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Parkujące dotąd na lewym pasie samo
chody utrudniały ruch drogowy, szcze
gólnie tym kierowcom, którzy, jadąc ul. 
Piłsudskiego lewym pasem, na Kościu
szki byli zmuszeni zjechać na prawy pas. 
Dobrze się więc stało, że sytuacja ta ule
gła zmianie. Niestety, niektórym kierow
com trudno jest zmienić swoje przyzwy
czajenia. A to może drogo kosztować, 
bo drogówka, zgodnie z art.92 Kodeksu 
ruchu drogowego ma prawo do ... usu
wania lub przemieszczania na koszt wła
ścicieli pojazdu, postawionego w miejs
cu, gdzie jest to zabronione i utrudnia 

ruch bądź zagraża bezpieczeństwu.
Policja, jak mówi nadkomisarz Zdzi

sław Kuczma, może zlecić usunięcie 
nieprawidłowo zaparkowanego samo
chodu sp ec ja lis ty czn y m  służbom  
“Transgóru”. Odzyskanie samochodu 
jest możliwe dopiero po wpłacie na ko
mendzie policji mandatu w wysokości 
500 zł. Wtedy też właściciel “zaareszto
wanego” auta otrzymuje zlecenie umoż
liwiające odbiór pojazdu na parkingu 
“T ransgóru” . D odać należy jeszcze 
koszt holowania. Lepiej więc uważać, 
gdzie parkujemy!

/szoł/

Kosztowne parkowanie
Od 22 stycznia na ul. Kościuszki od dworca PKP aż do 

skrzyżowania z ul. Chrobrego obowiązuje w dni powsze
dnie w godz. od 5.30 do 17.30 zakaz zatrzymywania się.

Jedna z pierwszych akcji wywożenia nieprawidłowo zaparkowanego 
samochodu z ulicy Kościuszki. Zdj.: sol

Złoty jubileusz szkoły specjalnej

Dać z siebie więcej
W świecie twardej konkurencji sprzyjającym przede wszy

stkim ludziom sukcesu, miarą człowieczeństwa może być nasz 
stosunek do pokrzywdzonych przez los, słabszych, nieprzy
stosowanych. Mówimy wiele o tolerancji, najchętniej jednak 
wtedy, kiedy nie musimy się nią wykazać. Gorzej, kiedy przyj
dzie nam zetknąć się z “innością” na co dzień. Jak się zacho
wać? Jak reagować?

Z okazji jubileuszu dzieci razem z wychowawcami przygotowały bogaty 
i różnorodny program. Zdj.: sol

Normalnie - powiedzieliby pedagodzy 
rybnickiej szkoły specjalnej, obchodzą
cej właśnie swoje półwiecze. Inicjato
rem powstania szkoły był przed 50 laty 
Bronisław Małeszczyk, uczeń Janusza 
Korczaka i Marii Grzegorzewskiej - pre
kursorki szkolnictw a specjalnego w 
Polsce u progu lat 20. To ona zorgani
zowała w 1921 roku Państwowy Insty
tut Pedagogiki Specjalnej i była jego

dyrektorką aż do 1960 roku. Profesor 
Uniwersytetu Warszawskiego i twórczy
ni tzw. metody ośrodków pracy, nazy
wana popularnie “M amą”, rozumiała 
potrzeby dzieci mających trudności z 
przystosowaniem się do środowiska, sta
rała się im pomagać, ale potrafiła też 
przekazać swoje idee następcom - wy
chowawcom i nauczycielom. Jednym z 
nich był Bronisław Małeszczyk. Nowo

powstała w 1946 roku szkoła specjalna 
w Rybniku swą pierwszą siedzibę mia
ła w budynku dzisiejszego II LO. W 
1950 roku doczekała się własnego lo
kum przy ul. Kościuszki, by ostatecz
nie w 1974 roku zaistnieć jako placów
ka Państwowego Zakładu Wychowaw
czego przekształconego w 1981 roku w 
istniejący do dnia dzisiejszego Specjal
ny Ośrodek Szkolno-W ychowawczy. 
A k tu a ln ie  w szko le  uczy się 280 
uczniów, z czego ok. 50 korzysta ze 
szkolnego internatu. Kadra liczy 24 na
uczycieli i wychowawców, ludzi tak 
samo oddanych ideom Korczaka i Grze
gorzewskiej jak  ich pierwsi uczniowie.

Na uroczystości związane z 50-leciem 
rybnickiej placówki przybyli przedsta
wiciele władz samorządowych miasta, 
Delegatury Zamiejscowej Kuratorium 
Oświaty, władz oświatowych, a także 
sponsorów, a więc ludzi, dzięki którym 
...szkoła ma się dobrze - jak powiedzia
ła dyrektorka Halina Opalkowska.

G ratulacje z okazji jubileuszu zło
żyła i do tradycji nawiązała wizytator 
do spraw  szko ln ic tw a specja lnego  
ry b n ick ie j D elegatury  K uratorium  
Oświaty Joanna Błażyca, wiceprezy
dent Jerzy Kogut podkreślił trud nau
czycieli, którzy muszą dać z siebie wię
cej niż pedagodzy w szkole normalnej, 
a na efekty czekają przecież dłużej...

c.d. na stronie 3

Mała Scena Rybnicka 
ul. Kościuszki 54

w sobotę. 5  lutego 
zaprasza na

Dyskotekę
od 20.00 do 2.00

Na balu przedszkolaków za najładniejszy strój wyróżniono sześcioletnią 
Katarzynę Kozińską

Dziecięce bale w Kamieniu

Rozruszać prymusów
W ciągu trzech dni trwającego jeszcze karnawału w Ka

mieniu na dziecięcych balach kostiumowych bawiło się po
nad 3 tysiące dzieci.

Tradycyjnie już Prezydent Miasta zapro
sił do wspólnej zabawy prymusów ze 
szkół podstawowych. Oprócz tego zor
ganizowano bal dla dzieci niezamożnych 
i z wielodzietnych rodzin oraz po raz 
pierwszy - dla przedszkolaków. Gwiazda
mi bali byli krakowscy aktorzy, którzy w 
rolach smerfów doskonale bawili wszy
stkich. Starsze dzieci do wspólnej zaba
wy zachęcał Paweł Stasiak.

Maluchom niewiele było potrzeba do 
szczęścia. Gdy tylko weszły na salę i 
usłyszały dźwięki muzyki - niezmordo
wanie tańczyły aż do zakończenia za
bawy. Trochę dłużej trzeba było nama
wiać do wspólnej zabawy 5-8 klasistów. 
- Może trochę jest w tym racji, że gorzej 
jest rozruszać prymusów, bo do wszyst
kiego podchodzą z rezerwą i nawet w 
zabawie zachowują dystans - powiedział 
Paweł Stasiak.

Wszyscy jednak zagadnięci twierdzi
li, że baw ią się doskonale -Jest bardzo 
fajnie - powiedział Adrian Kowolik z 
SP2, który ma tylko jedną czwórkę z 
fizyki - Bardzo mi się tu podoba. Tego 
samego zdania były też Beata Cieślik 
i Dorota Klimek z SP27. - Byłam ju ż  

c.d. na stronie 3

Już teraz wybierz się więc na w ystęp

kabaretu

Potem
T e a tr  Z ie m i R y b n ic k ie j 

4 lutego, godz. 18.00 
Bilety w cenie 8 zł

Tylko do wtorku 6 lutego czekamy na tradycyjne już

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

skierowane do osób kochanych i lubianych 
od kochających i lubiących, 

Autorom najoryginalniejszych tekścików osłodzimy życie!

M iesięczny  
Z A  DARM O!

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 marca.

Kartki w ezm ą udział w losowaniu,

a nagrodą będzie DARMOWY BILET 
MIESIĘCZNY KOMUNIKACJI 
MIEJSKIEJ NA TERENIE RYBNI
KA NA KWIECIEŃ 1996 R.

^  |

|imię i nazwisko 

1

Nr indeksu 
359-823

Potem będzie, za późno.



Referendum - luty '96Zarząd Miasta informuje
Zarząd Miasta Rybnika 

ogłasza
1) PRZETARG NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALI UŻYTKO
WYCH na stawkę miesięczną czynszu za 1 m2 pow. użytkowej na działalność 
handlowo-gospodarczą oraz przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej własność gminy miasta Rybnik.
Przedmiotem przetargu jest najem lokali użytkowych:
Lp. Usytuow. pow. wizja stawka wadium

lokalu lokalu 
w m2

w dniu godz. wyjściowa w wys

1. Kościelna 7 14,20 12.02.96 9-11 14,50 500,00
2. Sobieskiego 14 37,28 12.02.96 9-11 14,50 500,00
3. Łony 11 14,00 13.02.96 9-11 14,50 500,00
4. Kościuszki 9 31,00 13.02.96 9-11 6,00 500,00
5. Zagłoby 24 33,40 14.02.96 9-11 6,00 500,00

Do stawki czynszu za 1 m2 pow. użytkowej naliczony zostanie obowiązujący po
datek VAT w wysokości 22 procent.

2) SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI położonej w Rybniku-Boguszowicach 
przy ul. Małachowskiego 46 zapisana w KW 117.209 parcela nr 1922/113 na 
k.m. obręb Boguszowice o powierzchni 862 m2.
Cena wywoławcza za zabudowania i grunt wynosi: 29.000,00 zł 

Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Lokalowego Urzędu Mia
sta Rybnika, teł. 24-168, 25-344. Wizja nieruchomości nastąpi w dniu 12.02. od 
godz. 9.00 do 10.00.

Oferty zawierające proponowaną cenę nabycia w/w nieruchomości należy skła
dać w Wydziale Lokalowym Urzędu M iasta Rybnika przy ul. 3 Maja 12, pokój nr 
9 w terminie do dnia 13 lutego 1996 r. Przystępując do przetargu na w/w nieru
chomość zobowiązani są wnieść wadium w wys. 10 proc. ceny wywoławczej naj
później do dnia przetargu do godz. 9.30 w kasie tut. Urzędu Miasta przy ul. Chro
brego 2.
Przetarg na lokale użytkowe odbędzie się w dniu 15 lutego 1996 r. o godz. 10.00 
w sali nr 37, I piętro w budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2,
natomiast przetarg - otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 lutego o godz. 11.00 w sali 
wyżej podanej. Dodatkowo należy wpłacić koszt organizacyjny w wysokości 15.00 
zł od jednej pozycji.
Wadium przepada w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika wy
grywającego przetarg.
Uczestnik przetargu winien zapoznać się z regulaminem przetargu, który jest do 
wglądu w Wydziale Lokalowym Urzędu Miasta przy ul. 3 Maja 12.
Zastrzega się prawo wyboru ofert oraz unieważnienie przetargu bez podania przy
czyny.

ZARZĄD MIASTA 
JASTRZĘBIA ZDROJU

ogłasza konkurs na stanowisko
REDAKTORA NACZELNEGO

GAZETY SAMORZĄDOWEJ “JASTRZĄB”
w Jastrzębiu Zdroju

Kandydaci przystępujący do konkursu winni 
spełniać następujące warunki:

- w yższe w ykszta łcen ie  dz ienn ikarsk ie  lub hum anistyczne ,
- p redyspozycje  o rgan iza to rsk ie ,
- m in im um  1 rok  stażu  p racy  n a  sam odzie lnym  stanow isku ,
- p e łn a  zdo lność  do czynności p raw nych ,
- posiadan ie  o byw ate ls tw a po lsk iego ,
- ko rzystan ie  z pe łn i p raw  pub licznych ,
- dobry  stan  zdrow ia.
P referow ani b ę d ą  kandydaci do 45 lat, z  dośw iadczen iem  w  zakresie  
dz iałalności dz ienn ikarsk iej.

Oferty składane przez kandydatów winny zawierać:
- um otyw ow ane zg łoszen ie  u d z ia łu  w  konkursie ,
- życiorys - au to re fe ra t ob razu jący  dzia ła lność  zaw odow ą,
- kw estionariu sz  osobow y z fo tografią ,
- opin ie  zaw odow e z o sta tn ich  3 la t p racy,
- odpis dyplom u,
- ośw iadczen ie  o n iekara lności,
- ak tualne św iadectw o  zdrow ia.

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Jastrzębiu Zdroju 
w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym /kadry pokój nr 114/, 

44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Harcerska 14 w terminie 
do dnia 20 lutego 1996 roku.

O terminie konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Właścicieli sklepów, którzy oferują w swoich 
sklepach również prasę, a chcieliby sprzedawać 

“Gazetę Rybnicką”, prosimy o kontakt 
telefoniczny lub osobisty z naszą redakcją. 

Rynek 12a, tel. 28-825.

Ferie zimowe '96
... w MDK

Chociaż pierwszy tydzień ferii już 
minął, Młodzieżowy Dom Kultury nadal 
zaprasza chętnych na zajęcia. Pracow
nia fotograficzna i koło filmowe zapra
szają na swoje zajęcia, również do pra
cowni reklamy Rybnickiego Centrum 
Kultury. W MDK na ul. Broniewskiego 
23 nadal będzie można grać w szachy, 
można też wziąć udział w turnieju “Mu
zyczna skakanka” i “Małym kole fortu
ny”, które odbędą się 7 i 9 lutego od 
godz. 10.00. Przewidziano też wyciecz
kę z kuligiem do Brennej 6 lutego, a na 
zakończenie ferii można bawić się na 
baliku karnawałowym 8 lutego już od 
godz. 10.00.

... w “Energetyku”
Zimowa propozycja na ferie Klubu 

Energetyka cieszyła się tak dużym po
wodzeniem, że jeszcze przed zakończe
niem pierwszego półrocza w szkołach 
organizatorzy mieli komplet chętnych. 
K lub Energetyka zaprosił uczniów  

szkół podstawowych na dwa turnusy

Nadal codziennie czynna jest modelar
nia na ul. Chabrowej 7, a 9 lutego od 
godz. 9.00 wszystkich chętnych zaprasza 
na zajęcia taneczne instruktorka Ilona 
Myszka. W tym samym miejscu od godz.
10.00 do 14.00 5 lutego odbędzie się 
poranek zagadek, rebusów, konkursów, 
7 lutego - konkurs plastyczny “W krainie 
śniegu”, 8 lutego - wycieczka po mieście 
ze zwiedzaniem galerii i wystaw. 9 lute
go natomiast od godz. 10.00 do 12.30 
MDK zaprasza wszystkich chętnych na 
otwarte zajęcia plastyczne.
Podobnie jak w poprzednim tygodniu, 

również teraz 5, 6 i 7 lutego od 9.00 do
13.00 w Szkole Podstawow ej nr 31
odbywać się będą rozgrywki tenisa sto
łowego - Turniej Zima ’96. /a/

półkolonii. Dzieci korzystają z basenu, 
zajęć gimnastyki korekcyjnej, lodowi
ska. Będą również organizowane kon
kursy, gry i zabawy, a w soboty cało
dniowe wycieczki w góry. W pozostałe 
dni zajęcia trwają od 10.00 do 15.00, a 
koszt turnusu wynosił 15 zł.

/a/

W ub. miesiącu Wydział Ruchu Drogo
wego Rejonowej Komendy Policji w  Ryb
niku wyposażony został w  tzw. dymomierz 
wartości 9 tysięcy złotych, zakupiony z Fun
duszu Ochrony Środowiska. Jest to bardzo

kierowcy oraz zapamiętuje dane dla potrzeb 
archiwum policji. Jeżeli przekroczona zo
stanie normą właściciel samochodu jest zo
bowiązany do zapłacenia mandatu karnego 
w kwocie 100 do 200 złotych, zaś odebrany

profesjonalne i skomplikowane urządzenie 
służące do pomiaru spalin silników wyso
koprężnych czyli tzw. dieslów. Dzięki nie
mu nasza policja będzie mogła badać na te
renie naszego miasta i okolic stopień uciąż
liwości dla środowiska tych pojazdów. Urzą
dzenia tego powinni się obawiać głównie 
właściciele niesprawnych technicznie cięża
rówek, którzy niejednokrotnie świadomie 
zatruwają nasze powietrze. Po wykonaniu 
pomiaru, dymomierz wykonuje wydruk dla

dowód rejestracji samochodu przesyła się 
do macierzystego wydziału komunikacji. 
Będzie go można odebrać dopiero po usu
nięciu wady silnika.

To mieszczące się w bagażniku radiowo
zu urządzenie nie dokona pewnie rewolucji 
ekologicznej na naszych drogach, ale jest 
kolejnym krokiem w likwidowaniu uciążli
wości, jakie powodują w naszym środowi
sku naturalnym niesprawne pojazdy.

szoł

Wspomnienie o Janie Drozdku
W przeddzień wigilii Bożego Na

rodzenia spoczął na rybnickim  
cmentarzu Jan Drozdek - porucznik 
WP, uczestnik trzech powstań ślą
skich, w 1920 roku ochotnik w woj
nie z Rosją Radziecką walczył prze
ciwko armii gen. Tuchaczewskiego 
pod Warszawą, gdzie został ranny.

Urodził się 15 lutego 1903 roku w 
Brzezince k/Mysłowic, tam też spę
dził lata dziecięce. Jego lata mło
dzieńcze to walka o Polskę, o pol
ski Śląsk. W powstaniach dowodził 
oddziałem powstańczym w walkach 
w rejonie Kędzierzyna, Gogolina i 
Góry Św. Anny. W 1927 roku prze
niósł się do Rybnika. W latach mię
dzywojennych i powojennych praco
wał na stanowisku sekretarza Sądu 
Grodzkiego później Powiatowego w 
Rybniku.

W pamiętnych dniach września 
1939 roku uczestniczył w szeregach

Obrony Narodowej w Rybniku. Wal
czył ze swoim plutonem w rejonie 
dzielnicy Smolna, gdzie w sąsiedz
twie szkoły unieszkodliwił z ruszni
cy przeciwpancernej, wraz z Fran
ciszkiem Piechaczkiem, czołg nie
miecki, wstrzymując tym samym na 
kilka godzin dalsze natarcie Niem
ców w kierunku Zamysłowa. Za swą 
działalność odznaczony wieloma 
orderami: Śląskim Krzyżem Walecz
ności, Śląskim Krzyżem Powstań
czym, Orderem Polonia Restituta i 
wieloma innymi. Po przejściu na 
emeryturę udzielał się w rybnickim 
zarządzie Związku Bojowników o 
Wolność i Demokrację.

Odszedł jeden z ostatnich już w 
mieście uczestników powstań ślą
skich. Zmarł w wieku 92 lat.

Niech Najwyższy da mu wieczne 
odpoczywanie.

Grono przyjaciół i kombatantów

Bezpański wodociąg 
i butle z gazem

Jednym z opisanych w liście Czytel
niczki z Rybnika problemów była lejąca 
się do Nacyny woda z rejonu ulicy Wierz
bowej. Okazało się, że wodociąg gdzie 
powstała awaria nie należy do Rejono
wego Przedsiębiorstwa Wodociągów i 
Kanalizacji i w dodatku firma, która nim 
zarządzała już  nie istnieje. I chociaż 
RPWiK obiecało sprawdzić jeszcze raz 
położenie awaryjnego wodociągu, nie 
można mieć pewności, że woda przesta
nie się lać.

Drugą sprawą była zbyt wysoka cena 
butli gazowych. Firma Komgaz - rozpro
wadzająca butle ustaliła cenę na podsta
wie jakości sprzedawanego gazu oraz 
jego ceny wyjściowej. Firma ta jest tylko 
pośrednikiem w sprzedaży i sama kupu
je gaz dość drogo. Jest to jednak produkt 
wysokiej jakości, a same butle są legali
zowane. Podany przez autorkę listu przy
kład Poznania jest nieprzystający do ryb
nickich warunków, ze względu na to, że 
w wymienionym mieście znajduje się roz
lewnia gazu, odpadają więc koszty zwią
zane z transportem.

Chociaż odpowiedzieliśmy na to pyta
nie, dziwi nas jednak postawa czytelnicz
ki. Są przecież firmy, które sprzedają gaz 
taniej, nie jest problemem wyszukanie 
najkorzystniejszej oferty. Poza tym czas 
już chyba przyzwyczaić się do wolnego 
rynku i ruchomych cen, a nie narzekać, 
że gdzieś jest taniej a gdzieś drożej.

Nie mamy żadnej możliwości dotarcia 
do BIO-FERMU, nie możemy też inge
rować w politykę redakcyjną “Nowin" i 
narzucać im tematy, jakie mają poruszać 
na swoich łamach.

I na koniec jeszcze jedną prośba do 
naszych czytelników. Jeżeli już ktoś zde
cyduje się na napisanie interwencyjnego 
tekstu - nie bójcie się pod nim podpisać. 
Prawo prasowe chroni autorów listów do 
redakcji i jeżeli zastrzeżone zostaną dane 
osobowe, nikt ich nie ujawni. Wiele 
spraw da się rozwiązać od razu, ale listy 
podpisane traktuje się poważniej, zaś ano
nimy z większą rezerwą. /a/

*  *  *

Parking “Transgóru”

Proszę o informację czy parking strze
żony w bazie “Transgóru” przy ul. Jan
kowickiej jest czynny całą dobę i ile 
wynosi dobowa opłata za parkowanie 
tam samochodu osobowego.

E. Czerwińska 
Rybnik

Jak poinformowano nas w “Trans
górze” - parking jest czynny całą dobę, 
a opłata wynosi 5,5 zł. Powyżej 3 dni 
opłata zwiększa się o 100 procent. Jed
nak liczba miejsc parkingowych jest 
ograniczona, a samochody kierowane są 
wtedy do zajezdni w Chwałowicach.

Policja ma dymomierz

L is ty  d o  re d a k c ji

Składy osobowe 
komisji i spisy 

- do wglądu
W Urzędzie Miasta Rybnika przy ul. 

B. Chrobrego 2 w godzinach pracy 
Urzędu wyłożone są:
- składy osobowe 58 obwodowych ko
misji do spraw referendum - w Wydzial
e Organizacyjnym - Referat Ogólny, 

I piętro, pokój nr 31
- spisy osób uprawnionych do udziału 
w referendum w Wydziale Spraw Oby
watelskich, pokój nr 5 /budynek w 
podwórzu/, nr telefonu 23-011-9 wew. 
7150 lub 7151



Dać z siebie 
więcej

c.d. ze strony 1

Opiekun duchowny szkoły ks. prałat 
Alojzy Klon, proboszcz pobliskiej ba
zyliki św. Antoniego, nawiązał do zmian 
w traktowaniu dzieci ze szkół specjal
nych. Odchodzi się od ich izolacji na 
rzecz integracji ze środowiskiem. W 
wymiarze duchowym ma to miejsce 
choćby przy okazji wspólnej z innymi 
dziećmi pierwszej komunii świętej. Nie 
zmienia się tylko jedno - mówi ks. Klon 
- wychowawcy w takiej szkole dają dzie
ciom duszą...

Goście obejrzeli także przygotowany 
przez uczniów program artystyczny. Był 
on niezwykle różnorodny i bogaty, wy
konany z wielkim zaangażowaniem. Tak 
samo emocjonalnie podchodzili do nie
go występujący na scenie uczniowie, jak 
i stojący za kurtyną przygotowujący ich 
pedagodzy. Uczniowie recytowali, śpie
wali, tańczyli, przedstawili pełne inwen
cji inscenizacje wierszy i piosenek. Ile 
trudu włożyli w występy i dzieci, i nau
czyciele - wiedzą tylko oni sami...

Uroczystość odbywała się gościnnie 
w auli II LO, które do dziś, gdy zaist
nieje taka potrzeba, szkołę przygarnia. 
Dyrektor II LO Tadeusz Otremba był 
jednym z gości honorowych jubileuszu.

Mniej już oficjalna część uroczysto
ści miała miejsce w szkole - jubilatce. 
W spotkaniu wzięło udział całe grono 
pedagogiczne, a także byli i emerytowa
ni nauczyciele, którzy wspominali po
czątki szkoły. Szczególnie barwnie i cie
pło o swoich wychowankach opowiada
ły była dyrektorka szkoły Adela Sład
czyk, a także Aniela Rojek i Barbara 
Gruszka. W ażne, że istnieją ludzie, 
dzięki którym dzieci ze szkoły specjal
nej znajdują swoje miejsce w społeczeń
stwie i instytucje, gdzie nikt nimi nie 
gardzi. /r/

c.d. ze strony 1

w ubiegłym roku i bardzo mi się podo
bało, dlatego w tym roku też chcia
łam tu p rzy je
chać - p o w ie
działa Beata.

W szyscy, a 
zwłaszcza przed
szkolaki, a pew
nie również rodzi
ce, wykazali wie
le wyobraźni przy 
p ro je k to w a n iu  
kostium ów . N a 
sali można było 
dojrzeć koty, ka
czuszki, wróżki, 
królewny, panny 
młode, żołnierzy, 
a naw et ja s k i
niow ców . I co 
c iekaw e, były 
nimi dziewczyn
ki. - Same wymy
śliłyśmy sobie te 
stroje, ale zrobiła 
je  nam moja siostra -  powiedziała Agnie
szka z SP13.

W programie zabawy znalazły się licz
ne konkursy, wybierano najlepszego tan
cerza, nagrodzono też najpiękniejszy 
strój. Podczas pierwszego balu przed
szkolaków wyróżniono sześcioletnią 
Katarzynę Rozińską za strój pajaca, a 
wśród starszych uczniów nagrodzono 
kominiarza - Dawida Brachmańskiego 
z  SPl. Bal zorganizowano też dla dzieci 
z rodzin wielodzietnych - niezamożnych. 
Wybierali je proboszczowie ze wszyst
kich rybnickich parafii. - Dzieci były w 
różnym wieku, ale wszyscy dobrze się 
bawili. I  taka właśnie integracja jest naj
piękniejsza na tego typu imprezach - po
wiedział o. Rufin Halszka, proboszcz 
parafii Królowej Apostołów, koordyna
tor całej akcji.

Młodsze dzieci na bale dowożone były 
autokarem, podczas zabawy mogli też 
zjeść pączka, jabłko, słodycze, wypić sok. 
Opiekowali się nimi nauczyciele, a roli

Maluchom do zabawy wystarczyła tylko muzyka...

wodzirejów podjęli się zarówno ojciec 
Rufin, jak i dyrektor Miejskiego Zarządu 
Szkół i Przedszkoli W ojciech Niedział
kowski. /a/

Bal dla dzieci 
“specjalnej 

troski”
Korzystając z gościnności Szkoły 

Podstawowej nr 11 w Rybniku, ryb
nickie Koło Polskiego Stowarzyszenia 
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umy
słowym organizuje bal karnawałowy dla 
dzieci i osób z upośledzeniem umysło
wym. Odbędzie się on w czwartek 15 
lutego br. w auli szkoły. Bal organizo
wany jest już po raz piąty, a kontynua
cja tej tradycji jest możliwa tylko dzięki 
hojności sponsorów. Działacze stowa
rzyszenia zw racają się więc z gorącą 
prośbą do wszystkich ludzi dobrego ser
ca o pomoc rzeczową lub finansową w 
zorganizowaniu balu. Organizatorzy 
będą wdzięczni za wszystkie dary, które 
umożliwią obdarowanie dzieci paczka
mi oraz ich poczęstunek.

Na balu zostaną wręczone “Puchary 
W dzięczności” , nagrody dla ludzi, 
którym szczególnie bliskie są cele sto
warzyszenia, a więc działania na ...rzecz 
tworzenia ja k  najkorzystniejszych wa
runków do pełnego fizycznego i osobo
wego rozwoju łudzi upośledzonych umy
słowo oraz aktywnego i godnego ucze
stnictwa ich w życiu społecznym, a tak
że pomoc ich rodzinom, jak brzmi je
den z artykułów stowarzyszenia.

Przypomnijmy, że w ub. roku “Pucha
ry Wdzięczności” otrzymali m.in. wice
prezydent Jerzy Kogut i członkini Za
rządu Miasta dr Maria Kufa-Skorupa. 
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz 0 ‘sób 

z Upośledzeniem Umysłowym jest orga
nizacją samopomocową, pozarządową i 
niedochodową. Koło w Rybniku mieści 
się przy ul. Orzepowickiej 16. Pomoc 
finansową można kierować na konto: 
PKO Rybnik 27733-13-299-132.

/r/

Stanisław Nowak: “Na osiedlu w Bo
guszowicach m ieszkam y od dawna. 
Byliśmy jednymi ze starszych lokato
rów. W 1992 roku dwie inne rodziny 
zwróciły się do nas z prośbą i pytaniem 
o pralnię. Często na wyższych piętrach 
brakowało wody, a pomieszczenie w 
piwnicy było zajęte przez lokatora z 
parteru - pana Kowalskiego. Miał tam 
podłączony prąd, wstawił sobie pralkę, 
prasowalnicę i za darmo korzystał. N a
pisaliśmy wspólnie pytanie do kopalni, 
bo blok jest pod administracją kopalni, 
czy pan Kowalski zajmuje to pomie
szczenie prawnie czy nie. Administra
cja odpisała na pytanie i, na nasze nie
szczęście, na piśmie widniało moje na
zwisko jako adresata. Takie samo pismo 
otrzymał pan Kowalski. No i od tego się 
zaczęło, bo okazało się, że pralnia zaj
mowana jest bezprawnie i administra
cja nakazała udostępnienie pomieszcze
nia innym. Rodzina Kowalskich upa
trzyła sobie mnie jako ofiarę i sprawcę 
tego, że musieli stracić tak korzystnie 
zajm owaną piwnicę. Zaczęło się od 
wyzwisk. Rodzina Kowalskich stwier
dziła, że złodziejom i wieśniakom nie 
dadzą wody. Potem stałem się ich ofia
rą. 17 lipca zostałem siłą wciągnięty do 
ich mieszkania i pobity. Żona zadzwo
niła na policję i pogotowie. Złożyłem 
skargę, była nawet sprawa w sądzie. 
Przyszliśmy na rozprawę, ale nawet nie 
poprosili nas do sali. Po kilku minutach 
wydano już wyrok, i pan Kowalski miał 
zapłacić grzywnę. Drugi raz pobity zo
stałem w grudniu 1994 roku. Ale to 
Kowalski wniósł sprawę do sądu o to, 
że wyzwałem go od komunistów. Spra
wę przegrałem, bo on ma sprytnego ad
wokata, który doradza całej jego rodzi
nie co mają mówić. Komornik zajął mi 
rentę za to, że nie zapłaciłem w termi
nie za sprawę. Nawet sędzia, który prowadził

prowadził tę sprawę w Rybniku, a potem 
odszedł do Katowic, powiedział mi po
tem: J a  wiem panie Nowak, że oni wszy
scy kłamią, ale oni mają świadków na 
to co mówią, a pan nie. Jak nawet tak 
sędzia mówi, a potem wydaje wyrok, 
który mnie skazuje, to gdzie jest spra
wiedliwość?”.

Teresa Nowak: “My wcale nie chcemy 
procesów, ani sądów, to oni wszystko 
zawsze zaczynają. Gdybyśmy chcieli 
ciągle się procesować, to nic innego 
byśmy nie robili, tylko w sądzie siedzie
li. Pani Kowalska kiedyś na placu pobi
ła naszego synka, ich młodsza córka, 
która chodzi razem z m oją do szkoły 
powiedziała, że nasza ją  wyzwała i stłu
kła zegarek. Wszyscy się dziwili, bo 
córka jest spokojna, bardzo dobrze się 
uczy, ale Kowalska przyprowadziła ko
leżankę za świadka, więc musieliśmy za
płacić za ten zniszczony zegarek. Jacy 
to są zakłamani ludzie! Mąż jest spo
kojny, nie zaczepia nikogo, w domu nig
dy ani razu nie zaklął, więc Kowalscy 
używają na nim. Oni go wyzywają, a on 
tylko głowę spuści i idzie do domu. Je
żeli chodzi o mnie są bardziej powścią
gliwi, b o ja  czasami też im odpowiem, 
gdy mnie zaczepią”.

10 stycznia w sądzie w Rybniku odby
ła się kolejna sprawa. Tym razem pozwane

zwane zostało małżeństwo Nowaków 
przez starszą córkę Kowalskich. Ale o 
terminie rozprawy Nowakowie dowie
dzieli się od sąsiadki. Oprócz najbardziej 
zainteresowanych, wszyscy inni dostali 
wezwania.
Stanisław Nowak: “To już nie pierwszy 
raz zachodzi taki dziwny zbieg okoliczności

okoliczności. Na policji nie ma żadnych notatek
o zgłoszeniach... Kowalski wszędzie ma 
kontakty, a przecież była policja u nas”. 
Teresa Nowak: “Nie mieliśmy teraz ad
wokata, bo sam nam tak poradził. Po
wiedział, że jak wygramy nawet, to bę
dziemy musieli jeszcze jem u zapłacić. 
Od tej dziewczyny i tak odszkodowania 
nie dostaniemy, bo ona nigdzie nie pra
cuje. A jak przegramy, to i za adwokata,
i dla niej, więc nam się to nie opłaca. 
Mimo wszystko wierzymy w sprawie
dliwość i uczciwość.”
Tym razem sprawa dotyczyła dwóch 
zdarzeń z maja ubiegłego roku. Wszy
stko działo się jak zwykle na klatce i 
przed blokiem.
Teresa Nowak: “Wracałam z pracy po 
południu i spotkałam na drodze panią 
K ow alską z ciężarną córką. Szły po 
przeciwnej stronie z wózkiem i dziec
kiem, ale gdy mnie zobaczyły - przeszły 
na moją stronę. Kowalska zaczęła mnie 
wyzywać, podbiegła do mnie, zaczęły

wić, bo cały czas sędzina nie pozwalała 
mi nic mówić. Ten proces to była jakaś 
paranoja. K ow alska przyprow adziła 
świadków, powiedziała, że to ja  po
pchnęłam jej córkę w ciąży, że to ja  ich 
wyzywałam. Przyszli też jacyś ludzie, 
którzy rzekomo wszystko widzieli, bo 
szli za mną, a nikogo więcej nie było na 
ulicy. Tylko dalej szła sąsiadka z bloku. 
Ona jest moim świadkiem, ale że była 
tylko jedna, a oni mieli ich więcej, nie 
na wiele się to zdało. Miałam jeszcze 
inną sąsiadkę za świadka, która widzia
ła całe zdarzenie z balkonu i sama ze 
mną o tym rozmawiała. Ale gdy przy
szła do sądu, wszystkiego się wyparła. 
Bo Kowalscy wszystkich zastraszają. 
Tylko jak  oni wszyscy co niedziela do 
kościoła mogą chodzić i komunię przyj
mować!”.
Stanisław Nowak: “Ja byłem oskarżo
ny, o to, że następnego dnia po tym zda
rzeniu chciałem pobić ciężarną córkę 
Kowalskich. Ona powiedziała, że gdy 
otwierała bratu, zatrzymała się na chwi
lę w drzwiach. W tym czasie ja  miałem 
wejść do klatki i j ą  zwyzywać. A było 
zupełnie inaczej. Gdy w szedłem  na 
schody, ona otworzyła drzwi i zaczęła 
mnie prowokować i wyzywać. Ale po
szedłem do siebie na górę. Miałem jednego

jednego świadka - koleżankę żony, która 
słyszała zdarzenie zza drzwi do klatki, 
bo chciała nas odwiedzić. Świadkiem 
Kowalskich była z kolei sąsiadka z par
teru, która mówiła, że wszystko słysza
ła. A myśmy przez okno widzieli, że ona 
dopiero przyszła do domu pół godziny 
później.

Nowakowie chcieli nawet, aby na pro
cesie zeznawali inni świadkowie, którzy 
przedstawiliby całą genezę konfliktów 
sąsiedzkich, ale sędzina prowadząca 
sprawę nie dopuściła ich do zeznań”. 
Teresa Nowak: “Córka Kowalskiej po
wiedziała kiedyś do mojego męża: Je
szcze cztery procesy i zginiesz. Nawet 
ich pięcioletni syn wyzywa go: Ty łysy 
pedale”.
Stanisław Nowak: “Po Nowym Roku 
przyszedł do nas były mąż córki Kowal
skich, z którym nawet roku nie żyła. 
Wypędziła go, teraz alimenty na dziec
ko płaci. Chciał być naszym świadkiem, 
bo też kiedyś był pobity przez Kowal
skiego i wie co to za rodzina. W klatce 
wszyscy są przez nich albo zastraszeni, 
albo przekupieni. Kowalski jest nadszty
garem w kopalni, kiedyś był ORMO-
wcem i uważa, że nad wszystkimi pa
nuje. My budujemy dom i mamy nadzie
ję, że szybko go ukończymy i wypro
wadzimy się z tego bloku. Pecha będą 
mieli ci, którzy znów kiedyś staną Ko
walskim na drodze. Ale jak długo je
szcze cała nasza rodzina zdoła znosić 
taką niesprawiedliwość i ciągle być za
szczuta - tego nie wiem”.

Ostatni proces po raz kolejny zakoń
czył się przegraną Nowaków. Rodzina 
nie chce jednak zrezygnować z docho
dzenia swoich racji. Złożyli już odwo
łanie i uważają, że gdzieś w końcu znaj
dą sprawiedliwość.

A.T.
Nazwiska rodzin zostały zmienione.

Zaczęło się zupełnie niewinnie. Nikt nie podejrzewał, że cała 
sprawa w ten sposób się zakończy, a przede wszystkim, że bę
dzie tak długo trwała. Przez jedno pismo rodzina Nowaków, a 
zwłaszcza ojciec Stanisław, od 1992 roku jest zastraszana, bita i 
wręcz boi się wychodzić na klatkę schodową w bloku, w którym 
mieszka.

Wszystko dzieje się na klatce

zaczęłyśmy się szarpać, przybiegła jej córka i 
obie mnie popychały. Upadłam, a ona 
jeszcze mnie kopała. Miałam skręconą 
nogę, byłam na pogotowiu, miałam za
świadczenie lekarskie, a na taśmie mamy 
nagrane kłótnie na klatce, wyzwiska ja
kimi z mężem jesteśmy obrzucani, ale 
w sądzie nie mogłam niczego przedstawić

Starsi potraktowali występ Pawła 
Stasiaka ja k  koncert. Zdj.: sol

R o z r u s z a ć  p r y m u s ó w



Schody poezji

ZADZIWIONA SOBĄ
Istnieje pogląd, że pierwszym źródłem 

filozofii było zadziwienie bytem, istnie
niem świata. Ostatnie wiersze Elżbiety 
Motyki można określić jako efekt za
dziwienia sobą w świecie. To dobry 
powód, żeby pisywać wiersze. Ustana
wiają one wtedy własne rozumienie sa
mej siebie, świata wokół oraz ich wza
jemnych relacji /oraz - zgodnie z trady
cją starożytną- lokują poezję obok filo
zofii/.

TRYPTYK LIRYCZNY
JUŻ
Już budzą się 
trzepocąc rzęsami 
dla Ciebie...

To już mój koniec.

JESZCZE 
Jeszcze zasypiam 
z pustką po lewej 
i ścianą po prawej

ale już wiem
gdzie mam serce...

JUŻ I  JESZCZE 
Już jestem tylko tym 

co czuję -
tam, gdzie mnie dotknąłeś

Jeszcze jestem tym
czego dotknęłam sama -
tam, gdzie cię jeszcze nie poczułam

Mam usta, piersi i dłonie 
a przecież miałam całe ciało

Tytuły poszczególnych części “Tryp
tyku lirycznego” wciągają nas w grę z 
czasem, dokładniej - z chwilą. Moment 
nazwany przysłówkiem “ju ż” zamyka 
cały łańcuch chwil go poprzedzających, 
choć wciąż “jeszcze” w nim obecnych. 
Została tu zanotowana świadomość wła
snej przemiany, nastąpiło utrwalenie 
tego momentu.

A jaka jest treść, zawartość owej chwi
li? To obudzenie serca, nowe narodzi
ny do miłości /czy także do kokieterii 
“trzepocących rzęs”?/. Tylko że prze
miana ta - oczywiście teraz, w tym mo
mencie - okazuje się bardziej utratą niż 
zyskiem , bardziej zam knięciem  niż

otwarciem: “To już mój koniec”, mimo 
że “już wiem /gdzie mam serce” ; “Mam 
usta, piersi i dłonie/ a przecież miałam 
całe ciało”/. Sukces utrwalenia momen
tu własnej przemiany został w “Trypty
ku...” dopełniony nowym, niespotyka
nym raczej u nastolatek, zadziwiającym 
rozpoznaniem własnego stanu!

Od czasu zdobycia nagrody poetyckiej 
w 1994 roku z okazji Rybnickich Dni 
Literatury wiersze Elżbiety Motyki zmie
niły się, dojrzały. Ich autorka wyelimi
nowała pustosłowie, liryki stały się krót
sze, ale gęstsze znaczeniowo. Zrezygno
wała z koturnowego moralizatorstwa na 
rzecz bardziej skromnego i uczciwego 
rozpoznawania siebie. Zasłużonym więc 
sukcesem uczennicy II LO w Rybniku 
było wyróżnienie zdobyte w grudniu 
ubiegłego roku za “Tryptyk liryczny” w 
XVIII Hyde Parku Literackim w Dąbro
wie Górniczej. Swoje wiersze nadesłało 
tam ponad osiemdziesięciu autorów!

Już teraz pragnę zaprosić miłośników 
poezji w Rybniku na spotkanie z Elżbie
tą Motyką, Aleksandrą Stężałą, Rober
tem Rybickim /związani z II LO/, Mo
niką Iwańczyk /I LO/, Anną Rybol oraz 
ich wierszami. Wieczór poetycki tych 
autorów odbędzie się w piątek, 16 lu
tego br. o godz. 17.00 w Miejskiej Bi
bliotece Publicznej. Życzę wielu lirycz
nych wzruszeń.

G rzegorz W alczak

Koncert prymusów Już od kilku lat Państwowa 
Szkoła Muzyczna I i II stopnia 
dwa razy w roku organizuje kon
certy, podczas których najlepsi 
uczniowie popisują się swoimi 
umiejętnościami.

Na koniec każdego półrocza prymu
si, którzy uzyskali bardzo dobrą lub ce
lującą ocenę z gry na instrumencie wy
stępują przed publicznością. W ubiegły 
czwartek 25 stycznia dziewiętnastu naj
lepszych w tym półroczu muzyków kon
certowało w bibliotece. Niektórzy z nich 
już z sukcesami brali udział w rozmai
tych konkursach i przesłuchaniach.

/a/

Gra Ania Mielimąka. 
Zdj.: sol

Złote lata muzyki rybnickiej
Okres, w którym działali na terenie Rybnika bracia Szafran

kowie można śmiało nazwać “złotą erą życia muzycznego” 
w naszym mieście.

Po ukończeniu przez nich studiów u 
wybitnych pedagogów za granicą - Ka
rola w klasie fortepianu w Paryżu, a An
toniego w klasie skrzypiec w Berlinie - i 
założeniu w latach międzywojennych 
własnej szkoły muzycznej w Rybniku, 
życie muzyczne miasta nabrało nowych 
barw. Placówka założona i prowadzona 
przez fachowców i profesjonalistów sta
ła się wylęgarnią talentów. Uzdolniona 
muzycznie młodzież nie marnowała ta
lentu, nie musiała też odtąd dojeżdżać do 
innych szkół po naukę. Odwrotnie. To 
tutaj, do gwarantującej wysoki poziom 
nauczania szkoły muzycznej braci Sza
franków w R y b n i k u, przyjeżdżała też 
często z odległych stron młodzież, aby 
się kształcić. Potajemnie przed swymi 
profesorami, przyjeżdżali tu także na do
datkowe prywatne lekcje niektórzy stu
denci wyższej muzycznej uczelni w Ka
towicach. Miłośnicy dobrej muzyki mie
li też możność przychodzenia na popisy 
uczniów, podziwiając kunszt poprawne
go wykonawstwa utworów. Bracia Sza
frankowie byli zdania, że nauczyciel, 
który sam nie jest dobrym muzykiem - 
zmarnuje talent ucznia, toteż zatrudniali 
w swojej szkole tylko dobrych pedagog

ów.
Pochód młodzieży rybnickiej ku wiel

kim estradom koncertowym przerwała 
wojna. Po jej zakończeniu mający wiel
kie ambicje artystyczne i zdolności orga
nizacyjne Antoni Szafranek marzył o bu
dowie w Rybniku dużej sali widowisko
wej, gdzie mogłyby się odbywać koncer
ty z udziałem solistów światowej sławy z 
towarzyszeniem orkiestry symfonicznej 
ROW, którą sam założył i której był dy
rygentem.

Prowadzona działalność wymagała du
żych nakładów pieniężnych, co było moż
liwe dzięki wsparciu przemysłu wydo
bywczego. Wtedy kopalnie było stać na 
pomoc kulturze. Szczególnie w czasach

kiedy dyrektorem Rybnickiego Zjedno
czenia Przemysłu Węglowego był Jerzy 
Kucharczyk. Jemu to w dużym stopniu 
zawdzięczamy działalność artystyczną na 
tak wysokim poziomie. Tych sukcesów i

rozkwitu życia muzycznego zazdrościły 
Rybnikowi inne miasta.

Wielkie są zasługi braci Szafranków - 
prekursorów i organizatorów życia mu
zycznego w Rybniku, i nie można dopuścić

dopuścić do ich zapomnienia. Aż się prosi, 
żeby szkole muzycznej w Rybniku nada
no imię “Braci Szafranków”, i napis ten 
powinien być widoczny przy wejściu do 
szkoły.

C.P. SlLESIER

Pierwszy popis uczniów szkoły muzycznej w Rybniku miał miejsce 22 lutego 
1934 roku. Antoni Szafranek (drugi od prawej w pierwszym rzędzie) w gronie 
swoich uczniów. W górnym rzędzie po lewej stronie znakomity skrzypek z 
Marklowic Michał Karwot. Rybniccy melomani zawsze z niecierpliwością ocze
kiwali na jego wyjście na estradę

Rybnickie stajenki

Prezentujemy dzisiaj stajenkę, 
która od trzech lat pojawia się 
przed Bożym Narodzeniem na 
rybnickim Rynku. Leżącego na 
sianku we żłobie zrobionym z 
brzozowego drewna małego Je
zusa otaczają figury anioła,
Maryi, Józefa. Tę świąteczną 
dekorację wykonali pracowni
cy Zarządu Zieleni Miejskiej. Stajenkę tę ustawiono obok ratusza na konstrukcji, 
która pełni również funkcję mównicy podczas niektórych rynkowych imprez. Kon
strukcję tę wykonał Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. szoł

Słowem 
i barwą

W połowie stycznia w Klubie Nauczyciela 
w Rybniku odbyło się spotkanie rybnickich 
nauczycieli - twórców, które było następ
stwem cieszącego się ogromnym zaintereso
waniem w roku ubiegłym wernisażu zorga
nizowanego w Miejskiej Bibliotece Publicz
nej. Na spotkaniu swoje wiersze recytował 
Józef Korzeniowski, można było też obej
rzeć prace malarskie Aleksandry Grabiń
skiej - “Agry” oraz rzeźby Marii Wilusz.

Otwarta w listopadzie 1993 roku “Ga
leria pod Wieżą” była naturalnym efek
tem wprowadzenia w rybnickim szpitalu 
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych ar
toterapii - terapii zajęciowej polegającej 
na ułatwieniu pacjentom kontaktów ze 
światem zewnętrznym poprzez różne for
my wypowiedzi plastycznej. Od tego cza
su w galerii prowadzonej przez artotera
peutę Andrzeja Obuchowicza odbyło 
się wiele wystaw prac plastycznych pacj

entów szpitala. Wystawiali w niej również

O potrzebie promocji twórczej działal
ności nauczycieli wśród społeczności ryb
nickiej nie trzeba nikogo przekonywać. 
Stąd apel Zarządu Oddziału ZNP w Ryb
niku do wszystkich zainteresowanych 
wskrzeszeniem Klubu Literacko-Arty
stycznego Nauczycieli “Słowem i Bar
wą” o przybycie na spotkanie, które 
odbędzie się 21 lutego, o godz. 17.00 w 
Klubie Nauczyciela przy ul. 3 Maja 29. 
Na spotkaniu tym prezentowane będą 
obrazy i poezja Haliny Chowaniec oraz 
ustalony zostanie program działania klu
bu /wydawnictwa, konkursy, tomiki de
biutów/.

Sztuka terapią
również artyści profesjonalni, którym idea 
leczenia sztuką jest bliska.

Od dziś tj. piątku 2 lutego prace pacjen
tów rybnickiego szpitala prezentowane 
będą w Galerii im. Jos. Manesa Miejskie
go Domu Kultury w Karwinie w Cze
chach. Wystawa została zorganizowana 
wspólnie przez “Galerię pod Wieżą” oraz 
galerię karwińską, a wystawa potrwa do 
23 lutego.

Warsztaty perkusyjne
W sobotę i niedzielę 20 i 21 stycznia w 

Klubie Energetyka odbywały się I War
sztaty Perkusyjne. Oprócz zajęć praktycz
nych, uczestnicy mogli też wysłuchać facho
wych wykładów. O rytmach latynoamerykań
skich, bluesie i rocku opowiadał Dariusz Dra
paka o jazzie Adam Buczek. Trzeci prowa
dzący zajęcia - Jose Torres demonstrował 
technikę gry na instrumentach perkusyjnych.

Zajęcia kończono każdego dnia koncer
tem. W sobotę wystąpił działający przy 
“Klubie Energetyka” zespół perkusyjny 
i sami wykładowcy, a w niedzielę trio 
Wojciecha Niedzieli.

W sumie w zajęciach wzięło udział po
nad 50 osób, a organizatorzy zapewnili, że 
w miarę możliwości będą imprezę konty
nuować. /a/

Kina
“APOLLO”

2 lutego, 17.00, 19.00; 3 lutego, 16.00, 
18.00; 4 - 8 lutego, 17.00, 19.00 - “SPA
CER W CHMURACH” /USA/

DKF “EKRAN” przy TZR
5 lutego, 19.00 - “UNDERGROUND”, 
franc.-jugosł., reż. E. Kusturica, wstęp 
za karnetami i biletami wstępu /”Złota 
Palma” w Cannes ’95/

“PREMIEROWE” przy TZR 
2 lutego, 17.00, 9.00 - “MORTAL 
KOMBAT” /USA/, cena 5,00 zł
6 - 8 lutego, 18.30 - “UNDERGRO
UND”, franc.-jugosł., cena 6.00 zł

“ZEFIR” - Boguszowice 
4 - 8 lutego, 17.00, 19.00 - “SYSTEM” 
/USA/

Teatr Ziemi Rybnickiej 
3 lutego, 18.00 - POKAZ MODNYCH 
FRYZUR - organizacja: Salon Urody

Muzeum - Stary Ratusz
Wystawy stałe: “RYBNIK-MOJE MIA
STO” oraz “CECHY RZEMIEŚLNI
CZE W MIASTACH GÓRNEGO ŚLĄ
SKA”, czynne /z wyj. poniedziałków/ 
od 10.00 do 14.00, w środy od 10.00 do 
18.00, wstęp 2,00 zł /ulg. 1,00 zł/.

Mała Scena Rybnicka 
Niedziela, 4 lutego od 17.00, wieczo
rek dla samotnych

/gw/

A

Estrada

Wystawy

“Gabriel” z Kalisza 
4 lutego, 18.00 - KABARET “POTEM” 
z Zielonej Góry, cena 8,00 zł

Dyskoteki
Kino “Apollo” 

i Mała Scena Rybnicka,
sobota 3 lutego od 20.00 do 2.00

Zabawy



K olory Śląska

Biały
Nazwa “Biały Śląsk” przyjęła się w 

słownikach i przew odnikach krajo
znawczych i dotyczy obszarów  G ór
nego Śląska, leżących na południo
wych i południow o-zachodnich krań
cach Górnośląskiego Okręgu Przemy
słowego. Ziem ie te sięgają  po T ar
nowskie Góry i Jurę Krakowsko-Czę
stochowską oraz po Górę św. Anny, 
K luczbork i O pole. P rzy jęta  przez 
krajoznawców nazw a “Biały Śląsk” 
pochodzi od piaszczystej gleby b ieli
cowej i rędzinowej, leżącej na podło
żu wapieni i dolom itów  triasow ych 
oraz licznych wapienników, cem en
towni i kam ieniołom ów  odkryw ko
wych, które przydają kraj obrazowi ja
snego, wprost białego kolorytu.

Czerwony
Nazwę “Czerwony Śląsk” nadano i sto

sowano omyłkowo, a to z powodu utoż
samiania Górnego Śląska z Zagłębiem, 
gdzie leżą  m.in. takie miasta jak Sosno
wiec czy Będzin. Ponieważ to właśnie 
Zagłębie określane jest czasami “czerwo
nym” i to bynajmniej nie z powodu kolo
ru gleby czy roślinności, ale ze względu 
na popularność tam lewicowych idei. 
Niektórzy pamiętają jeszcze manifestacje 
poparcia dla towarzysza pierwszego se
kretarza PZPR Edwarda Gierka, którego 
również mylnie nazywano “Ślązakiem”, 
gdyż pochodził on z Zagłębia. Do dziś 
zaś żywe są animozje między Śląskiem, 
a Zagłębiem.

Zielony
N azw a “Zielony Ś ląsk” je s t nazw ą 

starą, chociaż wspaniale korespondu
je  ona z młodymi w naszym  regionie 
tendencjam i ekologicznym i. Z ie lonym

Zielonym Śląskiem  nazyw a się w łaściwie 
te uprzem ysłow ione ziem ie dawnego 
W ojew ództwa Śląskiego, na których 
zachow ała się stosunkowo duża ilość 
terenów  zalesionych. Tak więc Z ie
lonym Śląskiem  były i są  nadal nazy
wane okolice Orzesza, Pszczyny, Żor, 
Rybnika, Raciborza, Jastrzębia i C ie
szyna. N azw a “Zielony Śląsk” była 
ju ż  powszechnie znana i stosowana w 
latach międzywojennych, a Stanisław  
Berezowski w “Przew odniku po W o
jew ództw ie Śląskim ” z 1937 roku je den

den z rozdziałów  zatytułow ał w łaśnie 
“Zielony Śląsk” , w którym  na stro
nach 322-328 m ow a je s t o Rybniku. 
W szerokim  tego słow a znaczeniu  
Zielonym  Śląskiem  m ożna nazywać

rów nież w szelk ie  za lesione  tereny  
Śląska. W ostatnich latach właściwe 
znaczenie tego określenia zostało za
pomniane, a Zielonym Śląskiem nazy
wa się jedynie południowe tereny Zie
mi Opolskiej czy Beskidu Śląskiego.

Niebieski
“N iebieski” , a w łaściw ie “N iebiań

ski Śląsk” jest. rów nież w dawnych 
kronikach nazywany “Silesia Sacra” 
czyli “Święty Śląsk” . O kreślenie to 
odnosi się do trzynastego wieku, k ie

dy to Ziem ia Śląska dała Polsce w ie
le św iętobliwych postaci: św. Jacek 
Odrowąż, bł. Czesław , bł. B ronisła
wa, św iętobliw y bp. Iwo O drow ąż, 
wyjątkowej cnoty książę śląski H en
ryk Pobożny jak  rów nież św. Jadw i
ga. Tę “św iętą” tradycję kontynuują 
dalej tacy Ślązacy jak  św. Jan Sarkan
der, św. M elch ior G rodziecki oraz 

prym as A ugust Hlond 
i ks. F ra n c is z e k  
B la c h n ic k i,  w o b ec  
k tó ry ch  ro z p o c z ę ty  
został proces przygo
tow aw czy do beatyfi
kacji.

Szary
O kreślen ie  “ Szary 

Ś ląsk” odpow iada lo
som naszego regionu 
i jeg o  uw arunkow a
niom politycznym . W 
swojej długiej historii 
Śląsk był w ykorzysty
wany ekonomicznie, a 
ludziom  tu  żyjącym  
c z ę s to  n a rz u c a n o  
obcy język, kulturę i 
obyczaje. K orzystają
cy z pracy Śląska po
strzegali nasz region 

jako  coś szarego, n iew ażnego, bez 
kultury, jako szarą  masę, k tórą  m oż
na wodzić za nos i przy tym łatwiej 
ek sp lo a to w ać  ek o n o m iczn ie . Być 
może te czasy się jeszcze nie skoń
czyły, ale przynajm niej dzisiaj bez 
obaw  o represje  m ożem y się tem u 
przeciwstaw iać.

Czarny
N azw a “Czarny Śląsk” pojaw iła się 

na przełom ie XIX i XX w ieku i je s t 
zw iązana z poetyckim i określeniam i

w ęgla kam iennego: “czarne z ło to”, 
“czarny skarb” . “Czarnym Śląskiem ” 
nazyw a się więc te części południo
w o-w schodn iego  G órnego Ś ląska, 
gdzie wydobywa się w ęgiel. N ajczę
ściej jednak  stosuje się to określenie 
na G órnośląski O kręg Przem ysłowy. 
Dzisiaj natom iast w ielu ekologów  i 
pub licystów  w określen ie  “C zarny 
Ś ląsk” chce w pisać rów nież swoje 
czarne w izje odnoszące się do kata
strofalnego stanu środowiska natural
nego w naszym regionie.

Złoty
Określenie to odnosi się wyłącznie 

do czasów  daw nych, a głów nie do 
XIII, XIV i XV wieku, kiedy kopal
nictwo złota na Dolnym Śląsku prze
żywało największy na ziem iach pol
skich rozkwit, zaś w okolicach złoto
nośnych kopalń pow staw ały m iasta, 
gdzie ten szlachetny kruszec topiono. 
Dzisiaj po dawnym “Złotym Śląsku” 
pozostały jedynie nazwy pochodzą
cych z tam tych czasów miejscowości 
jak  Złotoryja, Złoty Stok czy Złotniki 
Lubańskie.

Żółto-niebieski
Barwy te pochodzą z herbu Piastów  

opolskich w idocznych m.in. na skle
pieniu kaplicy piastowskiej w koście
le franciszkanów  w Opolu, gdzie w i
dnieje żółty orzeł z koroną na n iebie
skim tle. Jeżeli kiedyś doczekam y się 
Polski reg ionów , ja k  to od daw na 
dzieje się w cyw ilizow anych krajach 
europejskich , na gm achu śląskiego 
urzędu wojewódzkiego czy sejmu ślą
skiego powiewać będzie obok biało-
czerw onej, żółto-niebieska flaga.

T ekst i zdj.: 
M arek S zołtysek

Godały ptoki 
z rynkowyj latarni

Ptok piyrwszy:
We czworty miesiąc tyj łostryj zimy 
Reszta se wonglo w doma polymy!

Ptok drugi:
Trza wiyncyj wonglo kupić zawczasu, 
Abo hajcować se drzewym z lasu. 
Kery bogaty to gazym grzeje, 
Niykerzy w doma polą łolejem, 
Jednym grzeje prąd elektryczny, 
Drugim muł niyekologiczny,
A jeszcze inkszy koks kupić woli. 
Ciynżko i drogo sie w piecu poli!

Ptok trzeci:
Zazdroszcza dzisioj kożdymu ptoku, 
Co grzoć niy musi, bo miyszko w bloku!

/fra-szoł-ka/

Latośno zima ju ż nom dobrze za
lazła za skóra. Śniegu sypło jak  no
leży i bajtle m iały na kiołzdaczce 
uciechy ze dwa miechy. Potym chy
ciół festelny mróz. Kożdy łobabuloł 
sie wielimi italskim i szalami, ino 
konsek czerwonego nosa boło widać.

Starzyki w doma pierzynym domo
rzajom, bo w loknach majom szpary 
na dwa palce, bez kere śniyg wlatuje 
i po gyniku dmucho. Powstyrkalimy 
isto w szpary pora Skandali, ale ja k  
piździyło tak dali piździ. Tęskno sta
rzyków je st za wielim kachlokym, ło 
kery szło sie zeprzyć i krzyże łogrzoć. 
Przydałoby sie tyż w take mrozy że
leźniok z rułom rozpolonom do czer
woności. Jednak poradziyli zimnicy,

starzyk noszom na po domie bara
nica i watowano westa a starka lo
gaciyli sie wielgachnym szaltuchym.

Jak żech musioł wykludzać Funci
oka na dwór, toch tyż szezyrkoł 

zymbiskami i świyrgotoł z zimna jak  
diosi. Funciokowi tyż boło zimno, 
pruł w te pyndy do dom i zarozki za
kopywoł sie w swoje lygary.

Ludzie to majom ciepłe łoblycza, 
dach nad głowom i szolka ciepłego 
tyju na podoryndziu, jakoś te łostre 
mrozy strzymujom. Gorzy j je s t go
wiedzi, łokropicznie je s t mi j i  luto. 
Czynsto pod wieczór widziołech ja
kigoś psa skulonego pod krzokym. 
Roz na parkingu wedle banhowa sie
dzioł przeszło cztyry godziny, abo i 
dlużyj, boch ju ż potym niy wyłaziół, 
wieli pies. Siedzioł i czekoł isto na 
swojigo pana. Możno go tyn istny na

Parlament Dzieci i Młodzieży
... uznanie przyrodzonej godności oraz 
równych i niezbywalnych praw wszy
stkich członków rodziny ludzkiej stano
wi podstawą wolności, sprawiedliwo
ści i pokoju na świecie.

Tymi słowami rozpoczyna się wstęp do 
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka 
uchwalonej w Paryżu w grudniu 1948 roku. 
Prawa dziecka i ucznia są tak samo ważne 
jak każde inne prawo czy ustawa. Dlatego 
w grudniu 1990 roku Stefan Sierotnik, 
ówczesny rzecznik praw ucznia, wraz z gru
pą chorzowskiej młodzieży, dali początek 
Parlamentowi Dzieci i Młodzieży. Wkrót
ce zaczęły powstawać sejmiki w innych 
miastach i szkołach.

W Rybniku parlament powstał 5 lat temu. 
Instytucja ta działa do dziś i stawia sobie za 
cel propagandę praw dziecka i ucznia. Orga
nizacja ta tworzy program “uszlachetniania 
ludzi” i pragnie, aby każdy młody poseł był 
za rok lepszym człowiekiem. Na terenie

miasta Rybnik działa 9 posłów , którzy jed
nocześnie są członkami Prezydium Parla
mentu Dzieci i Młodzieży - Rybnik: Kata
rzyna Papież / ILO/ - przewodnicząca, Mar
cin Gajda /Zespół Szkół Technicznych/ - 
wiceprzewodniczący, Magdalena Zawada 
/Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych/ 
- sekretarz, Magdalena Pieprzyk /Zespół 
Szkół Ekonomiczno-Usługowych/ - posłan
ka, Ewelina Sromek N  LO/ - posłanka, Jo
anna Niedobijczuk /LO z Żor/ - posłanka, 
Piotr Pałka /SP10/ - poseł, Olga Kowol 
/Technikum Budowlane/ - posłanką Rafał 
Mika /Zespół Szkół Mechaniczno-Elek
rycznych/ - poseł. Osoby te również pra

gną propagować prawa ucznia i dziecka na 
łamach naszej gazety.

Chcemy, aby każde dziecko i uczeń, które 
ma jakikolwiek problem lub widzi, że wo
kół niego nie przestrzega się praw dziecką 
ucznia, jeśli ma uwagi co do “urządzenia”

świata przez dorosłych lub ma ciekawy po
mysł dotyczący spraw dzieci oraz uczniów 
albo chce zostać posłem, niech skontaktuje 
się z nami. Chcemy pomagać i informować 
co można zrobić, a czego nie. Chcemy rato
wać i bronić młodych ludzi. Jeżeli macie 
jakieś problemy piszcie do nas na adres 
“Gazety Rybnickiej”; obiecujemy, że odpo
wiemy na każdy list, a najciekawsze opu
blikujemy w gazecie, zachowując jednocze
śnie anonimowość czytelnika.

Biuro Parlamentu mieści się w Młodzie
żowym Domu Kultury przy ul. Broniew
skiego /pawilon “Wanda”/ a dyżury odby
wają się w każdą środę w godz. 15.30 - 
18.00, telefon 24-088. Wszystkie problemy 
będą poruszane na zebraniach Prezydium 
Parlamentu.

Ekologia i my
Oszczędzajmy energię elektrycznąplacu wysadziół i łodjechoł a boro

czek pies ani gipsfigura, siedzioł i 
czekoł. Pora inkszych zgłodniałych 
psów, z łoblodzonym i kudliskami, 
wydziyrało sie wedle hasioka konski 
żarcio. Trza być bez sumienio, żeby 
w take mrozisko gowiydź z chałpy 
wygonić.

Gołymbie, kosy i wróble tyż po da
remnicy szukajom futru. Downij ja
koś ludzie czyńścij ciepali im trocha 
krupów abo chleba podrobionego. 
Teroz mało kery lituje sie nad p to
szkami. Abo ludziska zrobiyli sie  
szporobliwi i wszystkigo im szkoda 
abo som pragliwi tych pora ziomek.

Pomóżcie ludkowie ptoszkom prze
trwać zima, bo kej ich zbraknie, by
dymy na wiosna musieć sami świyr
golić i gwizdać w parkach.

E dek

Odkurzacze, miksery, młynki, ekspresy do 
kawy i wiele innych sprzętów, z których ko
rzystamy w gospodarstwie domowym, nie
wątpliwie ułatwiają nam życie. Wszystkie jed
nak “żywią się” kilowatogodzinami, za które 
musimy coraz więcej płacić. Tak więc do ko
rzyści ekologicznych wynikających z mniej
szego zużycia energii można doliczyć wy
mierne oszczędności złotówkowe. Pamiętać 
o tym powinny zwłaszcza te osoby, które do
konują zakupów nowych urządzeń. Należy 
zwracać uwagę nie tylko na cenę, ale także 
na wielkość zużycia energii czyli tzw. kilo
watogodziny. Takie informacje zawarte są w 
instrukcji każdego urządzenia.

Co możemy zrobić, jeśli nie stać nas na 
wymianę posiadanych urządzeń na nowe, 
energooszczędne? Musimy szukać możli
wości zaoszczędzenia kilowatogodzin w 
inny sposób, poprzez określone postępowa
nie w czasie ich eksploatacji. A więc usta
wiajmy lodówki z dala od kaloryferów czy

innych urządzeń grzewczych, zadbajmy o 
ich właściwe wypoziomowanie, sprawdź
my i usuńmy wszelkie nieszczelności drzwi
czek. Pamiętajmy także o okresowym usu
waniu kurzu z chłodnicy lodówki umie
szczonej na jej tylnej ścianie. Zastanówmy 
się czy pranie, które zamierzamy zrobić, rze
czywiście wymaga tak wysokiej temperatu
ry wody, czy konieczne jest pranie wstęp
ne. Sprawdzajmy czy otwory wentylacyjne 
suszarki, odkurzacza i miksera są czyste i 
drożne. Pilnujmy, aby żadne z urządzeń nie 
pracowało bez koniecznej potrzeby i wyłą
czajmy zbędne ogrzewanie, wentylator czy 
radio, którego nikt nie słucha lub telewizor, 
którego nikt nie ogląda. W miarę możliwo
ści gotujmy na gazie, ma większą kalorycz
ność i jego proces wytworzenia jest czyst
szy ekologicznie. Tymi sposobami może
my uzyskać widoczne efekty w obniżaniu 
zużycia energii.

W anda Świeża

Abecadło
Rzeczy

Śląskich

Zima jak  trza

Biuro Parlamentu Dzieci i Młodzieży 
tel. 24-088 od 15.30 do 18.00 

w każdą środę



Zarząd Miasta Rybnika ogłasza
USTNY PRZETARG OGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ PIWNIC 

I STROPU NAD POWIERZCHNIĄ PIWNICY NA POSESJI 
PRZY UL. ZAMKOWEJ 8 W RYBNIKU

z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną, z wyłączeniem alkoholu, z obo
wiązkiem zwrotu poniesionych kosztów wybudowanego pawilonu /wg wyceny 
rzeczoznawcy/ w wysokości 47.753,00 zł obecnemu dzierżawcy.
Przetarg odbędzie się w dniu 15 lutego 1996 roku o godz. 11.30 w sali nr 37 na 
I piętrze budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2.
Wizję obiektu udostępnia się w dniu 12 lutego od godz. 10.00 do 12.00. Przystę
pujący do przetargu obowiązani są  wnieść wadium w wysokości 1000,00 zł naj
później do dnia przetargu do godz. 11.00 w kasie tut. Urzędu Miasta przy ul. 
Chrobrego 2 oraz koszty organizacyjne w wysokości 15,00 zł.
Cena wywoławcza zryczałtowana miesięcznie za użytkowanie piwnicy o pow. 69,0 
m2 i stropu o pow. 72,8 m2 wynosi 250,00 zł plus obowiązujący podatek od towa
rów i usług tzw. VAT w wysokości 22 proc.
Dodatkowych informacji o przetargu udziela naczelnik Wydziału Lokalowego 
tut. Urzędu Miasta tel. 24-168.
Wadium przepada w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika wy
grywającego przetarg.
Uczestnicy przetargu winni zapoznać się z regulaminem przetargu, który jest do 
wglądu w Wydziale Lokalowym Urzędu Miasta przy ul. 3 Maja 12.
Zarząd Miasta Rybnika zastrzega sobie prawo odstąpienia w każdej chwili od prze
targu bez podania przyczyny.

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 l 0a, tel. 23011 w.7702 lub 23989 w godz. od 8.00 - 14.00 od poniedziałku 
do piątku.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku-Kam ieniu, ul. H otelowa 12,
ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REMONT SANITARIATÓW NA 
KĄPIELISKU RUDA W RYBNIKU NA UL. GLIWICKIEJ:

1. Roboty inwestycyjne - /ruraż z materiału wykonawcy, biały montaż z materiału 
inwestora/
Termin wykonania od 1.03.1996 do 20.03.1996
2. Roboty budowlane - /ścianki działowe, tynki, posadzki cementowe - z materiału 
wykonawcy/
Termin wykonania od 20.03.1996 do 20.04.1996
3. Płytkowanie ścian i posadzek - /materiał inwestora - posadzki 120 m2, ściany 
270 m2/
Termin wykonania od 20.04.1996 do 25.05.1996
Spotkanie zainteresowanych na kąpielisku RUDA w Rybniku na ul. Gliwickiej w 
dniu 2.02.1996 o godz. 10.00.
Przetarg odbędzie się w dniu 12.02.1996 o godz. 9.00 w hotelu “Olimpia” w 
Kamieniu na ul. Hotelowej 12.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku - Kamieniu, ul. Hotelowa 12
ogłasza

PRZETARG OFERTOWY NA DOSTAWĘ:
1. spłuczek do muszli WC do zabudowania w ścianie - 14 szt
2. baterii umywalkowych z funkcją “stop” - 37 szt
3. płytek posadzkowych mrozoodpomych - 120 m2
4. płytek ściennych mrozoodpomych - 270 m2.
Oferta powinna zawierać: typ urządzenia, producenta, cenę i okres gwarancji. 
Bliższych informacji udziela Dyrekcja MOSiR-u w Kamieniu, ul. Hotelowa 
12, tel. 22-140.
Przetarg odbędzie się w dniu 12.02.1996 o godz. 11.00 w hotelu “Olimpia” w 
Kamieniu na ul. Hotelowej 12.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Rybniku-Kamieniu ogłasza

PRZETARG OFERTOWY PISEMNY NA ZAPROJEKTOWANIE 
I WYKONANIE NAGŁOŚNIENIA STADIONU MIEJSKIEGO 

W RYBNIKU.
Oferta powinna zawierać:
- nazwę i siedzibę oferenta
- cenę oferty
- określenie rodzaju materiału
- warunki gwarancji
- termin wykonania.
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do 16.02.1996 r. do godz. 14.00. 
Przetarg odbędzie się w dniu 19.02.1996 r. o godz. 10.00 w hotelu “Olimpia” 
w Kamieniu ul. Hotelowa 12.
Do udziału w przetargu upoważnia wpłata opłaty przetargowej w kwocie 15 zł.

LASER,
ELEKTROAKUPUNKTURA,

BLOKADY
w bólach głowy, kręgosłupa,stawów 

Specjalista anestezjolog 
Piotr Buchwald.

Wtorek, środa, piątek 16.00-17.00,
Rybnik, ul. Hallera 8, tel. dom. 27197.

*  *  *

SCHUDNIESZ, 
POPRAWISZ ZDROWIE 
- jeszcze Ci za to zapłacą.

Tel. 710-615
*  *  *

NAUKA ANGIELSKIEGO, 
NIEMIECKIEGO,

GRY NA PIANINIE
- dzieci. Tel. 219-26

*  *  *

PILNIE SPRZEDAM 
CINQUECENTO 900 

rok prod. 94/95. Cena - 17.500 zł 
Rybnik 3, ul. Zuchów 6a 

do godz. 19.00

WYCENA NIERUCHOMOŚCI
Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK 

tel. 27-616

BEZPŁATNE 
PORADY PRAWNIKA

w "Gazecie Rybnickiej"

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

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

dyżuruje prawnik, udzielający 
bezpłatnie po ra d

Zarząd Zieleni Miejskiej 
w Rybniku

Dział Usług Pogrzebowych 
ul. Rudzka 70 b 

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

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

i przechowanie zwłok 
*wynajęcie kaplicy do pogrzebu 
z możliwością odprawienia mszy św. 

*usługi cmentarne 
*zamówienie wieńców, palm, 
wiązanek, kwiatów 

*możliwość załatwienia orkiestry 
*wynajęcie autobusu 

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

Ceny konkurencyjne

Nowe sklepy
* Przy ulicy Wodzisławskiej otwarto 
nowy sklep z odzieżą bawełnianą.
* Sklep z dam ską  odzieżą "Gala” po
w stał na Placu K ościelnym  po num e
rem 3.
* Przy ulicy Rzecznej 2 pow stał sklep 
z artykułami drogeryjno-chemicz
nymi.

Przeceny
* Sklep ” Victor” z artykułami wędkar
skimi i sportowymi (obok "Merkure
go”) ogłosił sezonową obniżkę cen.
* W sklepie odzieżowym przy ul. Św. 
Jana 3 możemy kupić kurtki i płaszcze 
po wielkiej obniżce cen.
* Sklep ”Getex”, ul. Sobieskiego 28, 
przecenił do 50 proc. ceny kurtek i 
płaszczy.
* Również kurtki do 60 proc. przece
nił sklep "Uni Shop” przy ulicy So
bieskiego 1.
* Sklep "Mirage” przy ulicy Sobieskie
go 7 przecenił obuwie.

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 2 do 8 lutego, apteka, 
ul. Przemysłowa 16, Rybnik-Paruszowiec, tel. 22-834

CENNIK OGŁOSZEŃ W GAZECIE RYBNICKIEJ

1 cm 2 - 1 zł 
l słow o - 0 ,6 0  zł 

w artykułach sponsorowanych  
1/4 strony - 150 zł 
1/2 strony - 2 7 0  zł 
3 /4  strony - 350  zł 
1 strona - 500  zł 

do cen doliczam y VAT

...U NASszybko
I TANIO

Środowa Giełda Cenowa

Mięso 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/Warzywa pom idory pomarańcze marchewka ziemniaki

Raciborska 15 4,80 3,30 0,70 0,65

M ie jska 2 5,50 4,50 0,70 0,70

TARG 2,50-4,00 2,80-4,00 0,70 - 0,80 0,60 - 0,70

S p o ż y w c z e masło cukier jajko mąka

Raciborska 15 227g -1,70 2,18 0,36 1,20

Jan N oga i s-ka 250g -1,90 2,10 0,34 1,20

TARG 250g -1,80 1,85 0,27-0,33 1,00-1,20

W a lu ty 100
dolarów

100
marek

100 koron 
czeskich

100 franków 
francuskich

Pewex "D uży" 251,50/254,50 169,00/172,00 9,15/9,40 50,00/51,30

Delikatesy, ul. Miejska 251,50/254,50 169,00/172,00 9,15/9,40 50,00/50,80
G allux, Rynek 251,50/254,50 169,00/171,50 9,15/9,40 49,00/51,00

Zarząd Miasta informuje Ogłoszenie drobne W r a z i e  p o t r z e b y

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,-
"Dziś fotografujesz  -  dziś masz zdjęcia"



założono 1991

RYBNICKA

partnera
MP. PARTNERS ENGINEERING

Za koszykarkami RMKS-u Partners 
ostatni wolny weekend. Teraz w każdą 
sobotę aż do 30 marca będą walczyły o 
kolejne ligowe punkty, ale tak naprawdę 
najważniejszy mecz rozegrają w ostatnią

dać się będzie z 8 najlepszych drużyn 
obecnej I ligi, a serie B tworzyć będą 
pozostałe drużyny I ligi plus pierwsze 
zespoły II ligi grupy A i B. II liga w tej 
koncepcji rozgrywana byłaby systemem

Zdobycze punktowe koszykarek RMKS-u Partners Rybnik 
po jedenastu rozegranych spotkaniach

Imię i nazwisko Wiek Wzrost Liczba
rozegranych

meczy

Zdobyte
punkty

Średnia 
na mecz

% zespołu

Agnieszka Kuszka 18 178 cm 11 219 20 26,3
Gabriela Fulbiszewska 28 172 cm 11 161 15 19,3
Natalia Skrago 22 182 cm 11 135 12 16,2
Agnieszka Grelak 18 172 cm 11 104 9 12,5
Agata Tomaszewska 17 189 cm 11 96 9 11,5
Agata Kuśmirak 18 181 cm 8 26 3 3,1
Gabriela Troszka 18 180 cm 7 22 3 2,6
Danuta Sęk 18 163 cm 7 19 3 2,2
Marina Nikitienko 20 190 cm 2 16 8 1,9
Anna Szalony 18 178 cm 8 11 1 1,3
Larisa Marczenko 22 184 cm 2 8 4 0,9
Grażyna Szulik 36 164 cm 5 6 1 0,7
Patrycja Mikołajek 18 180 cm 5 6 1 0,7
Magda Domanowska 18 166 cm 4 2 0,5 0,2
Kasia Wawoczny 18 173 cm 1 0 0 0

sobotę marca, kiedy to udadzą się do Gli
nika Gorlice by tam rozstrzygnąć, kto 
zakończy ligowe rozgrywki na I miej
scu. Chyba, że wcześniej jeden z ze
społów zaliczy przypadkową wpadkę, 
ale to raczej nie wchodzi w rachubę. 
Zatem 30 marca okaże się, czy rybnic
ki zespół jest w stanie wygrać w Gorli
cach różnicą aż 20 pkt. Wydaje się, że 
po porażce na własnym parkiecie na 
wyjeździe będzie jeszcze gorzej, ale 
trzeba po prostu grać i walczyć do koń
ca. Na tym właśnie polega urok sportu, 
że dopóki piłka w grze...

Jednak zajęcie pierwszego miejsca w 
ligowej tabeli na dzień dzisiejszy o ni
czym nie decyduje. Od kilku tygodni 
działacze w okręgow ych związkach 
koszykówki zastanawiają się nad reor
ganizacją żeńskiej koszykówki od I ligi 
począwszy. Wszystko wskazuje na to, 
że w przyszłym sezonie I liga będzie 
składać się z serii A i B, w każdej po 8 
zespołów. To praw dopodobne, ale 
w ielką niewiadomą jest sposób przy
dzielania drużyn do tych dwóch grup. 
Obecnie rozważane są dwie koncepcje. 
Pierwsza z nich zakłada, iż seria A składać

stref makroregionalnych. Druga kon
cepcja różni się od tej pierwszej tylko 
sposobem przydzielania do serii B I 
ligi. Otóż wszystkie zespoły, które nie 
dostały się do serii A mają prawo do 
udziału w turnieju, z którego osiem 
najlepszych drużyn stworzy serię B. Jak 
widać pomysłów jest wiele i być może 
już w bieżącym miesiącu zapadną osta
teczne decyzje. Liczymy, że dla rybnic
kiej koszykówki będą one pomyślne.

W decydującą fazę rozgrywek wkra
czają juniorki RMKS-u Partners, które 
pomimo ostatniej porażki ze Stalą Bo
brek Bytom /69-78/ m ają zapewniony 
awans do finału makroregionu, którzy 
odbędzie się w połowie marca. Natomiast

Natomiast w połowie kwietnia odbędą się 
półfinały ogólnopolskie, z których 
najlepsze zespoły uzyskają awans do 
turnieju finałowego Ogólnopolskiej 
Spartakiady Młodzieży, a odbędzie się 
on na początku maja w Rybniku. Miej
my nadzieję, że w turnieju tym nie za
braknie juniorek RMKS-u Partners, które 
w minionym roku zdobyły srebrny me
dal, a w tym zapowiadają walkę o złoto.
A już jutro kolejne ligowe emocje. Tym 

razem do Rybnika przyjedzie drużyna 
Korony Kraków, w szeregach której wy
stępują byłe reprezentantki Polski - A. 
Jelonek, G. Seweryn, a także Rosjanka 
L. Stiepanowa, która jeszcze w tamtym 
sezonie występowała w drużynie AZS-
Rzeszów. W pierwszym pojedynku ryb
niczanki wygrały w krakowskiej Koro
nie 73-62 i z pewnością krakowianki będą 
się chciały w Rybniku zrewanżować. Po
czątek spotkania o godz. 16.30.

Wyniki 2 kolejki II rundy:
Korona Kraków-Wisła II Górnik 68:64 
AZS Rokita Wrocław - Stal Bobrek 70-51 
Glinik Gorlice-Stal Stalowa Wola 107-42 
Cieszynianka - Lew Legnica 78-56 
ASK Merkury Brzeg - AZS AWF Kraków 55-61 
Tabela po 13. kolejce:
1. Glinik Gorlice 12 24 1117-569
2. RMKS Partners  11  21 831-713
3. AZS Rokita Wrocław 12 20 889-764
4. Wisła II Górnik 12 20 902-850
5. Korona Kraków 11 18 819-661
6. ASK Merkury Brzeg 12 17 777-895
7. Stal Stalowa Wola 12 17 689-846
8. Lew Legnica 12 16 746-895
9. AZS AWF Kraków 12 14 653-835
10. Cieszynianka 12 14 738-924
11. Stal Bobrek 12 14 739-956
Sekcja koszykówki RMKS Rybnik zawiadamia

zawiadamia, że istnieje możliwość wyjazdu na 
mecz II ligi w dniu 17 lutego br. do Byto
mia na mecz miejscowej Stali z RMKS-em 
Partners Rybnik. Zgłoszenia i dodatkowe 
informacje można uzyskać pod nr teł. 216- 
52, Autokomis ORION, ul. Chrobrego 
15, codziennie w godz. 9.00 -17.00.

M arcin T roszka

Zarząd RMKS-u Rybnik zawiadamia, 
że na podstawie uchwały z dnia 21 gru
dnia 1995 r. zwołuje Nadzwyczajne 
Walne Zebranie Delegatów Rybnic
kiego Młodzieżowego Klubu Sporto
wego w sprawie: “Naruszenia statutu 
klubu przez sekcję szachową RMKS

Złodziej węgla
Pewien rybniczanin mieszkający przy ul. 
Kościuszki chciał sobie obniżyć koszta 
ogrzewania własnego mieszkania w spo
sób niezgodny z prawem. Na jego nie
szczęście, w piątek 26 stycznia funkcjo
nariusze rybnickiej Straży Miejskiej za
trzymali go na gorącym uczynku kradzie
ży około 50 kg węgla z terenu Szkoły 
Podstawowej nr 9 przy ul. Cmentarnej.

Pożary w Boguszowicach 
W ubiegłym tygodniu w dzielnicy Bogu
szowice wybuchły dwa pożary. W czwar
tek 25 stycznia w mieszkaniu przy ul. 
Kosmonautów ogień zaprószyła mieszka
jąca tam kobieta. Drugi pożar miał miej
sce następnego dnia w piątek 26 stycznia 
o godz. 15.30 w piwnicy budynku przy 
ul. I Brygady. Nie udało się wykryć przy
czyn pożaru.

Potrącił pijanego
W sobotę 27 stycznia o godz. 2.00 na ul. 
Poloczka kierowca fiata 126p potrącił 
pijanego pieszego, który nagle wtargnął

na jezdnię. W wyniku zdarzenia potrąco
ny mężczyzna doznał ogólnych potłuczeń 
ciała i został przewieziony do szpitala na 
ul. Rudzką.

Włamania na place budowy
Pomiędzy 20 a 22 stycznia w Jejkowi
cach przy ul. Sumińskiej nieznany spraw
ca włamał się do szopy na terenie budo
wanego domu, skąd skradł dwa silniki i 
taczkę. Natomiast pomiędzy 13 a 27 
stycznia rów nież nieznany spraw ca 
wszedł na teren budowanego domu jed
norodzinnego przy ul. Szybowcowej w 
Rybniku skąd skradł rurki i kable mie
dziane warte tysiąc złotych.

Golfem w sarnę
We wtorek 23 stycznia o godz. 22.30 na 
prowadzącej przez las ul. Wielopolskiej 
samochód osobowy volkswagen golf zde
rzył się niebezpiecznie z przebiegającą 
przez drogę sarną.

Okazja czyni złodzieja 
W czwartek 15 stycznia o godz. 18.00 
mieszkanka Rybnika zapomniała zabrać 
ze sklepu spożywczego przy ul. Dąbrówki 
torebkę z dokumentami i dwoma tysią
cami złotych gotówki. Torebka została

skradziona przez przypadkowo przeby
wającą tam wtedy osobę.

Wandale - krasnale 
We wtorek 23 stycznia o godzinie 0.10 
dwaj 13-letni sprawcy, by dać upust 
nadmiarowi energii, wybili szybę wysta
wową w sklepie spożywczym “Krasnal” 
przy ul. Orzepowickiej. Potłuczona przez 
wandali szyba była warta 60 złotych.

Zbiegł z miejsca wypadku 
W poniedziałek 22 stycznia o godz. 11.00 
na ul. Wodzisławskiej nieznany jeszcze 
policji mężczyzna potrącił swoim samo
chodem 9 letniego chłopca, który znaj
dował się akurat na przejściu dla pieszych. 
Na szczęście nie doszło do najgorszego, 
ale kierowca uciekł z miejsca wypadku.

Złodziej czy wandal?
W sobotę 27 stycznia o godz. 0.45 funk
cjonariusze Komendy Policji w Boguszo
wicach po bezpośrednim pościgu ujęli 
sprawcę wybicia szyby w samochodzie 
osobowym ford escort. Sprawca wyrzą
dził właścicielowi samochodu szkodę 
obliczoną na około 150 złotych.

szoł

Bal Przyjaciół RMKS-u
W sobotę 17 lutego 1996 r. o godz. 

20.00 w restauracji “Olimpia” w MO
SiR Rybnik-Kamień rozpocznie się II 
Bal Przyjaciół RMKS Rybnik, który 
o rg a n iz o w a n y  j e s t  p rz e z  z a rz ą d  
RM KS-u Rybnik.

Bliższych informacji można zasięgnąć 
oraz zapisy składać w redakcji “Gazety 
Rybnickiej” w godz. 10.00 - 14.00, telefon

telefon: 28-825. Cena biletu 40 zł od oso
by, liczba miejsc ograniczona. Wszyst
kich sympatyków rybnickiego sportu 
młodzieżowego zapraszamy do wspól
nej zabawy, w czasie której będzie moż
na poznać od strony towarzyskiej mło
dych rybnickich sportowców, dzięki 
którym rybnicki sport osiąga sukcesy na 
arenie krajowej i zagranicznej. MaT

Dwójki w półfinałach wojewódzkich
Koszykarki Szkoły Podstawowej nr 2 

w Rybniku nie tak dawno wywalczyły 
tytuł mistrzyń Rybnika w koszykówce, 
a obecnie przygotowują się do półfina
łów wojewódzkich, które odbędą się na 
początku marca, praw dopodobnie w 
Rybniku. W turnieju ćwierćfinałowym, 
w którym  oprócz rybnickiej szkoły

wystąpiły uczennice z Jastrzębia, Ra
ciborza  i W oli, koszykarki z SP 2 
pokonały  w pojedynku  finałow ym  
drużynę z R aciborza 35-25 i tym sa
mym uzyskały  aw ans do pó łfina łu  
w ojew ódzkiego, w którym  zm ierzą 
się z drużyną z K atow ic i Tych.

MaT

r

Najlepsi na Śląsku
W dniach 1 9 - 2 0  stycznia w Kato

wicach odbyły się Mistrzostwa Śląska 
młodzików w pływaniu. W zawodach 
tych klasą dla siebie byli po raz kolejny 
pływ acy Energetyka Rybnik, którzy 
wygrali większość konkurencji, nie da
jąc  tym samym żadnych w iększych 
szans swoim kolegom i koleżankom z 
innych śląskich klubów. W kategorii 11-
latków najlepszym zawodnikiem został 
K. Piecha, który zwyciężył w 4 konku
rencjach /50 m - stylem motylkowym, 
kraulem, 100 m - stylem motylkowym,

kraulem/. Taki sam wynik osiągnęła tak
że A. Wysocka, która pokonała swoje 
rywalki w konkurencjach: 50 m krau
lem, 100 m stylem zmiennym, kraulem 
i stylem motylkowym. Nieco słabiej w 
tej kategorii wiekowej wypadł S. Ko
walczyk, który w dwóch konkurencjach 
zajął 3. miejsce, a w dwóch 4. miejsce. 
N atom iast w kategorii 10-latków E. 
Bugdoł cztery razy zajęła drugie miej
sce, a M. Kujawski dwa razy był dru
gi, a dwa razy trzeci.

MaT

Kurs jogi w Bushido
“To jednostka jest odpowiedzialna za 
swoje zdrowie i rozwój duchowy. Jej 
obowiązkiem j e s t  tro szczyć  się o wła
sny rozwój”

Pavlos K. Hasanagas

Centrum Sztuk Wschodu w Świnouj
ściu - sekcja jogi w Rybniku zaprasza 
na kurs jogi dla początkujących. Wszy
stkich zain teresow anych prosim y o 
skontaktowanie się z Ośrodkiem Re
kreacyjno-Rehabilitacyjnym “Bushi
do” w Rybniku na ul. Floriańskiej 1, 
gdzie będą odbywały się zajęcia i przyj
mowane są zapisy.

Joga jest starożytną dyscypliną służą
cą  rozwojowi psychofizycznych poten
cjałów  tkw iących w człowieku. Jest 
sztuką międzynarodową, przekazującą

wiedzę o tym jak  ustabilizować emocje, 
jak instynkt przekształcić w intuicję. J a k  
doskonalić ciało wyrabiając siłę woli i 
sprawny umysł. Dzięki regularnym ćwi
czeniom jogi uzyskuje się elastyczność 
ciała, elegancję ruchów, utrzymanie 
równowagi ciśnienia, oddechu i energii. 
Jest wspaniałą profilaktyką. Praktyku
jąc jogę osiągamy kontrolę umysłu i sta
bilność emocjonalną, uwalniamy się od 
stresów i napięć, zwiększamy możli
wość koncentracji i samodyscypliny. 
Jest to osiągane przy zastosowaniu róż
norodnych technik takich jak: ćwicze
nia rozgrzewające, rozciągające, odpo
wiednie pozycje ciała /asany/, techniki 
oddechu, relaks i medytacje. Rozpocząć 
uprawianie jogi może każdy, bez wzglę
du na wiek.

Rozpoznaj się na zdjęciu

Pierwsza z osób, które rozpoznają się na zdjęciu zrobionym w ubiegłym tygo
dniu podczas Targów Edukacyjnych w Szkole Podstawowej nr 31 i zgłoszą się w 
naszej redakcji, otrzyma publikowaną w gazecie fotografię oraz pięć smakowi
tych kołoczyków! Zapraszamy do zabawy!
Sponsorem naszej zabawy jest piekarnia Franciszka Studnika z Rybnika przy 
ulicy Kościelnej nr 3.

Nasza redakcja znajduje się w oficynie kamienicy Rynek 12 /dojście od ulicy 
Zamkowej lub Korfantego/, jest czynna codziennie oprócz sobót i niedziel od 
9.00 do 17.00.

Zdj.: szoł

Wielka zagadka

Kronika policyjna

Walne zebranie RMKS-u Rybnik
Rybnik oraz nieporozumień pomiędzy 
zarządem a sekcją szachową”. NWZD 
RMKS Rybnik odbędzie się dnia 6 mar
ca 1996 r. w sali konferencyjnej w Bi
bliotece Miejskiej, ul. Szafranka w Ryb
niku o godz. 17.00.

MaT



Stara Kopa i młodzi jeźdźcy. Zdj.: Piotra Skorupy

Nagrodę - 
gratisową usługę 

cięcie, modelowanie
ufundował

Salon Urody 

"Gabriel" ul. Kościelna 7

Poziomo:
A4 - Ten co miał wracać do hal, C 1- Rzymska Afrodyta, C7 - Kłótnia, 
awantura, E3 - Niemiecki markiz, G1 - Pozostaje po amputacji, G7 - Muł, 
osad, I1 - Jednostka indukcji magnetycznej, I7 - Grupa aktywistów par
tyjnych, K3 - Dodatkowy zarobek kelnera, M 1 - Działanie, M7 - Przeciw
nik, antagonista, O4 - Gra parami.
Pionowo:
1C Rezultat, 1I - Gatunek tkaniny jedwabnej, 3E - Indiański but, 4A - 
Gatunek antylopy, 4M - Pierwiastek chemiczny o symbolu I, 5C - Zmiana 
kierunku ruchu, 5I - Rodzaj abażuru, 7C - Szkic, projekt, 7I - Miasto w 
Indii, 8A - Król sawanny, 8M - architekt węgierski 1814- 1891, twórca 
opery w Budapeszcie, 9E - “Przekrojowy” pan z cylindrem, parasolem i 
psem, 11C - Samochodowy ma chronić przed kradzieżą, 11I - Zakłady 
cukiernicze, dawna nazwa “22 Lipca”.
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło jakie powstanie po uporządkowaniu 
liter wg. szyfru: I8, G5, F3; I3, F9, J 11, M4, K8; C8, G2, E4, I1, E7; G8, 
O6, K6, C2, M7, E8; N8, H9, E5, C7, F5.

N agrodę za rozw iązan ie  krzyżówki nr 3 z hasłem “Życie jest krótkie, 
sztuka długotrw ała” otrzym uje  ADAM BOROW SKI, ul. Gliwicka 40, 
44-200 Rybnik.

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

BARAN - 21.03. - 20.04. - Przyjdzie Ci trochą poeksperymentować i, o dziwo, 
przyniesie Ci to wiele przyjemności i satysfakcji. Jeżeli nawet nie będzie to oszała
miający sukces, popchnie przedsięwzięcie do przodu.
BYK - 21.04. - 20.05. - Zniknie z horyzontu osoba, która nieco przytłaczała Cię 
swoją obecnością. Poczujesz się nagłe lekki i gotowy do podjęcia wielkiego wysił
ku. Własna, indywidualna droga może stać się początkiem sukcesu.
BLIŹNIĘTA - 21.05. - 21.06. - Należałoby działać bardzo ostrożnie, choć na 
pierwszy rzut oka sprawa wygląda dosyć niewinnie. To może chłodna kalkulacja i 
rozsądne rady doświadczonych współpartnerów w interesach. Dzięki temu unik
niesz pułapek...
RAK - 22.06. - 22.07. - Nie będzie łatwo przekonać najbliższych, że Twoja moty
wacja nie wypływa z egoistycznych pobudek. Kiedy jednak już się to stanie, zniknie 
poczucie izolacji, a związki z  rodziną staną się podstawą nowego przedsięwzięcia. 
LEW - 23.07. - 23.08. - Jeżeli wyczujesz sytuację i w miarę szybko podejmiesz 
decyzję - może to zmienić Twoje życie. Wymagać to jednak będzie odcięcia się od 
przeszłości i zmiany przyzwyczajeń. Będziesz miał z  tym trudności, pomoże Ci jed
nak osoba, która od dawna stoi przy Twoim boku.
PANNA - 24.08. - 22.09. - Poczujesz się odpowiedzialny za sprawy, które dotyczą 
Cię tylko pośrednio. Spróbuj nabrać do nich dystansu, bo inaczej nie pomożesz 
żadnej ze stron. Wkrocz w sposób zdecydowany, ale pozbawiony agresji. W rezul
tacie zainteresowani będą Ci za interwencję wdzięczni.
WAGA - 23.09. - 23.10. - Staniesz przed dylematem czy wolny czas poświęcić na 
rozkręcenie nowego interesu, czy spędzać więcej czasu z rodziną. Tym razem nie 
pomoże zwykła kalkulacja, posłuchaj raczej intuicji.
SKORPION - 24.10. - 22.11. - Czeka Cię wydarzenie, które podziała na Ciebie ja k  
prawdziwy zimny prysznic. Lekcja będzie gorzka, ale za to zapamiętasz ją  na dłu
go. Podziel się tym doświadczeniem z osobą, którą czekają podobne przejścia. 
STRZELEC 23.11. - 21.12. - Będziesz miał okazję do zademonstrowania swoich 
zdolności przywódczych, dzięki którym i tę trudną i skomplikowaną sprawę dopro
wadzisz do końca. Spróbuj tym razem nieco łagodniej traktować osoby, które Ci w 
tym zwycięstwie pomogły...
KOZIOROŻEC - 22.12. - 20.01. - Poczujesz się rozdrażniony zmianami, które 
wniosą w Twoje życie bałagan. Na szczęście wszystko dość szybko się ułoży i pro
blemy nie zdążą wytrącić Cię z codziennego rytmu.
WODNIK - 21.01. - 19.03. - Będzie okazja do poszerzenia horyzontów myślowych 
- jakieś kursy, wyjazdy szkoleniowe, spotkania z ciekawymi ludźmi. Jeśli tylko wy
korzystasz nowe doświadczenia, będziesz o pół kroku przed konkurencją.
RYBY - 20.02. - 20.03. - Nie licz na pomoc z zewnątrz - ważne w jaki sposób Ty 
sam spojrzysz na problem i ja k  się z nim uporasz. Będziesz musiał przestawić my
ślenie na inne tory, ale przyjdzie Ci to z większą niż się spodziewałeś łatwością.

W garniturze 
w karnawale

Póki trwa karnawał kilka słów o jeszcze jednym, bar
dzo w tym sezonie modnym trendzie na wieczór. Jeżeli 
znudziły się już Wam małe czarne i jeżeli chcecie za
skoczyć resztę pań, a i panów przy okazji, zjawcie się w 
... garniturze. Garnitur na wieczór to coś, co się nosi. 
Wiele ich było w kolekcjach wielkich krawców, ale nie 
jest to ślepa chęć do upodobniania się do mężczyzn. 
Damskie garnitury są bardzo złagodzone, spodnie są 
często zapinane z boku lub z tyłu, nigdy nie nosi się do 
nich koszul, krawatów czy koszulowych bluzek. Naj
częściej pod marynarką- wciętą, często o smokingowym 
kroju, nie nosi się nic! Niekiedy skąpy gorsecik lub 
ozdobny stanik. Materiały najczęściej błyszczące - atłas, 
jedwab, ale też syntetyki lejące, dobrze się układające. 
M ogą być aksamity, welury. Spodnie bywają szerokie, 
na wysokiej talii, ale też wąskie “cygaretki”. Do nich 
koniecznie buty lub botki na wysokich obcasach. Nie 
zdziwcie się, kiedy na ekskluzywnym balu dostrzeżecie 
mężczyznę w wieczorowej spódnicy, bo to też lansowa
li kreatorzy mody...

W różka

Rybnickie puzzle

Wiórki kokosowe to, obok orzechów
migdałów, smaczny i łatwy w uży

ciu "surowiec" do wypieku ciasteczek
i ciast, doskonały dodatek do mas tor
towych. Dziś więc kilka kokosowych 
słodkości.

Najpopularniejsze: kokosanki 
5 białek
25 dkg cukru pudru 
25 dkg wiórków kokosowych 
cukier waniliowy

Białka ubijać na parze dodając cu
kier puder i cukier waniliowy. Do ubi
tych białek wsypać kokos - delikatnie 
wymieszać. Na wyłożoną mocno na
tłuszczonym papierem blachę nakła
dać "kupki" kokosowej masy. Piec ok. 
15 minut w mocno nagrzanym pie
karniku /ok. 200 stopni/. Wykładać 
na papierze na mokry stół - łatwo 
będzie nam zdejmować ciasteczka.

Z wiórków kokosowych można przy
gotować

bardzo dobrą masę do tortu: 
25 dkg wiórków kokosowych 
25 dkg masła 
3 /4  szklanki czystej wódki 
20 dkg cukru pudru 
12,5 dkg grysiku /trochę więcej niż 
pół szklanki/

Masło rozetrzeć z cukrem na puszy
stą masę, stopniowo dodawać kokos, 
potem grysik. Ciągle mieszając, po
woli wlewać alkohol. Tak przygoto
waną masę włożyć do garnka, przy
kryć i zostawić na kilka godzin w 
chłodnym miejscu. Doskonała do 
"ciemnych" ciast.

Kuleczki kokosowe
nie wymagają pieczenia.
Oto przepis:
30 kg masła 
20 dkg cukru pudru
2 żółtka
2 łyżki gęstej śmietany 
2 łyżki kakao 
1 paczka herbatników 
8 łyżek wiórków kokosowych 
1 łyżka rodzynków

Masło utrzeć z cukrem, dodając po 
1 żółtku. Masa musi być puszysta. 
Następnie dodać kakao, 5-6 łyżek 
wiórków kokosowych, rozkruszone 
herbatniki, rodzynki, śmietanę - wszy
stko dobrze wymieszać. Formować 
kulki, otaczać je w wiórkach kokoso
wych, układać na tacy. Wstawić na 
kilkanaście minut do lodówki - do "za
krzepnięcia".

W szponach Maga
Znudzony ojczystą A nglią młody cy

nik Nicholas Urfe w poszukiwaniu no
wych wrażeń wyjeżdża do Grecji i tam, 
pod jej słonecznym niebem, staje się 
pionkiem w nieprawdopodobnej “zaba
wie w boga”. Dziwny starszy pan przy 
pomocy opłaconych ludzi igra z uczu
ciami Nicholasa i jego wyobrażeniami 
o samym sobie. Anglik bezskutecznie 
szuka wyjścia z labiryntu niezwykłych 
w ydarzeń, w który go wepchnięto... 
Lato w Grecji zmieni jego życie - choć 
nie w sposób, w jaki on sam starał się 
to osiągnąć.
“M ag” Johna Fowlesa to książka - ła
migłówka, bardzo literacka, wciągają
ca czytelnika w grę równoległą do tej, 
w której uczestniczy główny bohater. 
Książka gruba, na długie zimowe wie
czory... /mch/
John Fowles, “Mag”. Dom Wydaw
niczy Rebis
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Zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów i zmiany tytułów. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

NASZ ADRES: 4 4 -2 0 0  
Rynek 12a (oficyna) 
Skrytka pocztowa 96 

tel./fax 28-825 
Biuro czynne 9 .00 -17 .00

Zdjęcie 
z album u czytelników
Zapraszamy naszych Czytelników do wspólnego oglądania zdjęć. W ystarczy 

przyjść do redakcji z ciekawym zdjęciem, które po opublikowaniu zwrócimy. /Moż
na też wrzucić je do naszych "żółtych skrzynek"/. Raz w miesiącu autora najsym
patyczniejszego lub najbardziej "odjazdowego" zdjęcia firma "EKSPRES 
FUJI", Rybnik, ul. Reja 2, nagrodzi bezpłatnym wywołaniem i wykonaniem 
odbitek z rolki filmu.

TY G O D N IK  S A M O R Z Ą D O W I

Pod znakami zodiaku

Fatałachy z naszej szafy

Nowa łamigłówka - nowe szanse! Dziś pierwszy fragment, w kolej
nych tygodniach zamieścimy trzy pozostałe. Należy złożyć je w ca
łość, nakleić na kartkę i przysłać do redakcji lub wrzucić do którejś z 
naszych “żółtych skrzynek”. Wśród autorów prawidłowych rozwią
zań rozlosujemy dwie nagrody pieniężne wartości 20 zł każda. 
Zapraszamy do zabawy!

PALCE LIZAĆ 
czyli kuchnia Joli


