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Spółdzielnia "Wierzbowa”

Innych ofert brak...
Sytuacja zorganizowanego budownictwa mie

szkaniowego w Rybniku jest odbiciem stanu tej 
dziedziny gospodarki w kraju. Od dawna już nie 
oddano w naszym mieście ani jednego nowego 
mieszkania spółdzielczego, dlatego też każda ini
cjatywa mieszkaniowa wzbudza zrozumiale za
interesowanie.

- Agencja - mówi jej szefowa Róża Kor
bel - spełnia rolą koordynatora działań 
spółdzielni, miasta, wykonawców i po
zostałych instytucji zaangażowanych w 
to przedsięwzięcie. Realizujemy też za
dania spółdzielni, bo choć je j struktura 
jes t taka ja k  innych spółdzielni, prezes 
i zarząd pracuje społecznie i trzeba im 
pomóc. Nie jes t również łatwe pogodze
nie wszystkich spółdzielców, bo ich chę
ci nie zawsze idą w parze z możliwościa
mi. W Polsce działa aktualnie 8 podobnych

Nic inaczej było w przypadku powsta
nia spółdzielni mieszkaniowej, znanej 
dziś pod nazwą “Wierzbowa”. Jej po
wołanie było efektem współpracy Agen
cji Wspierania Inicjatyw Mieszkanio
wych, której patronuje programowo 
amerykańska Fundacja Spółdzielczości 
Mieszkaniowej i władz samorządowych 
miasta. Zgodnie z ustawą o zmianie nie
których warunków przygotowania inwe
stycji budowlanych miasto zobowiązało 
się do uzbrojenia terenu przy ulicy 
Wierzbowej, który spółdzielnia wykupi
ła pod budowę osiedla domków szere
gowych. Aktualnie spółdzielnia skupia 60 
osób. Osiedle będzie budowane etapami - 
pierwszy przewiduje rozpoczęcie jeszcze 
w tym roku budowę 14 domów, w dru
gim etapie, ale również w roku bieżącym 
rozpoczęta zostanie budowa kolejnych 
23 budynków, zaś docelowo program 
przewiduje 110 domków. Projekty są 
zróżnicowane pod względem powierzch
ni, która wynosić będzie od 100 do 300 
m kw. Wybór zależy oczywiście od 
zasobów finansowych... Wykonawcę 
pierwszych domów będzie RPBI, a 
prace rozpoczną się jak tylko pozwolą 
na to warunki atm osferyczne. Domy 
będą ogrzewane gazem lub energią 
elektryczną, a w projekcie zwrócono 
szczególną uwagę na ich izolację, by 
uciekało jak  najmniej ciepła.

Inw estorów  przedsięw zięcia jes t 
dwóch - spółdzieln ia “W ierzbow a”

Organizatorzy przepraszają za mylną 
datę wydrukowaną na plakatach

Tuk wyglądał plac budowy w listopadzie ubiegłego roku

oraz, ze w zględu na wykonawstwo 
ca ło śc io w ej in fra s tru k tu ry , m ia
sto . Przygotowanie inwestycji, trw a
ło około roku, w tej chwili jest już  
gotowa pełna dokumentacja technicz
na, a pozw olenie na budowę pierw
szych 14 domków spółdzielnia otrzy
mała we wrześniu ub. roku. Wtedy też 
miasto przystąpiło do uzbrojenia te
renu. Dotąd w ykonano kanalizację 
deszczow ą i sanitarną pod w iększo
ścią terenu osiedla, ale zima nie po
zw oliła na razie na kontynuację prac. 
W tym roku zostanie ogłoszony prze
targ na w ykonanie wodociągu i in
stalacji elektrycznej, a więc uzbroje
nie dokonywane będzie sukcesywnie.

podobnych agencji, które zamierzają zresztą się 
zrzeszyć. Ostatnio, jako ich przedstawi
ciele, zostaliśmy zaproszeni do Waszyng
tonu przez amerykańską agencję rządo
wą USAID, która sponsorowała program 
budownictwa jednorodzinnego, a także 
fundację Cooperative Housing Funda
tion (CHF), która program przygotowa
ła. Okazało się, że jest on realizowany 
tylko w Polsce...

Spółdzielnia jest ciągle otwarta dla 
nowych członków. Możliwość wpływu 
na kształt swojego domu, jego wyposa
żenie czy metraż, może być dla wielu lu
dzi ofertą atrakcyjną. Szczególnie, że in
nych nie ma...

/r/

Teatr Ziemi Rybnickiej, niedziela 3 marca, godz. 16.00
Gwiazdy “Piwnicy pod Baranami”

J a c e k  W ó jc ic k i,
Beata Rybotycka

Dwie pierwsze osoby, które zgłoszą się redakcji 
z aktualnym numerem “Gazety Rybnickiej ” otrzymają 
zaproszenie na koncert ufundowane przez organizato
rów - Agencję Artystyczną “M enager” z Chorzowa.

Wicewojewoda Zygmunt Machnik (z prawej) zwiedza miasto 
w towarzystwie wiceprezydenta Mariana Adamczyka

Wizyta wicewojewody
W ub. środę gościł w Rybni

ku w icew ojew oda katow icki 
Zygmunt M achnik.

Odwiedził Urząd Rejonowy, gdzie 
jego kierownik Tadeusz Pruszkowski 
poinformował wicewojewodę o proble
mach bazy lokalowej urzędu. Rozma
wiano m.in. o konieczności remontu 
budynku prokuratury, a także mniejsze
go budynku w sąsiedztwie dawnego 
starostwa, który powoli niszczeje. Roz
mawiano także o wykorzystaniu pomie
szczeń po kolumnie transportu sanitarnego

sanitarnego. Tematem dyskusji były też 
problemy związane z następnym eta
pem reformy administracyjnej.

W Urzędzie Miasta wicewojewoda
 Machnik spotkał się z prezydentem 
Józefem Makoszem i członkami Zarzą
du Miasta. Gościa zapoznano z ponad
lokalnymi działaniami miasta, mający
mi związek z zadaniami administracji 
państwowej, takimi jak drogi czy służ
ba zdrowia. W towarzystwie wicepre
zydenta Mariana Adamczyka wicewo
jewoda zwiedził centrum miasta oraz 
obejrzał ekspozycję w Muzeum. /r/

Następny numer "Gazety Rybnickiej" 
z datą 8 marca ukaże się 

z dodatkiem poświęconym zdrowiu kobiet

EKO wspomaga rodzinę z Kazachstanu
W  poprzednim numerze "GR" 

pisaliśmy o sprowadzonej do Ryb
nika ro d z in ie  z Kazachstanu . 
Chociaż na razie M ar ia  i Julia 
Z inkowskie  mieszka ją  w Domu 
Opieki Społecznej na Żużlowej, 
na najb liższy rok mają już ure
gulowane płatności czynszowe. 
Z a k ła d  Usług  S a n i ta rn y c h  i

O czyszczan ia  Miasta EKO s.c. 
zadek la row a ł przyjęcie na sie
bie obow iązku  p łacenia  przez 
rok czynszu przydz ie lonego tej 
rodzin ie mieszkania. W  in forma
cji przesłanej do Urzędu Miasta 
Spółka EKO zaapelowała też do 
innych za k ła d ó w  o udz ie len ie  
podobnej pomocy. / a /

MIESIĘCZNY
ZA DARMO!

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

Kartki w ezm ą udział w losowaniu,

a nagrodą będzie DARMOWY BILET 
M IESIĘCZNY KOMUNIKACJI 
MIEJSKIEJ NA TERENIE RYBNI
KA NA MAJ 1996 R.
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Służba Transportu Zbiorowego

Zmiany w kursowaniu autobusów
Wprowadzone zostają dodatkowe kursy w dni nauki szkolnej.

1. Linia 442 Rybnik Pl. Wolności - Raszowiec - Boguszowice Sztolniowa -
Ligota - Rybnik dworzec autobusowy odjazdy:
Pl. Wolności 6.35
Boguszowice Sztolniowa 6.59
Raszowiec 7.07
Ligota gospoda 7.12
Rybnik Pl. Wolności 7.23
Rybnik d.a 7.33

2. Linia 500 Rybnik - Niedobczyce - KWK Marcel.
odjazdy z Rybnika 6.55, 7.50, 13.10
odjazdy z KWK Marcel 7.20, 8.15, 13.45

Zmieniono godziny odjazdów w oparciu o skierowane do STZ wnioski pasażerów:
1. linia 441 Rybnik Grabownia przyśpieszono o 20 minut powrót z Grabowni 

z 21.20 na 21.00
2. linia 500 odjazdy z KWK Marcel opóźniono o 5 minut z godz. 6.00 na 6.05, 

14.00 na 14.05 i 22.45 i 22.50
odjazdy z Rybnika Pl. Wolności (od dnia 4 marca) przyśpieszony 
z godz. 6.40 na godz. 6.30, oraz opóźniono odjazd z godz. 22.20 na 22.25

3. linia 595 Rybnik - Kłokocin opóźniono odjazd z Rybnika o 25 minut tj. 7.15 na 7.40 
Linia 587 przystanek Rybnik Kominka zostaje przeniesiony na ul. Budowlanych.

W związku z przystąpieniem do opracowania rozkładu jazdy 
na okres komunikacyjny 1996/1997 prosimy o składanie wnio
sków i uwag, dotyczących zmian kursowania autobusów w ter
minie do 5 kwietnia 1996 r.

O płacalne posunięcie
Już po dwóch miesiącach od m o

mentu powołania Służb T ranspor
tu Zbiorowego koszty K om unika
cji M iejskiej w Rybniku w yraźnie  
się zm niejszyły. Zrzeszone w M ię
dzygminnym Związku Kom unikacyj
nym poszczególne gminy obciążane 
były jed n ak o w o , bez w zg lędu  na 
wpływy uzyskane z danego terenu. 
Obecnie wszystkie wpływy uzyskane 
dzięki przewozowi pasażerów bezpo
średnio w pływ ają do kasy miasta. Za
oszczędzoną kwotę uzyskano po roz
liczeniu kosztów i przy znanych obe
cnie wpływach. M iała na to wpływ

również rezygnacja z pośrednika przy 
sprzedaży biletów  miesięcznych.

Ale Służby Transportu Z biorow e
go w dalszym ciągu planują  zmiany. 
Już teraz na wniosek grupy pasaże
rów zmodyfikowano niektóre rozkła
dy jazdy, dobrze przyjęła się nowa 
linia 500. Planowane je s t w prow a
dzenie tablic inform acyjnych z na
zwami ulic na przystankach i zmiany 
tras n iek tórych  lin ii. Od kw ietn ia  
w prowadzone będą też nowe ozna
czenia na sieciow ych biletach m ie
sięcznych.

/a /

Za zarobione pieniądze...
Na ostatniej sesji Rada M iasta 

przyjęła uchwałę w sprawie środków  
specjalnych jednostek budżetowych 
miasta.

Środkami specjalnymi są m.in. do
chody uzyskiwane z wynajmowania po
mieszczeń, dobrowolnych wpłat, opłat 
za wydawanie duplikatów świadectw 
szkolnych, opłat za prowadzenie kur
sów, dodatkowych zajęć, opłat za ba
dania kierowców, lekarskie i laborato
ryjne. Fundusze z tego tytułu wypraco
wać mogą m.in. szkoły podstawowe, 
zasadnicze i średnie, MDK, Ogniska 
Pracy Pozaszkolnej, Zakład Lecznictwa 
Ambulatoryjnego. W uchwale znalazł 
się również zapis mówiący o przezna
czeniu środków specjalnych. Z uzyskanych

uzyskanych dzięki własnej przedsiębiorczości 
pieniędzy placówki mogą finansować 
np. niewielkie remonty, zakup pomocy 
naukow ych  i pom oc so c ja ln ą  d la  
uczniów (szkoły) zakup leków (Zakład 
Lecznictwa Ambulatoryjnego), waka
cyjny wypoczynek dzieci objętych opie
ką Ognisk Wychowawczych.
- Jest to w zasadzie uchwala porządku

jąca. Takie środki do tej pory wszystkie 
placówki zdobywały i przeznaczały zgo
dnie z teraźniejszymi zapisem. Zresztą 
wśród dyrektorów szkół ju ż  od kilku lat 
modna jes t postawa dyrektor - menadżer, 
który dba też pod  względem finansowym  
o swoją placówkę - powiedział dyrektor 
Miejskiego Zarządu Szkół i Przedszkoli 
Wojciech Niedziałkowski. /a/

Ekologia i my

Szanujm y wodę!
Polska należy do krajów o bardzo niskich 

zasobach wody. Każdy wie co oznacza brak 
wody. Z tych powodów wodę należy nie 
tylko oszczędzać ale i szanować jak najwięk
szy skarb. Nigdy i nigdzie nie możemy po
zwolić sobie na marnotrawstwo wody. 
Musimy wyrobić w sobie szczególną wraż
liwość na sposób gospodarowania wodą w 
naszych domach, natomiast wszystkie prze
cieki wody zauważone poza domem powin
niśmy zgłaszać odpowiednim służbom. 
Domowe przecieki z zepsutych kurków i 
uszkodzonych spłuczek trzeba natychmiast 
likwidować. Nauczmy się korzystać z ką
pieli pod prysznicem, a nie w wannie, to 
pozwoli na dużą oszczędność wody. Nie 
zmywajmy naczyń pod bieżącą wodą unikajmy

unikajmy prania małych ilości bielizny, zacze
kajmy na pełny wkład pralki, taki jak poda
no w instrukcji pralki. Zawsze analizujmy 
czy konieczne jest włączenie prania wstęp
nego.

Latem powstaje problem podlewania 
ogródków. Musimy pamiętać o tym, że nie 
należy podlewać w czasie upałów lub gdy 
wieje wiatr. Wtedy następuje silne odparo
wanie wody z powierzchni ziemi i nie do
chodzi ona do korzeni roślin, a więc zuży
wamy wodę nie osiągając pożądanego celu. 
Ważne jest także, aby myć samochody wodą 
z wiaderka, a nie bieżącą doprowadzaną 
wężem. Hasło: “Szanujmy wodę!” musimy 
wszyscy wprowadzać w życie już dziś!

W anda Świeża

Macro - obawy
Wiadomość o chęci zainstalowa

nia się w naszym mieście firmy 
“Macro, Cash and Carry” wywo
łało poruszenie wśród właścicieli 
rybnickich sklepów i hurtowni.

Ewentualne powstanie wielkiej hur
towni odebrali oni jako zagrożenie wła
snych interesów. Wyraz swemu nieza
dow oleniu dali na spotkaniu, które 
odbyło się w ub. sobotę w sali Cechu 
Rzemiosł Różnych. Przybyło na nie kil
kadziesiąt osób, które w swoich opi
niach krytycznie odniosły się przede

Rada Miasta, przyjmując propozycję 
Kierownika Urzędu Rejonowego, za
warła z nim porozumienie dotyczące 
przejęcia realizacji zadań zleconych 
administracji rządowej wynikających z 
ustawy o zwalczaniu gruźlicy. Ponieważ 
choroba ta została uznana za chorobę 
społeczną, podlega obowiązkowemu 
leczeniu. Obecnie gmina, a nie Urząd 
Rejonowy ma obowiązek umieszcza
nia chorych na gruźlicę w szpitalach, 
sanatoriach, itp. zakładach, z obsza
ru gmin Jejkowice, Świerklany oraz 
sołectwa Zwonowice w gminie Lyski: 
- Na terenie Rybnika, znajduje się prze
ję ta  obecnie przez m iasto poradnia  
przeciwgruźlicza, z której chorzy korzystają

wszystkim do poczynań w tej materii 
władz samorządowych. N iepokojącą 
rybnickich handlow ców  wiadomość 
podaliśmy przy okazji omówienia zmian 
planu zagospodarowania przestrzenne
go miasta. Teren, gdzie hala “Macro, 

Cash and Carry “ 
ma stanąć, jest 
terenem prywat
nym. Założenia 
p lanu  p rze
strzennego po
zw ala ją  inw e
storowi na pew
ną  sw obodę 
działania, wpro
wadzając tylko 
form ułę w ska
zującą na pro
jektowany spo
sób użytkow a
nia terenu. Mia
sto nie m oże 

zbyt głęboko ingerować w konkretny 
sposób zagospodarowania terenu przez 
prywatnego właściciela. Plan zresztą 
jest do publicznego wglądu, do publicz
nej wiadomości podaje się też wszelkie 
jego zmiany.

Na spotkanie zaproszono prezesa rybn
ickiej Izby Handlowo-Przemysłowej

korzysta ją . Teraz pieniądze na leczenie prze
kazywane były przez województwo do 
Urzędu Rejonowego, który i tak musiał 
przekazyw ać j e  nam. A by zapobiec  
zbędnemu krążeniu funduszy, Urząd 
Miasta zawarł umowę o przejęciu tego 
zadania zleconego i tak od tej chwili wo
jewództwo będzie bezpośrednio przeka
zywać fundusze na zwalczanie gruźlicy 
Zakładowi Lecznictwa Ambulatoryjne
go. Natomiast same działania podejmo
wanie w celu wykrywalności zachoro
wań i późniejszego leczenia - nie zmie
niły się - powiedział dr Bolesław Pie
cha, przewodniczący Komisji Zdrowia 
Rady Miasta.

/a/

Andrzeja Żylaka, który próbował stu
dzić nastroje, namawiając do spokojnej 
i rzeczowej dyskusji. Poinformował też, 
że Izba Handlowo-Przemysłowa nie 
zajmuje w tej sprawie oficjalnego sta
nowiska. Podkreślił jednak, że miasto 
działa zgodnie z prawem i przepisami 
oraz interesem społecznym. “Macro, 
Cash and Carry” może być miejscem 
zatrudnienia wielu ludzi, może też być 
konkurencją dla niewielkich podmiotów 
gospodarczych, ale to każdy rozsądny 
przedsiębiorca musi brać pod uwagę. 
Konkurencja jest jednym z elementów 
gry rynkowej i trudno będzie od tego 
uciec.

Prezes A. Żylak, jako członek Regio
nalnej Rady Gospodarki, przy okazji 
spotkania w Katowicach rozmawiał na 
temat tych problemów z prezesem Za
rządu Naczelnej Rady Zrzeszeń Prywat
nego Handlu i Usług Grażyną Karnas i 
wiadomo, że instytucja ta interesuje się 
działalnością firmy “Macro, Cash and 
Carry” na terenie Polski. /r/Prezes Izby Handlowo-Przemysłowej Andrzej Żylak 

próbował studzić nastroje... Zdj.: sol

Nowe zadanie miasta

Poprzez trwający właśnie 40 dniowy 
okres wielkopostny społeczność kato
licka przygotowuje się do święta Zmar
twychwstania. Skupieniu i refleksji słu
żą wielkopostne rekolekcje, przygoto
wywane przez kościoły dla swoich pa
rafian. Nauki rekolekcyjne prowadzo
ne są dla poszczególnych stanów i grup 
wiekowych.

Rybnickie Duszpasterstwo Akade
mickie zaprasza wszystkich studentów 
i nauczycieli akademickich na rekolek
cje wielkopostne, które odbędą się w 
kościółku akademickim przy ul. Gliwic
kiej na terenie parafii Matki Boskiej 
Bolesnej. Nauki związane będą z litur
gią godzin (modlitwą brewiarzową).

Rekolekcje rozpoczną się dziś tj. w 
piątek 1 marca o godz. 19.00. Kolej
ne nauki w sobotę, 2 marca również 
o godz. 19.00 oraz w niedzielę 3 mar
ca o godz. 11.00.

Rekolekcje prowadzić będzie o. To
masz Kwiecień, dominikanin z Krakowa

 związany z tamtejszym środowiskiem 
duszpasterstwa akademickiego. /r/

Rekolekcje
wielkopostne
dla środowiska 
akademickiego

Parlament Dzieci i Młodzieży
Istniejemy już ponad pięć lat. 

Staramy się pomagać dzieciom 
i młodzieży, która nie radzi so
bie z problemami w szkole, w 
domu czy na podwórku.

Na sesjach Sejmiku Uczniow
skiego, chcemy nawiązać z nimi 
kontakt. Nie jest to łatwe, bo... nie
wielu uczniów chce się tymi proble
mami podzielić. W ydaje się, że 
wszystko jest w porządku. Czy aby 
na pewno?

Dziś podszedł do ciebie wyro
śnięty postrach szkoły i wyłudził 
złotówkę. Nie przejmuj się i nie 
mów nikomu. Jutro wyłudzi 2 zł...

*Olka pobiła pijana matka. Po
szedł posiniaczony do szkoły. Kla
sie powiedział, że się przewrócił. 
Po co rozgłaszać sprawę, oberwę.

*Majka poszła do szkoły średniej. 
Tam poznała nowych kolegów i ko
leżanki, wkrótce zaczęła palić i pić 
alkohol, chciała się z tego wyrwać 
ale...

Trudno tych ludzi zrozum ieć. 
Boją się mówić. Dlaczego? Prze
cież g ło śno mówi się o homoseksu
alizmie, pornografii, środkach an
tykoncepcyjnych itp. Tego ludzie 
się nie wstydzą. Może chcia łby z 
k im ś porozmawiać, ale... Może ta

rozmowa sprawi, że będziesz miał 
odwagę powiedzieć: nie będziesz 
mnie bić, nie będziesz wyłudzać 
ode mnie pieniędzy, nie będę pić 
alkoholu i narkotyzować się.

My służymy pomocą w kontynu
owaniu tych działań. Służymy infor
macją, choć nie tylko. Najbardziej 
jednak zależy nam na tych, którzy 
nie mają tak silnej woli i nie umieją 
sami przeciwstawić się przemocy. 
Tu pojawiamy się my - posłowie 
Parlamentu Dzieci i Młodzieży.

Może się do nas zgłosić każdy, kto 
nie radzi sobie z problemami w domu 
czy w szkole. Skontaktować się mo
żecie z nami za pośrednictwem “Ga
zety Rybnickiej” pisząc na jej adres 
lub telefonicznie w każdą środę od
15.30 do 18.00 pod nr tel. 24-088. 
Biuro parlamentu m ieści się w Mło
dzieżowym Domu Kultury przy 
ul.Broniewskiego 23 (pawilon Wan
da). Odpowiemy na każdy list, a 
najciekawsze opublikujemy na ła
mach tej gazety zachowując jedno
cześnie anonim owość czytelnika.

“G dzieś tam jest gwiazdka na nie
bie, której Ty nie dosięgniesz a 
m ógłbyś” .

Biuro PDi M w każdą środę od
15.30 do 18.00, tel. 24-088

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5
2

L is ty  d o  re d a k c ji

Po cegielni...
Jestem mieszkanką Rybnika. Od daw

na interesuje mnie teren byłej cegielni 
w centrum Rybnika. Teren ten od dłu
giego ju ż  czasu stał się miejscem spo
tkań ludzi m arginesu społecznego. 
Oprócz tego niekulturalni ludzie, którzy 
chcą zaoszczędzić trochę grosza za wy
wóz śm ieci robią sobie tam właśnie 
wysypisko.

Służby miejskie pod  starą wiatą prze
chowują żwir i sól, który wykorzystują 
do zabezpieczenia ulic w okresie zimy. 
Chcę nadmienić, że sól zaczyna zagra
żać naszej zieleni.
Uważam, że władze miasta powinny  
zainteresować się terenem nieużytecz
nym - ale bardzo zielonym i wygospo
darować tam teren rekreacyjny. Na 
pewno ucieszyłoby to mieszkańców Ryb
nika a szczególnie dzieci, które ju ż  tak 
chętnie (szczególnie zimą) korzystają z 
"Parku na Wzgórzu". Połączenie tych 
dwóch wspaniałych terenów stałoby się 
prawdziwymi "płucami Rybnika ”.

Mieszkanku i stała czytelniczka 
(Imię i nazwisko 

do wiadomości redakcji)



Powstało Regionalne Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej

Zdrowie we własnych rękach
Wprawdzie siedzibą towarzystwa 

będzie Rybnik, a konkretnie Tere
nowa Stacja Sanitarno-Epidemiolog
iczna w naszym mieście, ale dzia

łalność prowadzona będzie również 
na terenie pobliskich Żor i Le
szczyn.

Celem towarzystwa jest szeroko 
pojmowana promocja zdrowia, a 
szczególny nacisk zostanie położo
ny na pracę z dziećmi i młodzieżą, 
przede wszystkim na uświadomie
nie jej takich zagrożeń jak narko
mania czy alkoholizm.
- Musimy zdać sobie sprawę -mówi 
wybrana na przewodniczącą towa
rzystwa Danuta Mrozek - że na
sze zdrowie zależy od sposobu by
cia i życia. Jeżeli będziemy racjo
nalnie się odżywiać, nie nadużywać 
alkoholu, jeżeli odstawimy papiero
sy i częściej będziemy się ruszać, 
unikniemy wielu zdrowotnych pro
blemów. To chcemy ludziom uświa
domić. Chcielibyśmy to robić nowo
cześnie, na miarę czasów w jakich  
żyjemy.

Weźmy zdrowie w swoje ręce - te słowa mogły
by przyświecać założeniom programowym Re
gionalnego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej, 
powołanego przed paroma dniami w Rybniku.

W kwietniu zorganizowane zo
staną kolejne Rybnickie Dni Pro
mocji Zdrowia. Sali użyczy już tra
dycyjnie Cech Rzemiosł Różnych. 
Oprócz części teoretycznej tzn. wy
kładów czy prelekcji, będzie rów
nież degustacja zdrowej żywności. 
- W ramach działalności towarzy
stw a  -kontynuuje D. M rozek - 
chcielibyśmy wznowić cykl wykła
dów dotyczących patologii, a także 
włączyć dyrektorów większych za
kładów pracy do działań na rzecz 
promocji zdrowia wśród załóg.

Zastępcą przewodniczącej zarzą
du R egionalnego Tow arzystw a 
Oświaty Zdrowotnej w Rybniku 
został wybrany dr Bolesław Piecha, 
przewodniczący Komisji Zdrowia 
Rady Miasta, tak więc niewątpliwie 
dojdzie do współpracy towarzystwa

i samorządu w tak ważnej jak stan 
zdrowia mieszkańców miasta spraw

ie. W skład zarządu towarzystwa 
weszli również: Wanda Świaczny 
/sekretarz/, Małgorzata Grabow
ska /skarbnik/ Iwona Chmielińska, 
Krystyna Sosna i Andrzej Rula 
- specjalista do spraw nieletnich Re
jonowej Komendy Policji w Ryb
niku. By ułatwić współpracę ze śro
dowiskiem szkolnym, do zarządu 
towarzystwa wejdzie prawdopodob
nie jeszcze przedstawiciel Delega
tury Kuratorium Oświaty w Rybni
ku.

Jak mówi przewodnicząca Danu
ta Mrozek, towarzystwo jest otwar
te na wszelkie nowe pomysły i for
my działania...

/r/

W ystawa alterantywnych źródeł ciepła

Stulatka z Orzepowic

Solenizantka z. również sędziwą siostrą podczas wręczania listu 
gratulacyjnego przez prezydenta Józefa Makosza. Z d j .: sol

Ta wystawa trwała zbyt krótko. 
Nie wszyscy zainteresowani zdążą 
ją  obejrzeć... - można było usłyszeć 
wśród zwiedzających ekspozycję 
pod nazwą “Alternatywne źródła 
ciepła”. Jej otwarcie w ub. piątek 
zgromadziło w hallu teatru wiele za
interesowanych osób, a ponieważ 
inicjatorem wystaw y było miasto, 
oficjalnego otwarcia dokonał pre
zydent Józef Makosz. Obecni byli
także: przewodniczącą Rady Mia
sta Urszula Szynol, wiceprezydent 
Marian Adamczyk, naczeln ik  
W ydziału Ochrony Środow iska 
Irena Kułach, a także p rzew o
dnicząca Komisji Ekologicznej 
RM Maria Krystyna Kulawik, 
która pełni również funkcję prze
wodniczącej takiej komisji w Sejmiku

Grzejące obrazy

Duże zainteresowanie wzbudzały kominki na drewno 
oraz...

Sejmiku Samorządowym. Obecny był 
również kierownik Urzędu Rejono
wego Tadeusz Pruszkowski oraz 
przedstawiciele władz samorządo
wych okolicznych gmin. Zaangażo
wanie władz samorządowych w 
organizację wystawy świadczy o 
tym, jak  bardzo miastu problem 
ograniczenia niskiej emisji leży na 
sercu. Upłynie jednak pewnie tro
chę czasu nim przedstawione na 
wystawie propozycje znajdą po
wszechne zastosowanie, szczegól
nie w indywidualnym budownic
twie. Dwudziestu wystawców poka

zało u rząd zen ia  
grzew cze na gaz, 
olej, drewno, ener
gię elektryczną oraz 
piece na tradycyjny 
węgiel, ale o wyso
kich param etrach. 
Z w iedzający  byli 
szczególnie zainte
resowani mniej zna
nymi sposobami 
ogrzewania: podłogo
wym, sufitowym, pa
nelami grzewczymi, 
kominkami na drew
no, piecami na propan 
- butan, instalacjami 
odzyskiwania ciepła 
itp. Pokazane urządze
nia są niewątpliwie 
bardziej życzliwe dla 
środowiska, ciągle jed
nak cena instalacji i pa
liwa nie jest w stanie 
złamać hegemonii 
miału węglowego. Na
leży docenić oczywi
ście działania motywa
cyjne podejmowane 
przez miasto, a więc

przyznawanie bezzwrotnej pożyczki z 
Gminnego Funduszu Ochrony Środo
wiska na modernizację własnego syste
mu grzewczego. System ten prawdopo
dobnie zostanie rozszerzony, prace Ko
misji Ekologicznej trwają a o wszyst
kich zmianach czytelników natychmiast 
poinformujemy. Warto też zainteresować

Piękny bukiet wiosennych kwia
tów wraz z serdecznymi życzenia
mi i koszem smakołyków wręczył 
stuletniej mieszkance Orzepowic 
Annie Stronczek prezydent Józef 
Makosz. Odwiedził on solenizant
kę wspólnie z wiceprezydentem Je
rzym Kogutem, a także członkami 
Rady Dzielnicy z jej przewodniczą
cy m Jerzym Widerą.

...panele grzewcze, które mogą również pełnić funkcję... obrazów.
Zdj.: sol.

zainteresować się liniami kredytowymi urucho
mionymi przez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej za pośrednictwem Banku 
Ochrony Środowiska /pisaliśmy o nich 
w “GR” nr 8 z 23 lutego br./.

W ystawa “Alternatywne źródła 
ciepła” cieszyła się dużym zain
te reso w an iem , choć zagorza li 
“ekolodzy” mieli zastrzeżenia do 
jej nazwy. U w ażają oni, że praw
dziwe alternatywne źródła ciepła 
to energia słoneczna, elektrownie 
na “biały w ęgiel”, a więc wodne, 
a także energia wytwarzana za po
m ocą wiatru.

Na tu i teraz są to oczywiście 
mrzonki, warto więc pomyśleć o 
tych urządzeniach, które są dostęp
ne na rynku, a ich zastosowanie 
może obniżyć n iską emisję pyłów i 
zmniejszyć ilość zanieczyszczeń z 
procesów spalania choćby o kilka 
procent.

Wszyscy zainteresowani ofertą 
wystawiających firm m ogą uzy
skać bliższe o nich informacje w 
W ydziale O chrony Środow iska 
Urzędu Miasta, a także w naszej 
gazecie.

/r/

Pani Anna pochodzi z długo
wiecznej rodziny i nadal jest w do
brej kondycji fizycznej. Setne uro
dziny w Orzepowicach nie są odo
sobnionym przykładem długowiecz
ności mieszkańców tej dzielnicy. W 
poprzednim numerze pisaliśmy też o 
diamentowych godach małżeństwa z 
tej części Rybnika. Czyżby powietrze 
było tam lepsze? /a/

Zdobywamy
sprawność

pieszego
W czwartek 22 lutego w Szkole Pod

stawowej nr 2 w Rybniku odbyły się 
3 niecodzienne lekcje z wychowania 
komunikacyjnego w klasach I - III .

Inicjatorem pokazanych zajęć była 
Grażyna Bojko - nauczyciel-doradca 
nauczania początkowego rybnickiej De
legatury Kuratorium Oświaty, zaś go
ścinności rybnickim nauczycielom uży
czyła dyrektorka SP 2 Jadwiga Zimoń
czyk.

W ychow anie kom un ikacy jne  - 
przedmiot, który zagościł w programie 
szkoły podstawowej w tym roku szkol
nym wymaga sporo wysiłku ze strony 
nauczycieli. Wprawdzie program został 
opracowany przez MEN, jednakże zdo
bycie odpowiednich materiałów i pomo
cy dydaktycznych, które mogłyby w 
stopniu dostatecznym zainteresować 
dzieci i młodzież, leży głównie w gestii 
uczących. Zaproszeni nauczyciele oraz 
policjanci mieli okazję zobaczyć bardzo 
ciekawe lekcje. Pilnie obserwowali też 
pierwszoklasistów, którzy z werwą i 
pom ysłow ością  zdobyw ali ko le jną  
sprawność ucznia, tym razem “PIESZE
GO”. Dzieci już wiedzą jak się zacho
wać bezpiecznie na drodze i tego same
go oczekują od dorosłych kierowców!

Z.G.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5 3



Wiosenne słońce spro
wadziło w środę na uli
cę K orfan tego  w ielu  
p rzechodn iów . Ci, 
którzy zatrzymali się tam 
dłużej około południa, 
mieli okazję wysłuchać 
popisu na trąbce. Przed 
budynkiem poczty mło
dy mężczyzna prosząc o 
datki prezentował swo
je muzyczne umiejętno
ści. Już po pierwszych 
taktach skupił na sobie 
uwagę wszystkich prze
chodniów, a dzięki do
borowi utworów i do
skonałemu wykonaniu 
niewiele osób przeszło 
obok niego obojętnie. 
Nikt nie spytał na jaki 
cel zbierał pieniądze, ale 
widać było, że jego gra i 
promienie słońca wszy
stkim przechodniom po
prawiły humory. /a/

Wygrać graniem

200 rocznica powstania 
hymnu narodowego

Jeszcze
Polska...

A rtu r bierze udział praktycznie co 
roku w różnych konkursach ogólno
polskich i z każdego wraca z wyróż
nieniami. Do Żagania został wy typo
wany przez szkołę jako  jedyny repre
zentant Rybnika - powiedziała nau
czycielka ucznia Maria Warchoł. 
Dotąd jednym z większych sukcesów 
A. Hesa było m.in. zdobycie I miej
sca podczas ubiegłorocznego Mię
dzynarodowego Konkursu Piani
stycznego w Koszycach.

Do nauki gry na fortepianie Artur 
zachęcony został 8 lat temu przez 
ojca - również muzyka. Edukację roz
począł
w wieku 5 lat, a od 1991 roku zbiera 
już plony, z powodzeniem startując 
w różnego rodzaju konkursach. Nie
stety, sukcesy wymagają ciągłej pra
cy, a przez to Artur nie ma zbyt wiele 
wolnego czasu. Zajęcia w dwóch 
szkołach i ćwiczenia wypełniają mu 
cały dzień, tym bardziej, że do szko
ły muzycznej dojeżdża aż zza Wo
dzisławia.

Podczas konkursu w Żaganiu A. Hes,

W Żaganiu kilka tygodni temu odbywał się po 
raz pierwszy Ogólnopolski Turniej Pianistyczny. 
III miejsce zajął w nim uczeń I klasy Szkoły Mu
zycznej II stopnia w Rybniku - Artur Hes.

W przyszłym roku minie dwusetna 
rocznica narodzin pieśni Legionów 
Polskich we Włoszech. Główne uro
czystości obchodów powstania na
szego hymnu narodowego odbędą 
się w lipcu 1997 roku, a ich organi
zatorem jest mający swą siedzibę w 
Zabrzu Oddział Górnego Śląska i 
Zagłębia Stowarzyszenia Miłośników 
Tradycji Mazurka Dąbrowskiego. Z 
inicjatywy stowarzyszenia oraz mie
szkańców Ziemi Gdowskiej, postano
wiono na polach Pierzchowa, w miej
scu urodzin Jana Henryka Dąbrow
skiego wznieść kopiec, który...” bę
dzie po wieczne czasy świadczyć o 
naszym trwaniu i tożsamości”.

Organizatorzy zwracają się z 
apelem do środowisk szkolnych, 
twórczych i organizacji społecz
nych o przyłączenie się do tej pa
triotycznej inicjatywy. W akcji sypa
nia kopca powinna przodować mło
dzież szkolna, harcerce, studenci, woj
sko, a cała akcja ma pomóc społeczeń
stwu sięgnąć do narodowych korzeni i 
państwowego etosu. /r/

podobnie jak wszyscy uczestnicy w jego 
grupie wykonywał fugę Bacha, i 1 część 
sonaty G dur Beethovena. Trzecim do

wolnym utworem ro
mantycznym wybra
nym przez Artura była 
“Prząśniczka” Men
delssohna.
Ta nagroda na Tur

ni eju Pianistycznym 
jest kolejnym etapem 
w muzycznym rozwo
ju  Artura - skomen
towała wyróżnienie 
M.Warchoł.

Sam Artur jest oczy
wiście dumny ze swo
jego sukcesu. Pragnie 
jednocześnie dalej 
ćwiczyć i kształcić się 
aby kiedyś móc speł
nić swoje marzenia - 
wygrać Konkurs Cho
pinowski. /a/

Artur Hes ze swoją 
nauczycielką 
Marią Warchol.

Zdj.: sol

Rybnickie motywy pasyjne

Przedstawiamy dzisiaj witraż w kościele pod wezwaniem św. Jadwigi na Nowi
nach. Jego motyw stanowi jednocześnie dziesiątą stację drogi krzyżowej, która 
ukazuje moment obdarcia Chrystusa z szat. Szata w czasach biblijnych składała się 
z przepaski na biodra, sukni i płaszcza. Odzienie było czasami jedynym majątkiem 
człowieka, a pozbawienie go tego było równoznaczne z doszczętnym ograbieniem. 
Biblijne księgi Starego Testamentu precyzowały nawet szczegółowo sprawy ubio
ru, a pożyczony płaszcz nakazywały zwrócić właścicielowi do zmroku. Wtedy 
bowiem w klimacie Ziemi Świętej następuje wielki skok temperatury i człowiek 
bez płaszcza był narażony na chłód.

Rozpoznaj się na zdjęciu

Pierwsza z osób, które rozpoznają się na zdjęciu zrobionym w ubiegłym tygo
dniu na Rynku i zgłoszą się w naszej redakcji, otrzyma publikowaną w gazecie 
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 ANNĘ PARTYŃSKĄ 
z Rybnika.

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

Przyszła kryska na Matyska a na nos 
czas postu. Post, to jest nojlepszo przi
leżytość aby ulyczyć niy ino swoigo 
ducha ale tyż swoje fetowne ciało.

Nojbardzij doción wszystkim tym pie
rzyński dobrobyt. To woru w sklepach 
fo l ani za staryj Polski a portmanyje 
som aże bachrate lod piyniyndzy /szcze
gólnie u emerytów i rencistów/. Łod 
masnego futru ludziskom urosły w 
miyszkach żółciowych kamienie, wą
troba nawało, cholesterol i cukier ro
śnie a bajtlom łod maszketów porobiyły 
sie dziury w zębach.

Mamie i starce wszystke klajdy i kec
ki tak sie pokurczyły, że jak niy za
cznom pościć jak trza, to na wiosna niy 
by dom miały co łoblyc. Starzykowi i 
tacikowi tyż już brakło dziurek w kopli

kopli, bo im basiska wiele ani trownice 
urosły. Jo do zdrzadła wola wcale niy 
patrzeć, boch jest paplaty jak  łobania
łek.

Wedle tego moi padali, że w poście 
szlus z łobżarstwym, przestanymy ło
bjodać sie w beztydzień kotleciskami i 
gęsinom. Na okrągło bydym jodać ino 
żyniaty żur, kartoflonka-ajntop a ze 
ściepków kere idzie kupić po tóniu u 
masorza zrobiom na niedziela karbin
ille-bulytki.

W piontki, zamiast pstrąga smażo
nego na maśle, bydymy jodać pelkar
tofle z konsczyneczkiem słonego ha
rynka. Na śniodanie każdy dostanie 
talyrz myjlki, zaś na wieczerzo sznita 
chleba szm yrniyntego sznelcugym  
szpyrkom. Za to w niedziela lajstyny
nty sie klapsznity, posmarowane mar
garynom Ramą w pojszczodku, z wiyr
chu i z dołu.

Ananasami, nektarynami, granata
mi i inkszymi owocami tak my sie już 
przejedli, że starka aże pinkli na licach 
dostali. Bez tóż terozki w poście kożdy 
dostanie ino przed spaniem połówka 
jabłka do sklapniyńcio.

Łod czasu dobrobytu starka z mamą 
wfurmaniyly bez. cygaństwa ju ż isto 
tona szczekulad Milki z orzechami i 
f óra inkszych maszketów. Pora dni 
tymu kupiyły  sie po jednym lizoku, kery 
bydom lizać bez cołki post.

Starzyk z tacikym chcieli ciepnońć 
kurzynie, jednak bolo to dlo nich za  
ciyżke umartwiynie. Ale kej post to 
post, tacik przeciepli sie z Cameli na 
Popularne a starzyk zamiast amfory 
bakajom tyż jakeś tónie smrody.

Choć tacik ze starzykym som na pen
syji, styko nos na festelnie postny post 
i radzym y kożdymu tak pościć.

E dek

“APOLLO”
1 - 3 marca, 16.00, 18.00; 4 - 7  marca,
17.00 - “MORTAL KOMBAT”
/USA, 15/.
1 - 3 marca, 20.00; 4 - 7  marca, 19.00 
- “SHOWGIRLS” /USA, 18/. 

“PREMIEROWE” przy TZR
1 - 2 marca, 17.00, 19.15; 3 marca, 
19.15; 4 marca. 17,00; 5 - 7  marca, 
17.00, 19.15 - “CASINO” /USA, 18/, 
cena 5,00 zł.

“ZEFIR” - Boguszowice
2 - 6 marca, 17.00, 19.00 - “SPACER 
W CHMURACH” /USA, 15/.

Teatr Ziemi Rybnickiej 
1 marca, 8.00, 9.30, 10.50 - “ŚWIAT 
KOMEDII” - spektakl dla młodzieży w

wykonaniu autorów Teatru “Grote
ska” z Krakowa, cena 4,00 zł.

Teatr Ziemi Rybnickiej 
3 marca, 16.00 - JACEK WÓJCICKI i 
BEATA RYBOTYCKA - gw iazdy 
Piwnicy pod Baranami z Krakowa -
w niezwykłym recitalu, cena 13.00 zł / 
balkon 12.00 zł/.

Koncerty
Mała Scena Rybnicka 

2 marca, 19.00 - K oncert jazzowy 
“KWARTETU ADAMA WENDTA”, 
grają: A. Wendt /saksofony/, Wojciech 
Niedziela /pianino/, Zbigniew Wrom
bel /kontrabas/, Marcin Jahr /perkusja/, 
cena 7.00 zł, dla młodzieży i studentów 
5.00 zł.

/gw/

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

Wiosenna trąbka

Postny post
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Antyżydowski wiec 
w Rybniku w 1928

XVIII wieku. Był to drewniany budy
nek usytuowany nieopodal Nacyny przy 
ulicy Raciborskiej. Murowaną bóżnicę 
rybniccy Żydzi wybudowali dopiero w 
1848 roku przy ulicy Zamkowej. Stała 
tam do 1939 roku, kiedy to zbu
rzyli ją  hitlerowcy. W miejscu 
gdzie daw niej stała synagoga 
znajduje się dzisiaj skwer u zbie
gu ulicy Chrobrego i Zamkowej. 
Rybniccy Żydzi mieli swojego 
rabina, kantora, związek charyta
tywny, pogrzebowy i Żydowski 
Związek Kobiet, zaś żydowski 
cmentarz został ufundowany w 
1815 roku przez rybnickiego ko
wala Józefa Nowaka. Był on usy
tuowany na rogu ulicy 3 Maja i 
W ieniaw skiego, gdzie dzisiaj 
znajduje się park.

Pierwsza pewna informacja na 
temat ilości Żydów m ieszkają
cych w R ybniku pochodzi z 
1787 roku. W śród 1246 m ie
szkańców  naszego miasta było 
94 Ż ydów , co stanow iło  7,5 
proc. W następnych latach ilość 
m ieszkających w Rybniku Ży
dów stopniowo się zm ieniała i 
tak w 1815 roku było ich 14 
procent, w 1825 - 14,5 proc. , 
w 1835 - 15,9 proc., w 1845 - 
13,9 proc., w 1855 roku - 12,5 
proc., zaś w 1858 roku - 12,6 proc. 
N atom iast w Rybniku m iędzyw ojen
nym sytuacja ta zasadniczo się nie 
zm ieniła choć zauważyć można na
wet pewne tendencje zmniejszania się

żydowskiej diaspory na terenie nasze
go miasta. Tak więc w 1827 roku na 
20 tysięcy obywateli Rybnika, Żydów 
było 7,7 procent, zaś kiedy w 1931 
roku Rybnik był ju ż  miastem 25 - tysięcznym

narodowościowe Polaków do Żydów były podob
ne jak  w całej Polsce. Zdarzały się u 
nas również antyżydowskie wystąpie
nia. Ze względu na skupiska sklepów, 
zakładów rzemieślniczych i przemysło
wych, antysemityzm, chociaż ukryty 
pod zaszczytnymi hasłami religijnymi 
czy narodow ym i, p rzybierał formę 
“konkurencji gospodarczej”, czyli zwy
kłej zazdrości i zawiści.

W grudniu 1928 roku ponad tysiąc 
osób zebrało się w sali “Polonii” , by

Władze hitlerowskie podczas okupacji zburzyły synagogę żydowską u zbiegu ulic Chrobrego 
i Zanikowej a teren ten zagospodarował ogrodnik miejski Holz. Zrobiono tam skwer z prze
niesioną z. Rynku fontanną. Zdjęcie z lat okupacji

siecznym  - Żydów  było 10,4 proc. 
W idzimy zatem, że w porównaniu z 
XIX wiekiem ilość Żydów mieszkają
cych w Rybniku zm niejszyła się. W 
naszym mieście proporcje narodowościowe

Elementarz do czytania

zamanifestować obawy przed “... zale
wem żydowskim na powiat rybnicki”. 
Wystąpienia nie pozostawiały wątpliwości

, że niechęć do przedstaw icieli 
w yznania m ojżeszowego ma podłoże 
ekonomiczne. Nie obyło się bez inwek
tyw ale z sytuacji próbowano wycią
gać rów nież odpow iednie w nioski.

“Bracia! - czytamy w broszurce, która 
była plonem wiecu - Czujności nam 
trzeba! Do czynu! Do pracy! Trzeba się 
organizować, dzieci kształcić na kup
ców i rzemieślników. Na terenie Kon
gresówki i Małopolski blacharze - Ży
dzi pokrywają blachą kościoły, bo na 
mile cale nie ma katolickich blacharzy, 
choć wszyscy się o niego upominają. 
Zachęcam was, byście dzieci kształcili 
na kupców i rzemieślników, a będą j e
dli chleb! Niechaj dzieci wasze idą do 

zażydzonych miast Kongresówki 
Małopolski i niechaj uczą tam rze
miosła! ”

Mieszkańcy Rybnika nie różni
li się od innych społeczności w 
Polsce, którym antysemityzm nie 
był obcy. Tolerancji nie sprzyjały 
też nacjonalistyczne nastroje czę
ści społeczeństwa. Kryzys gospo
darczy i związane z nim bezrobo
cie i nędzę trzeba było jakoś wy
tłumaczyć - do ataków najlepiej 
nadawała się żydowska diaspora, 
wśród której w ielu było ludzi 
przedsiębiorczych i radzącym so
bie lepiej od innych. Zebrani na 
wiecu rybniczanie najwyraźniej 
zazdrościli tutejszym Żydom ich 
zdolności i zmysłu handlowego, 
o czym świadczą choćby głosy w 
dyskusji: “Żyd Hamburger miał 
skład z manufakturą przy ulicy 
Reja. Szło mu źle. Wpadł na do
brą myśl. Z  Radą Zakładową na 
kopalni Chwałowice zrobił umo
wę (na bezpośrednie dostawy). 
Dzisiaj się śmieje i opowiada o 
m iesięcznych dochodach. Taki 

chałciarz... "A  dlaczego inny rybnicki 
kupiec nie wpadł wcześniej na pomysł 
bezpośredniego handlowania z kopal
nią? I w tym chyba tkwi główna taje
mnica niechęci do Żydów, która w gru
dniu 1928 roku zgromadziła w sali " Po
lonii” ponad tysiąc rybniczan.

M arek Szołtysek

Kura je s t to ptak, ma parę skrzydeł, 
jeden dziób, jeden grzebień, dwie nogi 
i wiele piór. Ona je s t bojaźliwa i głu
pia. Utrzymuje się zwykle na podwórzu. 
Kura niesie jajka, które pożywamy, po
nieważ są bardzo smaczne - tak wpro
wadzał w życie dzieci ze śląskich szkół 
Elementarz wydany po raz pierwszy w 
Opolu w 1843 roku.

kultury i kontaktu kulturalnego z Niemca
mi”. Ale jak wykazała praktyka te ra
chuby okazały się błędne, bo polskie 
elementarze, szkoły elementarne umac
niały polskość na Górnym Śląsku, zaś

jakim nakładzie go drukowano, chociaż 
z pewnością przekraczającym kilka ty
sięcy egzemplarzy.

Elementarz spełniał wszystkie wymo
gi nauczania podstawowego, a więc za
poznawał dzieci z alfabetem, przenosił 
ciekawe i pożyteczne wiadomości
o  przyrodzie i społeczeństwie, uczył 
podstawowych wiadomości z matema
tyki, moralności, katechizmu. Wydru
kowano tam także powiastki, wierszyki
i przysłowia. Elementarz składał się
z pięciu części. Część pierwsza składa
ła się z siedmiu stopni, i wprowadzała 
ucznia w pierwsze arkana czytania i pi
sania. Druga w prow adzała czytanki 
opisujące już  najbliższe środowisko 
ucznia. I tam można m.in. przeczytać : 
“K ochane dziecię, Bogu i ludziom  

podobasz się tylko, gdy jesteś pobożne, 
skromne, spokojne, uczynne i dobre... ’’ 
Potem zamieszczone zostały dłuższe 
opowieści, mające pielęgnować cnoty

Godały ptoki 
z  rynkowyj latarni
Ptok piyrwszy:

Pióra nasze są zmazane, 
Zakopcone, ufifrane!

Ptok drugi:
Bo jak kożdy poli w piecu,
To do luftu sadze lecom 
Dymią wielge tyż kotłownie, 
Maszynownie, elektrownie.
W autach z wydychowyj rury, 
Lecą w niebo dymu chmury 
A my tym dychomy 
I w tym lotomy!

Ptok trzeci:
Dobre pomysły bociany mają, 
Że sezon grzewczy w Afryce 
spyndzają!

/fra-szoł-ka/

lud śląski nie był zbyt skory do sięga
nia do doświadczeń obcej kultury, za
chowując swoją narodową tożsamość. 
To zadecydowało przecież głównie 
o powrocie po latach tej krainy do pol
skiej Macierzy.

Rzeczywiście elementarz ten uchodził 
za jeden z najlepszych i zyskał ogrom
ną popularność. Był wielokrotnie wzna
wiany. Na nim uczyły się polszczyzny, 
bez przesady mówiąc, pokolenia Gór
noślązaków. Żeby to ocenić obiektyw
nie, trzeba wiedzieć, że został opraco
wany pod kątem zasad, które dyktowa
ły władze nadrzędne, bowiem w innym 
wypadku nie m ógłby się ukazać w 
ogóle. Nie było mowy o żadnych inno
wacjach, czy też nowatorskim potrak
towaniu tematu. Miał także swoją we
rsję niemiecką. Nie wiadomo jednak w

uczniów, zawierające m.in. sentencje:

“Kochaj rodziców twoich i bądź im za
wsze posłuszny’’, albo też “M iłe złego 
początki, lecz koniec żałosny’’... Każde 
opow iadanie kończyło się pewnym 
morałem i przestrogą. W trzeciej części 
elementarza uczeń zapoznawał się 
z cyframi, w czwartej z literami pisany
mi, w piątej z katechizmem dla dziatek 
z pierwszej klasy. Katechizm rzymsko
katolicki zawierał podstaw owe prawdy 
wiary i zasadnicze modlitwy . Zastoso
wano tutaj metodę sylabizowania oraz 
metodę bezpośredniego czytania i łącz
nego czytania i pisania.

Cały zaś elementarz, ładnie wydany 
graficznie, utrzymany był w tradycyj
nym klimacie wiary i obyczajów, które 
od dawna panowały na Górnym Śląsku. 
Oprócz nauki pisania i czytania, wyja
śniania podstawowych pojęć, położono 
silny akcent na wychowanie i moralizowanie

moralizowanie uczniów. Obok karty tytułowej 
widniał obrazek klęczącego Anioła z 
podpisem “dopuście m a łcm prziść do 
mnie”.

Podręcznik ten wielokrotnie wydawa
ny w XIX wieku na Górnym Śląsku, dał 
pierwsze przygotowanie do życia set
kom tysięcy uczniów. Z niego pod kie
runkiem rektorów, śląskich nauczycieli 
uczyli się z liter składać słowa, a potem 
całe zdania. Po polsku, w języku ich 
ojców i dziadów. Może naiwnie brzmią 
dzisiaj niektóre jego czytanki np. o ku
rze, która daje nam “posilną strawę”, 
chociaż “psuje ona rośliny ogrodowe i 
polne,” co tylko obecnie przydaje uro
ku lat tym tekstom, które przed kilku
letnim dzieckiem  odkrywały XIX - 
wieczny świat. Kiedy Polski nie było 
na mapie Europy, istniała tylko w ser
cach i umysłach także i tych dzieci.

Marcin W ieczorek

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

Abecadło
Rzeczy

Śląskich
W starożytności naród izraelski skła

dał się z dwunastu plemion, jednak do 
czasów Chrystusa wierności świątyni 
jerozolimskiej i wyznaniu mojżeszowe
mu dochowały zaledwie Judea i Gali
lea. Ponieważ jednak święte miasto Je
rozolima leży na terenie Judei, stąd po
tocznie wszystkich wyznawców Jahwe 
nazywano Judejczykami. To słowo sta
nowi źródło francuskiego określenia 
“Ju if" włoskiego “Giudeo”, niemiec
kiego “Jude” czy polskiego “Ż yd”. 
Natomiast przyczyną rozpierzchnięcia 
się Żydów po całym świecie było anty
rzymskie pow stanie żydow skie, po 
którego stłumieniu w 70 roku n.e. Rzy
mianie zburzyli doszczętnie Jerozolimę, 
zaś w szystkim  Żydom pod g roźbą 
śmierci nakazano opuszczenie swojej 
ojczyzny. Żydzi rozjechali się więc po 
całym świecie, a w późniejszych cza
sach dotarli również na ziemie polskie. 
Tutaj, podobnie jak gdzie indziej, trzy
mali się razem, w czym pomagała im 
wspólna wiara, język i kultura. To spra
wiało, że prawie dwa tysiące lat prze
trwali jako naród bez państwa, ale rów
nież z tego powodu cierpieli liczne prze
śladowania. Nie ominęła ich, jak to ob
cych, zwykła ludzka niechęć, pogromy, 
czy wreszcie w czasie ostatniej wojny 
Holocaust, czyli próba zagłady przez 
nazistów.

Na ziemiach polskich najwięcej Ży
dów było na terenie dawnego zaboru 
rosyjskiego, ale mieszkali również na 
Śląsku. W Rybniku pierwsza synagoga 
powstała prawdopodobnie pod koniec

Jego autor - Jan Gruchel był 
nauczycielem szkoły elemen
tarnej w Rybniku i później
szym burmistrzem miasta w 
latach 1848 -1850. Wspomina 
go budziciel polskości na Ślą
sku Józef Lompa jako “zasłu
żonego i godnego Polaka”, a 
inni pisali też pochlebnie o 
jego elementarzu.

Z jego pomocą śląskie dzieci miały 
się uczyć języka polskiego w szkołach

elementarnych. Ten krok władz nie
mieckich na Śląsku nie wynikał bynaj
mniej z ich sympatii do polszczyzny. 
Był wymuszony przez sytuację, w której 
przytłaczająca liczba ludności nie zna
ła niemieckiego i stąd nie była w stanie 
zrozumieć nawet rozporządzeń, które do 
niej kierowały organy niemieckiej ad
ministracji. Nawet przygotowywano 
wówczas specjalne podręczniki dla nie
mieckich urzędników, aby uczyli się 
polskiego, by mogli porozumieć się z 
miejscowymi. Polskie elementarze były 
więc używane na równi z niemieckimi 
w szkołach elementarnych. Niemcy wy 
chodził i bowiem z założenia że jak  
uczniowie opanują sztukę czytania i pi
sania w języku ojczystym, to łatwiej 
następnie opanują  język  niem iecki, 
który miał otworzyć im drogę do “kultury
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Zarząd Miasta informuje
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.

ZAPRASZAMY DO REKLAMYw NOWYM
PLANIE RYBNIKA !!!

w yso k i nakład
pełna gama kolorów 
rozdamy go w całej Polsce 

Wydawnictwo 'M A N A G E R ‘
Gdynia. Przemysłowa 8
Tel/ Fax (58 ) 23 0 0 5 4  Przedstawiciel w Rybniku, tel  (36 ) 2 8 5 3 0

'  ZA TRU D N IM Y AKW IZYTO RÓ W

Kradzież w Boguszowicach
W nocy z 23 na 24 lutego nieznany 

sprawca włamał się do pomieszczeń 
biurowych sklepu nocnego przy ulicy 
Patriotów w Boguszowicach. Sprawca 
dostał się do środka poprzez wypchnięte 
okno od strony zaplecza, skąd skradł 
maszynę do pisania, kalkulator, telefon 
oraz 15 butelek alkoholu o łącznej war
tości 400 złotych.

Wypadek na Placu Wolności 
W czwartek 22 lutego o godzinie 

15.00 kierowany przez kobietę mały fiat 
potrącił na Placu Wolności 16-letnią 
dziewczynę, która doznała ogólnych 
potłuczeń ciała. Sprawcę na policji zgło
siła poszkodowana.

Dwa zgony
W sobotę 24 lutego o godzinie 7.40 

mieszkanka ulicy Piłsudskiego na klat
ce schodowej znalazła zwłoki swego 62 
letniego sąsiada. Tego samego dnia 
o godzinie 17.40 lekarz Pogotowia Ra
tunkowego zgłosił policji, że w mie
szkaniu przy ulicy Górniczej stwierdzo
no zgon 43 letniego mężczyzny. W toku 
czynności wyjaśniających nie stwier
dzono udziału osób trzecich, zaś pro
kuratura odstąpiła od zarządzenia sek
cji zwłok.

Kradzieże
W nocy z 21 na 22 lutego nieznany 

sprawca okradł sklep “Polifarb” przy 
ulicy Broniewskiego, skąd zabrał kal
kulator wart 100 złotych. Zaś w nocy 
z 24 na 25 nieznany sprawca włamał się 
do sklepu spożywczego przy ulicy Wo
dzisławskiej, skąd po wybiciu szyby 
zabrał 200 złotych.

Sfałszowany czek
Mieszkanka ulicy Jankowickiej zło

żyła na policji wniosek o ściganie kar
ne znanego policji mężczyzny, który 
dopuścił się sfałszowania czeku banko
wego. Wspomniana kobieta przekazała

przekazała wprawdzie podejrzanemu czek, ale 
na 20 złotych, który następnie został 
przerobiony na “ 120 złotych” i zreali
zowany.

Okradziona szkoła
W nocy z 19 na 20 lutego nieznany 

dotąd sprawca włamał się do pomie
szczeń budynku Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej przy kopalni “Jankowice” 
na ulicy Małachowskiego. Przy pomo
cy dopasowanych kluczy złodziej skradł 
z sekretariatu 11 tysięcy złotych na 
szkodę szkoły.

Pijany spowodował wypadek
W środę 21 lutego o godzinie 1.30 na 

ul. Włościańskiej, kierujący małym fia
tem chcąc uniknąć potracenia pijanego 
mężczyzny idącego środkiem  drogi, 
zjechał odruchow o na lewy pas je z
dni, zderzając się z nadjeżdżającym  
z przeciwka oplem. Chociaż pijany 
pieszy zostanie ukarany, najw iększe 
straty ponieśli przestrzegający prawda 
obywatele.

Zniszczyli żółtą skrzynkę
Pomiędzy 23 a 24 lutego nieznany 

kierowca samochodu ciężarowego zni
szczył “żółtą skrzynkę” redakcji “Ga
zety Rybnickiej”, która służyła do li
stownego kontaktowania się naszych 
Czytelników z redakcją. Skrzynka ta 
umieszczona jest w dróżce łączącej uli
cę Korfantego z Zamkową. Ślady świad
czą, że skrzynka zniszczona została 
przez samochód wjeżdżający nieostroż
nie od strony ulicy Korfantego.

Szoł
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BEZPŁATNE 
PORADY PRAWNIKA

w "Gazecie Rybnickiej"

W piątki w godz. 15.00-17.00 
w siedzibie naszej redakcji 

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

dyżuruje prawnik, udzielający 
bezpłatnie porad

WYCENA NIERUCHOMOŚCI
Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK  

tel. 27-616

Zarząd Zieleni Miejskiej 
w Rybniku

Dział Usług Pogrzebowych  
ul. Rudzka 70 b

/Cmentarz Komunalny -tel. 28-991/

oferuje następujące usługi:
*wynajęcie karawanu
* całodobowy przewóz zwłok
* szeroki asortyment trumien 
*kosmetykę, ubranie

i przechowanie zwłok
* wynajęcie kaplicy do pogrzebu

z możliwością odprawienia mszy św. 
*usługi cmentarne
* zamówi enie 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

CENNIK OGŁOSZEŃ 
W “GAZECIE 

RYBNICKIEJ"

1 cm 2  - 1 z ł  
1 słow o - 0 ,60  zł 
w artykułach 

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

do cen  doliczam y  
VAT

...U NAS 
SZYBKO 
I TANIO

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

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

Dowolne wymiary 
Kompletna obsługa klienta

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

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

TELEFONICZNE SŁUŻBY INFORMACYJNE 
INFORMACJA: PKS 22-242, PKP 23-009, WPK 21-820 
INFORMACJA O NUMERACH TELEFONÓW: 913 
NADAWANIE TELEGRAMÓW: 900, 905 
ZAMAWIANIE ROZMÓW MIĘDZYMIASTOWYCH: 900 
BUDZENIE TELEFONICZNE: 900 
ZEGARYNKA: 926
INFORMACJA I REKLAMACJA MIĘDZYMIASTOWA:909 
ZAMAWIANIE ROZMÓW MIĘDZYNARODOWYCH: 901 
POSTÓJ TAXI: 236-60, 286-60 
RADIO TAXI: 27-000
POSTÓJ TAXI BAGAŻOWYCH: ul. Młyńska, tel. 23-561 
Hasło ”KRYZYS” - sobotnio-niedzielne, całodobowe dyżury 
psychologów: 26-876 /izba przyjęć szpitala psychiatrycznego, ul. 
Gliwicka 33/
NOCNY DYŻUR APTEK:od 1 do 7 marca, apteka Zdrowie, 
ul. Kościuszki 64, Rybnik, tel. 266-26

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 zł,-
"Dziś fotografujesz - dziś masz zdjęcia "

Spółka z o.o.
przyjmie do pracy na bardzo dobrych warunkach płacowych 

- mile widziana osoba z grupą inwalidzką:

* toromistrza z uprawnieniami 
i doświadczeniem w pracy na PKP

Środowa Giełda Cenowa
M ięso schab wołowe

extra
szynka wp. 
gotowana śląska

Raciborska 11 9,90 11,60 13,60 7,40
Hala Mięsna, 3 Maja 9,20 9,90 14,90 .....
TARG 9,00 - 9,70 9,80-11,70 12,50-14,00 6,80 - 8,40

Owoce/W arzywa pomidory pomarańcze marchewka ziemniaki

Raciborska 15 4,80 3,50 0,70 0,65
Miejska 2 5,90 4,50 0,70 0,70
TARG 2,00 - 5,00 2,00 - 3,20 0,70 - 0,80 0,60 - 0,70

Spożywcze masło cukier jajko mąka

Raciborska 15 227g -1,70 2,18 0,36 1,20
Raciborska 27 227g -1,80 1,85 0,32 1,10
TARG 250g-1,80 1,85 0,25 - 0,33 1,00-1,85

W a lu ty 100
dolarów

100
marek

100 koron 
czeskich

100 franków 
francuskich

Pewex "Duży" 251,50/254,50173,00/175,50 9,40/9,55 50,30/51,30
Delikatesy, ul. Miejska 251,50/254,50173,00/175,50 9,40/9,55 50,50/51,00
Gallux, Rynek 251,50/254,50173,00/175,50 9,35/9,55 50,00/51,00

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825

Kronika policyjna

Przeceny
* Uwex-Art przy ulicy Miejskiej 11 
przecenił z powodu wyprzedaży wykła
dziny i ceramikę sanitarną.
* Nadal przecenione do 40% kurtki mo
żemy kupić w sklepie "Mawex" przy 
ulicy Rynek 15.

Nowa szkoła rodzenia
została otwarta przy ulicy Hallera (obok 
gabinetów lekarskich)

Informacji udziela kierownictwo budowy w Mszanie, 
ul. M oszczeńska 44,



Szachy Szachy

Najlepsi w m ieście
Szkoła nr 31 w Rybniku była gospo

darzem miejskiej “olimpiady” szachowej 
uczniów szkół podstawowych na rok 
szkolny 1995/96. Wyłoniono najlepsze 
drużyny, które awansowały do zawodów 
wojewódzkich, a wysoki poziom zapre
zentowany przez uczestników zawodów 
pozwolił przypuszczać, że podobnie jak 
w latach poprzednich nie będą oni mieli 
również rywali w zawodach na szczeblu 
województwa katowickiego.

W turnieju chłopców zwyciężył i gospo
darze - uczniowie SP 31, którzy grając w 
składzie Maciej Chmieliński i Maciej 
Szklanny uzyskali 13 pkt. Drugie miej
sce -11 i 1/2 pkt. premiowane awansem 
wywalczyła SP 10, dla której punkty zdobywali

bywali Adrian Wiśniewski i Bartłomiej 
Heberla. Dalsze miejsca w kolejności 
uzyskali: SP-9, SP-34, SP-27, SP-17.

W konkurencji dziewcząt o dwa pre
miowane awansem miejsca zaciętą wal
kę stoczyły szkoły nr 34,13 i 31, które w 
tej kolejności ukończyły zawody.

Zwycięska szkoła grała w składzie 
Agnieszka Matras i Joanna Łuczak 
i uzyskała 10 pkt. Drugą pozycję wywal
czyły Elżbieta Janiszyn i Michalina 
Gajewska, które podobnie jak Małgo
rzata i Marta Szydłowskie uzyskały 
9 pkt. Turniej przebiegał w miłej i sporto
wej atmosferze, a całe zawody sprawnie 
zostały przeprowadzone przez instruktorów 
i działaczy RMKS Rybnik. K.S.

Mistrzostwa Polski juniorów
W Nadolu i Żaganiu rozegrano fi

nały szachowych mistrzostw Polski na 
rok 1996 w grupach wiekowych do lat 
10,12,14 i 16, w których startowało 
9 zawodników RMKS Rybnik.

Mimo iż medalu tym razem nie udało 
się wywalczyć, młodzi szachiści Rybni
ka potwierdzili swoją przynależność do 
krajowej czołówki juniorów. Najbliżej 
medalu była startująca w grupie dziew
cząt do lat 10 Marta Szydłowska, która 
zajęła czwarte miejsce, a do srebrnego 
medalu brakowało jej bardzo niewiele. 
Wśród 32 zawodniczek tylko jedna ry
walka była od niej młodsza co dobitnie

świadczy, że za rok Marta powinna wal
czyć o mistrzostwo kraju. Dobrze wypa
dły także inne zawodniczki - Agnieszka 
Matras, Alicja Chmielińska i Małgorza
ta Szydłowska, które zajęły odpowiednio 
9,10 i 12 pozycję w kraju. Wśród chłop
ców Bartłomiej Heberla sklasyfikowany 
został na 18 miejscu w grupie do lat 12, 
a uzyskany wynik zapewnił mu podob
nie jak siostrom Szydłowskim awans do 
przyszłorocznego finału mistrzostw kra
ju bez eliminacji, gdyż zostali oni skla
syfikowani wśród pięciu najlepszych za
wodników swojego rocznika w Polsce.

Żeglarze przed kolejnym sezonem
Już niebawem, bo na przełomie 

kwietnia i maja rozpocznie się oficjal
nie kolejny sezon żeglarski. Jednak dla 
ludzi związanych z żeglarstwem nie ma 
“martwego” sezonu.

Żeglarze przygotowują w tym czasie

sprzęt do nowego sezonu, w którym 
członkowie rybnickich sekcji żeglarskich 
przepłyną kolejne kilkanaście tysięcy mil 
morskich.
Na dzień dzisiejszy Rybnik jest jednym 

z większych ośrodków żeglarstwa w kra
ju. Zanim żeglarstwo w naszym mieście 
rozwinęło się na tak wielką skalę minęło 
kilkadziesiąt lat. A wszystko rozpoczęło 
się w 1950 roku, kiedy to powstała sek
cja żeglarska KS ROW Rybnik, której 
inicjatorem był nieżyjący już Piotr Ba
luch. Najnowsza sekcja rybnickiego klu
bu zadomowiła się na stawie, znajdują
cym się w sąsiedztwie basenu “Ruda”. 
Tam też pionierzy rybnickiego żeglarstwa 
stawiali pierwsze kroki w zakresie żeglar
stwa regatowego i turystycznego. Naj
większe znaczenie dla rozwoju żeglarstwa 
w Rybniku miało powstanie w 1970 r. zbior
nika wodnego przy elektrowni “Rybnik”, 
na którym obecnie prowadzone są kursy 
szkoleniowe i rozgrywane są regaty o 
różnej randze. Na obrzeżach tego sztucz
nego zbiornika powstały przyzakładowe

sekcje żeglarskie, które przyczyniły się 
do gwałtownego rozwoju tej formy re
kreacji, turystyki czy też wypoczynku.

Rybnickie żeglarstwo cieszy się dużym 
zainteresowaniem nie tylko rybniczan, 
ale także mieszkańców Żor, Wodzisła

wia, Jastrzębia, a nawet Raciborza. Obe
cnie funkcjonuje kilkanaście sekcji że
glarskich, które pływają na “zalewie ryb
nickim”.

Po dziś dzień rybniccy żeglarze brali 
udział w wielkich regatach, w których 
walczono o tytuły mistrzów Polski, Eu
ropy czy świata. Zawodnicy sekcji żeglar
skiej RKS “Energetyk” Rybnik startu
jąc w minionym sezonie w wielu rega
tach rangi krajowej i zagranicznej 
osiągnęli kilka znaczących w yn i
ków. J.Lewandow ska - w M istrzo
stwach Polski w klasie Cadet, zaję
ła II miejsce, w M istrzostwach Pol
ski klasy O ptym ist rybnicka dru
żyna zdobyła  złoty  m edal, n a to
m iast Mirosław M ałek startując w 
M istrzostw ach  Św iata klasy M i
stral zajął 37 m iejsce. O prócz tego 
rybniccy żeglarze każdego sezonu 
startu ją w wielu regatach o mniejszej 
randze, gdzie bardzo często p lasu ją  
się na pierwszych miejscach.

Jednak o wiele więcej zw olenników

Jacht “Helikon” w pełnej okazałości

RYBNIK-KAMIEŃ

D R U K A R N I A
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Szkoleniowy pojedynek
Po dwóch wysokich zwycięstwach ko

szykarek RMKS Partners rybniccy ki
bice przed spotkaniem ze Stalą ze Stalo
wej Woli liczyli, iż w reszcie rybniczanki 
przekroczą granicę 100 pkt. Tak się jed
nak i tym razem nie stało, choć do szczę
ścia zabrakło tylko kilku oczek. Po sła
bym i jednostronnym spotkaniu rybni
czanki odniosły kolejne zwycięstwo po
konując drużynę Stali 84:39 /40:18/.

Pierwsze minu
ty zapowiadały 
bardzo wysokie 
zwycięstwo ryb
niczanek nad 
młodszymi, nie
wysokimi koszy
karkami ze Stalo
wej Woli. Najsil
niej sza piątka 
rybniczanek aż 
do 7 minuty spo
tkania nie dopu
ściła do utraty 
punktów, a jed
nocześnie sama 
regularnie zdoby
wała punkty. Dopiero w 7 min. przyjezdne 
zdobywają pierwsze punkty, co wywołuje 
aplauz gościnnej, rybnickiej publiczności. 
Kilka minut później rybniccy trenerzy na 
parkiet wpuszczają juniorski skład rybnic
kiej drużyny, która w połowie marca grać 
będzie w finałach makroregionu. Był to za
bieg czysto szkoleniowy, mający na celu 
zgranie się ze sobą juniorek. Od momentu, 
gdy na parkiecie pojawiły się juniorskie skła
dy, mecz przemienił się w wyrównany, nie
ciekawy pojedynek. Wiele nieudanych ak
cji mała skuteczność rzutu oraz nieporozu
mienia pod własną tablicą pod którą nie
kiedy niewysokie zawodniczki Stali robiły 
to, co chciały spowodowało, iż kibice co
raz częściej domagali się zmian w składzie. 
Jednak trenerzy potraktowali to spotkanie 
szkoleniowo i dlatego też czekali ze zmianami

nami do końca I połowy.
W drugiej połowie ponownie na parkie

cie pojawiły się tylko juniorki i, co dziwne, 
w pierwszych pięciu minutach rybniczanki 
zdobyły tylko 4 pkt., a ich rywalki 10 pkt. 
Obraz gry w drugiej połowie o wiele się nie 
zmienił. Koszykarki Stali wykazywały się 
lepszą skutecznością rzutu, przez co prze
waga przez dłuższy czas utrzymywała się 
na stały m poziomie. Dopiero od 10 minuty

rybniccy kibice wreszcie doczekali się ko
szykarskich emocji. Rybniczanki zaczęły 
grać szybciej, skuteczniej, a przede wszyst
kim kilkoma szybkimi atakami powiększy
ły na 5 minut przed końcem spotkania prze
wagę do 34 pkt. Końcówka spotkania nale
żała już do miejscowych. Z biegiem czasu 
na parkiecie pojawiały się seniorki, które 
dokończyły dzieła rozpoczętego w pierw
szej połowie, ustalając końcowy wynik spo
tkania. W tych ostatnich minutach gry, par
kiet za 5 fauli opuściły najlepsze zawodnicz
ki ze Stalowej Woli, co dodatkowo osłabi
ło młodziutki, ale waleczny zespół Stali. Za
tem kolejne, wysokie zwycięstwo rybnicza
nek. Z pewnością rozmiary  zwycięstwa mo
gły być o wiele większe, ale trenerzy zde
cydowali się na młodsze zawodniczki, które 
nie mają ju ż  wiele czasu na zgranie się przed

decydującymi turniejami. Po spotkaniu 
M.Orczyk powiedział: Przede wszystkim 
daliśmy szansę gry młodszym, mniej do
świadczonym zawodniczkom. Juniorki 13- 
14 marca wystąpią w finale makroregionu 
i dlatego też to spotkanie miało charakter 
szkoleniowy. Czasami gra w ogóle się nie 
kleiła, co raczej wynika z małego doświad
czenia tych zawodniczek. Publiczność ocze
kiwała na pewno na wyższe zwycięstwo ale 
musieliśmy wypróbować skład juniorski i 
stąd taki obraz gry. Cieszy dobry występ 
D. Sęk, która nie grała w ostatnich meczach 
i pomimo kilku błędów zdobyła kilkanaście 
punktów.

W spotkaniu przeciwko drużynie ze Sta
lowej Woli punkty dla RMKS Partners zdo
były: L.Marczenko 15, A.Tomaszewska 
i D.Sęk po 14, A.Kuszka i G.Fulbiszewska 
po 12, N.Skrago i M.Nikitienko po 6, 
A.Grelak 3 i A.Kuśmirak 2. W zespole 
gości najwięcej punktów zdobyła 
M.Nozderko - 10. Widzów 800.
Oto pozostałe wyniki 17-tej kolejki:
Stal Bobrek Bytom - Wisła Górnik Kraków: 
85:87 /78:78, 36:40/
Korona Kraków - Lew Legnica: 82:56 
/45:22/
AZS Rokita Wrocław - ASK Merkury 
Brzeg: 67:65 /39:29/
Glinik Gorlice - Cieszynianka: 144:37 
/66:13/
Tabela po 17-tej kolejce:
1. Glinik Gorlice 16 32 1528:766
2. RMKS Partners 15 28 1158:918
3. Rokita/AZS Wr. 16 28 1171:966
4. Wisła II/Gómik 16 27 1188:1142
5. Korona Kraków 15 26 1090:884
6. ASK Merkury 16 21 1021:1207
7. Stal Stalowa Wola 15 20 824:1067
8. Lew Legnica 15 19 915:1124
9. Cieszynianka 16 19 956:1266
10. AZS AWF Kraków 15 18 808:1060
11. Stal Borek 15 17 946:1205

A jutro rybniczanki rozegrają spotkanie
wyjazdowe z Lwem Legnica, gdzie zwy
cięstwo na pewno nie będzie łatwe.

M.T.

zyskuje sobie żeglarstwo turystycz
ne, rekreacyjne uprawiane dla w ła
snej przyjemności i będące często je
dyną form ą czynnego wypoczynku za
pracowanych ludzi. W czasie całego 
sezonu, a nawet i poza nim organizo
wane są kursy żeglarskie, na których 
kandydaci na żeg la rza  zdobyw ają  
podstawowe wiadomości i umiejętności, 
pozwalające na samodzielne korzystanie z 
jednostek pływających. Najbliższy kurs na 
stopień żeglarza rozpocznie się 29.03.96 
o godz. 17.00 w Ośrodku Sportów Wod
nych i Rekreacji Elektrowni “Rybnik” 
w Stodołach.

Dla wykwalifikowa
nych żeglarzy ta forma 
turystyki je s t ściśle 
powiązana z okresem 
urlopów, letnich wa
kacji. Wtedy to ryb
niccy żeglarze wyjeż
dżają na rejsy: śródlą
dowe lub morskie. O 
wiele więcej zwolen
ników mają rejsy śród
lądow e w czasie  
których pływa się np. 
na zalewi e w Solinie 
czy na Mazurach. Za
zwyczaj już w marcu 
spóźnialscy nic znaj
dują miejsca na Mazu
rach czy w innych  
wodach, gdyż jest zbyt 
w ielka liczba  ch ę t
nych i zwolenników 
tej formy wypoczyn
ku. Dlatego też już na

początku roku kalendarzowego orga
nizow ane są spotkania, na których 
wszyscy zainteresowani w akacyjnym  
żeglow aniem  w pisują się na terminy 
i często bywa tak, iż brakuje wolnych 
miejsc. Tak w ielkie zainteresow anie 
tą  form ą w ypoczynku w ynika z nie
w ielkich kosztów zw iązanych z w y
najęc iem  łó d k i, c iąg łym  ruchem , 
zm ianą m iejsca pobytu, zm ien iają
cym się krajobrazem . N ie mniejszym 
zainteresowaniem cieszą się rejsy mor
skie, na które także trzeba decydować 
się dość prędko. W porównaniu z pływaniem

pływaniem śródlądowym, rejsy morskie to 
zupełnie inna sprawa. Rekreacja połą
czona ze zwiedzaniem ciekawych za
kątków świ ata pociąga wiele osób. W 
ubiegłym roku na Morze Śródziemne 
wypłynął jacht “Helikon” . W dziewię
ciu rejsach uczestniczyło 57 osób, jacht 
przepłynął 1950 km rzekami i kanała
mi Niemiec, Francji, natomiast po mo
rzach Bałtyckim i Śródziemnym prze
płynął 2100 mil odwiedzając 22 porty, 
niektóre wielokrotnie. Załogi zmieniały 
się w dwóch portach włoskich: Livor
no i Fiumicino. Obecnie “Helikon” zi
muje w Fiumicino, gdzie przechodzi 
drobny remont i już niebawem z polski
mi załogami będzie pływał po morzach. 
Zimowanie jachtu we włoskim porcie 
sekcję żeglarską RKS “Energetyk” Ryb
nik będzie kosztować 2,5 tys. DM i wszy
stkie pieniądze z wynajmu jachtu zosta
ną przeznaczone na ten cel. Obecnie oso
by niezrzeszone za kojodobę, czyli dzień 
na jachcie, muszą zapłacić 25 zł, nato
miast członkowie klubu płacą 17 zł. Są 
to najniższe ceny w Polsce i warto już 
teraz pomyśleć o wakacjach czy urlopie, 
spędzonych na Jeziorach Mazurskich lub 
na pełnym morzu. Ale żeglarstwo to nie 
tylko pływanie po wodnych akwenach. 
Brać żeglarska to także krąg przyjaciół 
rozmawiający nie tylko o żeglarstwie, to 
życzliwi ludzie bawiący się dobrze w 
swoim gronie i umiejący sobie poradzić 
w wielu trudnych sytuacjach. Żeglarstwo 
uczy samodzielności, solidarności grupo
wej, uczciwości i otwartości. Warto zo
stać żeglarzem.

M.TROSZKAMorskie latarnie - drogowskazy żeglarzy
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Mecze w boguszowickiej hali koszykarki RMKS-u 
rozgrywają zazwyczaj przy pełnej widowni



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

Sto lat, sto lat... Zdj.: Barbary K.

AGENCJA REKLAMY I OGŁOSZEŃ

Nagrodę 
w postaci 
zestawu 

kosmetyków 
wartości 

30 zł
ufundowała 
AGENCJA 
REKLAMY 

I OGŁOSZEŃ 
"SOL-ART"

POZIOMO: A l - Potoczna nazwa tworzywa sztucznego. C 1 - Ptak drapieżny. 
C1 - Jezioro we wschodniej Afryce. E3 - Środek spożywczy , bogaty w składni
ki odżywcze, spożywany w celu wzmocnienia organizmu. G1 - Stosowane w 
odzieży , obuwiu zamiast guzików lub zamków błyskawicznych. G7 - Cząstki 
elementarne, składniki hadronów, występują w trzech stanach, zwanych ko
lorami. I 1 - Zabytkowy przedmiot sztuki, np. mebel. I7 - Wyznawca, wtaje
mniczony. K3 - Słota, niepogoda. M 1 - Stanisław ..., znakomity polski wo kali
sta jazzowy. M7 - Miasto w woj. olsztyńskim nad jez. Jeziorak. O3 - Do trans
portu towarów, przednia część, pozbawi ona kół jezdnych spoczywa na cią
gniku siodłowym.
PIONOWO: 1A - Chordofon szarpany, ludowy, perski instrument muzyczny. 1I - 
Ogłoszenie, zapowiedź, 3A - Jeden z kolorów karcianych. 3E - Polski taniec ludowy , 
oberek. 3M - Atom lub grupa atomów obdarzona ładunkiem elektrycznym. 5C - 
Służą do poruszania się po lodzie. 5I - Teatralne niepowodzenie. 7C - Przyzwyczaje
nie, odruch wykształcony w trakcie wielokrotnego powtarzania. 7I - Rodzina gryzoni

, długość 40-62 cm, Ameryka Środkowa  i Południowa. 9A - Spękana pokrywa 
lodowa na powierzchni wody. 9E - W katolicyz mie i prawosławiu klątwa kościelna, 
rodzaj ekskomuniki. 9M - “Krzyżówkowa” papuga. 11C - Tytuł noweli B. Prusa. 11I
- Powietrzna lub jerychońska.
W rozwiązaniu wystarczy nadesłać hasło, jakie powstanie po uporządkowaniu 
liter następującego szyfru: E8, E 1, C2; E3; C3, M7, J9; O8, K6, O6 ,  I9, E4; 
H9, E3, F3, K 11; I10, O7, M10, F9, D 1, F 11; C2; A7, K 1, L 11, C8, G3; A3, 
G 10, G2, 0 7 , E4; I8, N9, K7, K8, B3, J9.

Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki nr 7 z hasłem "Tragizm epoki oddaje jej śmiech" 
otrzymuje: RYSZARD STACHOWSKI, ul. Konarskiego 162,44-270 Rybnik 10. 

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

"SOL-ART"
44-203 Rybnik, 44-300 Wodzisław Śl.
ul. Stawowa 8a, ul. Mendego 1
tel. 25-447 tel. 55-22-86

Pod znakami zodiaku

Fatałachy z naszej szafy;

Rybnickie puzzle

Nowa łamigłówka - nowe szanse! Dziś pierwsze dwa 
z ośmiu fragmentów. Należy złożyć je w całość, na
kleić na kartkę i przysłać do redakcji lub wrzucić do 
którejś z naszych "żółtych skrzynek". Wśród auto
rów prawidłowych rozwiązań, na które czekamy do 
10 kwietnia, rozlosujemy dwie nagrody pieniężne 
wartości 20 zł każda.
Zapraszamy do zabawy!

GAZETA 
RYBNICKA

GAZETA RYBNICKA. Tygodnik samorządowy. Tytuł nawiązuje do pisma "Sztandar Polski 
i Gazeta Rybnicka" wydawanego w okresie międzywojennym przez Michała F. Kwiatkowskiego a redagowanego 
w latach 1927-1939 przez Ignacego Knapczyka. WYDAWCA: "Mała Scena Rybnicka" na zlecenie Rady Miasta. 
Redaktor Naczelny: Wiesława Różańska. Redaguje zespół. Druk: Drukarnia “OLDPRINT”, Żory.
Zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów i zmiany tytułów. Za treść ogłoszeń redakcja nic odpowiada.

NASZ ADRES: 44-200 Rybnik 
Rynek 12a (oficyna) 
Skrytka pocztowa 96 

tel./fax28-825
Biuro czynne 9.00 - 17.00
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TYGODNIK SAM ORZĄDOWY

Czarno-białe 
ramki

Czerń i bici. Zawsze wraca, bo jest po pro
stu zbyt doskonałym  rozw iązaniem , by 
przejść do lamusa. Zestawienie tych dwóch 
ascetycznych barw może przy nieść nieocze
kiwane efekty - może być kompozycją ele
gancką albo szalona. Klasyka - biała bluzka, 
czarny dół - to może przypominać “akade
mię ku czci”, ale może też być bardzo wyra
finowane. Może nas przenieść w czas pop
artu i geometrycznych układanek, bo nic ma 
zasady, która by czarno-biało wariacje po
rządkowała.

Zestawienie tych barw eksponuje w najdo
skonalszym wydaniu trend “ramkowy” . W 
wielu kolekcjach pojawiły się kontrastowe 
lamówki, które ostro odcinają poszczególne 
elementy stroju - pas, dół, rękawy, kieszenie 
itp. czerń i biel ilustruje to najlepiej.

Wróżka

BARAN - 21.03. - 20.04. - Pewne okoliczności pozwolą Ci utrwalić dotychczaso
we osiągnięcia. Sukces nie będzie spektakularny, ale najbliżsi zauważą go, doce
nią i pomogą w realizacji następnego kroku.
BYK - 21.04. - 20.05. - Bądź przygotowany na finansowe i urzędowe konsekwen
cje konfliktu sprzed paru tygodni. Problem ten tak Cię zaabsorbuje, że nie starczy 
Ci czasu, ani energii na nic innego. Straty da się jednak odrobić.
BLIŹNIĘTA - 21.05. - 21.06. - To nie będzie dobry czas na zasadnicze rozmowy 
z partnerem. Twój agresywny nastrój nie doprowadzi do niczego dobrego, omijaj 
więc z daleka konfliktogenne sytuacje. Wyładuj się wykonując domowe porządki. 
RAK - 22.06. - 22.07. - Postawiony przed Tobą problem wzbudzi wiele sprzecz
nych myśli i uczuć. Trzeba będzie dość dokładnie rozeznać sytuację, by wybrać 
najdogodniejszy wariant. Dobra rada nadejdzie w najbardziej odpowiednim mo
mencie.
LEW - 23.07. - 23.OS. - Dobrze zapowiadająca się znajomość okaże się nieporo
zumieniem, ale je j konsekwencje będziesz odczuwał jeszcze długo. Jedyną zaletą 
całej przygody będą nowe doświadczenia, które przydadzą się w przyszłości. 
PANNA - 24.08. - 22.09. - Nie podejmuj ważnych decyzji, bo trzeba będzie doko
nywać kosztownej korekty. Poświęć za to więcej czasu domowi. Lepiej zrozumiesz 
problemy najbliższych i będziesz pomocny w ich rozwiązywaniu.
WAGA - 23.09. - 23.10. - Wobec problemów zaprzyjaźnionej z Tobą osoby, Twoje 
własne kłopoty zejdą na plan dalszy. Wspólnie uda Wam się pokonać trudności, 
czym zaskarbisz sobie wdzięczność przyjaciela.
SKORPION - 24.10. -22.11. - Wyjście z  chaosu ułatwi Ci konsekwentny, spisany 
na kartce plan. Oczywiście, spisanie to jedna  sprawa, a wykonanie druga. Jeśli 
jednak wykorzystasz cały, drzemiący w Tobie potencjał, nie będzie z tym kłopotu. 
STRZELEC 23.11. - 21.12. - Nie unikaj żadnej sytuacji, która mogłaby przynieść 
korzyści finansowe. Nie zaniedbuj jednak przy tym kontaktów z ludźmi, bo tylko 
razem z nimi możesz się cieszyć materialnym powodzeniem.
KOZIOROŻEC - 22.12. - 20.01. - Niespodziewana przerwa w pracy spowodowa
na przez "siły wyższe ” sprawi, że przeżyjesz tydzień totalnego lenistwa. Jeżeli ju ż  
masz okazję, wykorzystaj ten czas dla podwyższenia własnych kwalifikacji. 
WODNIK - 21.01. - 19.02. - Staniesz w opozycji wobec powszechnie podziwia
nych wartości i ... o dziwo, oprócz satysfakcji, przyniesie Ci to poklask osób, na 
których zależy Ci najbardziej. Inni podejdą do Ciebie z większym dystansem. 
RYBY - 20.02. - 20.03. - Jeżeli chcesz coś zmienić w pracy i w domu - zrób to 
teraz. Masz sojuszników, którzy nie tylko będą wspierać Cię psychicznie, ale fi
nansowo. Nie zdziw się jednak, jeżeli osoby zapragną czegoś w zamian...

PALCE LIZAĆ 
czyli kuchnia Joli

Problemy 
z miłością

William Sylwanus Baxter był spokoj
nym , cichym i znudzonym życiem sie
demnastolatkiem. Wśród przyjaciół du
mnie wypowiadał swoje przekonania, 
zwłaszcza te dotyczące dziewczyn. Za
wsze twierdził, że płeć przeciwna jest 
mu co najmniej obojętna i nie zauwa
żyłby nawet gdyby wszystkie panny 
naraz poumierały. Teoria Williama le
gła jednak w gruzach, kiedy spotkał 
pannę Pratt. Wówczas stan jego ducha 
znacznie się pogorszył, umysł razem z 
głową powędrował w chmury, a sam 
pan Baxter zapadł w coś w rodzaju le
targu miłosnego.

Chociaż powieść opisująca perypetie 
zakochanego siedmnastolatka przezna
czona jest głównie dla młodzieży, chęt
nie po nią sięgają też dorośli, gdyż 
wszystkich jednakowo jest w stanie roz
bawić. /a/
Booth Tarkington - Siedmnastolatek, 
Iskry 1978.

Czytaj razem z nami

Podstawą sałatek sq warzywa. Do
datki to: różnego rodzaju mięsa (pie
czone, gotowane), wędliny, konser
wy mięsne i rybne, mięso z ryb (sma
żonych, wędzonych, marynowanych), 
a także jaja, grzybki marynowane, 
korniszony, majonez, musztarda, ket
chup. Smakowq i odżywczą wartość 
sałatek podnoszą owoce, pomidory, 
cebula, szczypiorek, zielona pietru
szka.

Sałatki mogą stanowić samodziel
ne dania, być dodatkiem do mięs, 
wędlin itp. Każda sałatka, przed po
daniem, powinna 1 godzinę "dojrze
wać" w chłodnym miejscu.

Sałatka ryżowa
1 i 1 /2  szklanki ryżu
2 jajka
10 dkg sera gouda 
2 ogórki konserwowe
1 jabłko 
majonez
szczypiorek, sól, pieprz 
mielona papryka 

Ryż ugotować na sypko. Ostudzić. 
Dodać kolejno: ugotowane na twar
do i posiekane jajka, drobno pokro
jone jabłko i ogórki, posiekany szczy
piorek i starty grubo na tarce ser. 
Wymieszać z 2 /3  małego słoika 
majonezu. Doprawić do smaku solą, 
pieprzem.

Sałatka rybna
2 puszki ryb w oliw ie (najlepsze 
szproty)
25 dkg sera gouda
1 ugotowany seler
2-3 strą ki papryki konserwowej
(czerwonej)
mata puszka zielonego groszku 
1 i 1 /2  szklanki majonezu 
zielona sałata, natka pietruszki do 
przybrania

Ryby wyjąć z puszki, dobrze osączyć 
z oliwy, pokroić na duże kawałki. Seler i 
ser pokroić w drobną kostkę, wymieszać 
z osączonym groszkiem, pokrojoną pa
pryką i połową majonezu. Dodać ryby i 
delikatnie wymieszać - tak by kawałki ryb 
nie rozpadły się. Sałatkę ułożyć w wyło
żonej listkami sałaty salaterce, polać re
sztą majonezu, przybrać zieloną pietru
szką.


