyjne zacho
wanie ponoszą środowiska wychowujące

Wizyta arcybiskupa Damiana Zimonia

Bądźmy odpowiedzialni za innych...

Metropolita Katowicki arcybiskup Damian Zimoń: 
... z wielkim wzruszeniem wstępuję w mury tej szkoły

ce dzieci i młodzież - 
rodzina, szkoła, orga
nizacje, i że wszyscy w 
m ieście pow inni się 
nad tym zastanowić.

W liceum metropoli
tę powitali przedstawi
ciele dyrekcji szkoły z 
Janiną Wystub, har
cerze z ogniem betle
jem skim, przedstawi
cie l T ow arzystw a  
Przyjaciół ILO. Wśród 
gości znaleźli się też 
prezydent Józef Ma
kosz, ksiądz Henryk  
Jośko i instruktorzy z 
komendy hufca. Spo
tkanie  w auli m ogli 
o g lądać  w szyscy  
uczniow ie za pośre
dnictwem szkolnej te
lewizji. Podczas spo
tkan ia  chór szkolny

wykonywał kolędy, a uczniowie przy
gotowali krótkie przedstawienie tema
tyczne związane z Bożym Narodzeniem.

Arcybiskup obdarowany został m.in. 
przez harcerzy chustą tradycyjnie prze
kazywaną przyjaciołom. Byśm y byli jed
nego ducha i jed n e j m yśli - powiedziała 
kom endantka hufca Rybnik Teresa  
Knura wręczając upominek. Przedsta
wiciele szkoły wręczyli metropolicie 
opraw ione pam iątkow e zdjęcie, zaś 
kwiaty otrzymał również od dzieci i dy
rektorki ze Szkoły Podstawowej nr 9.

Po wysłuchaniu kolęd i obejrzeniu 
przedstawienia zabrał głos metropolita. 
Wspomniał m.in. że z wielkim wzrusze
niem zawsze wstępuje w  mury tej szko
ły, szczególnie dziękował harcerzom za 
przyniesiony ogień betlejemski, nawią
zując do tajemnicy Bożego Narodzenia. 
Polecił zastanowić się głębiej nad du
chowym sensem świąt, zw łaszcza pod 
koniec w ieku. P rzypom niał postać 
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Spotkanie samorządowców 
ze związkowcami

Około 30 działaczy NSZZ “Solidar
ność” reprezentujących rybnickie  
przedsiębiorstwa spotkało się w ub. 
tygodniu z przedstawicielami Zarządu 
Miasta. Poruszono problemy, które nur
tują związkowców, a dotyczą miasta.

-  Uważamy takie spotkanie za bardzo 
pożyteczne - powiedział pełniący od paru 
miesięcy funkcję przewodniczącego Miej
skiej Komisji Koordynacyjnej NSZZ “So
lidarność” Edward Pogorzelec. -Już wcze
śniej doszliśmy do porozumienia z  władzami

mi samorządowymi Rybnika w sprawie naj
bardziej drażliwej - wysokości czynszów. Po
stanowiliśmy wycofać z  sądu sprawę o uchy
lenie uchwały Rady Miasta, która spowo
dowała konflikt. Rozmowy będą jeszcze pro
wadzone, miejmy nadzieję z  pozytywnym  
rezultatem. Na spotkaniu, o którym mowa, 
dyskutowaliśmy również o roli miasta w pro
mowaniu ekologicznych rozwiązań czy to 
w sferze motoryzacji, czy w ciepłownictwie. 
Poruszono również problemy rybnickiej 
oświaty, a także służby zdrowia - podziału

W Związku z Targami Edukacyjny
mi ’96 /czyt. str.2 / ogłaszamy 

Błyskawiczny Konkurs Telefoniczny.
Osoby, które jako pierwsze zadzwo

nią do naszej redakcji /tel. 28825/ i od
powiedzą prawidłowo na nasze pytanie: 
Ile szkół podstawowych jest w Ryb
niku, otrzymają:
* kasetę z muzyką z filmu “Król Lew”, 
ufundowaną przez sklep “K opciu
szek” z Żor,
* dwie pary okularów pływackich ufun
dowanych przez sklep SK I BIKE z Żor.

Na telefony czekamy dziś, 
ti. w piątek 19 stycznia.

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

ul. Sobieskiego 14
zaprasza
i oferuje

Anna Kostyrka z wnuczętami Tomkiem i Karolinką

Wnuki kocha się bardziej
- rozmowa z babcią Anną Kostyrką.

- Ma Pani troje wnucząt
- Tomka - 8-latką ucznia szkoły podstawo
wej, Agnieszkę - przedszkolaka i Karolinę, 
która za kilka miesięcy skończy 2 lata.
- Jak przyjęła Pani wiadomość o mającym 
się urodzić pierwszym wnuku?
- Z dużą radością i z odrobiną refleksji, “zo
stanę babcią jestem już stara”. Ale ta myśl 
zniknęła w chwili gdy wraz z zięciem odbie
rałam ze szpitala córkę i wnuka. Urodziny 
Agnieszki i Karoliny to już tylko ogromna 
radość. Każde z wnucząt odbierałam ze szpi
tala  każde po raz pierwszy kąpałam. Przez 
pierwsze dni po porodzie przebywałam ze 
swoimi córkami i wnukami - pomagając, 
ucząc, służąc radą.
- Robi to Pani nadal - myślę o opiekowa
niu się wnuczętami?
-Tak. Choć córki nie mieszkają z nami, to 
wnuczęta przebywają u nas prawie codzien
nie. Tomek, Agnieszka po swych zajęciach 
czekają na przyjście rodziców. Karoliną  
zbyt małą  na przedszkolaka  opiekuję się

przez cały dzień. Mniej poważne choroby 
wnuki przechodzą w babcinym “szpitalu”. 
Najtrudniej jest - choć zdarza się to spora
dycznie - gdy mam w domu całą trójkę. 
Różnica wieku, a co za tym idzie różnica 
zachowań i potrzeb sprawią że trudno so
bie z takim “towarzystwem” poradzić.
- Moja mama mówiła, ze wnuki kocha się 
inaczej niż własne dzieci Zgadza się Pani 
z takim stwierdzeniem?
- Oczywiście. Powiem więcej - wnuki ko
cha się mocniej niż własne dzieci. Wnuki to 
najmilsze, najukochańsze “ogniwka” w łań
cuchu pokoleń. Są naszą kontynuacją po
twierdzeniem że nie do końca umrzemy. Są 
podobne do naszych dzieci, naszego rodzeń
stwa, do nas samych. Są naszą cząstką. Peł
nej, bezgranicznej miłości do wnuków słu
żą zdobyte doświadczenia życiowe, mądrość 
i - co najważniejsze - dużo wolnego czasu. 
Rodzicom - mówię tu ogólnie - zaabsorbowanym

c.d. na stronie 3

Tylko do wtorku 6 lutego czekamy na tradycyjne już

“walentynki”
czułe, romantyczne, gorące, dowcipne, ale zawsze szczere, 

skierowane do osób kochanych i lubionych 
od kochających i lubiących.

Autorom najoryginalniejszych tekścików osłodzimy życie!

M I E S I Ę C Z N Y

ZA DARMO!
Wydrukowany obok kupon może być 

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

Kartki w ezm ą udział w losowaniu,

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

k u p o n

 imię i nazwisko

1

TYGODNIK SAMORZĄDOWY
ISSN

1232-437X

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

tel. 228-27,

Sklep motoryzacyjny, 
22-280 Rydułtowy, 

ul. Ofiar Terroru, tel. 577-287,

radioodtwarzacze samochodowe z głośnikami 
firmy Gerhard i Daewoo 

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

U w a g a
k ie ro w cy !

Z dniem 22 styczn ia  br. na 
ul.Kościuszki od dworca PKP do skrzy
żowania z ul. Chrobrego wprowadzony 
zostanie zakaz zatrzymywania się po
jazdów obowiązujący w dni powsze
dnie w godzinach od 5.30 do 17.30. 
Pojazdy nie przestrzegające zakazu będą 
wywożone na koszt właściciela.

Wprowadzenie zakazu spowodowane 
jest dopuszczeniem do ruchu obu pasów 
jezdni na w/w odcinku ul. Kościuszki.

ZOZ-u i budowy szpitala w Orzepowicach. 
Postanowiliśmy spotykać się w tym gronie 
co najmniej 2 razy w roku. Uważamy, że 
konsultacje z  organizacją związkową waż
nych dla miasta i jego mieszkańców pro
blemów mogą wnieść do ich rozwiązania 
wiele dobrego. Jeżeli będzie taka potrzeba, 
spotkania takie będą jeszcze częstsze. /r /

W piątek 12 stycznia I Liceum Ogólnokształcą
ce gościło na tradycyjnym spotkaniu noworocz
nym swojego absolwenta, Metropolitę Katowic
kiego arcybiskupa Damiana Zimonia.

i sa m y c h  ra d o śc i w  o b c o w a n iu  z  n im i



Zarząd Miasta Rybnika ogłasza
USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHO
MOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA RYBNIKA

1. parcela 1875/36 obręb Rybnik o pow. 1325 m kw. zapisana w  KW 93.266 poło
żona przy ul. Żołędziowej /bez prawa zabudowy/
________________ cena wywoławcza: 1.550,00 zł_______________________
2. parcela nr 2567/105 obręb Niedobczyce o pow. 401 m kw. zapisana w KW 
100.244 położona w terenach zorganizowanego budownictwa jednorodzinnego, 
dzielnica Niedobczyce ul. Sztygarska
________________ cena wywoławcza: 4.100,00 zł_______________________
3. parcela nr 2575/151 obręb Niedobczyce o pow. 457 m kw. zapisana w KW 
98.942 położona w terenach zorganizowanego budownictwa jednorodzinnego, 
dzielnica Niedobczyce ul. Sztygarska
________________ cena wywoławcza: 4,600,00 zł_______ _______________
4. parcela nr 2559/68 obręb Niedobczyce o pow. 325 m  kw. zapisana w KW 107.177 
położona w terenach zorganizowanego budownictwa jednorodzinnego, dzielnica 
Niedobczyce ul. Karlika
________________ cena wywoławcza: 3.500,00 zł_______________________
5. parcela nr 2558/68 obręb Niedobczyce o pow. 325 m kw. zapisana w KW 107.176 
położona w terenach zorganizowanego budownictwa jednorodzinnego, dzielnica 
Niedobczyce ul. Karlika
________________ cena wywoławcza: 3.500,00 zł_______________________
6. parcela nr 2557/68 obręb Niedobczyce o pow. 325 m kw. zapisana w KW 107.199 
położona w terenach zorganizowanego budownictwa jednorodzinnego, dzielnica 
Niedobczyce ul. Karlika
________________ cena wywoławcza: 3.500,00 zł_______________________
7. parcela nr 2578/94 obręb Niedobczyce o pow. 304 m  kw. zapisana w KW 107.161 
położona w terenach zorganizowanego budownictwa jednorodzinnego, dzielnica 
Niedobczyce ul. Karlika
________________ cena wywoławcza: 3.250,00 zł_______________________
8. parcela nr 2526/44 obręb Niedobczyce o pow. 405 m kw. zapisana w KW 97.215 
położona w terenach zorganizowanego budownictwa jednorodzinnego, dzielnica 
Niedobczyce ul. Wiertnicza
________________ cena wywoławcza: 4.350,00 zł_______________________
9. parcela nr 2530/45 obręb Niedobczyce o pow. 458 m kw. zapisana w KWK
97.833 położona w terenach zorganizowanego budownictwa jednorodzinnego, 
dzielnica Niedobczyce ul. Wiertnicza
________________ cena wywoławcza: 4.750,00 zł_______________________
10. parcela nr 2606/131 obręb Niedobczyce o pow. 384 m kw., zapisana w KW 
108.578 położona w terenach zorganizowanego budownictwa jednorodzinnego, 
dzielnica Niedobczyce ul. Szybowa

cena wywoławcza: 4.150,00 zł_______________________
11. parcela nr 2582/94 obręb Niedobczyce o pow. 313 m kw., zapisana w KW 
107.163 położona w terenach zorganizowanego budownictwa jednorodzinnego, 
dzielnica Niedobczyce ul. Karlika
____________  cena wywoławcza: 3.400,00 zł_______________________
12. parcela nr 2614/151 obręb Niedobczyce o pow. 489 m kw., zapisana w KW 
98.933 położona w terenach zorganizowanego budownictwa jednorodzinnego, 
dzielnica Niedobczyce ul. Odległa
________________ cena wywoławcza: 5.300,00 zł_______________________
13. parcela nr 2604/131 obręb Niedobczyce o pow. 399 m kw. zapisana w KW
97.834 położona w terenach zorganizowanego budownictwa jednorodzinnego, 
dzielnica Niedobczyce ul. Sztygarska
________________ cena wywoławcza: 4.300,00 zł_______________________
14. parcela nr 2570/131 obr. Niedobczyce o pow. 441 mkw. zapisana w KW 100.297 
położona w terenach zorganizowanego budownictwa jednorodzinnego, dzielnica 
Niedobczyce ul. Sztygarska
_____ __________ cena wywoławcza: 4.750,00 zł_______________________

Bliższych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzę
du Miasta Rybnika przy ul. Miejskiej 7, pokój 78 teł. 22-364.

Przetarg odbędzie się w dniu 30.01.1996 r. o godzinie 10.00 w sali 37 I pię
tro budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2.

Wizje działek w terenie odbędą się w dniu 29 stycznia br. Zainteresowanych 
wzięciem udziału w wizji prosi się o zgłoszenie telefoniczne pod nr telefonu: 22364 
w dniu 26 stycznia 1996 r.

Wadium od każdej nieruchomości wynosi 10 procent ceny wywoławczej, które 
należy wpłacić w kasie tut. Urzędu najpóźniej w dniu przetargu do godziny 9.30. 
Dodatkowo należy wpłacić koszt organizacyjny przetargu w wysokości 15,00 zł 
od jednej nieruchomości.

W przypadku niezawarcia umowy przez wygrywającego przetarg, wadium  
nie podlega zwrotowi.

Regulamin przetargu jest do wglądu w Wydziale Geodezji i Gospodarki Grun
tami Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Miejskiej 7, z którym uczestnik przetargu 
winien się zapoznać.
Zarząd Miasta zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, względnie 
unieważnienia jego wyników, bez podania przyczyny.

Urząd Miasta Rybnika 
W ydział Dróg, ul. B. Chrobrego Nr 2

na podstawie art. 40 ust. 7 oraz art. 47 Ustawy z dnia 21.03.1985 r. 
o drogach publicznych /Dz. U. nr 14 poz. 60/ oraz stosownie do Rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 24.01.1986 r. w sprawie wykonania niektórych przepi
sów ustawy o drogach publicznych /Dz. U. nr 6 poz. 33/

wzywa wszystkich użytkowników urządzeń podziemnych, naziemnych 
i nadziemnych oraz instytucje i osoby prywatne zamierzające w 1996 roku 

prowadzić jakiekolwiek roboty w granicach pasa drogowego 
do zgłoszenia ich w terminie do dnia 31.01.1996 r.

Zgłoszenie winno zawierać dokładną lokalizację oraz terminy rozpoczęcia i za
kończenia robót. Niezgłoszenie wyżej wymienionych robót w podanym terminie 
spowoduje nieudzielenie zezwolenia na naruszenie pasa drogowego. Zwraca się 
uwagę, że zajęcie chodników na cele składowisk lub pod rusztowania, również 
wymaga zgody Urzędu Miasta.

Zarząd Miasta Rybnika informuje o Uchwale Państwowej Komisji 
Wyborczej z dnia 23 grudnia 1995 roku w sprawie sposobu zgłaszania 
kandydatów do składów obwodowych komisji do spraw referendum  

oraz trybu powoływania tych komisji.

Na terenie Miasta Rybnika działać będzie 58 obwodowych komisji do spraw 
referendum, w składach 7-osobowych, wyłanianych w drodze losowania spośród 
zgłoszonych osób uprawnionych.

1. Osobami uprawnionymi do udziału w referendum są osoby, które:
a/ posiadają obywatelstwo polskie i w dniu referendum m ają 

ukończone 18 lat,
b/ nie są pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, 
c/ nie są pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu, 
d /n ie  są  ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo prawomocnym 

orzeczeniem sądu z powodu choroby psychicznej lub niedorozwoju 
umysłowego.

2/ Kandydatów do składów komisji mogą zgłaszać:
- osoby uprawnione do udziału w referendum,
- partie,
- organizacje polityczne,
- organizacje społeczne.

3/ Sposób zgłaszania /par. 2 w/w uchwały/
a/ zgłoszenia kandydatów dokonuje się na kartach koloru białego, 

każdego kandydata zgłasza się na odrębnej kartce 
b/ zgłoszenie powinno zawierać adnotację: “Zgłoszenie kandydata 

do obwodowych komisji do spraw referendum w mieście Rybnik 
w referendum zarządzonym na dzień 18 lutego 1996 roku” 

c/ w zgłoszeniu należy podać:
- imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, serię i nr dowodu osobistego 

osoby dokonującej zgłoszenia, a gdy zgłoszenia dokonuje partia lub 
organizacja polityczna bądź społeczna - także jej nazwę i adres, 
potwierdzone podpisem zgłaszającego,

- imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, serię i nr dowodu osobistego 
zgłaszanego kandydata,

- oświadczenie kandydata, potwierdzone jego podpisem, że jest 
uprawniony do udziału w referendum i wyraża zgodę na kandydowanie 
do składu komisji.

4/ Termin i miejsce dokonania zgłoszenia:
Zgłoszenia należy wrzucać do urny, która znajduje się w Urzędzie 
Miasta Rybnik, ul. Chrobrego 2 , 1 piętro, pokój nr 31 
w godzinach pracy Urzędu Miasta 
tj. od godz. 7.30 do godz. 15.30 
Termin składania zgłoszeń został przedłużony, 
do poniedziałku -  22 stycznia 1996 r. 

5/ Termin i miejsce losowania:
Publiczne losowanie składów komisji przeprowadzi Zarząd Miasta 
w dniu 23 stycznia br. o godz. 11.00, w sali 37, w budynku 
Urzędu Miasta Rybnika, przy ul. Chrobrego 2.

Zarząd Miasta Rybnika
Wydział Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miasta w Rybniku, 

ul. Chrobrego 2
OGŁASZA OFERTOWY, PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY:

NA MODERNIZACJĘ BRODZIKA  
NA OTWARTYM KĄPIELISKU “RUDA”

w Rybniku polegającą na: wyłożeniu niecki brodzika o wymiarach 20,00 x 38,00 
m, gł. 0,3 - 0,4 m folią basenową PCV, łącznie z dostawą i montażem hydrauliki 
basenu oraz atrakcjami wodnymi: tryskacze 2 szt., zjeżdżalnie 2 szt., natryski ze 
stali nierdzewnej 4 szt.

Przetarg odbędzie się w dniu 12.03.1996 r. o godz. 9.00 w sali nr 37 Urzędu 
Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2.
Do udziału w przetargu upoważnia wadium w wysokości 5.000,00 zł i opłata za 
materiały w wysokości 5,00 zł. wpłacone w kasie Urzędu lub na konto nr 372602- 
2017-139-1 PBK Warszawa I O. Rybnik do dnia 11.03.1996 r. do godz. 14.00. 
Szczegółowe informacje oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia moż
na uzyskać w Wydziale Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miasta w Rybniku, ul. 
Hallera 10a, tel. 23011 w.7702 lub 23989 w godz. od 8.00 - 14.00 od poniedziałku 
do piątku.

Studniówki
Styczeń jest nie tylko okresem balów 

karnawałowych, ale i studniówek. W 
większości szkół średnich tradycyjny 
polonez został już odtańczony. Jeszcze 
w tym i następnym tygodniu bawić się 
będą uczniowie Liceum Medycznego, I, 
II, IV LO, Technikum Budowlanego i 
liceum sióstr urszulanek, Liceum Eko
nomicznego.
W niektórych szkołach ze względu na dużą 

liczbę uczniów w klasach, studniówki odby
wały się “na raty”. Wielu maturzystów już 
odlicza dni do egzaminu dojrzałości, inni 
dopiero szykują balowe kreacje.

Cena wszystkich zabaw uzależniona 
była od miejsca, gdzie się odbywały, ale 
mieściła się w granicach 60-80 zł od pary.

Większość szkół zrezygnowała z po
mieszczeń szkolnych i bawiła się /lub 
będzie się bawić/ w rozmaitych restaura
cjach. Dużą popularnością cieszył się lokal

lokal “Echo” w Leszczynach, z którego 
usług skorzystało kilka szkół. Oprócz tego 
studniówki zorganizowano w “Olimpii”, 
“Presidencie”, w lokalach w  Suszcu i 
Rudach. Tylko dwie szkoły nie pogardziły 
własnymi murami. Na terenie szkoły w 
sobotę bawić się będą uczennice z “urszu
lanek” i “ekonomika”. Gdzie było lepiej, 
przyjemniej? - czekamy na głosy, /a/

W dniach od 23 do 25 stycznia br. 
w budynku Szkoły Podstawowej nr 
31 przy ul. Orzepowickiej w Rybni
ku odbywać się będą Targi Edukacyj
ne ’96. Ich organizatorami są Kurato
rium Oświaty w Katowicach oraz Agen
cja “Probusiness” . Od 9.00 rano do 
16.00 po południu około 20 szkół po
nadpodstawowych okręgu rybnickiego 
prezentować będzie ofertę dla uczniów 
klas VII i VIII, obecne będą także firmy

T elefo n y d o  red a k cji

Aneksy do umowy
-  Na początku stycznia otrzymałem aneks 
do umowy, jaką zawarłem z  Firmą Usług 
Komunalnych “Z e f" na wywóz śm ieci z  
mojej posesji. Zostałem poinformowany, że 
od listopada 1995 roku podniesiona zosta
ła cena za usługą. Zapłaciłem ju ż za listo
pad oraz jeden wywóz grudniowy. Czy fir
ma ma prawo żądać dopłaty do uiszczonych 
ju ż opłat?

/Nazwisko do wiadomości redakcji/ 

Odpowiada
Józef Wieczorek z firmy “Z ef’
- Czytelnik widocznie niezbyt dokładnie 
zapoznał się z treścią aneksu. Podniesienie 
ceny za usługę nastąpi od momentu podpi
sania tegoż aneksu przez usługobiorcę. Je
żeli aneks dotarł dopiero w styczniu - od 
stycznia.
Od listopada ub. roku musieliśmy rozesłać 
2,5 tys. aneksów do wszystkich klientów, 
mogło się więc zdarzyć, że pojedyncze oso
by otrzymały aneksy dopiero w styczniu. 
Podpisany aneks należy odesłać lub przy
nieść do siedziby naszej firmy. Jego niepod
pisanie jest równoznaczne z wypowiedze
niem usługi. Szkoda, że czytelnik, nim pod
jął interwencję w gazecie, nie wyjaśnił tego 
problemu w naszej firmie.

*  *  *

Na poczcie...
Wielokrotnie odbieraliśmy sygnały, że na 

rybnickiej zmodernizowanej i powiększonej 
poczcie zdarzają się tasiemcowe kolejki, gdyż 
nie wszystkie okienka są czynne. Ostatnio zaś 
zdarzyło się, że w okienku, w którym zgo
dnie z napisem można się zaopatrzyć w znacz
ki, były tylko te tańsze, na kartki. Po znaczki 
na listy trzeba było przejść... do innego okien
ka. Bez komentarza...

Osiedlowe problemy

Otrzymaliśmy ostatnio list od czytelnicz
ki, w którym zasygnalizowane zostało wie
le problemów. W najbliższych numerach 
postaramy się poruszyć najważniejsze z nich. 
Anonimową niestety, mieszkanka Rybni

ka prosiła nas o zainteresowanie się mie
szkańcami prywatnych posesji, którym po
siadanie własnych kubłów na śmieci wyda
je się za drogie i podrzucają worki z odpad
kami do osiedlowych śmietników. O wyja
śnienie poprosiliśmy przedstawiciela Ryb
nickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Niestety, chociaż wszyscy odpadki “pro
dukują”, nie ma przepisu, który nakazywał
by obowiązkowe posiadanie kubła. Jedynie 
kiedy ktoś zostanie złapany na gorącym 
uczynku, tzn. podczas wysypywania śmieci 
na dzikie wysypisko lub do cudzego śmiet
nika - grozi mu za to kara pieniężna. 

Drugi problem dotyczył osiedla Nowiny i 
zagospodarowanych przed blokami ogród
ków, które “zabrały” dzieciom place zabaw. 
Czytelniczka pisała ogólnie o całym osie
d lą  bez wskazania na konkretne ulice. Spół
dzielnia zainterweniuje, jeżeli będzie wie
dzieć o jakie tereny dokładnie chodzi, dla
tego prosimy czytelniczkę albo o osobisty 
kontakt z redakcją albo wizytę w siedzibie 
spółdzielni na Hallera 1 i sprecyzowanie 
skargi. Jeżeli udoskonalenie będzie możli
we /nie zawsze pozwalają na to bowiem 
względy architektoniczne/, spółdzielnia 
przychyli się do prośby. /a/

komercyjne, oferujące szeroką gamę 
usług dla szkół: od organizacji wycie
czek klasowych po programy kompute
rowe.

Wśród odwiedzających targi zosta
nie rozlosowany radiom agnetofon  
ufundowany przez sklep “Sara” Re
naty Salik z Żor. /Patrz również nasz 
Błyskawiczny Konkurs Telefoniczny - 
str. 1/
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Bądźmy odpowiedzialni za innych...

Powitanie gościa 
w szkole przez 

harcerzy

Arcybp Damian Zimoń 
w towarzystwie probo
szcza parafii Matki Bo
skiej Bolesnej Franci
szka Radwańskiego 
ogląda szkody poczy
nione na cmentarzu

zdobywajcie dalsze etapy wykształcenia. 
Życzę Wam też bardziej globalnego spoj
rzenia na życie, abyście widzieli sens swo
jej pracy, swoich wysiłków - powiedział ar
cybiskup D. Zimoń zwracając się do

Wnuki kocha się bardziej
c.d. ze strony 1
zaabsorbowanym pracą zawodową, podnoszeniem 
kwalifikacji, zarabianiem pieniędzy by dzieci 
dorastały w jak najlepszych warunkach - 
brakuje czasu na dłuższe przebywanie z 
dziećmi. Babcie i dziadkowie mają dużo cza
su. Nawet gdy jeszcze pracują, to są już ludź
mi o ustabilizowanej pozycji zawodowej i 
materialnej. Życiową “pogoń” mają za sobą. 
Będąc od kilku lat emerytką z przyjemno
ścią poświęcam się wnukom. Odrabiam z 
Tomkiem lekcje, spokojnie i cierpliwie od
powiadając na wszystkie pytania. Razem 
szukamy w książkach informacji o tym co 
akurat go interesuje. Dyskutujemy nad nur
tującym go ostatnio problemem “dlaczego 
powinno się czytać książki?” Spacery z 
Agnieszką to pokazywanie i nazywanie 
drzew i kwiatów, zbieranie kasztanów, ob
serwowanie zwierząt Karoliną najmłodszą 
wymaga stałej opieki i uwagi - jest jeszcze 
taka bezbronna. Uczę ją  ładnie pić, jeść, 
wkładać pantofelki. Dużo z nią rozmawiam 
i cieszę się słysząc, jak ona z dnia na dzień

mówi więcej, poprawniej. Obserwuję z 
dumą jak moje wnuczęta rosną poważnie
ją  Każdy ich problemik jest także mój, suk
cesik też. Największym moim życzeniem 
jest by były zdrowe.

Zawsze gotuję duży garnek zupy. Choć 
wczoraj ich nie było, to dziś wiem, że przyj
dą. Tomek ze szkoły bardzo głodny, Agnie
szka wprawdzie jadła w przedszkolu, ale... 
Po zupie herbatka  ciasteczko. Potem dzie
ci przychodzą po dzieci. Też chętnie coś zje
dzą Jesteśmy prawie “w komplecie”. Robi 
się ciepło, rodzinnie, radośnie. Jestem ko
chana, potrzebna, ze wszystkim sobie do
skonale radzę, jestem więc młoda. Dzięki 
moim wnukom.
- Dziękuję za wzruszającą rozmowę. Na 
Pani ręce wszystkim Babciom i Dziadkom 
składamy najserdeczniejsze życzenia - zdrow

ia, optymizmu, radości W imieniu wnu
ków dziękujemy za poświęcenie, oddanie, 
cierpliwość i wyrozumiałość - jednym sło
wem, za miłość.

Rozmawiała: Aleksandra Zejer

D a r y  z  H o l a n d i i
Już po raz trzeci Dom Opieki Społecz

nej przy ul Żużlowej był odbiorcą trans
portu darów zebranych przez ewange
lickie parafie w mieście Hoeven w Ho
landii

Kontakty te, zainicjowane przez pastora 
Zbigniewa Kowalczyka z rybnickiej parafii 
ewangelicko-augsburskiej trwają już lat kil
ką a ich efektem jest również ostatnia prze
syłka dla domu przy Żużlowej. Jego kierow
niczka Stefania Rawicka ucieszyła się naj
bardziej z kilkudziesięciu chodzików dla

osób niepełnosprawnych. Ale pensjonariu
szom domu przyda się także używana 
odzież.

Rzeczy, które nie zostaną wykorzystane 
w domu przy Żużlowej, trafią do innych 
placówek opiekuńczych lub służby zdrowia. 
Szkoła Życia przy ul. Hibnera otrzyma m.in. 
przeznaczony specjalnie dla niej tzw. “su
chy” basenik z plastikowymi piłeczkami, 
przydatny do pracy dydaktycznej z dziećmi 
upośledzonymi. Odebrała go dyrektorka 
szkoły Lucyna Ibrom.

- Z tego samego źródła po
chodziły tekstylia, które zo
stały wykorzystane do uszy
cia strojów do przedstawie
nia pokazowego na ubiegło 
rocznym Przeglądzie Dzia
łalności Atrystycznej Szkół 
Specjalnych - mówi Lucy
na Ibrom. - Przy okazji po
bytu w Rybniku przedstawi
cieli parafii ewangelickiej 
H oeven, Szkołę Życia  
odwiedził m. in. Ton de Bor. 
Pytał o potrzeby placówki i 
tak oto teraz otrzymaliśmy 
basenik, za który jesteśmy 
bardzo wdzięczni. /r/

Dyrektorka Szkoły Życia Lucyna Ibrom  podczas 
jednych z pierwszych ćwiczeń dzieci w darowanym  

przez Holendrów baseniku. Z d j.: so l

Spośród autorów prawidłowego roz
wiązania rebusu, które brzmi STA
RY RATUSZ ŚWIĄTECZNIE ZAPRA
SZA NA SWOJE WYSTAWY wylo
sowaliśmy następujące osoby:

Rozwiązanie,
Wielkiego Konkursu Świątecznego

Powszechny Bank Kredytowy S.A. 
w  Warszawie, I Oddział w Rybniku, ul. Chrobrego 8 

- 100 zł
Erna Mazurek, ul. Dzikiej Róży 11, 44-200 Rybnik

Przedsiębiorstwo W ielobranżowe 
SOFEX Ferdynanda Sobika 

Auto-Center, Rybnik, ul. Sobieskiego 14 
- słuchawki firmy SONY

Beata Prus, ul. Gierymskiego 35A, 44-207 Rybnik

P.P.H.U. MEDREM Sp. z o.o.
Rybnik, ul. Rudzka 14a
- ekspres do kawy

Józef Urbanek, ul. Dqbrówki 17C/26, 44-210 Rybnik

Firma Jubilerska ARTIS

P.P.H.U.

MEDREM
S.C. D. Kozłowski, S. Nodżak 

Rybnik, ul. Powstańców 17 
- złoty pierścionek

Ludmiła Czapla, ul. Dworek 25, 44-200 Rybnik

FIRMA
JUBILERSKA A R T IS
S.C. D. KOZŁOWSKI, S. NODŻAK

CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH 
w  Rybniku

Zakład Zegarmistrzowski Krystiana Cyprysa 
Knurów, ul. Niepodległości 26 

- zegarek
Marek Wengrzik, ul. Szeroka 2, 44-292 Rybnik

Cukiernia Edwarda Harazima 
Rybnik, ul. Mieszka I 1 

- tort
, Halina i Lech Szczepkowscy,

• ul. Św. Józefa 31c/36, 44-217 Rybnik

Pizzeria "Venezia"
Rybnik, ul. Łony 9a

- romantyczna kolacja we dwoje...
Grzegorz Leśnik, ul. Zebrzydowicka 31/5, 44-217 Rybnik

Kawiarnia "Na poddaszu"
Rybnik, Rynek 12

- wieczór przy kawie na dwie osoby 
Christa Mueller, ul. Tuwima 4, 44-200 Rybnik

Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się do redakcji

Dzielnicowe spotkania seniorów
... w Kłokocinie

Od kilku już lat na początku stycz
nia Rada D zielnicy Kłokocin zaprasza  
najstarszych m ieszkańców /75 lat i wię
cej/ na uroczyste spotkanie noworocz
ne.

Tak było i w tym roku. 6 stycznia o 
godz. 9.00 ksiądz proboszcz Eugeniusz 
M encel odprawił mszę św. w intencji 
seniorów i ich rodzin, a następnie wszy
scy udali się do remizy OSP na uroczyste 
spotkanie. Zaproszonych gości przywitał

przywitał i życzenia noworoczne złożył przewo
dniczący Rady Dzielnicy - Stanisław  
Stajer. Czas umilał wszystkim swoimi 
występami zespół “Nasi” z jego solistką 
A nną Stronczek, która przedstawiła rów
nież swój program zaprezentowany w 
konkursie na Ślązaka Roku. Korzystając 
z okazji, Rada Dzielnicy złożyła pani 
Annie podziękowania za propagowanie 
śląskiej gwary i Kłokocina, wręczając 
książkę z dedykacją. 
Był również “kołocz z  posypkom ”, kaw ą 
a nawet szampan i winko na toast.

Warto zauważyć, że wśród uczestników 
spotkania obecna była w doskonałej kon
dycji najstarsza mieszkanka Kłokocina 
pani M arta K laja, która 17 kwietnia 
będzie obchodziła swoje 95 urodziny. Do 
90-latków należą również panie: W ale
ska Oślizło /ur. 1902r./, Franciszka Mło
tek /ur. 1903 r./, Elżbieta Pustołka /ur. 
1906r./, Łucja Karwot /ur. 1906/, oraz 
K onstanty G em balczyk /ur. 1904 r./

Na spotkanie zaproszono 70 seniorów, 
a udział w nim, mimo złej pogody, wzię
ło prawie 50 osób.

Na koniec było jeszcze wspólne śpie
wanie kolęd a na pożegnanie skromna 
paczuszka i życzenia spotkania znów za 
rok. Z. K ula

... w Boguszowicach
Od kilku już lat Rada Dzielnicy Bogu

szowice-Stare przygotowuje na przełomie 
starego i nowego roku spotkanie z senio
rami dzielnicy. Podobne spotkania orga
nizowane są  również w wielu innych 
dzielnicach Rybnika. Zapraszane są na 
nie osoby, które ukończyły 75 rok życia. 
W Boguszowicach osób takich jest po
nad 160. Na zaproszenie Rady Dzielnicy 
13 stycznia br. do sali gimnastycznej 
Szkoły Podstawowej nr 16 przybyło oko
ło 90 seniorów.
Na spotkanie każdorazowo zaproszenia 
kierowane są do władz miasta. W tym 
roku tradycyjnie uczestniczył w nim pre
zydent Józef M akosz, dla którego było 
to kolejne spotkanie z boguszowickimi 
seniorami. Prezydentowi towarzyszył 
członek Zarządu Miasta, skarbnik Bogu
sław Paszenda. Obok członków Rady

Dzielnicy i miejscowych radnych, przy
byli także przedstawiciele dyrekcji szko
ły, firm prowadzących inwestycje na te
renie dzielnicy oraz sponsorów, dzięki 
których ofiarności można było seniorów 
ugościć. Wszystkim, którzy w  jakikol
wiek sposób pomogli w przygotowaniu 
tej uroczystości należą się najserdeczniej
sze podziękowania.
Organizatorzy dużą wagę przywiązują do 
zapewnienia spotkaniu uroczystej opra
wy. Program artystyczny przygotował 
chór “Senior” z Boguszowic-Osiedla pro
wadzony przez J erzeg o  P rzelio rza . 
Szczególną okazją do występu był jubi
leusz 20-lecia istnienia tego zespołu oraz 
10-lecia pracy z nim dyrygenta- pana Je
rzego. Obecnemu na spotkaniu ks. pro
boszczowi Stanisławowi G ańczorzowi 
złożono życzenia urodzinowe i odśpie
wano “Sto lat”. Obok programu artystycz
nego nie zabrakło i obfitego poczęstun
ku. Nie zapomniano także o tych, którzy

ze względu na stan zdrowia przybyć nie 
mogli. Im dostarczono do domów przy
gotowane paczki. Spotkanie zdominował 
śpiew, głównie kolęd, a także serdeczne 
rozmowy. Prezydent miasta życząc wszy
stkim zdrowia i wszelkiej pomyślności w 
Nowym Roku, wskazywał na społeczne 
zaangażowanie wielu ludzi, wielkie zna
czenie dzielnicy dla miasta, ale także na 
niezbędność zachowania jej integralnej 
jedności z Rybnikiem. Prezydent zapo
wiedział swój przyjazd w marcu na osob
ne spotkanie, bo z Radą Dzielnicy nie 
tylko świętuje, ale przede wszystkim roz
wiązuje miejscowe problemy.
O tym, że uroczystość była udana, świad
czą  głosy jej uczestników. Stanowiła ona 
rzadką niestety, okazję do spotkania i 
rozm ow y oraz  do w yrażen ia  swej 
wdzięczności. Bowiem to właśnie szacu
nek oraz poczucie wdzięczności są mo
torem działania wszystkich zaangażowa
nych w  jego organizację osób. K.D
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c.d. ze strony 1 
kardynała Bolesława Kominka, autora li
stu biskupów polskich do biskupów nie
mieckich z 1966 roku, który był pierwszym 
maturzystą rybnickiego 
gimnazjum w 1922 roku.
Arcybiskup wręczył rów
nież ufundowany przez sie
bie puchar przechodni dla 
zwycięzcy turnieju ping 
ponga i pokazał niecodzien
ny prezent, który otrzymał 
niedawno od swojej profe
sorki - Wandy Różańskiej 
- notes z ocenami całej kla
sy! Uczcie się dobrze, zda
wajcie maturę na piątki,

uczniów.
Pomimo radosnej atmosfery na spotkaniu 

nie zabrakło miejsca na gorzkie wspomnie
nie wydarzeń na cmentarzu. - Wydarzenia

na cmentarzu są  znakiem czasu - powiedział 
arcybiskup. - Spróbujmy to wszyscy przea
nalizować, a młodzieży życzę aby stała się 
też odpowiedzialna za innych. /a/

Z dj.: sol



Z  "Przygodą" na głowie
- Nie jestem zdziwiona, że do konkursu na dyrektora “Przygody” nie 

przystąpił, oprócz mnie, nikt inny. Któż chciałby brać to sobie na głowę... 
powiedziała Anita Geratowska, młoda, dynamiczna osoba, od 
niedawna szefowa nowej placówki pod nazwą Ognisko Pracy Poza
szkolnej - Zespół “Przygoda”.

Do momentu rozwiązania konkursu, 
“Przygoda” była jednym  z zespołów 
związanych z Młodzieżowym Domem 
Kultury. Już od kilku lat czyniono jed
nak starania o usamodzielnienie się ze
społu.

- Uważaliśmy, że będzie to korzystniej
szy i bardziej naturalny układ. W skład 
“Przygody” wchodziło zawsze kilkaset 
dzieci, aktualnie ok. 400, czyli więcej niż 
we wszystkich pozostałych kołach MDK. 
Proporcje usprawiedliwiałyby więc p o
wiedzenie: MDK przy “Przygodzie ”.

“Przygoda” stanowiła zawsze bardzo

zgraną grupę, związaną z sobą emocjo
nalnie, o własnych obyczajach i swoistej 
atmosferze. Elitarność czy hermetyzm, o 
który "Przygoda" jest posądzana jest po
zorna. Dzieci s ą  po prostu dumne z przy
należności do zespołu. Każdego roku we 
wrześniu przeprowadzany jest nabór do 
zespołu i wszystkie dzieci m ają okazję w 
nim zaistnieć. Motywacją do pracy są wy
stępy na scenie - i te mniejsze, i te więk
sze, i ten najważniejszy - podsumowujący

- Nie mogę się nadziwić, że młodzież 
siedzi w ciszy i z  zainteresowaniem słu
cha koncertu - skomentował zachowa
nie się uczniów w czasie audycji umu
zykalniającej dyrektor jednej ze szkół 
górniczych.

- Takie uwagi dla nas to duża saty
sfakcja -mówi Eugenia Malikowa, dłu
goletnia organizatorka audycji, pracująca

podsumowujący rok szkolny, w którym mają prawo 
uczestniczyć wszyscy, którzy pilnie cho
dziły na zajęcia. W miarę możliwości 
dzieciom z rodzin mniej zamożnych, a 
uzdolnionym, pomaga się opłacić zagra
niczne wyjazdy, jest więc nieprawdą, że 
wyjeżdżają tylko dzieci zamożne. Czy 
nowa organizacja zespołu sprawi, że 
problem y finansow e będą mniejsze, 
trudno powiedzieć. Pewne jest nato
miast, że o wszystkim co dotyczy “Przy
gody” będą decydowały osoby, które 
wiedzą, co dla zespołu jest najlepsze. 
Anita Geratowska, związana z zespołem

od 3 roku życia jest córką choreografa i 
osoby dotąd z “Przygodą” utożsamianej 
- Renaty Hupki.

Anita ukończyła Wydział Wychowania 
Muzycznego Uniwersytetu Śląskiego w 
Cieszynie, jest również dyplomowanym 
instruktorem rytmiki oraz choreografem 
po kursie ministerialnym II stopnia. Swo
je  losy zawodowe związała również z 
"Przygodą". Dotąd m .in . zajmowała się 
sprawami organizacyjnymi zespołu, ale

ca w Biurze Koncertowym przy Rybnic
kim Centrum Kultury. Kiedyś obsługu
jące również Filharmonię ROW, dziś 
biuro to zajmuje się organizacją Dni 
Muzyki Organowej, koncertów kameral
nych oraz w dalszym ciągu umuzykalnianiem

umuzykalnianiem młodzieży w szkołach. Organizu
jąca audycję od 1979 roku Eugenia Ma
likowa jest jednocześnie autorką ich programu.

decyzje podejm owało kierownictw o 
MDK. Teraz cały proces zostanie upro
szczony.
Nowa dyrektorka chciałaby, aby “Przy

goda” zaczęła w świadomości władz, 
mieszkańców Rybnika, ale i ewentual
nych sponsorów, egzystować jako ze
spół miejski. Wynikałyby z tego oczy
wiście pewne prawa, ale i obowiązki, 
choćby promocja naszego miasta. Ce
lem Anity Geratowskiej jest również 
stworzenie dwu niezależnych, gotowych 
do wystąpienia, grup reprezentacyjnych.

- Jeżeli “Przygodzie” coś się udaje, 
to je s t to tylko zasługa zaangażowanych 
w je j działaność ludzi - instruktorów, ale 
także rodziców. Dobra współpraca z  
nimi, to połowa sukcesu - mówi Anita 
Geratowska. - Jej efektem je s t choćby 
powstanie w naszej siedzibie kawiaren
ki, która wprawdzie nie daje dochodu, 
ale spełnia rolę integracyjną...

Ostatnio od Technikum Górniczego, za 
pośrednictw em  M iejskiego Zespołu 
Szkół i Przedszkoli, “Przygoda” otrzyma
ła używane stroje śląskie. Rodzice zajęli 
się ich renowacją, w  efekcie zabłysną na 
scenie w całej krasie.
- My mamy niewielkie potrzeby. Cieszy

my się z  każdej rzeczy, którą otrzymamy, 
za wszystko jesteśmy wdzięczni...

Ostatnim przedsięwzięciem “Przygo
dy” są jasełka, oparte na “Betlejem pol
skim” Rydla. W inscenizacji bierze 
udział 70 członków zespołu - odgrywa
ją role, śpiewają, tańczą...

Zmiany organizacyjne nie będą miały 
wpływu na pracę z dziećmi.

- Jest regułą, że jeżeli dzieci dobrze się 
bawią na próbach, bawią się również na 
scenie. A wtedy występ wygląda natural
nie. Widz wyczuje każdą sztuczność i tego 
staramy się unikać... - mówi A. Geratow
ska.

Życzymy młodej pani dyrektor osią
gnięcia wytyczonych sobie celów, w tym 
dobrego startu do przygotowań “srebrne
go” jubileuszu “Przygody”, który przy
pada na 1997 rok. W .R.

programu.
- Staram się, aby każda audycja była za
mkniętą całością. Młodzież poznaje epo
ki, kompozytorów, utwory, instrumenty, 
glosy, a więc to wszystko co w muzyce 
poważnej je s t najważniejsze. Jesteśmy 
obecni w ponad 100 szkołach - od cze
skiej granicy, aż po Orzesze i Pszczynę. 
Wykonawcami są najczęściej młodzi, ale

ju ż  dośw iadczeni m uzycy - studenci 
ostatnich lat Akadem ii M uzycznej w 
Katowicach lub je j  absolwenci. Były też 
prawdziwe indywidualności - ukraińska 
gitarzystka Galina Wernyhora, dziś pra
cująca w Londynie czy absolwent rybnic
kiej szkoły muzycznej, przebywający w 
USA pianista Dariusz Pawlas. Ważne, by 
młodzież słuchała najlepszych wykonań, 
przecież niektóre nasze audycje są dla 
wielu uczniów jedynym kontaktem z  mu
zyką poważną na długie lata. Audycje te 
uczą też kultury słuchania i wrażliwości
- mówi E. Malik.

Muzyce towarzyszy zawsze słowo 
przekazywane przez Kamilę Kiełbiń
ską, Danutę Węgrzyk, W acława Mic
kiewicza lub autorkę audycji. Najważ
niejsza jest jednak muzyka. Części mło
dzieży audycje umuzykalniające kojarzą 
się tylko ze skróconymi lekcjami, wielu 
jednak to pierwsze zetknięcie się z mu
zyką zachęciło do dalszych z n ią  kon
taktów. I taka jest rola audycji - próba 
umuzykalnienia młodzieży w czasach, 
kiedy zaśpiewanie kolędy, piosenki tu
rystycznej czy pieśni biesiadnej wykra
cza poza możliwości przeciętnego mło
dego człowieka.

W.R.

Dyrektor ”Przygody” Anita Geratowska bywa czasem garderobianą... Zdj.:sol.

Koncert dla 100 szkół

W jednej z ostatnich audycji umuzykalniających w I  LO brali udział wirtuozi 
akordeonu: Marek Andrysek - pracownik Akademii Muzycznej i koncertują
cy akordeonista (od lewej) oraz Jerzy Sieczka - dyrektor Liceum Muzycznego 
w Katowicach.  Zdj.: sol

Rybnickie stajenki
Prezentujemy dzisiaj sta

jenkę z kościoła pod we
zwaniem Chrystusa Króla 
w Golejowie. W prostocie 
tej stajenki ustawionej ni
sko, po prawej stronie pre
zbiterium jest coś ujmują
cego. Od wielu już lat czło
wiekiem, który wraz z po
mocnikami kieruje usta
wianiem stajenki w koście
le w Golejowie jest para
fianin Jerzy Rojczyk.

/ szoł/

dzisiejszego nie sto ją  nam przed oczy
ma nasze baliki w przedszkolu czy w 
pierwszej klasie? Bal kostiumowy dla 
sześcio latków  z klasy “zerow ej” w 
Szkole Podstawowej nr 5 w Rybniku 
przy u licy R óżańskiego rozpoczęła 
prezentacja strojów  jego uczestników 
prow adzona przez w ychowaw czynię 
W andę Czapla. W śród dziew czynek 
przew ażały królew ny, księżniczki i 
Indianki. O dziw o, w ięcej inwencji 
w ykazali chłopcy.

Był w śród nich władca mórz król 
N eptun, król R yszard Lwie Serce,

Teatr Ziemi Rybnickiej
Sobota 27 stycznia godz. 18.00

Manewry 
Miłosne '95

hity musicali, operetek 
i woodewilów 

spektakl w wykonaniu
Reprezentacyjnego Zespołu 

Artystycznego Wojska 
Polskiego

Kina
“APOLLO”

19 i 21 stycznia, 17.00; 20 stycznia 
16.00; 22 stycznia, 17.00, 19.30; 23- 
25 stycznia 17.00 - “APOLLO 13” 
/USA, 15/
19 i 21 stycznia, 19.30; 20 stycznia,
18.30 - “DON JUAN DE MARCO” 
/USA, 18/
23-25 stycznia, 19.30 - “FRANCUSKI 
POCAŁUNEK” /USA, 15/

DKF “EKRAN” przy TZR 
22 s ty c z n ia , 19.00 - “ SĘD ZIA  
DREDD”, prod. USA, grają S. Stallo
ne, M. von Sydov, wstęp za karnetami i 
kartami wstępu

“PREMIEROW E” przy TZR 
23-25 stycznia 17.00 - “ŚNIĘTY MI
KOŁAJ” /USA, 12/ cena 4,5 zł 
23-25 stycznia , 19.00 - “RANGUN” 
/USA, 15/, cena 4,5 zł

“KLUB ENERGETYKA”
19 stycznia, 18.00 - Pokaz pielęgnacji 
kwiatów; 20 stycznia, 10.00 - Otwarty 
turniej koszykówki; 20-21 stycznia - 
I WARSZTATY PERKUSYJNE, pro
wadzący: Adam Buczek, Dariusz Dra
pała, Jose Torres - sobota 14.00 - 20.00, 
niedziela 14.00 - 20.00; 21 stycznia, 
17.00 - sportowe potyczki rodzinne; 22-
26 stycznia, 9.30 - III Halowy Turniej

Muzeum - Stary Ratusz
W ystawy stałe: “RYBNIK - M OJE 
MIASTO” oraz “CECHY RZEMIEŚL
NICZE W MIASTACH GÓRNEGO 
ŚLĄSKA” czynne /z wyj. poniedział
ków/ od 10.00 do 14.00, w środy od 
10.00 do 18.00, wstęp 2 zł /ulg. zł/ 

Teatr Ziemi Rybnickiej 
Malarstwo Jana Śliżewskiego - członka 
ZMTN “OBLICZA”

Miejska Bibliotek Publiczna 
Malarstwo i grafika Zosi, Dorotki, Zuzi 
Hajduk z OPP nr 3, opieka: Barbara i 
Marian Rakowie

Mała Scena Rybnicka 
21 stycznia, od 16.00 Wieczorek dla 

samotnych /gw/

4 G a z e t a  R Y B N I C K A

Bal folkowy w Art-Cafe
Art-Cafe przy Sobieskiego zaprasza 

w piątek 26 stycznia na Bal Folkowy. 
Do tańca przygrywać będzie zespół 
No Name Band , początek zabawy 

godz. 19.00.

Teatr
Teatr Ziemi Rybnickiej 

23 stycznia, 9.30, 12.00 - H. Ch. An
dersen, “KRÓLOWA ŚNIEGU” w wy
konaniu Państwowego Teatru Zagłębia 
z Sosnowca, cena 4,00 zł

Imprezy

Zabawy

Kino “Apollo”
20 stycznia, od 20.00 do 2.00

Dyskoteki

Wystawy

“KLUB ENERGETYKA”
21 stycznia, 19.00 - TRIO WOJCIE
CHA NIEDZIELI, grają: Wojciech Nie
dziela p., Jacek Niedziela b., Adam Bu
czek dr., cena 3 zł

Koncerty

Piłki Nożnej szkół miasta Rybnika o pu
char “Klubu Energetyka”, 24 stycznia, 
17.00 - otwarty turniej szachowy 
Konkursy dla dzieci i młodzieży 
19 stycznia, 17.00 karnawał - konkurs 
plastyczny; 20 stycznia, 15.00 - Kon
kurs bukieciarski; 24 stycznia, 17.00 - 
Fryzuriada

M ają swoje karnaw ałow e bale do
rośli, swoje niezapom niane bale m ają 
rów nież dzieci. Bo czyż do dnia dzisiejszego

B ale i baliki
Zorro, grecki wojow nik w zbroi, bał
w anek, pajacyk, Ind ian in , kow boj, 
pirat i kucharz. Zabawa trw ała od go

d z in y  15 .00  do 
18.30. Były konkur
sy i tańce w pięknie 
przyozdobionej kla
sie, po których dzie
ci posilały się przy
g o tow anym i p rzez  
rodziców  kanapka
mi, ow ocam i i c ia
stem, popijając soki 
i herbatę.

T ekst i zdj.: szoł



Coraz bardziej popularny w ostatnich 
latach, a przypadający na 21 stycznia 
Dzień Babci, i na 22 stycznia Dzień 
Dziadka, je s t okazją do złożenia rodzin
nej wizyty, życzeń i obdarowania babci 
i dziadka kwiatami. W przedszkolach i 
szkołach młodsze dzieci robią stosow
ne laurki, recytują wierszyki i śpiewają 
piosenki. My zaś z  okazji Dnia Babci 
przybliżymy patronką wszystkich babć - 
św. Annę.

Na próżno szukać świętej Anny na 
stronach Pisma Świętego. Informację, że 
św. Anna i św. Joachim byli rodzicami 
Matki Boskiej przekazuje nam starożyt
na tradycja kościelna oraz literatura 
chrześcijańska pierwszych wieków np. 
“Protoewangelia Jakuba”. Możemy tam 
przeczytać, że Anna, które to imię w ję
zyku hebrajskim brzmi “Hannah”, mie
szkała w Betlejem i była córką kapłana 
świątyni Jerozolimskiej o imieniu Ma
tan. Od początku chrześcijaństwa św. 
Annę zaczęto postrzegać i czcić przede 
wszystkim jako matkę Matki Boskiej 
oraz babcię Jezusa. Kult tej świętej był 
tak wielki, że niektórzy pisarze chrze
ścijańscy w średniowieczu sugerowali 
nawet jej niepokalane poczęcie. Prawie 
we wszystkich krajach europejskich ist
nieją sanktuaria poświęcone świętej 
Annie, np. Floriac we Francji, Annaberg 
w Saksonii w Niemczech, Annaberg 
koło Mariazell w Austrii; kościół para
fialny na Watykanie jest również pod 
wezwaniem św. Anny.

Na Śląsku już w XV wieku świętej 
Annie poświęconych było około 50 ko
ściołów. Na tę mapę kultu św. Anny

Downoch już isto nic niy spominoł 
ło moim kumplu, Marku Mateji. Mu
sza sie przyznać, że bez feryje przyszli 
my łoba na krzywe gymby. Skuli tego, 
żech niy umiol strowić tyj jego szarpa
nyj muzyki i jałowyj godki, zaczon na 
mje patrzeć z wiyrchu, ani na stary 
paryzol. Fryzura nosiół ani zmoknio
no kaczka, ale jak  na karku powiesiół 
sie ruby łańcuch z kłódkom, to już mje 
dokumyntnie wnerwiól To bołyjednak 
jeszcze niy wszystke breweryje. Do ucha 
wpion sie szczybno załośniczka a do 
nogawic i rynkowów ponaszywoł jakeś 
chaderki z królikami. Gańbiółech sie 
chodzić w takim fimlokym po mieście, 
bo ludzie sie za nami łoglondali i klu
pali po czole.

O św. A n n ie  
na D zień  B abci

Rzeźba świętej Anny Samotrzeciej z końca XVI wieku, 
znajdująca się w kościele parafialnym w Wielopolu.

można z powodzeniem wpisać również 
dawny Rybnik. Bowiem w najstarszym 
rybnickim kościele parafialnym pod we
zwaniem Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny, po którym zostało jedynie 
prezbiterium czyli dzisiejsza kaplica 
akademicka, były aż dwa ołtarze poświę
cone św. Annie. Oto co w 1688 roku pi
sze na ten temat wizytator kościelny archidiakon

archidiakon Marcin Teofil 
Stephetius: "Z p ięc iu  
ołtarzy był główny, ogro
dzony kratą i złocony. Był 
konsekrowany i pośw ię
cony czci Matki Boskiej 
W niebow ziętej. D rug i 
o łta rz  w zn ies io n y  na  
cześć Matki Boskiej Bo
lesnej po  lewej stronie  
głównego ołtarza posia
dał złamany kamień ołta
rzowy. Trzeci był poświę
cony św. M icha łow i, 
czwarty św. Annie. Piąty 
zaś poświęcony czci św. 
Anny i św. Jadwigi stal 
w zakrystii”. W dzisiej
szym Rybniku natomiast 
wspaniałą pozostałością 
kultu św. Anny jest rzeź
ba tzw. “Świętej Anny Sa
motrzeciej”. Znajduje się 
ona w X V I-w iecznym  
drewnianym kościele pa
rafialnym w Wielopolu, 
który w 1976 roku prze
niesiono tu z Gierałtowic 
koło Knurowa. Rzeźba ta 
/patrz zdjęcie/ przedsta
wia siedzącą na krześle 

św. Annę, która trzyma małego Jezusa, 
zaś obok stoi młoda Maria, jego matka. 
Ta renesansowa rzeźba, w której postać

Lepiej do pszczelarza...
Grypa szaleje, a ponoć na przeło

mie stycznia i lutego będzie jeszcze 
gorzej. Zewsząd dociera ją  do nas rady 
jak  się przed chorobą zabezpieczyć: 
szczepienia, łykanie w itam in, unika
nie osób chorych, preparaty w zm ac
niające odporność organizmu. A więc 
przede w szystkim  profilak tyka, bo 
kiedy złapiem y w irusa, pozostają  le
karstw a i łóżko.

W śród zw olenników  naturalnych 
metod leczenia są ... pszczelarze. Oni 
najlepiej w iedzą, że miód i jego po
chodne to gotowe mikstury lecznicze, 
trak tu ją  go przede w szystk im  jako  
lekarstw o, a nie produkt spożywczy. 
Potw ierdzają to ludowe powiedzenia: 
Lepiej do pszczelarza  niż do apteka
rza  czy Kto ma pszczo ły  ten ma apte
kę w domu. M iód z pyłkiem lub p ierz
gą oczyszcza nasz organizm  ze szko
dliwych substancji, w tym metali cięż
kich, które dostają  się do dróg odde
chow ych i krw ioobiegu. Jest bakte
riobójczy, zaw iera w iele składników  
m ineralnych i w itam in - B, PP, K i 
H. Poniew aż pod wpływem tem pera
tury miód traci w artości odżyw cze, 
dlatego spożywajm y go rozcieńczo
ny le tn ią  lub z im ną p rzego tow aną  
w odą w proporcji jed n ą  łyżeczkę na

szklankę. N ajlepiej jak  m ieszanina 
taka postoi całą  noc, wtedy będą m ia
ły czas rozpuścić się w szystkie skła
dniki. Nie wystawiajmy tez słoików 
z m iodem na światło słoneczne. Na 
efekty działania miodu trzeba trochę 
poczekać, spożywając go regularnie 
przez dłuższy czas. U dzieci przyczy
nia się do szybkiego w zrostu hem o
globiny, ludziom  osłabionym  zabie
gami pom aga szybko odzyskać siły. 
Tak więc niech łyżeczka m iodu roz
puszczona w szklance wody zaczyna 
rano nasz dzień.

Rycina z wizerunkiem Świętej 
Anny Samotrzeciej, wydana pod  
koniec XVII wieku przez franci

szkanów, opiekujących się 
cudowną figurą w sanktuarium na 

Górze św. Anny.

Marii ma jeszcze cechy pięknej średnio
wiecznej madonny, przedstawia te świę
te postacie w nieco figlarnej pozie. Pa
trząc na nią ma się wrażenie, że mały 
Jezus, siedząc na kolanach babci, sądzi 
że wszystko mu wolno i wyrywa z rąk 
swej matki księgę, którą prawdopodob
nie jest jakiś modlitewnik lub Biblia. 
Czyż podobne scenki rodzajowe nie po
w tarzają  się rów nież w spółcześnie? 
Rzeźba ta wisi w kościele w Wielopolu 
w prawej nawie, w miejscu, gdzie daw
niej, gdy kościół ten jeszcze stał w Gie
rałtowicach, znajdował się ołtarz bocz
ny.

Mówiąc o św. Annie trudno nie wspomnieć

Ptok piyrwszy:
Godajom, że czorno wrona, 
Szpieguje nos dlo Skowrona!

Ptok drugi:
Mom dlo wrony zaufanie!
To wzór ptasich cnót jest - panie! 
Nic, że wrona zno Skowrona, 
Towarzysko przecież ona!
A choć se trocha szpieguje,
To niyświadomie! - pojmujesz?
Bo jo  lubia je j krakanie 
I  mom dlo nij zaufanie!

Ptok trzeci:
Byda tyż mioł zaufanie,
Jak przed sądem wrona stanie! 
Pobożne wzdychanie?

/fra-szol-ka/

I  choć kożdy sie sniego nabijoł i nai
growoł, łón z tego sie nic niy robiół. 
Jednym uchym mu to wlazło a drugim 
wylazło, choćby to bola godka ło Sido
lu abo ło splotkach do strzewików.

Na szczyńscipo feryjach jakoś mu sie 
lodmieniylo, ale niy wszystko. Jeszcze 
zdziepko kapuściół w godce, ino już niy 
wyglondoł ja k  podściep lebo strach na 
ptoki.

Wydedukowolech, że możno ku tymu 
bola przileżytość zgłoszynio sie na kon
kurs Ślonzoka Roku. Godanie to Ma
rek mioł dycko, łońskigo roku tyż sie 
zglosiół. Do Katowic pojechoł wyszti
glowany ani ślydi na Świynto Morza. 
Somech go ledwie poznoł. Jak padoł, 
niy jeździ tam skuli jakiś nagrody, ino 
żeby juzaś posłuchać czystyj, ślonskij 
gwary i żeby sie juzaś trocha pośmioć. 
Padoł tyż, jak  mu luto, że terozki kożdy 
gańbi sie godać po ślonsku. Tam, na

konkursie jest dycko tak swojsko, ino 
ze ślonskimi pieronami idzie tak łod 
serca pobłoznować i powicować. Bar
dzo spodobała mu sie tako jedna frel
ka z naszych stron. Szczekała jak  na
kryncono po naszymu i wszyjscy j i  
mocka klaskali. Z  Rybnika tyż jedna 
paniczka piyknie szwandrała. Możno 
tak jak  w łońskim roku, wybierom ju
zaś Ślonzokym Roku kerego z naszych, 
padoł Marek.

Na rozchodne kożdy uczestnik kon
kursu dostoł w papiórku po dwa krup
nioki. Marek boł z nich rod jak  diosi, 
bo przijechoł do dom niyskoro i z gło
du mu już w brzuchu flaki marsza wy
grywały.

Taki to jest mój kumpel Marek. Na 
piyrwsze loko zdałoby sie że to fimlok i 
popsznioł, ale choć żech niy jest żodyn 
prorok Habakuk, wiym, że sniego je
szcze by dom mieli Matejka pociecha.

Edek

Na p od staw ie  k siążk i ”H odow la  
p szczół” prof. Artura Sojko

opracował.: K .K arwot 
- pszczelarz z Chwałowic 

(na zdjęciu)

Kochanym Babciom 
i kochanym Dziadkom 

dużo zdrowia, szczęścia, wszelkiej 
pomyślności z okazji 

Waszego święta 
Życzy Martusia Porwoł

wspomnieć wielkiego i niezwykle czczone
go na Śląsku sanktuarium poświęcone
go tej świętej pod Opolem. Mowa tu o 
Górze Chełmskiej czyli Górze Świętej 
Anny. W sanktuarium tym od początku 
XVII wieku znajduje się nieznanego 
pochodzenia drewniana figura Świętej 
Anny Samotrzeciej trzymającej na rę
kach dwoje małych dzieci. W prawej 
trzyma małego Jezusa, zaś w lewej m ałą 
M atką Boską. Ten cenny dar, czyli 
wspomnianą wyżej figurkę oraz umie
szczone w niej, a przywiezione z Kon
stantynopola relikwie św. Anny, poda
rowała kościołowi baronowa Anna Ko
ścicka z Ujazdu. Góra św. Anny wiąże 
się również z walkami o polskość Ślą
ska. W rejonie tej góry bowiem, w Trze
cim Powstaniu Śląskim w 1921 roku to
czyły się bardzo zacięte walki z Niem
cami, gdzie śląscy bojownicy odnieśli 
jedne z największych zwycięstw. Po 
drugiej wojnie światowej na górze tej 
postawiono Pomnik Czynu Powstańcze
go dłuta Xawerego D unikowskiego. 
W ydarzenia powstańczych walk pod 
Górą Świętej Anny przetrwały również 
w  słowach powstańczej pieśni:

Poszli wszyscy na powstanie,
Poszedł mój kochanek,
A jo  go tu czekom  
Kożdy wieczór, ranek.

Kożdo nocka nasłuchuja,
Czy nie klupie w dźwiyrze,
On p o d  Górą Anny
Mo w okopie lyże.

T ekst i zdj.: 
M arek Szołtysek

Spokój
najważniejszy

Zdarzyło  m i się  osta tn io  być w są
dzie  na p o w a żn e j rozpraw ie. Z re
sz tą  rozpraw y rzadko byw ają  n ie
pow ażne. W szyscy się  denerw ow a
li, łączn ie  ze  mną, bo p ro g i sądu  
przekra cza ła m  p ie rw szy  raz, a w y
o b ra że n ia  o ro zp ra w a ch  m ia łam  

je d y n ie  z  fi lm ó w  p ro d u k c ji n ie ro
dzim ej. Że n ie  p rzy s ięg a  się  na B i
blię, ani na n ic  innego - w ied zia
łam, że  p o m ieszczen ia  zn aczn ie  się  
ró żn ią  od  tych  p o ka zyw a n ych  na  
ekranie  - też, a le o je d n e j rzeczy  nie  
m iałam  po jęc ia . W sądzie , p o d cza s  
rozpraw y oskarżony ma siedzieć  ja k  
p ie rw szo k la s is ta  na lekc ji ze  srogą  
n a u czyc ie lką . Ż eb y  n ie  w iem  j a k  
korc iło  de likw en ta  na ław ie o ska r
żonych  aby się  uśm iechnąć p o d  n o
sem , szurnąć butem , ziew nąć, z r o
bić coś innego bezg łośnego  czy n ie  
d a j B oże  sz tu rch n ą ć  łokciem  s ie
dzącego  obok lub p o p a trzeć  d łu ż
szą  chw ilę  w okno - trzeba  się  opa
now ać za  w szelką  cenę i odegnać  
o d  razu m yśl, k tóra  p ch a ła  do tego  
czynu. W szelkiego rodza ju  reakcje, 
których  p rzyk ła d y  zn a la zły  się  p o
w yżej n ie  są  bow iem  m ile w idziane  
i m o g ą  p o w a żn ie  zdenerw ow ać Wy
so k i Sąd. Za uśm iechy, naw et sk ry
wane, za  m ruganie  oczam i m ożna  
bow iem  oberw ać /oczyw iśc ie  s ło w
n ie /  ja k  w p rzedszko lu , a w d o d a t
ku ź le  nastaw ić  w obec sieb ie , n a
w et n iew innego , W ysoki Sąd.

J e że li k toś j e s t  zdyscyp linow any  
w e w n ę tr zn ie  i d o sk o n a le  p a n u je  
nad  sobą  z  p ew n o śc ią  p o ra d z i so 
bie z  tym problem em . A le  co m ają  
zro b ić  o soby  nerw ow e, k tó re  są d  
s tr e s u je  d o d a tk o w o ?  O d p o w ied ź  
nasuw a się  sam a - garść  relan ium  
i rączk i na ław kę!

/a /
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Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Rybniku-Kamieniu ul. Hotelowa 12

ogłasza przetargi:
1. na wykonanie i montaż żaluzji pionowych w pomieszczeniach Ośrodka Rekreacyj
nego BUSHIDO w Rybniku, ul. Floriańska 1.
Przetarg odbędzie się w  dniu 23.01.1996 r. o godz. 9.00 w  hotelu O lim pia w  
Kam ieniu.
2. na wykonanie systemu informacji wizualnej w pomieszczeniach Ośrodka Rekrea
cyjnego BUSHIDO w Rybniku, ul. Floriańska 1.
System informacji wizualnej dotyczy:
- tablic z opisem pomieszczeń - 40 szt.
- tablic imiennych gabinetów - 6 szt.
- regulamin ośrodka - 1 szt.
- tablica informac. ośrodka - 1 szt.
- regulaminy gabinetów - 6 szt.
Przetarg odbędzie się w  dniu 23.01.1996 r. o godz. 10.00 w hotelu Olimpia w 
Kamieniu ul. Hotelowa 12.
3. na dzierżawę kawiarni z budynku ośrodka rekreacyjnego BUSHIDO 
powierzchnia sali konsumpcyjnej wynosi 55 m kw. 
powierzchnia zaplecza kuchennego wynosi 23 m kw. 
powierzchnia zaplecza magazynowego wynosi 7,5 m kw.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 2.000 zł i 
opłaty przetargowej w kwocie 15 zł do kasy MOSiR w Rybniku Kamieniu ul. Hote
lowa 12 w dniu 22.01.1996 r. do godz. 11.00.
Przetarg odbędzie się w  dniu 23.01.1996 r. o godz. 11.00 w hotelu Olimpia w 
Kamieniu, ul. Hotelowa 12.
4. na dzierżawę gabinetu lekarskiego mieszczącego się w budynku ośrodka BUSHI
DO w Rybniku, ul. Floriańska 1
pow. gabinetu wynosi 23 m kw.
Do udziału w przetargu upoważnia wpłata wadium w wysokości 1.000 zł i opłaty 
przetargowej w wysokości 15 zł do kasy MOSiR w Kamieniu ul. Hotelowa 12 w dniu 
22.01.1996 r. do godz. 14.00. Przetarg odbędzie się w  dniu 23 .01 .1996  r. o godz. 
12.00 w hotelu Olimpia w Kamieniu ul. Hotelowa 12. Bliższe informacje można 
uzyskać pod nr tel. 22140, 21097 lub w biurze kierownika ośrodka rekreacyjnego 
BUSHIDO w Rybniku ul. Floriańska 1 w godz. od 8.00 do 14.00. Zastrzegamy sobie 
prawo uznania bez podania przyczyn, że przetarg nie przyniósł rezultatu.

PODSTAWOWY KURS 
RADIESTEZJI
9  - 1 1 .0 2 .1 9 9 6

Program  kursu zawiera  m iędzy innym i:
/Podstawowe pojęcia radiestezyjne 
/  Przyrządy radiestezyjne wahadła, różdżki 
/  Organizm ludzi a radiestezja 
/  Uwrażliwienia radiestezyjne

-pomiar wrażliwości radiestezyjnej 
/ Metody badań i ekspertyz radiestezyjnych 
/ Poszukiwanie wody podziemnej w terenie 
/ Zastosowanie radiestezji w medycynie

Śm iertelny w ypadek
W piątek 12 stycznia o godzinie 8.40 

na ulicy Zebrzydowickiej samochód 
ford - scorpio uderzył w  tył fiata 126 p, 
a następnie zjechał na lewy pas ruchu, 
gdzie zderzył się z nadjeżdżającym z 
przeciwka polonezem - caro. Na skutek 
zderzenia polonez został odrzucony pod 
wiatę przystanku autobusowego, gdzie 
potrącił trzy osoby oczekujące na auto
bus. Mężczyzna w wieku 46 lat poniósł 
śmierć na miejscu, zaś dwóch kolejnych 
mężczyzn w wieku 21 i 64 lat odwie
ziono do szpitala z obrażeniami ciała.

K radzieże sam ochodów  
W nocy z 9 na 10 stycznia mieszkańcowi 

Knurowa skradziono w Rybniku przy ulicy 
Mglistej fiata 126 p koloru zielonego. Tej 
samej nocy przy ulicy Morcinka w Niewia
domiu nieznany sprawca skradł czerwone
go vw-polo. Zaś w piątek 12 stycznia po
między godziną 21.00 a 22.00 z ulicy Żor
skiej nieznani sprawcy skradli zielonego fiata 
170, który był wart 16 tysięcy złotych. Na
tomiast następnego dnia w sobotę 13 stycz
nia o godzinie 23.00 na ulicy Pukowca w 
Chwałowicach skradziony został samochód 
dostawczy - żuk - wart 1500 złotych. Po 
pościgu, w godzinę po przestępstwie, spraw
ca został schwytany w Kuźni Raciborskiej.

Okazał się nim pijany mężczyzna 
Pobicie strażnika

W sobotę 13 stycznia podczas meczu 
koszykówki rozgrywanym w boguszo
wickiej hali przy ulicy Jastrzębskiej, 
funkcjonariusz rybnickiej Straży Miej
skiej został napadnięty przez pijanego i 
znanego policji sprawcę. Strażnik został 
najpierw pchnięty w plecy, a gdy się 
odwrócił, został uderzony pięścią  w 
twarz.

T ysiąc dolarów
W czwartek 11 stycznia o godzinie 

12.40 przy wyjściu z Banku Śląskiego 
przy ulicy Wieniawskiego, dwóch nie
znanych sprawców dokonało zuchwa
łej kradzieży. Poszkodowanym okazał 
się m ężczyzna, którem u skradziono 
wynoszone z banku tysiąc dolarów ame
rykańskich.

Pożary
W środę 10 stycznia o godzinie 11.30 

w Boguszowicach przy ulicy Patriotów 
w bloku numer 29 w klatce “A” wybuchł 
pożar. Źródło ognia znajdowało się w 
piwnicy, a ogień zniszczył piwniczny 
korytarz i przewody elektryczne, zaś 
straty wynoszą 1500 złotych. Drugi po
żar miał miejsce w piątek 12 stycznia o 
godzinie 9.00 przy ulicy Jankowickiej. 
Od grzejnika elektrycznego zapalił się 
kiosk z artykułami chemicznymi.

Pobicia
W piątek 12 stycznia o godzinie 13.30

L A SE R ,
ELEKTROAKUPUNKTURA,

B L O K A D Y
w bólach głow y, kręgosłupa, staw ów  

Specjalista  anestezjolog  
P iotr B uchw ald .

W torek , środa, p iątek  16.00-17.00,
Rybnik, ul. Hallera 8, tel. dom. 27197.

* * *

Poszukuję
K R A W C O W E  ZE STA Ż E M  

z  pom ysłam i do pracy chałupniczej. 
T el. 393098

WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Nowe sklepy
* Sklep z tapetami otwarto na skrzyżo
waniu ulicy Cmentarnej z Gliwicką.
* Nowy sklep fotograficzny Foto - Hoj
dys specjalizujący się w fotografii czar
no-białej powstał przy ul. Gliwickiej 14.
* Również przy ulicy Gliwickiej otwar
to sklep z odzieżą używaną

Przeceny
* Sklep “Big Star” przecenił o 20 pro
cent futra.
* Płaszcze zimowe przecenił sklep “Ma
wex” w Rynku 15 i przy ulicy Łony 12
* Przecenioną okleinę samoprzylepną 
możemy kupić w  sklepie “Borys” przy 
ulicy Łony 12.

w Boguszowicach w okolicy baru “Dre
wutnia” pobity został mężczyzna, który 
w wyniku zdarzenia doznał ogólnych 
potłuczeń i odwieziony został do szpi
tala górniczego w Jastrzębiu. Zaś dwa 
dni później w  niedzielę 14 stycznia w 
Popielowie przy ulicy Różyckiego o 
godzinie 4.00 pięciu osobników pobiło 
dwóch mężczyzn. Poszkodowani dozna
li obrażeń ciała.

W szedł przez ubikację 
W nocy z piątku na sobotę 12 na 13 

stycznia nieznany sprawca włamał się 
do kiosku spożywczo-mięsnego przy 
ulicy Zagłoby w N iedobczycach. Po 
wyłamaniu zamka złodziej dostał się do 
ubikacji, gdzie w yłam ał d rew nianą  
ściankę, przez którą dostał się do środ
ka kiosku. Złodziej zabrał ze środka 
ogrzewacz przepływowy za 125 złotych.

szoł

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 19 do 25 stycznia, apteka, 
ul. Hibnera 36a, Rybnik, tel. 23-936

EKSPRESS 
Rybnik, Reja 2

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

4  zdjęcia paszportowe - tylko 6 z ł ,-

Środowa Giełda Cenowa
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Kronika policyjna

Ogłoszenie drobne

Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
m gr inż. K rzysztof U R B A Ń C Z Y K  

tel. 27-616

W  piątek 26 stycznia 
prawnik odwołuje 

swój dyżur
w "Gazecie Rybnickiej"

Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku 

D ział U sług P ogrzebow ych  
ul. R udzka 70 b

/C m entarz K om unalny -tel. 28-991/ 
oferuje następujące usługi:

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

i przechowanie zwłok 
*wynajęcie kaplicy do pogrzebu 

z m ożliw ością odprawienia m szy 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

C eny konkurencyjne

Mięso
Raciborska 11 
Hala Mięsna, 3 Maja 
TARG

Owoce/Warzywa
Raciborska 15
Miejska 2______
TARGSpożywcze
Raciborska 15 
Jan Noga i s-ka 
targ

W a lu ty
Pewex "Duży" 
Delikatesy, ul. Miejska
G a llu x , R y n e k

100 100 100 koron 100 franków
dolarów marek czeskich francuskich

masło cukier jajko mąka

pomidory pomarańcze marchewka ziemniaki

schab wołowe szynka wp. śląska
schab extra gotowana 

1  cm 2 - 1 zł 
1  słow o - 0 ,6 0  zł 
w artykułach sponsorowanych  

1/4  strony - 150 zł 
1/2  strony - 2 7 0  zł 
3 /4  strony - 3 5 0  zł 
1 strona - 5 0 0  zł 

do cen  doliczam y VAT

...U NAS
szybko
i TANIO

"Dziś fotografujesz - dziś masz zdjęcia"

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



Za wysokie progi...
Nie udało się koszykarkom RM KS-u 

Partners Rybnik sprawić licznie zgro
m adzonym  kibicom  w ielkiej n iespo
dzianki. W  spotkaniu na szczycie pierw
szą w sezonie porażkę poniosły ulega
jąc drużynie Glinika Gorlice 57:76 /29-
41/. Od początku spotkania przyjezdne po
kazały, jak wielkie posiadają umiejętności

umiejętności, które poparte sporym doświadczeniem 
przynoszą oczekiwany wynik. Od pierw
szego gwizdka wyszły na prowadzenie, 
którego nie oddały do końca spotkania. 
Natomiast rybniczanki dwoiły się i troiły, 
ale przy tym wszystkim popełniały zbyt 
wiele błędów. Nie wynikały one z braku 
umiejętności, a raczej ze zbyt wielkiego zde
nerwowania, jakie towarzyszyło rybniczan
kom przez większą część spotkania. W koń
cówce I połowy miejscowe przeprowadzi
ły kilka skutecznych ataków, co pozwoliło 
na zmniejszenie przewagi do kilku punk
tów. Jednak od początku II części spotka
nia prym ponownie wiodły koszykarki z 
Gorlic, które w Rybniku nie miały łatwego 
życia. Z niezbyt dobrej strony pokazały się 
występujące w rybnickim zespole Rosjan
ki - Larisa Marczenko i Marina Nikitienko. 
Stremowane występem przed tak liczną pu
blicznością i debiutem w rybnickiej druży
nie w najważniejszym ligowym spotkaniu 
popełniały wiele błędów i były nieskutecz
ne. O ile Marina zdobyła 8 pkt. Larisa zdobyła

Pod koniec ub. roku odbyły się M i
strzostw a R ybnika szkół podstaw o
wych w  koszykówce dziewcząt rocznik 
1981-82.

W rozgrywkach tych uczestniczyło 9 
reprezentacji rybnickich szkół podstawo
wych. Po turniejach eliminacyjnych roz
grywanych w ramach poszczególnych 
grup, do finału awans uzyskały drużyny 
z: S P 11, S P 10 oraz SP 2. W finale, który 
odbył się 16 grudnia uzyskano następu
jące rezultaty: SP 2 - SP 11 52:44, SP11 
- SP 10 57-36, SP 2 - SP 10 48:30. Tak  
więc w  ostatecznej klasyfikacji I m iej
sce zajęła SP 2, na drugiej pozycji upla
sowała się drużyna z SP 11, a na trzecim

W nieco utrudnionych warunkach swój 
kolejny mecz ligowy rozegrali koszyka
rze trzecioligowego M KK S-u Rybnik, 
którzy w sobotę podejmowali drużynę 
AZS-u Opole. Na skutek awarii instala
cji elektrycznej, jaka miała miejsce na sali 
MOSiR-u, mecz został przeniesiony na 
halę sportową rybnickiej policji, której 
parkiet przypominał raczej zimową śli
zgawkę. W tych odmiennych warunkach 
lepszymi okazali się miejscowi, którzy 
pokonali gliwicką drużynę 66:49. Od

była ich tylko 4, opuszczając boisko za 5 
przewinień. W czasie spotkania widać było 
jeszcze brak zgrania Rosjanek z pozostały
mi zawodniczkami i trudno się temu dziwić, 
gdyż w ciągu tygodnia nie da się tego osią
gnąć. Bardzo dobry mecz rozegrała nato
miast Agnieszka Kuszka, która swoimi 
umiejętnościami rzutowymi dorównywała 

koszykarkom Glini
ka.

Tak więc za nami 
mecz sezonu, w 
którym rybnicka dru
żyna nie miała zbyt 
wielkich szans na po
konanie doświadczo
nego zespołu, który 
w czasie całego spo
tkania oddał tylko 4 
niecelne rzuty. Z taką 
skutecznością rzuto
wą, zespół ten z po
w odzeniem  może 
walczyć o ligowe 
punkty w koszykar
skiej ekstraklasie. 
Porażka rybnickiego 
zespołu o niczym je

szcze nie przesądza, przed zespołami cała 
runda rewanżowa, w czasie której wszy
stko może się zdarzyć. Po spotkaniu tre
nerzy zespołów powiedzieli: A. Trojano
w icz /Glinik/- Bardzo obawiałem się tego 
spotkania, ale wszystko skończyło się po
myślnie. Rybniczanki są młodym, utalen
towanym, a przede wszystkim perspekty
wicznym zespołem. przed którym wszyst
ko stoi otworem. Moje koszykarki były dzi
siaj po prostu lepsze, popisały się prawie 
wzorową skutecznością rzutów i to wybi
ja ło  z rytmu rybniczanki. M irosław  
Orczyk - /RMKS Partners/ - Przegrali
śmy z profesjonalistkami i nie mamy po
wodu do wstydu. Za tym zespołem stoi 
większe doświadczenie, ważne w tak cięż
kich pojedynkach, a tego nam brakuje. 
Uważam. iż jest to zespół o wiele silniejszy 
od AZS-u Rzeszów, który w tamtym sezo
nie wywiózł z Rybnika 2 pkt. Z pewnością 
nie wykorzystaliśmy przewagi wzrostu, za
wodniczki popełniały wiele błędów, a to 
zdarza się i najlepszym. Za mocno przejmowały

trzecim SP 10. Zwycięska drużyna kiero
w ana p rzez trenera  drugoligow ego 
RMKS-u Partners - Mirosława Orczyka 
w rozgrywkach tych występowała w na
stępującym składzie: A. D ziedzic, M. 
Łata, D. K upczak, P. Szym iczek, A. 
Fryt, J. Gabryś, S. Drewniok, A. Dra
biniok oraz S. Szczęch.
Najlepszą zawodniczką turnieju została 
I. N iedobecka z SP 11, która w turnieju 
finałowym zdobyła 46 pkt. Zwycięska 
drużyna uzyskała tym samym awans do 
ćwierćfinału wojewódzkiego, w którym 
spotka się z najlepszymi drużynami z 
Wodzisławia, Raciborza i Pszczyny.

M arcin T roszka

początku spotkania objęli oni prowadze
nie, którego nie oddali już do końca spo
tkania. Koszykarze z Gliwic kilka razy 
zmniejszali przewagę do kilku punktów, 
jednak podopieczni Cz. G rzonki natych
miast j ą  powiększali nie dając tym samym 
żadnych szans swoim rywalom. Punkty 
dla MKKS-u zdobyli: Pierchała - 17, 
Szymura i Grzybek po 12, M arciniak - 
11, Sosna - 4, M uras - 3, Raczek i Kacz
m arek po 2.

M arcin T roszka

przejmowały się tym spotkaniem i to chyba je  
zgubiło.

Mecz został zakłócony przez niezdyscy
plinowanych rybnickich kibiców, którzy 
wznosili niecenzuralne okrzyki. Sędzia po
lecił usunąć ich z sali. Mamy nadzieję, że 
podobne incydenty już się nie zdarzą...

Punkty dla RMKS-u Partners Rybnik zdo
były: A. Kuszka - 23, G. Fulbiszewska -14, 
M. Nikitienko - 8, N. Skrago i L. Marczen
ko po - 4, A. Grelak - 3, G. Szulik - 1. W 
zespole gości najwięcej punktów zdobyły: 
Podsadowska -18, Berek -1 6  i Szczerba - 
15. Widzów: 1200.

Pozostałe wyniki ostatniej kolejki I run
dy i tabela ligowa.
GRUPA “A”: RMKS Partners Rybnik - 
Glinik Gorlice 57:76 /29:41/, Korona Mix 
Elektronics Kraków-Rokita AZS Uniwer
sytet Wrocław 42:75 /17:33/, Stal Bobrek 
Bytom - Cieszynianka 65:57 /37:29/, Lew 
Legnica -AZS AWF Kraków 67:57 /29:31 / 
, Stal Stalowa Wola-ASK Merkury Brzeg 
50:51 /27-25/. Pauzowała Wisła II/Gómik 
Wieliczka.

T u r n ie j  
s z a c h o w y

W  sobotę 13 stycznia w  Szkole Pod
staw ow ej nr 34 odbył się Szachow y  
Turniej N oworoczny o Puchar "Try
buny Śląskiej”, Wzięło w nim udział 46 
zawodników, w tym reprezentanci Nie
miec, Bułgarii i Stanów Zjednoczonych. 
Szachiści podzieleni zostali na dwie grupy

Larisa i Marina nie tak planowały 
debiut w rybnickim zespole...

D z ie w c z y n y  z  S P  2  n a j le p s z e

Koszykarskie ślizganie

Cykl "Hetman 4 ”

Zadanie szachowe nr 6
- mat w dwóch posunięciach

A oto szóste zadanie szachowe. 
Po zamieszczeniu wszystkich za
dań z tego miesiąca prosimy o 
przysłanie ich rozwiązań. Wśród 
autorów prawidłowych rozlosu
jemy drobny upominek.

Autor: Czesław Romański

J u n io rz y  w  p ó łfin a le
Na rozegranych w Porąbce - Kozubni

ku półfinałach mistrzostw Polski junio
rów w szachach, duże sukcesy zanoto
wali szachiści Rybnic
kiego Młodzieżowego 
K lubu  S portow ego .
Zawody rozegrano w 
kategorii dziew cząt i 
ch łopców  w trzech  
grupach wiekowych tj. 
do 10, 12 i 14 lat. Po 
zaciętej walce awans 
do finałów wywalczy
li: M arta B itm an - w 
kategorii do 10 la t,
B artłom iej H eberla - 
do lat 12, Jan A d a
m ow ski i A drian W i
śniew ski do 14 lat. Jan 
Adamowski i Bartło
miej Heberla byli bezkonkurencyjni w 
swoich grupach zdecydowanie zwycię
żając. Obaj zdobyli I kategorię szacho
wą. Adrian Wiśniewski, którego występ

był największą niespodzianką, zdobył II 
kategorię szachową. Trzech wymienio
nych chłopców trenuje instruktor szachowy

chowy Leszek Szkatuła. Obecnie nasi 
młodzi szachiści pilnie trenują, przygo
towując się do ostatecznej rozgrywki, 
która odbędzie się w lutym br.

grupy: m łodzieżową i seniorów. Turniej 
trwał 4 godziny, a rozgrywany był syste
mem szwajcarskim - po 15 minut dla każ
dego zawodnika w siedmiu rundach.

Najlepszym z grupy młodzieżowej oka
zał się Łukasz Czarnecki z kl. I SP 34, 
który był też najmłodszym uczestnikiem 
turnieju. Zdobył on komplet 7 punktów, 
ale na liście jego sukcesów jest również 
zwycięstwo Ogólnopolskiego Turnieju 
Szachowego w Olkuszu. Łukasz w swo
jej grupie znajduje się w czołówce kraju

-Ale oprócz szachów lubię też jeździć 
BMX-em i gry komputerowe - powiedział. 
Za wygranie turnieju otrzymał upominki 
od organizatorów.

Puchar natomiast trafił do rąk Sławo
mira Ulaka, zwycięzcy z grupy senio
rów, który również uzyskał komplet 7 
punktów.

Najstarszego zawodnika biorącego 
udział w turnieju, M ieczysława Dudę, 
obdarowano upominkami.

/a/

Rozpoznaj się na zdjęciu

Pierwsza z osób, które rozpoznają się na zdjęciu zrobionym w ubiegłym tygodniu 
na ulicy Korfantego i zgłoszą się w naszej redakcji, otrzyma publikowaną w gaze
cie fotografię oraz pięć smakowitych kołoczyków! Zapraszamy do zabawy! 
Sponsorem naszej zabawy jest piekarnia Franciszka Studnika z Rybnika przy ulicy 
Kościelnej nr 3. W ubiegłym tygodniu nagroda została odebrana przez Panią ELŻ
BIETĘ GAJOS z Rybnika. Nasza redakcja znajduje się w oficynie kamienicy Ry
nek 12 /dojście od ulicy Zamkowej lub Korfantego/, jest czynna codziennie oprócz 
sobót i niedziel od 9.00 do 17.00. Zdj.: szoł

GAZETA
RYBNICKA

1. Glinik
2. RM KS Partners
3. Rokita /AZS Wr.
4. Wisła II /Górnik
5. Korona Kraków
6. ASK Merkury
7. Stal St. Wola
8. Lew Legnica
9. Stal Bobrek
10. Cieszynianka
11. AZS AWF Kraków

10 20 926:468 
10 19 759:652
10 17 758:641 
10 17 751:739 
10 16 751:597 
10 15 647:730 
10 14 563:682 
10 13 586:742 
10 12 637:802 
10 11 603:784 
10 11 549:693

Już jutro w Rybniku kolejne koszykar
skie emocje. O godz. 16.30 rozpocznie 
spotkanie RM KS-u Partners Rybnik z 
AZS-em Rokitą W rocław. W pierwszym 
spotkaniu rybniczanki pokonały we Wro
cławiu miejscowy AZS 78:73.

M arcin T roszka

Trochę dobrze, 
trochę źle

N iezb y t szczęś liw ie  ro zp o czę li 
nowy rok koszykarze trzecioligow e
go M K KS-u Rybnik, którzy "na w y
jeździe" przegrali dość wysoko z dru
żyną Carbo G liw ice 76 : 130. Ryb
niccy koszykarze na skutek choroby 
kilku czołow ych zaw odników  przy
stąpili do walki w dość osłabionym  
sk ładzie . Do 10. m inuty  I połow y 
m ecz stał na w yrównanym  poziom ie. 
Z b ieg iem  czasu  pod o p ieczn i Cz. 
G rzonki co raz  rzadziej zdobyw ali 
punkty, a tym samym pozwalali m iej
scowym na w iele swobody i stąd tak 
w ielkie rozm iary porażki. W spotka
niu w G liw icach punkty dla M KKS-
u R ybnik zdobyli: P ierch a ła  - 26, 
M a rcin ia k  - 20, G rzy b ek  - 15, S zy
m ura - 5, Sosna - 4, W rób el - 4 i 
J u ra szczy k .

Zrehabilitow ali się jednak  w kolej
nym spotkaniu ligowym 13 styczn ia  
na hali M O SiR -u  w R ybniku  wygry
wając z zespołem AZS-u Gliwice sto
sunkiem punktów 63:49.

M arcin T roszka

7

Na zdj. od lewej: Adrian Wiśniewski, Jan Adamowski, 
Bartek Heberla

Szachy Szachy



Zdjęcie 
z albumu czytelników
Zapraszamy naszych Czytelników do wspólnego oglądania zdjęć. Wystarczy przyjść 
do redakcji z ciekawym zdjęciem, które po opublikowaniu zwrócimy. /Można też 
wrzucić je do naszych "żółtych skrzynek"/. Raz w miesiącu autora najsympatycz
niejszego lub najbardziej "odjazdowego” zdjęcia firma "EKSPRES FUJI”, 
Rybnik, ul. Reja 2, nagrodzi bezpłatnym wywołaniem i wykonaniem odbitek z 
rolki filmu.

Pasja badawcza Gosi ujawniła się bardzo wcześnie...
Zdj.: Iwona Wądrzyk

PW Sklep motoryzacyjny, 
4-200 Rybnik, ul. Kościelna 9, 

tel. 228-27,
Sklep motoryzacyjny, 

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

Nagrodę - 
akcesoria 
i gadżety 

samochodowe 
ufundowało 
Przedsiębior

stwo
Wielobranżowe

"Sofex"
Ferdynanda

Sobika

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

POZIOMO: B 1 - Wykwit skórny. B8 - W mit. greckiej myśliwy zamieniony w 
jelenia i rozszarpany przez psy. C6 - Skrót nazwy sklepu ze sprzętem gospo
darstwa domowego. D 1 - ... z Melsztyna, rycerz i możnowładca. D8 - Slang. 
E6 - Skrót nazwy organizacji zajmującej się opieką nad dziećmi. F 1 - Cięte 
lub doniczkowe. F8 - Zakład opiekuńczo-wychowawczy dla dzieci do lat 3. H 1 
- Majątki ziemskie, posiadłości. H8 - Staropolska nazwa górnika. I6 - Plemio
na indian Ameryki Płn., zamieszkujące niegdyś dorzecze górnej Missisipi. J1 - 
Oflis, wąska, obła powierzchnia na bokach tarcicy. J8 - Skrzypek i dyrygent, 
od 1945 roku kierownik orkiestry Polskiego Radia w Warszawie. K6 - wąż 
dusiciel. L 1 - Miasto w europejskiej części Turcji. L8 - Rodzina malarzy ho
lenderskich, żyjących na przełomie XVII i XVIII w.
PIONOWO: 2A - Miasto w pobliżu Ojcowa. 2H - Duży ptak wodny. 3F - Pierw
szy człon wyrazów złożonych, oznaczający jednakowe cechy. 4A - Tarcica o 
przekroju poprzecznym od 13 X 25 do 29 X 90 mm. 4H - Trwały brak oznak 
życia. 5F - Skrót nazwy organu kierowniczego brytyjskich związków zawodo
wych. 6A - Drogi w średniowieczu. 6H - Francuski malarz i litograf (1767 - 
1855). 8A - Pielgrzymka do Mekki. 8H - Ryby z grupy labiryntowców. 9F - 
Pojedziemy na ... towarzyszu mój. 10A - Zapis księgowy prostujący błędną 
operację. 10H - Miasto w RFN w Nadrenii Płn. - Westfalii. 11F - Pierwiastek 
chemiczny o liczbie atomowej 56. 12A - Ich futra ozdabiały okrycia królów. 
12H - Miasto w Rumunii nad M. Czarnym.
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, jakie powstanie po uporządkowaniu liter 
wg szyfru: F8, F6, H5, J4, L6; I7, F12, L13, B10; H13, L4, E2, D4, D6, M8, L 1; 
D 1, G3, A 6 , I8, F1, H10; C8, H2, G5, H8, B12, F5, D10, F2, J9, F9, B8.

Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki nr 1 z hasłem “Wszystkie godziny ranią, 
ostatnia zabija” otrzymuje WOJCIECH WITA, ul. Stara 5 E, 44-203 Rybnik. 
Nagroda do odebrania w redakcji przez miesiąc od daty ogłoszenia nazwiska zwycięzcy.

BARAN - 21.03. - 20.04. - Przyjdzie Ci bronić racji, co do których sam nie jesteś  
w stu procentach przekonany. Ale będzie to cena ja ką  trzeba będzie zapłacić za 
utrzymanie się w interesie, a nagrodą będzie wdzięczność szefostwa...
BYK - 21.04. - 20.05. - Ktoś knuje nieprzyjemną intrygę, a jeże li chcesz je j  unik
nąć trzeba się będzie zdecydować na kompromis i uległość. Przez jak iś  czas bę
dziesz czuł się przegrany, ale nie ma tego złego...
BLIŹNIĘTA - 21.05. - 21.06. - Duże tempo wydarzeń i nieco nerwowa atmosfe
ra okażą się dla Ciebie bardzo mobilizujące. Pomysłowość, przedsiębiorczość i 
konsekwencja bardzo wzmocnią Twoją zawodową pozycję.
RAK - 22.06. - 22.07. - N ie obawiaj się transakcji, inwestycji i realizacji nowych 
pomysłów, które trzeba będzie jednak poprzeć wzmożonym wysiłkiem. Początek 
może być nieco niespokojny, nie możesz jednak temu nastrojowi się poddawać. 
LEW - 23.07. - 23.08. - Poczujesz emocjonalny chaos, a nowe przeżycia wyda
dzą Ci się tak ważne, że trudno Ci będzie myśleć o czymkolwiek innym. Wpłynie 
to nieco hamująco na Twoją karierę zawodową, a nawet może ją  przerwać. Sam 
zadecydujesz co je s t dla Ciebie ważniejsze.
PANNA - 24.08. - 22.09. - Twoim największym wrogiem są nieprzemyślane, im
pulsywne działania. Czasem mogą się one zakończyć sukcesem, częściej jednak  
porażką, a więc ryzykujesz zbyt wiele. N ie lekceważ uwag ludzi spoza zakładu. 
WAGA - 23.09. - 23.10. - Wyraźnie poprawi się Twoja sytuacja finansowa, tak, 
że nawet nieplanowane wydatki specjalnie nie naruszą pęczniejącego konta. Nie 
ma więc sensu brać się za nic nowego skoro stare sposoby nie zawodzą... Rewo
lucyjne pom ysły zostaw na później.
SKORPION - 24.10. - 22.11. - Pójdziesz w górę szybciej niż się spodziewasz. 
Miej jednak oczy i uszy otwarte, bo upadek może być bardzo bolesny. Jeżeli się 
przed  nim zabezpieczysz, będzie okazja do wykazania się przebojowością, której 
efekty wykorzystasz nie tylko dla siebie.
STRZELEC 23.11. - 21.12. - Odczujesz wyraźną ulgę w trapiących Cię od daw
na dolegliwościach. Trochę spokoju, wyjazd w weekend na łono natury zmniej
szy Twoją nerwowość, a organizm zdecydowanie lepiej poradzi sobie ze stresem, 
który je s t sprawcą wszystkiego złego.
KOZIOROŻEC - 22.12. - 20.01. - Ta sprawa wymaga dobroduszności i całkowi
tego wyzbycia się egoizmu. Będzie tym lepiej, im mniej będziesz myślał o sobie. 
Ponieważ umiesz się na to zdobyć, fin a ł powinien być pozytywny.
WODNIK - 21.01. - 19.03. - Uda Ci się zamącić w układzie, który dotąd wyda
wał się nie do ruszenia. Jeżeli wykorzystasz te parę chwil zamieszania, możesz 
zdobyć silną pozycję i wykorzystać ją  do utrzymania przewagi.
RYBY- 20.02. - 20.03. - Jeżeli planujesz jak ieś zmiany, przem yśl dokładnie wszy
stkie za i przeciw, skonsultuj się także z  osobą, która przeprowadzała podobne 
doświadczenia. Ich efekt może być bardzo pom ocny w dalszej działalności.

Wszechobecna wieczorem czerń przeraża niektóre 
panie, szczególnie te o ciemniejszej karnacji i niena
wykłe do rozświetlania twarzy makijażem. I na to jest 
rada. Czy pamiętacie telewizyjną rozmowę Alicji Re
sich-Modlińskiej z supermodelką Claudią Schiffer?
Wystąpiła ona w długiej, bardzo nobliwej /nie licząc 
głębokiego rozcięcia z przodu/ sukni z białym, bardzo 
wydłużonym kołnierzykiem i mankietami. To jest coś, 
co można skopiować i być spokojnym o efekt. Już wi
dzę te piękne czarne sukienki z szerokim, opadającym 
na ramiona kołnierzem z koronki lub grubszej gipiury, 
matowe aksamity lub wełenki z dodatkami z białego 
atłasu /bardzo modny efekt błysk - mat/, białe, prze
świtujące obcisłe bluzki, na które zakładamy tak mod
ne bezrękawniki na szelkach lub ramiączkach. Czerń z 
bielą bardzo się lubią i taki zestaw tak naprawdę nigdy 
nie wyszedł z mody. Połączenie czerni z bielą nie

W różka zawsze musi być nobliwe

Fatałachy z naszej szafy

Rybnickie puzzle

Zasady naszej zabawy, w której czytelnicy mają okazję wygrać 20 zł, 
są proste: należy złożyć w całość dwa fragmenty wydrukowane w po
przednich numerach ”GR”, ten zamieszczony obok, oraz ostatni, który 
opublikujemy za tydzień i gotową układankę przesłać do redakcji lub 
wrzucić do jednej z naszych ”żółtych skrzynek”. Rozlosujemy dwie 
nagrody pieniężne (w wysokości 20 zł każda).

PALCE  LIZAĆ 
czyli kuchnia Joli

Po potrawach z resztek - pora na coś 
wykwintniejszego. Podstawą p lacka  lo ta
ryńskieao jest ciasto kruche. I tu uwaga: 
ciasto Kruche można przechowywać w 
zamrażarce pół roku. Najlepiej w porcjach 
na jeden placek. Zamrożone trzemy na 
grubej tarce wprost do tortownicy - nakła
damy np. mrożone śliwki - wkładamy do 
piekarnika i ciasto gotowe. Ale wracajmy 
do placka.

Kruche ciasto
25 dkg mąki
125 dkg tłuszczu / masło, margaryna/
1 jajo
1 łyżeczka soli 
trochę wody

Zagnieść ciasto i włożyć je na 1 godz. 
do lodówki - by "odpoczęło". W  tym cza
sie pokroić drobno 2 duże cebule i "ze
szklić" na oliwie. Wyjąć ciasto i dokładnie 
wylepić nim tortownicę formując brzeg. Na 
ciasto wyłożyć cebulę. Do 1 /2  szklanki 
śmietany wbić 1 jajo i dokładnie wymie
szać. Dodać soli i pieprzu do smaku. Za
lać tym ciasto, posypać tartym żółtym se
rem i zapiec w piekarniku /przez ok. 20 
minut/. Zamiast cebuli na ciasto nakładać 
można pokrojone jarzyny z rosołu, po
krojoną cukinię, ugotowaną mrożoną 
"mieszankę warzywną". Placek lotaryński 
kroimy jak tort - na trójkąty. Podajemy z 
bulionem lub barszczem.

Placek można upiec też na prostokątnej 
blaszce. Wtedy na każdą ćwiartkę nakła
damy inny "farsz" - np. cebula, pomidory, 
pory, tuńczyk.

Radzę Paniom wypróbować upieczenie 
ciasta kruchego z dodatkiem drożdży - 
będzie bardziej miękkie, pulchniejsze, o 
drożdżowym zapachu. Oto przepis:
2 dkg drożdży 
30 dkg mąki
1 /2  łyżki cukru pudru lub soli 
15 dkg tłuszczu

Drożdże rozetrzeć na sucho - dodać do 
mąki. Zagnieść ciasto. Włożyć na 1 go
dzinę do lodówki. Upiec.

Alarmem w klienta
Czytanie może się okazać pasją niebezpiecz

ną. Przed trzema tygodniami nabyłam w em
piku przy ul. Sobieskiego trzy książki z serii 
Penguin Popular Classics. Mały format, lek
kie - a ile treści! Przeznaczyłam je na “lektury 
autobusowe”. Najpierw wzięłam się za 
“Trzech panów na przechadzce” J. K. Jero
me’a. W drodze do i z pracy można się uśmiać 
czytając o “przygodzie”, jaką stał się dla bo
hatera zakup poduszki, a po wyjściu z auto
busu wrzuca się książkę do torby i zapomina 
o niej. Dwa tygodnie temu pokusa rzucenia 
okiem na księgarskie półki empiku okazała 
się znów, niestety, ode mnie silniejsza... Prze
kroczyłam próg sklepu - i na moje wejście roz
legł się alarm! Spojrzenia wszystkich zwróci
ły się w moją stronę; każdy chciał zobaczyć 
złodzieja. Pani z obsługi wyglądała na zdzi
wioną nie mniej niż ja. Kiedy przyglądała mi 
się podejrzliwie, uświadomiłam sobie, że je
dyną rzeczą, którą mam przy sobie, a która 
ma cokolwiek wspólnego z empikiem, jest 
książka Jerome’a. Wyjęłam ją  z torby i poka
załam paniom sprzedawczyniom - w tej chwi
li interesowały się mną już dwie. Spojrzały na 
siebie zgorszone: Trzeba było oderwać naklej
kę z okładki! Mówię, że nie przyszło mi to do 
głowy; przecież zapłaciłam za książkę i wy
szłam z nią ze sklepu nie powodując włącze
nia alarmu. Panie wyglądają na oburzone. Jed
na z nich zabiera książkę do kasy, robi z nią 
coś tajemniczego i po chwili oddaje mi 
“Trzech panów...” z niezbyt precyzyjnym po
uczeniem: Teraz już alarm nie powinien się 
włączyć, ale to trzeba uważać! I  dla nas to 
jest nieprzyjemna sytuacja, i dla pani.

Nic mi nie wyjaśniono, nie przeproszono 
mnie, a panie z obsługi sklepu patrzyły na mnie 
tak, jakby chciały powiedzieć: A fe! Wchodzić 
z książką do księgami! Próbowałam później 
odkleić “plaster” z okładki - nie da się tego 
zrobić bez rozrywania jej. Akcja kolejnej po
wieści J. K. Jerome’a, gdyby jeszcze żył, roz
grywałaby się pewnie w Polsce... Już widzę 
tytuł rozdziału: Jak kupić książkę - przygoda 
z nadgorliwym alarmem... I czytając to, ludzie 
pewnie by się śmiali. Niestety, mnie nie było 
do śmiechu, kiedy klienci empiku patrzyli na 
mnie jak na złodzieja. /mch/
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