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To, co sami psujemy...

. . . s ł u ż b a  z d r o w i a  n a p r a w i a
- Czy służba zdrowia 

przetrwa 1993 rok przy 
uchwalonym obecnie budże
cie? - z tym pytaniem 
zwróciłem się do dyrektora 
Ryszarda KUFLA.

- Nie przetrwa samodzielnie
samodzielnie, chyba że przez przetrwa
nie będziemy rozumieć za
mykanie naszych placówek. 
Gdy chodzi o środki finan
sowe na ich utrzymanie, ma
my dramatyczną sytuację. 
Przewidujemy, że ich deficyt 
wyniesie w br. około 13 mi
liardów złotych. Utrzymanie 
placówek, wyżywienie pac
jentów w szpitalu, leki - ko
sztują. Dlatego zwracam się 
z apelem do samorządów 
miast i gmin, na których tere
nie działamy, o pomoc mate
rialną. Bez niej nie będziemy 
w stanie utrzymać nawet do
tychczasowego poziomu 
i gamy usług w dziedzinie 
ochrony zdrowia. Każdą 
złotówkę wykorzystamy na 
zakup środków rzeczowych, 
niezbędnych w naszej pracy. 
Apeluję też do
społeczeństwa o życzliwe po
dejście do naszych pro
blemów.

- Jakie są efekty wprowa
dzonej we wrześniu ub. roku 
dobrowolnej deklaracji 
odpłatności za pobyt w szpi
talu?

- Dane za pierwsze 4 mie
siące funkcjonowania dekla
racji nie są zbyt budujące. 
Uzyskaliśmy zaledwie 156 
milionów złotych, tzn. tyle, 
ile - dla porównania - kosz
tują nas opłaty za telefony 
w okresie 2 miesięcy. Tak 
sformułowana, wprowadza
na bez wymuszeń opłata nie 
przyniesie nam znaczących 
efektów finansowych. Liczy
liśmy na sumę jednego miliar
da w tym okresie, gdyby

każdy pacjent wpłacił pro
ponowaną przez nas sumę. 
Dziękuję wszytkim tym, 
którzy dobrowolnie zdecy
dowali się nam pomóc, ale 
w stosunku do koniecznych 
wydatków rzeczowych - od 
2,5 do 3 miliardów 
miesięcznie - jest to kropla 
w morzu potrzeb. Zresztą mi
nisterstwo przymierza się do 
wprowadzenia obowiązko
wej odpłatności, ale zwleka 
z przyjęciem tej decyzji, co 
nie służy naszej kondycji ma
terialnej.

Czy ograniczenia 
w budżecie wpłynęły na po
ziom płac pracowników 
ZOZ-u?

kwalifikacjom, ani odpowiedzialności 
związanej z ratowaniem 
zdrowia i życia ludzkiego. 
Lekarz zarabia kosztem oso
bistych wyrzeczeń: albo staje 
się mieszkańcem szpitala, al
bo wiecznym dyżurantem 
w pogotowiu. Dzisiejszy dra
mat służby zdrowia pogłębia 
przede wszystkim fakt, że te 
mizerne płace i tak stanowią 
aż 80 procent naszych wy
datków, podczas gdy zdrowa 
relacja powinna wynosić 
mniej więcej: 60 procent na 
płace, a 40 na wydatki rze
czowe.

- Czy obserwuje pan zjawi
sko odchodzenia lekarzy 
z publicznej służby zdrowia?

- Decyzją lekarza wo
jewódzkiego wszystkim 
ZOZ-om obniżono wydatki 
na place w roku bieżącym 
o 5 procent. W połowie lute
go podpisałem protokół 
ustaleń w tej sprawie ze 
związkami zawodowymi. 
Mieliśmy dwie drogi: albo 
redukcję zatrudnienia /p ro
porcjonalną do ograniczeń 
funduszu płac/, albo ob
niżenie płac bez zwalniania 
pracowników. Wynegocjo
wany protokół mówi m. in. 
o wstrzymaniu przyjęć do 
pracy w Z OZ-ie, zaś w spra
wie osobowego funduszu płac 
odbiera lekarzom możliwość 
uzyskiwania wynagrodzenia 
za godziny spędzone w szpita
lu po dyżurze oraz zmniejsza 
premie wszystkim grupom 
naszych pracowników.

- Jak te decyzje przyjęli 
lekarze?

- Źle! Zarobki lekarzy to 
temat drażliwy, czemu trudno 
się dziwić, skoro nie odpo
wiadają one ani wymagane
mu poziomowi wykształce
nia, niezbędnym kwalifikacjom

- Mamy 208 etatów lekar
skich. Nie jesteśmy w stanie 
powiększać zatrudnienia. 
Relacja między liczbą leka
rzy a liczbą pacjentów w Ry
bniku wypada poniżej śre
dniej krajowej. Największy 
problem jest ze stomatologa
mi. Aktualnie zatrudniamy 
ich czterdziestu, ale to zbyt 
mało. Są dzielnice bez den
tysty w przychodni rejono
wej, mamy ogromne trud
ności z obsadą sąsiednich 
gmin. W dzisiejszej sytuacji 
te braki będą się pogłębiać, 
gdyż w publicznej służbie 
zdrowia brak możliwości 
osiągania zarobków, jakie 
stwarza praca na własny ra
chunek. Mamy też duże pro
blemy z zaopatrzeniem 
w materiały do wypełnień, 
warunki pracy są trudne: 
niewielkie możliwości zderzają
zderzają się z dużymi wymaga
niami pacjentów. To skłania 
stomatologów do otwiera
nia praktyk prywatnych 
i odchodzenia od nas. Poza 
tym nadal kształcimy pe
diatrów /20 z nich roz
poczęło specjalizacje pierw
szego i drugiego stopnia/,

internistów i ginekologów. 
Udało nam się rozwiązać pro
blem pediatrii w Boguszowi
cach - teraz nie odbiega ona 
od standartu reszty miasta. 
Namawiamy lekarzy do spe
cjalizowania się w dziedzi
nach deficytowych na na
szym terenie - np. kształcimy 
2 radiologów, neurologa i pul
munologa /specjalista lecze
nia gruźlicy/. Dziś jeszcze - 
raz lub dwa razy w tygodniu 

stomatolodzy leczą 
w większości szkół, tzn. 
wszędzie tam, gdzie są gabi
nety. Ale ogólnie - wydol
ność publicznej służby zdro
wia, poziom usług, ich 
dostępność znalazły się 
w stanie krytycznym i bez 
zdecydowanych ruchów re
formatorskich w skali całego 
kraju nie należy w naj
bliższym czasie spodziewać 
się poprawy.

- Chorych ta smutna diag
noza nie ucieszy...

- No cóż. Leczenie szpital
ne jest w działaniu służby 
zdrowia najdroższe. Za to 
profilaktyka, zapobieganie 
chorobom poprzez nabranie 
właściwych nawyków, przy
zwyczajeń nie kosztuje prak
tycznie nic. Na całym świecie 
zdrowie człowieka tylko 
w 20 procentach zależy od 
usług zakładów leczniczych. 
W 80 procentach decyduje 
o nim tryb życia - a służba 
zdrowia naprawia głównie to, 
co sami psujemy. Z atem na
sze zdrowie zależy 
w znaczących stopniu od nas 
samych. Każdy z nas powi
nien o tym wiedzieć i pa
miętać.

- Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: GRZEGORZ 
WALCZAK

Pierwszy Przegląd Działalności Artystycznej 
Szkół Specjalnych

P u c h a r  „ G R "
d la  S O S - W

W minioną środę 31 mar
ca w auli II LO im. Hanki 
Sawickiej odbył się 
I Przegląd Działalności Ar
tystycznej Szkól Specjal
nych. Wzięły w nim udział 
reprezentanci szkół podsta
wowych z Leszczyn, Racibo
rza, Wodzisławia, Żor i Ry
bnika. Do konkursu scenicz
nego i plastycznego 
przystąpiło  ogółem 141 
uczniów. W pierwszym 
z konkursów wykonawcy 
zmieniali się na scenie 10- 
krotnie, prezentując progra
my teatralne, wokalne, tane
czne i recytatorskie.

R ó ż n o r o d n o ś ć  
poszczególnych występów 
i rozpiętość wiekowa uczest
ników /od pierwszo - do 
ósmoklasistów/ postawiły

niezwykle trudne zadanie 
przed jurorami. Żadnych 
wątpliwości nie wzbudził 
występ zespołu wokalno-re
cytatorskiego z Wodzisła
wia, uznanego jednomyślnie 
za najlepszy. Ostatecznie 
dwa równorzędne wyróżnie
nia drugiego stopnia przy
znano szkołom z Rybnika 
i Raciborza, ą trzecie - 
najmłodszym z Żor.

W konkursie znalazła się 
także pantomimiczna pro
pozycja, wzbogacona o sło
wny komentarz do tego co 
działo się na scenie. Jej auto
rom przyznano wyróżnienie 
specjalne.

Poza wymienionymi 
wyróżnieniami na jedną ze 
szkół czekał Puchar Prze
chodni ufundowany przez patrona

Halina OPALKOWSKA z pucharem "GR"

W numerze:
*  zostań menadżerem
*  książki na zajączka

*  ''Sukces gospodarczy"

Sportowcy 
u prezydenta

Prezydent Józef M AKOSZ wręcza list gratulacyjny 
Arturowi KEJZIE, najlepszemu zawodnikowi 
jednosekcyjnego klubu judo „POLONIA,, Rybnik. Z prawej 
jego trener Rafał KOW ALCZYK

W środę w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie przed
stawicieli władz Rybnika z najlepszymi sportowcami nasze
go miasta. Wzięli w nim udział przedstawiciele ROW-u, 
„POLONII,, Rybnik, RMKS, SKS „Ryfama,,, AERO
KLUBU i Środowiskowego Klubu Sportowego Głuchych.

Reprezentanci poszczególnych dyscyplin i klubów przed
stawili swoje osiągnięcia i aktualną sytuację. W spotkaniu 
uczestniczyli również radni z Komisji Kultury Fizycznej 
i Sportu. Rozmawiano o ogólnej kondycji sportu i o zakresie 
pomocy władz samorządowych klubom i sportowcom.

Prezydent Józef MAKOSZ podziękował przybyłym na 
spotkanie sportowcom i ich trenerom oraz wręczył okolicz
nościowe listy gratulacyjne.

wack

Za tydzień
wydanie świąteczne 

’’Gazety Rybnickiej" 
Konkurs Wielkanocny 

Cenne nagrody
patrona imprezy - „Gazetę Ryb
nicką,,. Biorąc pod uwagę 
ilość przygotowanych pro
gramów i ich wyrównany 
poziom, postanowiono, że

przez najbliższy rok puchar 
będzie w posiadaniu Specjal

nego Ośrodka Szkolno-Wy
chowawczego w Rybniku.

W s p ó ł t w ó r c a m i  
osiągniętych przez dzieci wy
ników są ich opiekunowie - 
nauczyciele, dla których su
kces dydaktyczny wiąże się 
jeszcze z większym sukcesem 
wychowawczym. Opie
kunką wyróżnionego ze
społu SPS Wodzisław jest 
Krystyna ŁODZIANA, SPS 
Racibórz - Iwona PAR
DON-CHOJECKA i Ewa 
ORŁOWSKA, SPS Rybnik 
- Wanda RYSZKA, Aniela 
REGINEK i Adela 
BIEGÓNEK, SPS Żory - 
Halina CICHOŃ, SPS Lesz
czyny - Piotr ADAM
CZYK.

W konkursie plastycznym 
rozgrywanym w trzech kate
goriach wiekowych, w gru
pie dzieci w wieku 10 -12 lat,
pierwsze miejsce przyznano 

Sebastianowi Bachlajowi, 
drugie - Krzysztofowi Nowa
kowi, trzecie - Markowi Lan

usznemu - wszyscy z SPS 
Żory. Wśród 16-latków naj
lepsi byli Krystian Makow
ski z Wodzisławia i Marcin 
Kosiba z Żor. W trzeciej gru
pie wiekowej /12 - 15 la t/  
najwyżej oceniono prace Sy
lwestra Juranka, drugi był 
Michał Ochman z Rybnika, 
a trzeci Ryszard Wróblewski 
z Wodzisławia. Drużynowo 
zwyciężyła SPS Żory przed 
SPS Wodzisław i SPS Ryb
nik.

Przegląd dostarczył dzie
ciom ze szkół specjalnych 
ogromnych wrażeń. Poziom 
imprezy był świadectwem na 
to, że dzieci z tych szkół nie 
ustępują tym, dla których 
los okazał się łaskawszy.

A. ŁUKASIK
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A utom aty, książki,
k w ia ty

Obszar administrowany przez Stację Rejonową PKP Rybnik rozciąga się na północ pod 
Mikołów - Jamnę, poprzez Wyry, Pszczynę, Strumień, Ruptawę, Czyżowice aż po Zebrzydowi
ce na południowej granicy Polski. Podobnych rejonów zarządzania istnieje w sieci PKP 110, zaś 
rejon rybnicki charakteryzuje się tym, że przeładowuje się tu około 12 procent całej ilości masy 
towarowej w kraju.

Według słów Naczelnika Stacji Rejonowej w Rybniku, Zygfryda CZEREPKOWSKIEGO, 
pejoratywne określenie kolei jako „państwa w państwie,, przestaje mieć odbicie w rzeczywis
tości. Przepracował on w PKP prawie 30 lat i uważa, że coś zaczyna się zmieniać. Wierzy, że 
niedługo kolej będzie spełniać wyłącznie rolę służebną. Jest również zdania, że łatwiej do nowych 
warunków przystosować się pracownikom młodym...

Wsłuchując się w sygnały ze świata, kolej rośnie w siłę. Dotychczas ruch pasażerski był 
deficytowy, w ub. zaś roku w Niemczech pierwszy raz zanotowano dochód...

Starania o pasażera widać 
na razie bardziej na stacjach, 
szczególnie tej macierzystej 
w Rybniku, niż w pociągach, 
które nadal są brudne i trudno

Elektronika wkroczyła na 
kolej niepodzielnie, nadal 
jest to jednak
przedsięwzięcie bardzo ko
sztowne: kasa elektroniczna

Do elektronicznego in
formatora już próbowali 
dobrać się chuligani.

Foto: wack

Pierwszy raz od kilkudzie
sięciu lat wiele stacji rybnic
kiego rejonu zamykanych 
jest na noc, a kolejarze pro
wadzą z cygańskimi rodzi
nami prawdziwą zabawę 
w chowanego. Względy hu
manitarne przemawiają za 
pozostawieniem ich w spo
koju, niestety stan higienicz
ny, w jakim pozostawiają 
oni poczekalnie nie może nie 
mieć wpływu na stosunek do 
tych nieproszonych gości. 
Brak uregulowań prawnych 
sytuację komplikuje.

Remont rybnickiej stacji 
posuwa się, ze względu na 
ograniczone środki, powoli, 
ale jednak do przodu. Pozo
stały jeszcze pewne prace zie
mne i tynkowanie całego bu
dynku. Za niedogodności 
tym spowodowane, kierow
nictwo Stacji Rejonowej pa
sażerów przeprasza i prosi 
o cierpliwość.
WIESŁAWA RÓŻAŃSKA

no według nich regulować 
zegarki, jak to ponoć przed 
wojną bywało. Miejmy na
dzieję, że kolejna podwyżka 
choć w części zmieni to na 
lepsze.

Rybnicka stacja jest nadal 
w permanentnym remoncie, 
lecz to co się już wyłoniło 
z chaosu, sprawia dobre 
wrażenie. Od pewnego już 
czasu Rybnik podłączony 
jest do informatycznego sys
temu rezerwacji miejsc, na 
razie w sieci krajowej. 
W ciągu paru minut można 
sprowadzić miejscówkę, kus
zetkę czy miejsce sypialne 

na wszystkie pociągi w kra
ju, również z 30-dniowym 
wyprzedzeniem. Ten sam sy
stem działa w kasach bileto
wych podległych Stacji Re
jonowej w Rybniku, na stac
jach w Wodzisławiu, Żorach 
i Jastrzębiu Górnym, a także 
w Raciborzu.

Miejmy nadzieję, że otwa
rte niedawno nowoczesne, 
oddzielone boksami nowe 
okienka kasowe w Rybniku 
sprawią, że kolejki na parę 
minut przed odjazdem po
ciągu przestaną istnieć...

kosztuje kilkadziesiąt mi
lionów, niewiele mniej infor
mator stojący w hollu. Do
dając do tego dwie budki 
telefoniczne oraz automaty
czne kasowniki, sporo 
w naszą wygodę zainwesto
wano. Aktualnie wyposaża
na jest świetlica, gdzie 
oprócz stoiska z kwiatami, 
będzie jeszcze księgarenka. 
W planie - usługi telekomu
nikacyjne. Podpowiadamy, 
że przydałoby się również 
okienko pocztowe...

Niestety, nadal wielkim 
problemem jest notoryczna 
dewastacja urządzeń i wy
stroju. Z tego powodu na 
mniejszych stacjach, gdzie 
utrudniony jest nadzór pra
cowników PKP, nie zdecy
dowano się na zainstalowa
nie automatycznych kasow
ników, choć to bardzo ułat
wiłoby życie stałym pasaże
rom. Cóż, widocznie jako 
społeczeństwo jeszcze nie 
dojrzeliśmy nawet do tak 
prostych urządzeń...

 Wiele kłopotów sprawiają 
również rumuńscy Cyganie, 
którzy upodobali sobie sta
cje jako miejsca na nocleg.

Z  w iz y t ą  
w  L ig o c ie

W naszych wędrówkach 
po dzielnicach Rybnika za
witaliśmy tym razem do LI
GOTY. Ta licząca 3552 mie
szkańców dzielnica stanowi 
połączenie dwóch funkcjo
nujących kiedyś odrębnie 
dzielnic: Ligoty i Ligockiej 
Kuźni. Przewodniczący Ra
dy Dzielnicy Kazimierz 
ŻAK twierdzi, że z wieloma 
problemami zdołano się już 
uporać, ale ciągle jeszcze na 
załatwienie czeka ich wiele. 
Ogrom zadań wynika z fak
tu, że w dzielnicę tę przez 
szereg lat nie inwestowano. 
Stwierdzono tu V kat. szkód 
górniczych. Kilkanaście lat

temu plany uległy zmianie, 
a eksploatację pod Ligotą 
ograniczono. Od razu zabra
no się do realizacji najpil
niejszych potrzeb. Od 4 lat 
trwa budowa wodociągu 
miejskiego, obecnie zostało 
do wykonania jeszcze 400 
metrów, które planuje się 
zrobić w tym roku. Dzięki 
wydatnej pomocy Wydziału 
Ochrony Środowiska Urzędu 
Miejskiego, na przełomie 
1991/92 udało się uregulo
wać rzekę Rudę wzdłuż ulicy 
Partyzantów. Brzegi rzeki 
wyłożono płytkami, zbudo
wano rów, przepusty. Po
zbyto się w ten sposób

zalewisk, które szczególnie 
wiosną wyrządzały wiele 
szkód okolicznym miesz
kańcom. Pomyślnego za
kończenia doczekała się 
również telefonizacja Ligoc
kiej Kuźni. Przydział nu
merów był już obiecywany 
przez stare władze Rybnika, 
ale odstąpiono od realizacji 
z „przyczyn technicznych,, 
/zbyt duża odległość do cen
trali  telefonicznej/.
Powrócono do tej sprawy 
w ubiegłym roku i dzielnica 
otrzymała 41 numerów. Sa
mi mieszkańcy w ciągu 2,5 
miesiąca wykonali całą in
stalację /blisko 5 km/. Wy
soki koszt przedsięwzięcia 
sprawił jednak, że nie wszys
cy, którzy najdłużej czekali 
na telefon, mogli pozwolić 
sobie na jego zakup. Jak 
poinformował nas Kazi
mierz Żak, na każdej ulicy 
znajduje się przynajmniej je
den aparat i w pilnych spra
wach jego właściciele 
udostępniają go sąsiadom. 
Dużym powodzeniem cie
szyły się i nadal cieszą, choć 
zabrzmi to jak stwierdzenie 
z poprzedniej epoki, wszel
kiego rodzaju czyny społecz
ne. Fenomen tego zjawiska 
tkwi w tym, że podjęcie ta
kiego przedsięwzięcia wyni
kało zawsze z faktycznych 
potrzeb mieszkańców, a nie 
z jakiś odgórnych nakazów. 
Efekty takiego myślenia są 
szczególnie widoczne przy 
pracach związanych z utwa
rdzaniem nawierzchni dróg. 
Urząd Miasta dostarczył 
materiały, sprzęt i pokrywał 
koszty, samą zaś robociznę

wykonali mieszkańcy. 
Utwardzono w ten sposób 
nawierzchnię ulicy Rejtana, 
w br. kontynuowane będą 
prace na ulicy Partyzantów 
i dwóch bocznych odgałęzie
niach ulicy Boguszowickiej. 
Na swoją kolej czekają ulice 
Sienkiewicza i Zbożowa. 
W celu zwiększenia bezpie
czeństwa mieszkańców, 
szczególnie dzieci
uczęszczających do szkół 
w Ligocie i Gotartowicach, 
należałoby położyć chodniki 
wzdłuż ulicy Żorskiej /droga 
krajowa/ i Boguszowickiej 
/droga wojewódzka/. Mimo 
nalegań Rady Dzielnicy pra
ce posuwają się bardzo wol
no, co w głównej mierze wy
nika z problemów finanso
wych z jakimi borykają się 
inwestorzy. Bardzo potrzeb
ny jest również chodnik na 
ulicy Wolnej. Jeśli chodzi 
o plany dotyczące 
przyszłości, to marzeniem 
K. Żaka jest doprowadzenie 
gazu do wschodniej części 
dzielnicy oraz podłączenie 
Ligoty do miejskiej oczysz
czalni ścieków.

Życie towarzyskie obraca 
się tu wokół dwóch 
ośrodków. Pierwszym jest 
„Harcówka,,, wybudowana 
kilka lat temu w czynie 
społecznym przez
mieszkańców Ligoty. Obec
nie mieści się w niej biblio
teka, działają pozalekcyjne 
kółka zainteresowań, odby
wają się zebrania miesz
kańców, organizowane są 
okolicznościowe przyjęcia 
czy dyskoteki młodzieżowe. 
W „Harcówce,, ma również

Program Kanału ”E F” 
Telewizji Kablowej

Piątek - 2.04.1993
początek: 18.45
- rozstrzygnięcie konkursu z poprzedniego tygodnia
- magazyn publicystyczny „Tutaj,,, a w nim: prawie 

wszystko o radiestezji, o tym, czy kominiarz przynosi 
szczęście i relacja filmowa z poszukiwań pewnej ważnej 
rzeczy w pewnym miejscu

- program informacyjny „EF„ NEWS, a w nim: o kolej
nym ataku zimy w marcu, darze firmy „Henkel,, dla 
raciborskiej policji, o problemach zwierząt ze schroniska 
w Raciborzu, relacja z I Rejonowego Przeglądu Działalności 
Artystycznej Szkół Specjalnych, o nowych, szybkich samo
chodach w Komendzie Rejonowej Policji w Rybniku, 
o przedświątecznych zakupach

- ogłoszenie konkursu 
 Sobota - 3.04.1993

12.00 - powtórzenie piątkowego programu
Poniedziałek - 5.04.1993
20.00 - Kino HIT - polski film fab. „Nóż w wodzie,,, reż 

Roman Polański
Środa - 7.04.1993
10.00 - Kino HIT - powtórka filmu z poniedziałku

„ Witraże„
Do 20 kwietnia w Miejskiej 

Bibliotece Publicznej oglądać 
można bardzo nastrojową 
wystawę „witraży,,, będących 
dziełem uczniów klas 
szóstych SP Nr 22 oraz 
uczestników Ogniska Pracy 
Pozaszkolnej Nr
2 w Rybniku-Niedobczycach. 
Jak informuje stosowny 
plakat, prace młodych 
artystów inspirowane są 
sztuką gotyku. Polecamy!

KRONIKA POLICYJNA

Braterska sprzeczka
23 marca przed południem na 

terenie posesji przy ulicy 
Strąkowskiej w Wielopolu 
doszło do kłótni między leciwy
mi braćmi /jeden z nich ma 55 
lat/ .  Wiek nie przeszkodził 
w dokonaniu rękoczynów. Je
den z braci pobił drugiego meta
lową rurką, powodując u niego 
złamanie kciuka prawej ręki.

Pijacka fantazja
23 marca policja rybnicka za

trzymała dwóch pijanych 
mężczyzn, podejrzanych o do
konanie zniszczenia samochodu 
mazda, zaparkowanego przy ul. 
Sobieskiego. Trochę sobie popi
wszy wpadli na pomysł ciekawej 
zabawy. Skakali po dachu auta, 
doprowadzając do poważnych 
szkód. Z pijackiej fantazji 
trzeźwieli w policyjnym aresz
cie.

Po pijanemu pod tarpana
26 marca przy ul. Energe

tyków samochód tarpan 
potrącił dwóch pieszych, którzy

nagle wtargnęli na jezdnię pod 
nadjeżdżający pojazd. Piesi do
znali nielicznych zadrapań 
naskórka. Swoje szczęście mu
sieli jednak okupić pobytem 
w areszcie - okazało się, że obaj 
byli nietrzeźwi.

Płytą w kiosk
W nocy z 26 na 27 marca 

nieznani sprawcy przy pomocy 
płyty chodnikowej wybili szybę 
w tylnej ścianie kiosku przy uli
cy Zebrzydowickiej. Straty wy
niosły 300 tys. zł.

Właściciel na górze, 
złodziej na dole

Dużą bezczelnością wykazali 
się sprawcy włamania do domu 
przy ul. Racławickiej. Podczas, 
gdy domownicy przebywali na 
piętrze, złodzieje wybili szybę 
w oknie na parterze i weszli do 
domu, kradnąc znajdujące się 
tam przedmioty.

Skradli portki
27 marca o godz. 13.00 dwaj 

mężczyźni skradli spodnie 
w sklepie „Beya„ przy Placu 
Wolności. Portki wzięli od kie
rowniczki sklepu do przymie
rzenia, zostawiając dowód oso
bisty i książeczkę wojskową.

swoją siedzibę Rada Dziel
nicy, w skład której wchodzi 
19 osób, działających 
w pięciu komisjach tematy
cznych. Drugim ośrodkiem 
ma być klub tworzony przez 
księdza Bronisława Matys
ka, proboszcza parafii 
św. Wawrzyńca. Do tego ce
lu zostało wykorzystane po
mieszczenie dawnej salki ka
techetycznej. Na razie odby
wają się tam spotkania, 
w których każdy może brać 
udział. Kazimierz Żak wy
raża nadzieję, że dzięki po
mocy sponsorów i samych 
parafian w przyszłości po
wstanie silny ośrodek, integ
rujący mieszkańców Ligoc
kiej Kuźni.

W dzielnicy działa 
również silna sekcja basebal
lu. Inicjatorami jej założenia 
byli ludzie, którzy kiedyś na

miejscowych łąkach zaczy
nali grać w popularnego pa
lanta. Staraniem działaczy 
i zawodników zostało zbu
dowane pełnowymiarowe 
boisko. Budowa trwała kil
ka lat, a obecnie myśli się 
o jego ogrodzeniu. Działacze 
pragną, aby odbywały się 
tutaj mecze okolicznych 
szkół podstawowych, festy
ny, a także by młodzież, 
szczególnie w okresie waka
cji, mogła aktywnie spędzać 
tu swój wolny czas.

W dzielnicy, wiele się osta
tnio zmieniło. Ogromna 
w tym zasługa samych mie
szkańców, którzy aktywnie 
uczestniczą w zebraniach 
mieszkańców /na ostatnie 
przybyło ponad 200 osób/, 
jak i w pracach na rzecz 
lepszego wizerunku dzielni
cy.

JACEK RECLIK

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Animatorki szkoły -/od lewej/ Barbara Kmita- 
Krzyształowicz, Zofia Mahlke i Bożena Francuz-Bobek

Od pomysłu utworzenia 
policealnej szkoły o profilu 
ekonomicznym, która wy
chodziłaby naprzeciw pro
blemom, jakie niesie ze sobą 
rozwój gospodarki rynko
wej, do jego realizacji 
upłynął zaledwie miesiąc. 
W czerwcu 1992 roku trzy 
ekonomistki z przygotowa
niem i praktyką pedago
giczną: Barbara Kmita- 
Krzyształowicz - dziś dyrek
tor szkoły, Zofia Mahlke 
i Bożena Francuz-Bobek 
utworzyły spółkę cywilną 
„Ekonomic,,, której
głównym zadaniem miała 
być organizacja i prowadze
nie szkoły. Decyzją Kurato
ra Oświaty w Katowicach 
już 7 lipca ub. roku Prywatne

P ryw a tn e  Policealne S tu d iu m  M enadżerskie  *  od 
w rze śn ia  P ryw a tn e  Liceum  H a n d lo w e  i P ryw a tn e  Liceum  
Ekonom iczne

Zostań menadżerem!

Prywatne Policealne Studium Me
nadżerskie w Rybniku zo
stało wpisane do ewidencji 
szkół niepublicznych. Decy
zja ta weszła w życie 
1 września 1992 roku, wtedy 
też szkoła rozpoczęła swoją 
działalność w gmachu Poli
techniki Śląskiej, gdzie or
ganizatorzy wynajmują sale.

Wcześniej jednak trzeba 
było przygotować założenia 
programowe. Organizator
kom zależało na tym, by 
szkoła nie tylko powielała 
programy szkół publicz
nych, ale by przyciągnęła 
słuchaczy nowoczesnością, 
a przede wszystkim aktual
nością propozycji progra
mowych. Wprowadzono 
przedmioty, których programy

my przygotowali przyszli ich 
wykładowcy. Wszystkie 
uzyskały pozytywne recenz
je pracowników naukowych 
Akademii Ekonomicznej 
oraz Instytutu Organizacji 
i Zarządzania Przedsiębio
rstwami Politechniki
Śląskiej.

Nauka w szkole trwa 2 la
ta, podzielone na 4 semestry. 
Prowadzi się trzy kierunki: 
zarządzanie małą firmą, mar
keting i promocja handlowa 
oraz finanse i rachunkowość. 
Wśród wielu przedmiotów 
typowych są też stosunkowo 
nowe: controlling czyli
zarządzanie finansami lub 
inaczej rachunkowość
zarządcza, organizacja 
i zarządzanie podmiotami go
spodarczymi, marketing 
i promocja handlowa, system 
informatyczny podmiotów 
gospodarczych, organizacja 
pracy sekretariatu. Słucha
cze, których aktualnie jest 
ponad setka, uczą się 
również pisać na maszynie. 
Szczególną wagę przykłada 
się do nauki języków ob
cych. W niedużych grupach 
słuchacze uczą się, w za
leżności od stopnia zaawansowania

W programie również nauka pisania na maszynie

zaawansowania, angielskiego i nie
mieckiego. Czwarty semestr 
wypełniają zajęcia fakultaty
wne. Zajęcia informatyczne 
odbywały się dotychczas 
gościnnie w Technikum 
Górniczym, aktualnie, po 
zakupieniu komputerów 
oraz sieci „Novell,,, będą już 
na miejscu. Pracownia kom
puterowa pochłonęła sumę 
200 mln zł, 12 elektronicz
nych maszyn do pisania po
nad 30 mln. Szkoła wypo
sażona jest również w ksero, 
które jest do dyspozycji 
słuchaczy, co ma szczególne 
znaczenie w sytuacji niełat
wego dostępu do najnow
szych publikacji. Z tego też 
powodu dba się o wzbogaca
nie szkolnej biblioteki, która 
liczy kilka setek woluminów. 
Jest również magnetowid, 
który wykorzystuje się do 
zajęć dydaktycznych. Aktu
alnie wszystkie dochody 
szkoły pochodzące z czesne
go, które od lutego br. 
wzrosło z 500 do 700 tys. zł, 
organizatorzy przeznaczają 
nadal na inwestycje. Jest to 
najniższe czesne ze wszyst
kich w podobnych szkołach 
w regionie, które za 
podwójną sumę oferują do
datkowo tylko zajęcia rekre
acyjne. Od nowego roku 
szkolnego szkoła otwiera 
nowy kierunek szczególnie 
aktualny i potrzebny - ban
kowość.

Szkoła prowadzi zajęcia 
systemem ćwiczeniowo- 
wykładowym, słuchacze 
rozliczani są semestralnie, 
by nie obniżać poziomu, 
każdy przedmiot kończy się 
egzaminem, zaś ocena mier
na nie promuje do następne
go semestru. Opuszczający 
studium słuchacz otrzymuje 
rytuł technika-ekonomisty 
w jednej z trzech wymienio
nych specjalności. Zajęcia 
odbywają się po południu 
4 razy w tygodniu - od ponie
działku do czwartku. Słu
chacze przyjmowani są na

podstawie złożenia odpo
wiednich dokumentów i roz
mowy kwalifikacyjnej, od
pada więc egzaminowy stres. 
Słuchaczem studium mogą

Spółka „Ekonomic,, stara 
się poszerzyć swoją działal
ność. Od września ruszają: 
Prywatne Liceum Handlowe
o specjalności technik-ku
piec oraz Prywatne Liceum 
Ekonomiczne o specjalności 
finanse i rachunkowość. 
Będą to pierwsze średnie 
szkoły prywatne o profilu 
zawodowym na naszym te
renie. Program nauczania 
w liceach będzie taki sam, 
jak w szkołach państwowych

Już we własnej pracowni komputerowej...

zostać zarówno pracujące, 
jak i niepracujące osoby. 
Szkoła, dla poprawienia 
swoich finansów, organizuje 
również odpłatne kursy ma
szynopisania dla osób 
z zewnątrz. W przyszłości 
będą kursy komputerowe.

Kadra składa się z 14 wy
soko kwalifikowanych pra
cowników, w tym 2 z dok
toratami. Zajęcia są wzbo
gacane wykładami otwarty
mi, które prowadzą pracow
nicy naukowi Akademii 
Ekonomicznej i innych ucze
lni. Niewykluczone, że już 
niedługo studium będzie 
miało własną siedzibę, lecz 
przed zakończeniem związa
nych z tym formalności kie
rownictwo woli bliższe dane 
utrzymać w tajemnicy, żeby 
nie zapeszyć...

państwowych przed wprowadzeniem
programu oszczędnościowe
go, poszerzony o naukę 
języków obcych, informaty
ki, marketingu, controllingu 
i zasad zarządzania małą 
firmą. Szkoły będą miały 
uprawnienia szkoły publicz
nej; tzn. naukę kończyć 
będzie matura, która otwie
ra drogę na studia. Zakłada 
się, że klasy będą kilkunas
toosobowe, zaś grupy języ
kowe - jeszcze mniejsze. Wa
runkiem przyjęcia do liceum 
będzie jednak zdanie egza
minu wstępnego z j. polskie
go i matematyki.

A ponieważ pogoda dla... 
menadżerów nadal panuje, 
założycielki szkoły nie 
muszą obawiać się braku 
słuchaczy. W.R.

Foto: wack
Artykuł sponsorowany

50 takich aparatów telefo
nicznych pojawiło się
w Zakładzie Telekomunika
cyjnym w Rybniku. Do 
końca roku zakład otrzyma 
dalszych 100, a do końca 
1994 większość tradycyj
nych aparatów na żetony, 
zostanie zastąpiona nowo
czesnymi, łatwiejszymi 
w użyciu i przede wszystkim 
bardziej ekonomicznymi au
tomatami na kartę magne
tyczną.

Od trzech tygodni działa 
już taki telefon przy ul .Hal
lera, inne w budynku Poczty 
i Urzędu Miejskiego. Kolej
ne mają się pojawić na dwor
cach PKS-u i PKP.

Kartę magnetyczną 
można nabywać w Zakła
dzie Telekomunikacyjnym 
w Rybniku, a w najbliższym 
czasie także w kioskach. Na 
jednej takiej karcie nabywa
nej za 30 tys. zł znajduje się 
pięćdziesiąt jednostek /jed
nostka warta 600 zł/. Ku
pując ponad 10 kart jednorazowo

razowo otrzymuje się 7,5 
procentową zniżkę /22,5 
tys. zł zysku na dziesięciu ka
rtach/. Zakupu na tej zasa
dzie może dokonać każdy, 
ale tylko w Zakładzie Tele
komunikacyjnym przy 
ul. Hallera.

ZASADY KORZYSTA
NIA Z APARATU

Kartę po odłamaniu z niej 
oznaczonego rogu /bez 
odłamania karta nie wcho
dzi do aparatu/ i podniesie
niu słuchawki umieszczamy 
w kieszeni aparatu. Infor
macje dotyczące obsługi są 
wyświetlane w czytniku. Do
wiadujemy się z niego, jaką 
czynność mamy wykonać 
w następnej kolejności, ile 
jednostek mamy jeszcze do 
wykorzystania i jaki wybra
liśmy numer. Należy unikać 
kontaktów karty z przed
miotami metalowymi, jej po
rysowania lub złamania. 
Nowa karta, jeśli użytkow
nik stwierdzi jej wadę po

Dzwonim y 
na kartę

zakupie, będzie wymieniona 
w Zakładzie Telekomunika
cyjnym. Nie dotyczy to kart 
częściowo wykorzystanych, 
bądź uszkodzonych mecha
nicznie. Przy zakupie karty 
należy także zwrócić uwagę 
czy posiada wspomniany już 
„rożek,,. Jest on najbardziej

czytelną gwarancją na to, iż 
na karcie znajduje się 
pięćdziesiąt jednostek /gdy 
aparatów będzie więcej, do 
sprzedaży zostaną wprowa
dzone karty posiadające 100 
jednostek/.

Dotychczasowe doświad
czenia mówią o tym, że wielu

z nas chce przechytrzyć 
urządzenie. Jednak wszelkie 
takie manipulacje kończą się 
fiaskiem, a delikatny mecha
nizm musi być wymieniony, 
gdyż nie ma jeszcze sprawnie 
działającego serwisu. Skut
kiem tego z 50 aparatów 
będących w posiadaniu ryb
nickiego zakładu do użytkowników

użytkowników w samym Rybniku, 
Raciborzu, Żorach, Wo
dzisławiu i Jastrzębiu trafi 
zaledwie 35. Pozostałe będą 
rezerwą na wypadek awarii. 
Stąd prośba o to, by nie 
podejmować daremnych 
prób, których wynik naraża 
nas wszystkich na uciążli
wości.

A. ŁUKASIK

„Gazeta Rybnicka„ 
bez programu TV

Z przykrością informujemy naszych czytelników, że 
począwszy od bieżącego numeru nie zamieszczamy pro
gramu telewizyjnego. Zmniejszenie ilości stron gazety to 
jeden z punktów naszego programu oszczędnościowego, do 
którego jesteśmy zobowiązani po uchwaleniu budżetu na rok 
1993.

Postanowiliśmy zrezygnować z programu TV, ponieważ 
obecnie jest on łatwo dostępny i na ogół w obszerniejszych 
/łącznie z programem satelitarnym/ opracowaniach.

Przepraszamy stałych czytelników, którzy przyzwyczaili 
się korzystać z naszego programu TV, mamy jednak na
dzieję, że dalej pozostaną z nami ciekawi spraw związanych 
z naszym miastem, o którym zamierzamy jeszcze pełniej 
informować. Redakcja
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„...Ale głos - majątek!"
- powiada pani Słowikowa ze 

znanego wiersza Juliana Tuwi
ma. Znakomicie w tej roli wy
padły Kasia DZIEDZIC, 
uczennica klasy III SP nr 
3 z Czerwionki oraz Daria CIE
SIELSKA z klasy III SP nr 
6 z Rybnika. Zajęły one pierwsze 
i drugie miejsce w grupie młod
szej czterdziestego
Wojewódzkiego Konkursu Recy
tatorskiego uczniów szkół pod
stawowych. Obok nich do wo
jewódzkiego etapu konkursu za
kwalifikowano Anię KOR
DYKĘ /z  SP nr 7, Wodzisław 
Śl/ ,  Ewelinę BYRTEK /z  SP nr 
9, Wodzisław Ś l /  oraz Kasię 
KŁOPOCKĄ /z OPP nr Ryb
nik/.

21 kwietnia w Katowicach 
wystąpią także uczennice z klas 
VII-VIII: Aneta CIESIELSKA 
/SP nr 9, Wodzisław Śl./, Marta 
GRUDZIŃSKA /SP nr 22, Ry
bnik/, Aleksandra MAKSE
LON /SP nr 2, Rybnik/, Moni
ka RAJNHOLD /SP  nr 33, Ry
bnik/ oraz Katarzyna RIMP
LER z Wodzisławia Śl.

Młode adeptki żywego słowa 
zwyciężyły liczną grupę koleża
nek i kolegów ze szkół 
Jastrzębia, Leszczyn, Rybnika, 
Wodzisławia, Żor i okolicznych 
gmin. Tylko dziesięć miejsc na 
całą rybnicką Delegaturę KOiW
- oto skala trudności pracy ju
rorów! Zresztą nie mogli oni 
narzekać na nudę: recytatorzy 
okazali się dobrze przygotowani
- kultura słowa, dykcja, czystość 
i barwa głosu, wreszcie interpretacje

interpretacje świadczyły o dużej spra
wności warsztatowej uczniów, 
a przede wszystkim - żmudnej 
pracy ich opiekunów. Występ 
Anety CIESIELSKIEJ, która ze 
wspaniałym wyczuciem wszyst
kich niuansów głosu i duszy 
panny na wydaniu wydeklamo
wała rolę panny Maryni z Boyo
wskiej parodii „Rodziny Poła
nieckich,,, nie był odosobniony 
w swym wysokim poziomie.

Szkoda tylko, że temat narzu
cony przez kuratorium /„Wielcy 
odkrywcy - Kopernik, Ko
lum b,/ okazał się niezwykle tru
dny, gdy chodzi o dobór war
tościowych artystycznie tekstów. 
Ograniczył on - niestety - ilość 
recytatorskich popisów, choć 
młodzi artyści robili wszystko, by 
ożywić „drętwą„ polszczyznę 
biograficznych zakalców literac
kich. Także - wprowadzona 
w br. po raz pierwszy - kategoria 
poezji śpiewanej okazała się 
zbyt trudna, by jury pod prze
wodnictwem Wandy
ŚWITAŁY mogło kogoś za
kwalifikować do etapu wo
jewódzkiego. Wyróżniono tu je
dynie Joannę SZCZYGIEŁ 
z SP nr 6 w Jastrzębiu za wyko
nanie piosenki „Nasz Modiglia
ni„ Jacka Cygana i Jerzego Fila
ra.

Pozostałe wyróżnienia, już za 
recytację, zdobyły: Wioletta 
WALERCZAK /SP nr 33, Ryb
nik/, Kornelia GABRYŚ z Wo
dzisławia w grupie młodszej 
oraz Iwona WRÓBEL /SP nr 3, 
Ż o ry / w grupie starszej.

/g w /

Ciekawa osobowość *  ciekawa osobowość
Nazywa się ich różnie: pasjonaci, miłośnicy, hobbyści, 

a czasami maniacy czy wręcz świry. Kim ONI są naprawdę? 
Każdy z ludzi obdarzonych przynajmniej jednym z po
wyższych epitetów, to człowiek nieprzeciętny, widzący fragment
fragment otaczającej nas rzeczywistości w sposób odmienny od 
ogólnie przyjętego. Swoją inność wyrażają na wiele różnych 
sposobów. O ich działalności czasami się mówi, komentuje, 
wychwala lub krytykuje, zaś wielu z nich pozostaje w ukry
ciu, czasami o ich nieprzeciętnych zainteresowaniach wie 
tylko nieliczne grono osób. Oto jeden z nich.

Absurdalista

Waldemar RYMUT zain
teresował mnie jako malarz 
abstrakcjonista. Lecz malar
stwo to tylko jeden ze spo
sobów wyrażania przez nie
go wizji świata lub precyzyj
niej: niezgody na otaczającą 
nas wszystkich absurdalną 
rzeczywistość. Pomimo swe
go młodego wieku zajmował 
się /i czyni to nadal/ wielo
ma dziedzinami nauk: filo
zofią, psychologią, astrono
mią, sztuką, literaturą i to

ukształtowało jego świato
pogląd. Sam siebie nazywa 
absurdalistą, twierdząc, iż 
nonsens to nieodłączny to
warzysz poczynań każdego 
złudzi, mechanizm rządzący 
kolejami tego świata. Teza 
ta znalazła odbicie w jego 
twórczości - mimo braku fo
rmalnego wykształcenia ar
tystycznego swoje widzenie 
świata ukazuje w malarst
wie, rysunku, rzeźbie. Swoje 
myśli przelewa także na papier

ABECADŁO 
RZECZY 

ŚLĄSKICH 

W V Księdze Mojżeszo
wej Starego Testamentu na
zywanej „Księgą Powtórzo
nego Prawa,, znajdują się 
następujące słowa: „Słuchaj 
Izraelu, Jahwe jest naszym 
Bogiem - Jahwe jedyny. 
Będziesz miłował twojego 
Boga, Jahwe, z całego swego 
serca, z całej duszy swojej, ze 
wszystkich sił swoich. Niech 
pozostaną w twym sercu te 
słowa, które ja ci dziś 
nakazuję. Wpoisz je swoim 
synom, będziesz o nich mówił 
przebywając w domu, 
w czasie podróży, kładąc się 
spać i wstając ze snu. 
Przywiążesz je do twojej ręki 
jako znak. Niech one ci będą 
ozdobą przed oczyma. Wy
pisz je na odrzwiach swojego 
domu i na twoich bramach,,. 
/Księga Powt. Prawa, rozdz. 
6, wiersze 4-9/. Żydzi na 
przestrzeni wieków rozumie
li te słowa dosłownie i dlate
go m.in. na odrzwiach, na 
futrynach drzwi
prowadzących do domu, 
mocowali karteczki z wypi
sanym powyższym bibilij
nym tekstem. Zaś ich po
bożnym zwyczajem było do
tykanie tych świętych słów, 
streszczających mojżeszową 
wiarę, podczas wchodzenia 
i wychodzenia z domostwa.

Powyższa praktyka oraz 
zwyczaj rytualnych żydows
kich obmyć przed 
przystąpieniem do kultu 
Bożego, dały podstawy po
jawienia się kropelnic

Kropelniczka

Kropelnicz
ki miały też 
postać anioła 
s t r ó ż a ,  
trzymającego 
naczynie na 
w o d ę  
ś w i ę c o n ą  
w kształcie 
m u s z l i .  
Wieszano je 
n a jc z ę ś c ie j  
przy drzwiach 
prowadzących 
z kuchni do 
sieni.

w kościołach chrześcijańs
kich. Każdy wierny 
wchodząc i wychodząc ze 
świątyni, powinien był zanu
rzyć rękę w kropelnicy 
i przeżegnać się na pamiątkę 
oczyszczenia wodą chrztu 
świętego. Kaznodzieje
często namawiali do tych 
praktyk, a w średniowieczu 
kropelnice u drzwi
kościołów były już prawie 
regułą. Ta pobożna praktyka

praktyka rozwijała się jednak nadal 
i zaczęła wkraczać do miesz
kań. Podczas kazań ducho
wni namawiali, by w do
mach wieszać sobie miniatu
rki kościelnych kropelnic.

Zwyczaj ten nie wszędzie 
przyjął się powszechnie. Na 
ziemiach polskich był umiar
kowanie popularny, podob
nie w Niemczech i w Cze
chach. Powszechnie znany 
był w Austrii i Słowacji, zaś

„Pod psem„

papier, tworząc jak sam mówi 
„wiersze pisane prozą,,. 
W niedalekich planach ma 
stworzenie galerii z własny
mi szkicami ukazującymi 
Chrystusa jako postać his
toryczną /siebie określa jako 
ateistę, który wyrósł w śro
dowisku katolickim/, inność 
tej wystawy ma polegać na 
niekonwencjonalnym, dyna
micznym eksponowaniu ry
sunków. Dalszym zamierze
niem jest stworzenie teatru 
plastycznego, gdzie ruch, 
obraz, scenografia zastąpią 
słowo, zaś publiczność 
będzie jednym z elementów 
całości. VALDER, bo taki 
nosi artystyczny pseudonim, 
nie potrafi skonkretyzować 
czyjego twórczość to zawód, 
czy hobby. Po długim na
myśle odpowiada, że to ko
nieczność. Nie jest to na pe
wno zabawa, ponieważ ma 
niewątpliwy, bezpośredni 
wpływ na jego życie. W pew
nym momencie musiał wy
brać - normalność czyli dom, 
praca, kapcie i telewizor czy 
rezygnacja z tego, w zamian 
za wewnętrzną wolność. 
Wybrał to drugie, a za swoją 
maksymę przyjął
następujące zdanie:
„Manif est artystyczny 
fabryki absurdu: dopiero 
wtedy, kiedy odnajdziesz sens 
w pozornym nonsensie, 
będziesz mógł oddzielić to, co 
wartościowe, od tego, co bez 
wartości,,.

/A S /

Jakby na przekór utarte
mu znaczeniu wyrażenia 
„pod psem,,, taką właśnie 
nazwę wybrano dla kawiarni 
otwartej 8 marca przy ulicy 
Kościuszki, w miejscu daw
nej siedziby KMPiK-u. Na
zwa nie jest przypadkowa - 
psy cieszą się tutaj 
szczególnymi przywilejami. 
Mogą wchodzić ze swoim 
panem, siadać przy stoliku 
i korzystać z gastronomicz
nej propozycji, w której po
myślano także o nich.

Właścicielka kawiarni, 
będąc w posiadaniu ośmiu 
psów /w większości przyga
rniętych z ulicy/, rozumie 
wszystkich ich miłośników. 
Odwiedzający kawiarnię 
z czworonogiem czy bez nie
go mogą wiele - zamawiać 
lody, bitą śmietanę i ciastka, 
sięgać do prasowego koszy
ka po „Prawo i Życie,,, 
„Sukces,,, „Gazetę
Wyborczą,,, „Przekrój,, 
i „Gazetę Rybnicką,,, przestawiać

przestawiać stoły, krzesła i wik
linowe parawany, by było 
intymniej, jeśli zajdzie po
trzeba. A można będzie jesz
cze więcej: od 1 kwietnia - 
zjeść hamburgera, nieco 
później wypić piwo, może 
i drinka.

Kawiarniana oferta skie
rowana jest przede wszyst
kim do ludzi młodych, ale 
gdy uda się znaleźć wolne 
miejsce, chętnie przesiadują 
tam osoby w sile wieku. Ta
kie sprawy jak
nieobowiązkowa szatnia, 
dowolność w ustawianiu 
sprzętów, możliwość słucha
nia muzyki z przyniesionej 
ze sobą płyty kompaktowej, 
śpiewu, gry czy recytacji we 
własnym wykonaniu /z  osta
tniej możliwości skorzystali 
już niektórzy uczestnicy 
konkursu recytatorskiego/ 
wydają się naturalne, ale po
nieważ pojawiły się dopiero 
teraz, godne są odnotowa
nia.

/  A .Ł ./

na Śląsku występował prak
tycznie w każdym domu. 
Ową miniaturkę kościelnej 
kropelnicy nazywano krope
lniczką. Była ona najczęściej 
porcelanowa lub szklana, 
rzadziej metalowa.
Najważniejszą częścią kro
pelniczki było oczywiście na
czynie na wodę święconą, 
lecz czasami było na niej 
miejsce na jakąś ozdobę lub 
tekst pobożnej modlitwy. 
Z czasem kropelniczka stała 
się też elementem dekoracyj
nym, na którym umieszcza
no podobnizny świętych lub 
aniołów stróżów
trzymających misę z wodą 
święconą. Czasami funkcję 
misy spełniała stylizacja mu
szli, którą przecież Jan 
Chrzciciel miał chrzcić nad 
rzeką Jordan. Taką kropel
niczkę wieszano najczęściej 
w kuchni na wysokości ręki, 
zaraz przy drzwiach pro
wadzących do sieni. W kro
pelniczce musiała być za
wsze woda święcona, podo
bnie jak w kropelnicach 
kościelnych, gdyż ich funk
cje były podobne. Tę wodę 
systematycznie dolewano 
z większego naczynia, bute
lki czy dzbanka. W większą 
ilość wody święconej zaopa
trywano się raz w roku, 
w Wielką Sobotę, podczas 
ceremonii święcenia wody.

Z mojego dzieciństwa nie 
pamiętam domu, w którym 
przy drzwiach nie byłoby 
kropelniczki. Zniknęły one 
dopiero w latach siedem
dziesiątych wraz ze wszyst
kimi pozostałymi starociami 
w imię dziwacznych, nowych 
czasów. Dzisiaj kropelniczki 
spotkać można u ludzi starej 
daty, u miłośników staroci 
lub w sklepach z antykami.

MAREK SZOŁTYSEK

DRZEWKO ŻYCZEŃ

Wtedy się prawdziwie daje 
Kiedy ten, kto daje 
Jest tak samo szczęśliwy 
Jak ten, kto otrzymuje 
I kiedy się zaciera granica 
Między dawaniem,
A otrzymywaniem
Ten kto daje
I nie spodziewa się odpłaty 
Ma zawsze w ręku 
Kwiat radości

Tego co się czyni z miłości 
Nigdy się nie traci,
Lecz trwa to nieustannie 
I powiększa swą wartość.

Karolowi Wszystkiego 
Najlepszego z okazji 

urodzin życzą 
pamiętający przyjaciele

☆  ☆  ☆

Bożenko z okazji Twoich 
osiemnastych już urodzin 
życzymy Ci, aby spełniły się 
marzenia związane z Ir
kiem,
oraz wszystkiego naj, naj 
najlepszego

życzą koleżanki 
na które zawsze 

możesz liczyć 
Kasia i Renia

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5
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Przygotowania rozpoczęte
XXIV Rybnickie Dni Literatury dopiero jesienią, jednak 

przygotowania do tej napoważniejszej imprezy kulturalnej już 
trwają. W jej ramach odbędzie się kilka konkursów, których 
regulaminy przedstawiamy.

KONKURS
LITERACKI

1. W konkursie może 
wziąć udział młodzież ryb
nickich szkół średnich oraz 
podstawowych z klas VII 
i VIII.

2. Każdy uczestnik może 
nadesłać 1 utwór poetycki 
nie przekraczający 2 stron 
maszynopisu lub 1 utwór 
prozą /np. opowiadanie, pu
blicystyka, baśń itp ./ - mak
simum 6 stron maszynopisu.

3. Tematyka utworów jest 
dowolna.

4. Prace konkursowe na
leży opatrzyć imieniem, na
zwiskiem i adresem domo
wym uczestnika. Należy też 
podać wiek, klasę i nazwę 
szkoły.

5. Prace konkursowe 
w 3 egzemplarzach /napisa
ne na maszynie/ prosimy 
nadsyłać na adres organiza
torów do Teatru Ziemi Ryb
nickiej z dopiskiem „Kon
kurs literacki,, do dnia 30 
maja 1993 r.

6. Utwory nadesłane na 
konkurs nie będą zwracane.

7. Jury konkursowe przy
zna zwycięzcom skromne 
nagrody, upominki i dyplo
my. Nagrodzone prace będą

drukowane na łamach „Ga
zety Rybnickiej,,.

8. Ogłoszenie wyników 
nastąpi podczas imprez 
XXIV RDL, o czym zainte
resowani zostaną oficjalnie 
powiadomieni.

9. Szefem konkursu jest 
Krystyna PIASECKA, tel. 
23-235 i 22-132.

„Opowiem 
Ci bajkę,,
1. W konkursie opowia

dania bajek mogą wziąć 
udział dzieci szkół podsta
wowych klas I-IV.

2. Konkurs odbędzie się 
w dwóch etapach:

- ETAP I odbywać się 
będzie w szkołach. Nauczy
ciele zorganizują do 10 czer
wca 1993 r. eliminacje w kla
sach i wyłonią 3 uczestników 
do drugiego etapu. 
Wówczas na adres organiza
torów należy przesłać do Te
atru Ziemi Rybnickiej karty 
zgłoszeń trojga finalistów 
z podaniem imienia i nazwis
ka, wieku, nazwy szkoły, 
klasy a także autora i tytułu 
wykonywanej bajki,

- ETAP II odbędzie się
w III dekadzie września pod
czas imprez

poprzedzających XXIV 
RDL - termin zostanie po
dany zainteresowanym.

3. Czas opowiadania bajki 
lub jej fragmentu nie może 
przekroczyć 5 minut.

4. Wykonawca może 
posługiwać się rekwizytem 
i kostiumem.

5. Jury oceniać będzie:
- płynność i swobodę opo

wiadania
- ogólne wrażenie artys

tyczne.
6. Zwycięzcy konkursu 

otrzymają skromne upominki 
i dyplomy.

7. Szefem konkursu jest 
Kornelia DELOWICZ, tel. 
23-541 lub 26-141.

KOROWÓD
1. W korowodzie /prze

marszu grup dzieci i młod
zieży ulicami miasta/ mogą 
wziąć udział wszystkie 
szkoły Rybnika oraz amato
rskie zespoły artystyczne.

2. Szkoła/placówka/win
na wytypować dowolnie 
liczną grupę lub kilka grup, 
zapewniając im warunki do 
występu i udzielając pomocy 
w doborze strojów, charak
teryzacji, rekwizytów itp.

3. Każda grupa musi sta
nowić pewną zamkniętą 
całość. Może np. przedsta
wić postacie z dramatu, po
wieści, noweli, baśni lub fil
mu, bądź charakterystyczne 
grupy społeczne z różnych

epok historycznych np. ryce
rstwo, mieszczaństwo itp. 
Mogą zaistnieć także grupy 
w strojach narodowych bądź 
też znane ogólnie postacie 
lub zwierzęta /np. Pinokio, 
Kot w butach, King-Kong, 
Krasnoludki itp/.

4. Dobór tematu - prze
brania grupy jest dowolny. 
Liczy się pomysłowość, ory
ginalność, sposób prezenta
cji, barwność całości.

5. Jury konkursu, którego 
skład podany zostanie w ter
minie późniejszym, oceniać 
będzie:

- dobór tematu przebrania
- pomysły wykorzystane 

w trakcie przemarszu /np . 
mini-scenki, parada, taniec, 
układy rytmiczne, walki, ob
razy itp /

- stroje i kostiumy i ich 
różnorodność, cechy charak
terystyczne, wykonanie, ko
lorystykę całości, estetykę

- liczebność grupy /im  
większa, tym więcej 
punktów/

- ogólne wrażenie artysty
czne.

6. Zwycięskie grupy otrzy
mają skromne nagrody oraz 
dyplomy, a także zaprezen
towane zostaną na antenie 
Telewizji Kablowej Rybnik.

7. Zgłoszenia prosimy 
przekazać na adres Komitetu 
Organizacyjnego do Teatru 
Ziemi Rybnickiej do dnia 30 
maja 1993 roku, tel. 23-235.

8. Szefem korowodu jest 
Krystyna PYSZ - tel. 23-541 
lub 26-141.

26 marca w Szkole Pod
stawowej Nr 2 w Rybniku 
przebywał niecodzienny 
gość - ks. Arkadiusz NO
WAK, czyli popularny 
ksiądz Arek, dyrektor Ze
społu Ośrodków Readapta
cyjnych w Konstancinie 
i Piastowie pod Warszawą. 
Spotkał się on z uczniami 
klas ósmych na konferencji 
poświęconej zagrożeniom 
narkomanią i AIDS.

Ksiądz Arkadiusz, ze 
względu na swą działalność 
i zaangażowanie jest w Po
lsce postacią ogólnie znaną. 
Natomiast mało kto wie, że 
urodził się w pobliskich Jan
kowicach, a szkolę średnią 
ukończył w Rybniku. Już 
podczas studiów teologicz
nych w Warszawie zadekla
rował pracę z narkomanami 
i ludźmi zagrożonymi 
społecznie. I tak od ośmiu lat 
nieprzerwanie pełni swe tru
dne posłannictwo.

Z inicjatywy ks. A. Nowa
ka, przy współpracy b. minister

O  narkomanii i AIDS  
z księdzem Arkiem

minister zdrowia Krystyny Sien
kiewicz, powstały Ośrodki 
Readaptacyjne Ministerstwa 
Zdrowia w 1989 roku 
w Konstancinie, a w 1990 
roku w Piastowie. Dom 
w Piastowie ukierunkowany 
jest na leczenie narkomanów 
/w  tym zarażonych wirusem 
HIV/, natomiast w Kon
stancinie jest ośrodek hos
pitacyjny dla ludzi z różnych 
środowisk zagrożenia. Ko
lejnym zamysłem ks. Arka
diusza jest budowa sanato
rium, którego głównym fun
datorem będzie Wspólna 
Komisja Pomocy
Humanitarnej Ameryka -  
Polska.

Do ośrodków trafiają 
głównie narkomani, nosiciele 
wirusa HIV. Większość 
podopiecznych ks. Arka

pochodzi ze Śląska, w tym 
wielu jest pacjentów XII 
Oddziału Szpitala dla 
Nerwowo i Psychicznie 
Chorych /oddział
detoksykacji narkomanów 
w Rybniku/. Warunkiem 
przyjęcia chorych do 
Ośrodków Readaptacyjnych 
jest ich wcześniejsza 
detoksykacja na oddziałach 
szpitalnych. W ośrodkach 
obowiązuje całkowita
abstynencja. Pacjenci mają 
zapewnioną pełną opiekę 
medyczną. Leki stosowane 
w tego rodzaju leczeniu są 
bardzo drogie. Pomagają 
członkowie Zakonu
Maltańskiego z Francji, 
firmy, banki i osoby prywatne 
z kraju. Znacznym 
zastrzykiem finansowym są 
dochody z organizowanych

przez ks. Arkadiusza
koncertów „Tolerancja,,.

Czarna sutanna z dużym 
czerwonym krzyżem na 
piersiach to symbol niesienia 
pomocy potrzebującym. 
Postępowanie ks. Arkadiusza 
cechuje serdeczne
zrozumienie dla ludzkich 
ułomności, ale także wielka 
k o n s e k w e n c j a  
w postępowaniu wobec 
podopiecznych. Tylko
właściwa dyscyplina
gwarantuje uwolnienie
z nałogu narkomanii. Tole
rancja - to słowo nieobce 
również rodzinie księdza. 
Na każdą wizytę w domu 
rodzinnym przywoził kogoś 
ze swoich podopiecznych. 
Nikt nie obawia się 
nieszczęścia.

Z ust młodzieży padło 
mnóstwo pytań. Niektóre 
z nich były nawet nieco 
kłopotliwe. Uczniowie nie 
tylko zainteresowani byli sa
mym zagrożeniem narko
manią i AIDS, ale także sto-

Działania
i

nadzieje
Wraz z uzyskaniem lo

kum w Domu Pomocy 
Społecznej przy Żużlowej, 
rybnicki oddział Związku 
Inwalidów Narządów Ru
chu zyskał również niejaką 
stabilizację. Jego działacze, 
z niezmordowanym Tadeu
szem MIELCARKIEM, 
spodziewają się również wie
le po Walnym Zebraniu, 
które ma się odbyć już jutro 
/trzeciego kwietnia/ w samo 
południe w MOSiR w Ka
mieniu. Spodziewają się 
przede wszystkim udziału 
jak największej liczby swo
ich członków oraz osób nie
pełnosprawnych, które jesz
cze do związku nie należą, 
choć związek może im wiele 
zaoferować. Załatwione zo
staną również sprawy orga
nizacyjne - rybnicki oddział 
pełnić będzie rolę centrali 
dla ośrodków lokalnych 
w Wodzisławiu, Jastrzębiu, 
Rydułtowach, które mogą 
się jednak usamodzielnić, 
pozostawiając rybnickiemu 
centrum kontakty z prasą 
czy władzami samorządo
wymi. Związek chciałby być 
jedynym pośrednikiem 
między niepełnosprawnymi, 
a władzami oraz koordyno
wać wszelkie przejawy po
mocy udzielone przez różne 
instytucje. A wszystko 
w myśl hasła „...duży może 
więcej,,. Oprócz dotacji miej
skiej oraz składek członkow
skich, co stanowi główne 
źródło funduszy związku, 
może on liczyć na pomoc 
kop. „Jankowice,,, która po
kryła koszty pewnej liczby

stosunkiem społeczeństwa do 
chorych w szerokim ujęciu 
problemu.

Gość kładł nacisk przede 
wszystkim na profilaktykę, 
mającą na celu uchronienie 
młodego człowieka przed 
pierwszym, nieobliczalnym 
krokiem, jakim jest 
sięgnięcie po narkotyk, 
w następstwie czego, w prze
ważającej większości, do
chodzi do zarażenia wirusem 
HIV.

„Apeluję o akceptację 
i zrozumienie dla chorego 
człowieka" - podsumował 
spotkanie ks. Arkadiusz 
NOWAK.

Z O FIA  GOLIŃ SK A

składanych wózków inwali
dzkich.

„Sprawni inaczej,, cenią 
sobie zresztą pomoc wy
rażającą się niekoniecznie 
wyłożeniem gotówki.
Równie ważne są inicjatywy 
mające na celu ułatwienie im 
korzystania np. z dóbr kul
tury. I tak bez przeszkód 
wózki inwalidzkie mogą wje
chać do budynku biblioteki 
przy Szafranka, a także do 
sali widowiskowej TZR. Dy
rekcja teatru na niektóre 
spektakle zapewnia również 
2-3 zaproszenia. Szkoda, że 
niepełnosprawni tak rzadko 
z tego udogodnienia korzys
tają. Dyrekcja Zarządu Zie
leni Miejskiej zapewnia, że 
zrobi wszystko, by tereny 
zielone były w pełni 
dostępne również dla nie
pełnosprawnych. Jeden z ry
bnickich rzemieślników 
gotów jest podjąć się produ
kcji wózków inwalidzkich, 
na razie jednak jego nazwis
ko, dopóki sprawy formalne 
nie zostaną pozytywnie 
załatwione, pozostawiamy 
nieujawnione.

Inicjatywą związku był 
również list skierowany do 
Ministerstwa Finansów z su
gestią, by 25 procent z sumy, 
jaką wszystkie zakłady pra
cy odprowadzają na Fun
dusz Rehabilitacyjny,
można było wykorzystać do 
przystosowania dla potrzeb 
osób niepełnosprawnych 
obiektów sportowych na te
renie miasta. Nie czekając na 
odpowiedź, likwidację ba
rier architektonicznych za
powiedziano na basenie kry
tym przy ul. Powstańców.

Na koniec apel do nie
pełnosprawnych, którzy mają 
prawo wjeżdżać swoimi poja
zdami na Rynek, aby zawsze 
mieli przy sobie aktualne em
blematy osoby niepełnospra
wnej i zachowywali spokój 
w czasie kontroli. Zdarzały 
się bowiem przypadki wyko
rzystywania emblematów 
przez osoby nieuprawnione.

W.R.

LISTY DO 
REDAKCJI

Szanowna Redakcjo!
W artykule poświęconym 
mojej osobie pt. „Lekkie 
pióro pana Sienkiewicza,,, 
zamieszczonym w szóstym 
tegorocznym numerze 
„GR,, zabrakło niestety in
formacji, że jestem wielolet
nim członkiem ZNP, a moje 
wszystkie tomiki były dofi
nansowywane przez Zarząd 
Oddziału ZNP w Rybniku.

Z poważaniem 
Wiesław Sienkiewicz

10 nagród dla dzieci z Księgarni w Rynku

Książki na zajączka
Zapraszamy dzieci do wzięcia udziału w naszej zabawie 

świątecznej, polegającej na dopisaniu tekstu „w dymkach,,

nad postaciami historyjki obrazkowej i przesłaniu ich na 
adres redakcji „GR,, /wystarczy wrzucić do żółtych skrzynek 
- Rynek 7, Kościuszki 54/. Autorzy wszystkich prac, które 
dotrą do nas do środy 7 kwietnia br. do godz. 12.00 wezmą 
udział w losowaniu 10 nagród książkowych ufundowanych 
przez księgarnię w Rynku /róg  Zamkowej/.

Lista nagrodzonych ukaże się w następnym świątecznym 
numerze „GR,,.

4.04.1993 r.

IMIĘ I NAZWISKO 

ADRES ................

5GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5
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K oszyk ów k a
żeń sk a

- aw ans do II lig i

W sezonie 1977/78 do roz
grywek zostały zgłoszone: 
seniorki, juniorki młodsze 
i młodziczki. Druga lokata 
zajęta przez rybniczanki 
w Lidze
Międzywojewódzkiej w po
przednim sezonie, dająca 
wykładnię aspiracji i możli
wości zespołu, w nowym cy
klu rozgrywek zdawała się 
Stanowic wymarzone maksi
mum. Zmienili się przeciw
nicy, wśród których o awans 
do II ligi miały walczyć 
między sobą „Unia,,
Wałbrzych i „Odra,,
Wrocław. Trudnym prze
ciwnikiem był także młody 
i niezwykle skuteczny na 
swoim terenie zespół „Spar
ty,, Ziębice. Lecz nie tylko 
groźni przeciwnicy budowali 
atmosferę poprzedzającą 
występy.

N aj s k u t e c z n i  ej s z a  
w ROW-ie Mirosława War
muzek rozstała się z macie
rzystym klubem na rzecz pie
rwszoligowego ŁKS-u 
Łódź. Zarząd ROW-u Ryb
nik nie wyraził zgody na jej 
odejście, więc została ukar
ana roczną karencją.

Wobec takich niedogod
ności celem drużyny stawało 
się zajęcie miejsca w pierwszej

pierwszej trójce. Inaugurujące se
zon mecze rozgrywane 
w Wałbrzychu z „Unią,, za
kończyły się niespodziewa
nymi zwycięstwami rybni
czanek. Te wyjazdowe spot
kania zrewidowały dotych
czasowe przewidywania. 
I tak już było z meczu na 
mecz. Po pierwszej rundzie 
ROW stracił tylko jeden 
punkt - na wyjeździe ze 
„Spartą,, Ziębice, a i to do
piero w dogrywce. W drugimdrugim meczu niespodzianki nie 

było. Przyjrzyjmy się zresztą 
wszystkim pozostałym wy
nikom uzyskanym przez 
ROW w sezonie 1977/78.

R O W - „ U n i a „ 
Wałbrzych 52:46 i 69:49; 
65:56 i 64:47

R O W - „ O d r a „ 
Wrocław 67:54 i 75:59; 69:24 
i 87:50

R O W - A Z S 
Wrocław 65:74 i 60:47; 47:67 
i 73:80

ROW - „Kolejarz„ Gliwice

Gliwice 52:49 i 57:52; 47:67 i 73:80
R O W  -  „ O s t r a w i a „  

Ostrów Wlkp. 89:58 i 88:63; 
63:45 i 66:34

ROW - „Stal„ II
Brzeg 94:43 i 77:47; 72:64 
i 59:58

ROW-AZS Częstocho
wa 87:50i 87:40; 63:56i 63:44

R O W  - „ S p a r t a , ,  
Ziębice 69:74 i 68:45; 74:38 
i 68:43

Tabela końcowa /Liga 
Międzywojewódzka - 1978/

1. ROW Rybnik 32-61 
2228:1637

2. „Sparta,, Ziębice 32-52 
1757:1760

3. „Unia,, Wałbrzych 32- 
50 2032:1647

4. „Odra,, Wrocław 32-50 
2129:1865

5. AZS Wrocław 32-47 
1861:1971

6. „Kolejarz,, Gliwice 32- 
46 1905:1845

7. Ostrowia,, 32-53 
1917:2099

8. „Stal,, II Brzeg 32-39

1645-1862
9. AZS Częstochowa 32- 

36 1644-2353 .
Punkty zdobywały: Kuboń 

446/26/, Studnik 417/28/, 
Frydrychowicz 349/28/, Ma
kowska 312/20/, Przewoloc
ka 145/21/, Bizoń 119/26/, 
Wajerowska 103/27/, Golisz 
91/24/, Paszek 88/28/, Re
clik 34/8/, Pleszewska 
16/20/, Janosz 15/4/, Kowo
lik 10/5/, Kwak 6/2/, Berger 
4/4/.

Nawet dla tych, którzy 
spodziewali się wejścia do II 
ligi już w 1978 roku, zasko
czeniem musiał być styl w ja
kim ROW wywalczył awans. 
Dziewięciopunktowa prze
waga nad następną drużyną 
oznaczała już wtedy, że dla 
młodego zespołu z Rybnika 
i druga liga będzie etapem 
w dr odze do większych suk
cesów.

A. ŁUKASIK
c.d.n.
Za pomoc w powstaniu tej 

części historii rybnickiej 
koszykówki żeńskiej dziękuję 
A n d r z e j o w i  
Z Y G M  U N  T O  W I , 
trenerowi, który szkoleniem 
koszykarek i koszykarzy 
zajmuje się od 1962 roku. 
O ponad trzydziestu latach 
jego pracy będę jeszcze 
niejednokrotnie pisał.

Piłkarze zaczęli od zwycięstwa Pseudo-kibice 
przed kolegium

W poprzednią niedzielę 
piłkarze ROW-u Rybnik 
występujący w Śląskiej Li
dze Juniorów rozegrali swój 
pierwszy w rundzie wiosen
nej mecz ligowy, w którym 
zmierzyli się z zespołem 
GKS-u Tychy. Problem 
stronniczego sędziowania

nie dotyczy tylko pierwszej 
czy drugiej bądź trzeciej ligi, 
by się o tym przekonać wy
starczyło przyjść na mecz 
tych młodych drużyn. Już 
w 17 minucie sędzia nie wie
dzieć czemu zarządził rzut 
karny dla GKS-u. Na 
szczęście... Hamerski, bram
karz ROW-u spisał się na 
medal, pewnie broniąc kar
nego. W 33 minucie musiał 
jednak skapitulować i tysza
nie prowadzili 1:0, nie trwało 
to jednak długo, jeszcze w tej 
samej minucie Paweł 
Rzeźnicki w podbramko
wym zamieszaniu sprytnie 
wyekspediował piłkę do bra
mki gości. W 44 minucie 
rybniczanie zdobyli kolejną 
bramkę, ale nie została ona

uznana przez arbitra. Do
piero więc w 70 minucie Se
bastian Janicki wspaniałym 
precyzyjnym strzałem z dale
ka zdobył zwycięskiego gola 
dla rybnickiej drużyny.

Młodym piłkarzom gratu
lujemy pierwszego wiosen
nego zwycięstwa. Oby tak
dalej!

S zk o ln a
k o szy k ó w k a

Drużyny pięciu szkół 
podstawowych wzięły 
udział w turnieju „mini
k o s z y k ó w k i , , ,  
zorganizowanym 20 mar
ca w hali Komendy Rejo
nowej Policji w Rybniku 
przez Urząd Miasta, Po
licyjny K.S. Katowice 
przy pomocy firmy „FO
OD-EX,, oraz panów 
D. Fojcika i A. Adamczy
ka. Wzięli w nim udział 
chłopcy urodzeni w roku 
1981 i młodsi.

Wyniki turnieju: SP 5 - 
SP 11 /12:16/; SP 34 - SP 
31 /13:18/; SP
3 /Leszczyny/ - SP 
5 /20:0/; SP 11 - SP 34

Do chuligańskiej awantu
ry doszło 20 marca podczas 
meczu piłkarskiego na sta
dionie w Niedobczycach. In
terweniująca policja zmu
szona była do użycia pałek. 
Chuligani obrzucili polic
jantów kamieniami.

W uspokajaniu pseudokibiców

/4:15/; SP 31-SP 3/20:17/; 
SP5 -SP 34/6:26/; SP 34- 
SP 3 /17:20/; SP 5 - SP 31 
/8:28/; SP 11 - SP 3 /7:18/; 
SP 11 - SP 31 /9:26/.

Tabela końcowa
turnieju:

SP 31 Rybnik 4-8 92:47 
/opiekun K. Skrzydeł/

SP 3 Leszczyny 4-7 
75:44 /opiekun
J. Kancelista/

SP 34 Rybnik 4-6 71:48 
/ o p i e k u n  
W. Niedziałkowski/

SP 11 Rybnik 4-5 36:71 
/opiekun Cz. Grzonka/ 

SP 5 Rybnik 4-4 26:90 
/opiekun M. Kotyrba/

Za najlepszego
zawodnika turnieju 
uznano Łukasza ŻYŁĘ 
ze Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Leszczynach. Ko
lejny podobny turniej 
w maju.

/w ack/

pseudokibiców wzięła udział również 
Straż Miejska. Kilku 
sprawców awantury zostało 
ujętych i skierowano prze
ciwko nim wnioski do kole
gium d/s wykroczeń.

Jak się dowiedzieliśmy 
w Komendzie Rejonowej 
Policji w Rybniku na mecz 
przybyły dwie grupy pseu
dokibiców - jedna z Ryb
nika, a druga z Jastrzębia - 
już z zamiarem wywołania 
rozróby. Kilku chuliganów 
z osiedla Nowiny rozpoczęło 
swoją działalność jeszcze 
przed meczem. Niszczyli wy
posażenie autobusu, którym 
jechali i wyrzucali z niego 
petardy.

/ j a k /
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Śnieg  
na żużlu

Zamiast inauguracji ligowych 
rozgrywek doczekaliśmy się 
prawdziwego powiewu śnieżnej 
zimy. Szkoda - mecz zapowiadał 
się naprawdę interesująco. 
Wszyscy, którzy mimo śnieżnej 
pokrywy zjawili się na stadionie, 
wspominali poprzednią sło
neczną niedzielę.

Wszystko wskazuje na to, że 
kolejny mecz rybniczan również 
nie dojdzie do skutku. Termin 
zaległego spotkania z Polonią 
wyznaczono na 8 kwietnia - sam 
środek Wielkiego Tygodnia. 
Konkretna data zależy od losów 
turnieju kwalifikacyjnego do 
rund wstępnych Mistrzostw 
Świata, który ma się odbyć na 
torze w Machowej. Jakby na to 
nie patrzeć, termin ten z definicji 
zapewnia pustki na widowni. 
Organizowanie żużlowego me
czu w wielki czwartek woła ra
czej o pomstę do nieba, niż 
o tłumy kibiców. Przed rokiem 
w wielkim tygodniu Niemyjski 
zorganizował zapowiadający się 
szlagierowo towarzyski mecz 
z ówczesnym Mistrzem Polski, 
drużyną Morawskiego Zielona 
Góra. Zamiast niezliczonych 
tłumów widzów doliczyć się 
można było z biedą 2000, a że za 
występ swego zespołu prezes 
Morawski skasował kilkadzie
siąt milionów, mecz przyniósł 
tylko straty.

Regulamin Drużynowych 
Mistrzostw Polski mówi, że za
ległe mecze muszą być rozegra
ne w ciągu dwóch tygodni. W ta
kich sytuacjach kalendarzo
wych jak ta z pierwszej ligowej 
rundy przepis ten ewidentnie 
działa na szkodę klubów. Mecz 
z Bydgoszczą miał ściągnąć na 

• stadion sporo widzów i zape
wnić klubowi jako-takie wpły
wy; jeśli mecz rozegrany będzie 
w tygodniu nic takiego się nie

zdarzy i kto wie, czy sezonu nie 
przyjdzie rozpocząć z deficytem. 
W tym względzie żużlowa cent
rala i regulaminy powinny 
przyjść z pomocą klubowi, tak 
by zawsze istniała szansa roze
grania zaległego meczu  w ter
minie bardziej sprzyjającym, 
najlepiej w dniu wolnym od pra
cy.

W niedzielę POLONIA zja
wiła się w Rybniku w swoim 
najsilniejszym składzie z Ame
rykaninem Samem ERMO
LENKO. Po skwitowaniu kil
koma słowy widoku „stadionu 
zimowego,, całe niemal żużlowe 
towrzystwo przeniosło się do 
stadionowej knajpki „Speed
way„. Była rodzina Gollobów 
w komplecie, nasz Filip z uroczą 
Magi i dwoma swymi mechani
kami. Największe zainteresowa
nie wzbudzał jednak Ameryka
nin ERMOLENKO, który nie
przerwanie okupował stół bilar
dowy, ogrywając w niezłym sty
lu członków zarządu bydgoskie
go klubu, którzy licznie zjechali 
do Rybnika. Bez humoru był 
natomiast Eugeniusz SKU
PIEŃ, któremu kilka dni 
wcześniej rozleciał się silnik 
Goddena Magnum. Do Rybni
ka koledzy z Bydgoszczy przy
wieźli mu nową Jawę /tylko/, 
w czym co niektórzy doszukiwa
li się ewentualnych szans na 
zwycięstwo w tym meczu ryb
nickiej drużyny. Problemy 
sprzętowe nie ominęły też Ada
ma Pawliczka, który znalazł się, 
decyzją trenera Klimowicza, po
za składem na niedzielny mecz. 
Adam powinien być w tym sezo
nie jednym z filarów drużyny, 
tym bardziej więc martwią jego 
problemy.

Czeka nas inauguracja 
z opóźnionym zapłonem; kiedy, 
kto to wie? Wszystko w rękach 
wiosny. Inni tymczasem wystar
towali, miejmy nadzieję, że ryb
niczanie na tym spóźnieniu nie 
wyjdą najgorzej. Oby nie 
powtórzyła się historia roku 
1991, wtedy zaczęło się podob
nie...

Tekst i foto: WACŁAW 
TROSZKA

Sam Ermolenko gra w bilard

Konkurs żużlowy "GR"
„Wiosenna,, aura pokrzyżowała nasze konkursowe plany. Na

desłane kupony nie tracą rzecz jasna ważności, tyle, że rozwiązanie 
konkursu nastąpi po rozegraniu zaległego meczu, który odbędzie się 
prawodopodobnie w przyszłym tygodniu. W najbliższą niedzielę 
zgodnie z ligowym kalendarzem rybniccy żużlowcy powinni się we 
Wrocławiu zmierzyć z tamtejszą Spartą. Wprawdzie biorąc pod 
uwagę pogodę jest to mało prawdopodobne /w  czwartek na 
wrocławskim torze leżał jeszcze śnieg/, ale na wszelki wypadek 
zamieszczamy kolejny kupon konkursowy. Przypominamy, że 
w konkursach „GR,, należy wytypować wynik kolejnego meczu 
ligowego żużlowej drużyny ROW-u Rybnik, wpisując w okienka 
odpowiednią ilość punktów. Konkursowe kupony należy wrzucać 
do redakcyjnych żółtych skrzynek najpóźniej pół godziny przed 
rozpoczęciem meczu. Zwycięzcy konkursów otrzymywać będą po 
trzy bilety na mecze żużlowe odbywające się na rybnickim stadionie, 
ufundowane przez KS ROW. Dziękujemy tym wszystkim, którzy 
już nadesłali swoje propozycje.

KUPON KONKURSU ŻUŻLOWEGO "GR"

ROW RYBNIK SPARTA WROCŁAW

wpisz ilość punktów

MISTRZOSTWA POLSKI PAR KLUBOWYCH

F IN A Ł 1 .0 5 .1 9 9 3
/n a  torze jednego z  finalistów/

2 pary z  eliminacji I
3 pary z  eliminacji II 
2 pary z  eliminacji III

Eliminacja I
Leszno 15.04.1993

Stal G. Iskra, Motor, KKŻ, Wybrzeże, Unia L.

Eliminacja II
Gniezno 15.04.1993

Polonia B., GKM, Morawski, Victoria, Sparta, 
Start, Włókniarz

Eliminacja lll
Opole 15.04.1993

Apator, Śląsk, Unia T., Kolejarz, Stal R z. ,  Polonia P., ROW

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



ZARZĄD MIASTA INFORMUJE 
ZARZĄD MIASTA RYBNIKA

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek budow
lanych położonych w Rybniku przy ul. Jaskółczej - teren zor
ganizowanego budownictwa jednorodzinnego dz. Wawok

1. Działka nr 2837/134 o powierzchni 370m2 zapisana w
KW 113730. Cena wywoławcza: 32.000.000.- zł

2. Działka nr 2838/134 o powierzchni 371 m2 zapisana w
KW 113730. Cena wywoławcza: 32.000.000.- zł

3. Działka nr 2863/134 o powierzchni 517 m2 zapisana w
KW 113730. Cena wywoławcza: 45.000.000.- zł

Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Geodezji i Gos
podarki Gruntami Urzędu Miasta Rybnika tel. 22364. Wizja 
nieruchomości odbędzie się w dniu 13.04.1993 r. o godz. 9.00.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.04.1993 r. o godz. 11.00 w sali nr 
37 I piętro budynku Urzędu Miasta w Rybniku ul. B. Chrobrego 2

Wadium wynosi 10 proc. ceny wywoławczej, które należy wpłacić 
w kasie Urzędu Miasta Rybnika najpóźniej do dnia przetargu godz. 
10.30.

Dodatkowo należy wpłacić koszt organizacyjny przetargu w wy
sokości 50.000.- zł.

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

Zarząd Miasta Rybnika zastrzega sobie prawo odstąpienia 
w każdej chwili od przetargu bez podania przyczyn.

 ZARZĄD MIASTA INFORMUJE 
ZARZĄD MIASTA RYBNIKA 

ogłasza ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Rybniku 
dzielnicy N I E D O B C Z Y C E  przy ul. Gen. Andersa 4 stanowiącej 
działkę nr 1337/37 k.m. 5 obręb Niedobczyce o powierzchni 1500 
m kw., zapisanej w KW 496.

Nieruchomość obejmuje wolnostojący budynek piętrowy i garaż 
drewniany. Całość jest ogrodzona.

Budynek o kubaturze 2154 m sześć, i powierzchni użytkowej 510 
m kw.

Wartość zabudowań: 1.200.000.000.- zł
Wartość gruntu : 100.000.000.- zł

Cena wywoławcza: 1.300.000.000.- zł

Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Geodezji i Gos
podarki Gruntami Urzędu Miasta Rybnika - tel. 22364. Wizja 
nieruchomości odbędzie się w dniu 13 kwietnia 1993 r. od godz. 12.00.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 kwietnia 1993 r. o godz. 12.00 w sali 
nr 37, I piętro budynku Urzędu Miasta w Rybniku przy ul. B. 
Chrobrego 2.

Uczestnicy przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 130 mln zł 
w kasie Urzędu Miasta Rybnika najpóźniej do dnia przetargu godz. 
11.30.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który 
przetarg wygrał, od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie.

Dodatkowo należy wpłacić koszt organizacyjny przetargu w wyso
kości 50.000.- zł.

Zarząd Miasta Rybnika zastrzega sobie prawo odstąpienia 
w każdej chwili od przetargu bez podania przyczyn.

W r azie po trze by

POGOTOWIE RATUNKOWE - nr tel. 999, 23-666 
POLICJA - nr tel. 997, 21-091
STRAŻ MIEJSKA - nr tel. 27-254 w godz. 6.00 do 22.00 
STRAŻ POŻARNA - nr tel. 998, 28-867 
POGOTOWIE GAZOWE: 55-37-91, 55-37-56, 55-38-28, 
55-38-87
POGOTOWIE ENERGETYCZNE: 210-71 
POGOTOWIE WOD.-KAN.: 236-81, 261-92, 266-47 
POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE: 249-56, 246-45 
INFORMACJA:
PKS - 22-242 PKP - 23-009 WPK - 21-820 
POSTÓJ TAXI: 236-60, 286-60
NOCNY DYŻUR APTEK: od 2 kwietnia do 8 kwietnia od 
godz. 20.00 do 8.00 apteka przy ul. Reymonta

Restauracja „Olimpia,, w Kamieniu
zaprasza na tanie, rodzinne obiady.

Wydawane one będą na podstawie wykupionego 
wcześniej karnetu.

Proponujemy karnety od poniedziałku do piątku:
- tygodniowe - 100 tys. od osoby
- dwutygodniowe - 200 tys. od osoby
- miesięczne - 400 tys. zł.
Karnety można nabywać codziennie w kasie 

MOSiR, ul. Hotelowa 12, godz. od 7.00 do 15.00 

ZARZĄD MIASTA RYBNIKA 
ogłasza ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego Nr 2 znajdującego się 
w budynku wielomieszkaniowym położonym w Rybniku przy ul. 
Raciborskiej 20 wraz z ułamkową częścią domu i urządzeń oraz 
oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu stano
wiącego parc. 75/10 i parc. 11 o łącznej pow. 420 m kw. k.m. 9 obr. 
Rybnik zapis w KW 271.

Lokal mieszkalny znajduje się na 2-gim piętrze i składa się 
z kuchni, 4 pokoi, przedpokoju, łazienki, wc i spiżarki, a jego 
powierzchnia użytkowa wynosi 127,40 m kw.

Cena wywoławcza lokalu mieszkalnego 160.000.000.- zł

Pierwsza opłata roczna za użytkowanie wieczyste ułamkowej 
części gruntu co stanowi 56/1000 wynosić będzie 20 proc. jego 
wartości tj. 470.400.-zł.

Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Geodezji i Gos
podarki Gruntami Urzędu Miasta Rybnika - tel. 22364.

Wizja lokalu odbędzie się 13 kwietnia 1993 r. o godz. 9.00.
Przetarg odbędzie się w dniu 14 kwietnia 1993 r. o godz. 10.00 

w sali nr 37, I piętro budynku Urzędu Miasta w Rybniku, ul. B. 
Chrobrego 2.

Uczestnicy przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 20 mln 
zł, w kasie Urzędu Miasta Rybnika najpóźniej do dnia przetargu 
godz. 9.30.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, 
który przetarg wygrał, od zawarcia umowy w wyznaczonym ter
minie. Dodatkowo należy wpłacić koszt organizacyjny przetargu 
w wysokości 50.000.- zł.

Zarząd Miasta Rybnika zastrzega sobie prawo odstąpienia 
w każdej chwili od przetargu bez podania przyczyn.

ZARZĄD MIASTA RYBNIKA 
ogłasza ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Rybniku 
przy ul. Zawiszy Czarnego 84, stanowiącej część działki numer 
3536/70 karta mapy i obręb Smolna o powierzchni 324 m kw., 
zapisanej w KW 87004.

Budynek położony jest w mieszkaniowej dzielnicy o szeregowej 
zabudowie niskich budynków. Jest to skrajny segment „szeregowca,, 
- ogrodzony.

Budynek o kubaturze 664 m sześć, i powierzchni użytkowej /bez 
piwnic i poddasza/ 115 m kw.

ZARZĄD MIASTA RYBNIKA 
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na miejsce pod pawilony 

handlowe usytuowane na targowisku miejskim przy ul. Hallera.

1. Nabywca miejsca nabywa prawo do dzierżawy gruntu oraz 
zobowiązany jest zakupić pawilon wartości ok.130 mln 
złotych.

2. Cena wywoławcza 1 m km miejsca pod pawilony wynosi 
100.000.- zł /dotyczy jednorazowej opłaty za 
wylicytowane miejsce/.

3. Opłatę dzierżawną ustala się w wysokości opłaty 
targowej obowiązującej zgodnie z każdorazową uchwałą 
Rady Miasta.

Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Geodezji i Gos
podarki Gruntami Urzędu Miasta Rybnika - tel. 22364.

Przetarg odbędzie się w dniu 16.04.1993 r. o godz. 10.00 w sali nr 
37  I piętro budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. B. Chrobrego 
2.

Wadium wynosi 30 mln /dla wygrywającego przetarg zostaje 
zaliczone na poczet ceny pawilonu/.

Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu przetargu do godz. 9.30 
w kasie Urzędu Miasta Rybnika.

Dodatkowo należy wpłacić koszt organizacyjny przetargu w wy
sokości 50.000.- zł.

Zarząd Miasta Rybnika zastrzega sobie prawo odstąpienia 
w każdej chwili od przetargu bez podania przyczyn.

EKSPRES 
Rybnik, 

Reja 2
Wywoływanie negatywów, również typu POCKET 

i wykonywanie odbitek w czterech formatach 
na dwóch rodzajach papieru.

Terminy od 1 do 24 godzin. Ceny konkurencyjne. 
" Dziś fotografujesz - dziś masz zdjęcia"

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ w Rybniku, 
ul. Pod Lasem 64, tel. 228-38 

oferuje do sprzedaży oszklone okna inspektowe 
wym. 1,0 x 1,5 m w cenie 20.000 zł za sztukę. 

PORADY PRAWNIKA - w środy 
Dyżury prawnika,

udzielającego bezpłatnie porad prawnych 
w środy, w godz. od 15.00 do 17.00 

w siedzibie naszej redakcji, tel. 288-25.

SZKOŁA ZARZĄDZANIA I MARKETINGU 
W RYBNIKU

UL. KOŚCIUSZKI 54 - TEL./FAX 28-617
OGŁASZA NABÓR NA I ROK 3-LETNICH STU

DIÓW ZAWODOWYCH W ROKU AKADEM. 1993/94 
NA KIERUNKACH:

- zarządzanie przedsiębiorstwem i finanse
- marketing i promocja handlowa.

Podania kandydatów /na obowiązujących uniwersalnych 
drukach podań o przyjęcie na studia/ przyjmowane będą od 
31 maja do 30 czerwca br. w sekretariacie szkoły /budynek 
Politechniki Śląskiej, ul. Kościuszki 54, parter, pokój nr 5/.

Wymagane dokumenty:
- świadectwo maturalne
- wypełniony i potwierdzony pieczęcią szkoły druk poda

nia
- świadectwo zdrowia
- 3 fotografie
- 2 koperty ze znaczkiem na list polecony.

Wartość budynku: 450.000.000.- zł
Wartość gruntu: 32.400.000.- zł

Cena wywoławcza: 482.400.000.- zł M IN I G IE Ł D A
Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Geodezji i Gos

podarki Gruntami Urzędu Miasta Rybnika - tel. 22364. Wizja 
nieruchomości odbędzie się w dniu 13 kwietnia 1993 r. o godz. 10-tej.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 kwietnia 1993 r. o godz. 10-tej, 
w sali nr 37, I piętro budynku Urzędu Miasta w Rybniku przy ul. B. 
Chrobrego 2.

Uczestnicy przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 50 mln 
zł w kasie Urzędu Miasta Rybnika najpóźniej do dnia przetargu 
godz. 9.30.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, 
który przetarg wygrał, od zawarcia umowy w wyznaczonym ter
minie.

Dodatkowo należy wpłacić koszt organizacyjny przetargu w wy
sokości 50.000.-zł.

Zarząd Miasta Rybnika zastrzega sobie prawo odstąpienia 
w każdej chwili od przetargu bez podania przyczyn.

pu h  " U L E X "
tel. 392-134, tel./fax 20-278 

Os. Południe 37, 44-253 Boguszowice 
Czynne: od 9.00 - do 17.00

prowadzi sprzedaż ratalną 
bez poręczycieli i bez pierwszej wpłaty

sprzętu RTV, AGD, zestawów do odbioru relewizji 
satelitarnej, kamer video wszystkich typów, 

elektronicznych klawiszowych instrumentów muzycznych. 
Linię kredytową obsługuje Górnośląski Bank 

Gospodarczy SA - filia Boguszowice.

Ceny z bieżącego tygodnia

M I Ę S O sc h a b w oł. ex. szynka wp. go t.

H A L A  M IĘ S N A 54 54 105

Delikatesy, ul. Miejska 55 54 110

P IO T R O W S K I 53,8 51,6 94,4

OWOCE jabłka pomarańcze banany
HERMES 4-8,5 16 24

 św. Jana 13 9 16 23
Powstańców 24  5-9 16 22

S P O Ż Y W C Z E masło c u kie r ja jk o

H E R M E S 8,5 9,5 1,4-1,5 

Delikatesy, ul. Miejska ; 9 9,5 1,5

R Y N K O W Y 8,5 9 1,3

W A L U T Y dolar marka korona czeska 

H E R M E S 116700/16830 10100/10150 560/575

Delikatesy, ul. Miejska 16750/16900 10100/10160 560/575

P o w stań c ó w  8 116700/16900 10100/10180 560/575

Przewidywany termin egzaminów wstępnych - pierwsza 
dekada lipca /termin dokładny podany zostanie w czerwcu/.

Format egzaminów wstępnych identyczny jak na inne 
kierunki studiów ekonomicznych w pozostałych uczelniach.

Egzaminy wstępne obejmują pisemny egzamin z:
- matematyki
- geografii gospodarczej Polski i świata
-języka zachodniego /francuski, angielski i niemiecki - do 

wyboru/
UWAGA!
Szczegółowe informacje w sekretariacie szkoły, gdzie 

nabyć można zestawy ubiegłorocznych testów i zadań eg
zaminacyjnych oraz szczegółowy plan studiów.

Szkoła Zarządzania i Marketingu w Rybniku, 
ul. Kościuszki 54 pragnie zawiadomić wszystkich potencjal
nych kandydatów, którzy będą się ubiegali o przyjęcie do 
naszej szkoły lub na inne uczelnie ekonomiczne, że wy
chodząc naprzeciw ich życzeniom zamierza uruchomić 

KURS PRZYGOTOWAWCZY 
Zajęcia z matematyki, języka angielskiego i francuskiego 

trwałyby przez 4 tygodnie /łączny wymiar zajęć z każdego 
z przedmiotów - 24 godziny/.

Termin rozpoczęcia zajęć - początek czerwca 1993 roku. 
Orientacyjna maksymalna odpłatność za uczestnictwo 

w kursie wyniesie 1 mln zł /za oba przedmioty/.
Zgłoszenia osobiste będą przyjmowane w siedzibie szkoły 

do końca maja br. Ilość miejsc ograniczona, decyduje 
kolejność zgłoszeń.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5 7



t e
N O W I N KI W  K U C H N I

Pascha
800 g świeżego twarożku, 4 żółtka, 300 g cukru, 200 g śmietanki 

kremowej, 200 g masła, 100 g drobno posiekanych owoców
kandyzowanych, 100 g obranych i drobno posiekanych słodkich 

migdałów, 100 g wymoczonych i odciśniętych rodzynków sułtańskich, 
drobno posiekana skórka z 1 cytryny, 1/2 drobno posiekanej laski 
wanilii. Przybranie: 50 g wiśni z konfitury, 50 dag kandyzowanej 
anżeliki, 50 g kandyzowanej cykaty.

Świeży twaróg umieścić w gęstym muślinowym woreczku i zawie
sić w chłodnym miejscu na 12 godzin, by odsączył się nadmiar 
serwatki, po czym dwukrotnie przefasować przez gęste sito. Żółtka 
utrzeć z cukrem na jasną, pulchną masę, dodać śmietankę i stale 
mieszając, ogrzewać na bardzo małym ogniu do temp. 80 stop. C. 
Dodać masło, twaróg, kandyzowane owoce, rodzynki, migdały, 
skórkę cytrynową i wanilię.  Bardzo starannie wymieszać. Dno

i ścianki specjalnej, dziurkowanej formy / można też użyć zwykłej donicy / wyłożyć 2-3 warstwami gęstego muślinu. Przełożyć do niej uzyskaną masę serową, wstawić do większego naczynia, do którego

odciekać będzie serwatka i umieścić na 12 godzin w lodówce. 
całkowitym odsączeniu serwatki, paschę wyjąć ostrożnie z formy, 
zdjąć muślin. Przybrać wiśniami z konfitury, kawałeczkami kan
dyzowanej anżeliki i cykaty.

Przepis pochodzi z książki „Kuchnia rosyjska,,, wydanej w serii 
„Encyklopedia sztuki kulinarnej,, przez wydawnictwo TENTEN.

Konfrontacje
’93

Uroczystość przyznania 
tegorocznych „Oskarów,,, 
retransmitowana przez TV, 
wzbudziła apetyty kino
manów.

Miejmy nadzieję, że za
spokoi je już niedługo Fes
tiwal Festiwali Filmowych 
czyli „KONFRONTACJE 
’93„. Będą one trwały w Tea
trze Ziemi Rybnickiej od 23 
kwietnia do 7 maja br. W 15 
dni obejrzymy 15 atrakcyj
nych filmów. Cena karnetu 
wyniesie 225.000,-zł, zaś 
szczegóły repertuarowe po
damy już za tydzień!

j u żMiejmy nadzieję, że to 
ostatni bałwan tej wiosny.

Foto: wack

t e

NASZE 
PROPOZYCJE

Teatr Ziemi Rybnickiej
2 kwietnia, godz. 18.30; 

3 kwietnia, godz. 18.00, 
Z BATUTĄ I KWADRA
TEM, widowisko kabareto
wo-operetkowe w wykona
niu aktorów Teatru „Kwad
raty z Warszawy oraz Or
kiestry Symfonicznej pod 
dyr. Macieja Niesiołowskie
go, reż. Jan Kobuszewski, ce
rta biletów 150.000 i 100.000 
zł

W Galerii Sztuki TZR 
od 1 do 30 kwietnia wystawa 
p.n. „Rybnik w starej foto
grafii,, ze zbiorów miejsco
wego muzeum, czynna codziennie

P o d  z n a k a m i z o d ia k u

BARAN
Twoja interpretacja zdarzeń wykracza zdecydowanie za daleko. Nie 

przywiązuj się za bardzo do własnych wyobrażeń o sprawie, ho to 
tchnie subiektywizmem.

BYK
W powietrzu wiszą jakieś... pieniądze. Dłużnicy wreszcie staną na 

wysokości zadania, „13„ już w księgowości, tylko brać, w wiosnę 
startujesz więc z wysokiego pułapu...

BLIŹNIĘTA
Ponieważ sam nie bardzo dajesz radę, najwyższy czas wydać 

dyspozycje do... generalnych porządków. Pod Twoim czujnym okiem 
wszystko znajdzie swoje miejsce.

RAK
Trudno odwołać się do rozsądku, gdy w grę wchodzą zranione 

uczucia, warto jednak wziąć pod uwagę fakt, że kierowanie się 
emocjami może sprawę co najwyżej pogorszyć...

LEW
Pomyślne rozstrzygnięcia ze strony zwierzchniej władzy powinny 

zmobilizować Cię do ostatniego już wysiłku. Potem już tylko laury...
PANNA

W rutynie codzienności życie szarzeje coraz bardziej. Nie szukaj 
jednak impulsu w postaci atrakcyjnego "skoku w bok,,, a raczej 
przebuduj własną świadomość.

WAGA
Umiesz uruchomić tę lepszą stronę człowieka i stworzyć dodatnią 

aurę. Stąd nie dziw się, że zabraknie Ci wolnych wieczorów...
SKORPION

Coś nieokreślonego sprawia, że jesteś niezadowolony i z życia, 
i z siebie. A może sprawia to nadmiar czasu do rozmyślań... wyłącznie 
o sobie. Poświęć więcej czasu bliskim.

STRZELEC
Nauka takiego prowadzenia rozmowy, by nie stawała się ona 

przyczyną sporów i wzajemnych pretensji wymaga długiego treningu. 
Jeżeli Ty tę umiejętność posiadłeś, bądź cierpliwy w stosunku do 
partnera...

KOZIOROŻEC
Działanie z pozycji autorytetu to nie to samo co przeprowadzanie 

czegoś na siłę. Argumenty mające siłę przekonywania, to jest to!
WODNIK

Przekonasz się, że istniejący obok codzienności, drugi nurt życia 
oderwany cokolwiek od rzeczywistości, może na tę rzeczywistość mieć 
niebagatelny wpływ. Szczypta mistycyzmu może dodać życiu smaku...

RYBY
Wiadomość z daleka, od osób już wyeliminowanych z Twojego życia 

może „obudzić demony,,. Nie daj się zwieść na nowo dawnym 
sentymentom, bo to pozostawić może tylko niesmak.

dziennie od godz. 16.00 do
19.00 oraz w czasie trwania 
imprez, występ bezpłatny.

Klub Filmowy EKRAN 
przy TZR

5 kwietnia, godz. 19.00, 
„NOC,,, film prod. włoskiej, 
reż. Michelangelo Antonioni,
wstęp za okazaniem kar
netów /do nabycia przed se
ansem/
Kino Premierowe przy TZR 

7 i 8 kwietnia, godz. 17.00 
i 19.00, „BLASZANY 
BĘBENEK,,, film prod. nie
mieckiej /wg powieści Gun
tera Grassa/, reż. Volker 
Schloendorff, cena biletów
25.000 i 20.000 zł.
Kino WRZOS - Niedobczyce 

4 kwietnia, godz. 17.00 
„F/X 2„, film fab. prod. 
USA /od lat 12/, cena biletu
12.000 i 10.000 zł /ulgowy/ 

Kino VEGA - Żory
1 -5  kwietnia, godz. 17.00 

i 19.00, „ZE ŚMIERCIĄ 
JEJ DO TWARZY,,, film 
prod. USA /od lat 15/

7 -8  kwietnia, godz. 17.00 
i 19.00, „PSY,,, film fab. 
prod. polskiej /od lat 15/.

/g w /

Fatałachy z naszej szafy

Z a c is n ą ć
p a s a

Marcowe zawieje śnieżne 
nie są niczym szczególnym, 
bo przecież w marcu jak 
w garcu. A jednak gruba 
warstwa białego puchu, 
który pokrył wszystko już 
po utopieniu Marzanny, 
wprawiła nas w nienajlepsze 
humory. Ściągnięcie z paw
lacza wysokich botków sku
tecznie ściągnęło nas 
również na ziemię, a wiosna 
znów się oddaliła.

Pewnie jednak nie na 
długo, warto więc pomyśleć 
o własnej... talii. Wspomnie
liśmy, że modna będzie talia 
podwyższona, jednocześnie 
bardzo modny jest pasek 
w samej talii i to dosyć moc
no ściągnięty. Pasek jak pa
sek, powie ktoś. A jednak 
nosi się go w trochę inny 
sposób - ściąga się paskiem 
żakiety, marynarki, góry ko
stiumów i wtedy pasek ten 
jest z tego samego co żakiet 
materiału. I nie jest to pasek 
cieniutki, raczej
średnio szeroki do szerokiego. 
Paskiem ściągnięte są

również sukienki, długie blu
zki, koszule noszone na 
wierzch.

I na koniec sprawa naj
ważniejsza. Żeby się w talii 
paskiem ściągnąć, trzeba ta
lię mieć. Ale to już jest Wa
sze zmartwienie kochane, 
zajadające twixy i snickersy„ 
dziewczyny!

Wróżka

Pasek sprawia, że ubiór 
nabiera sportowego
charakteru

t e
5 minut łamania głowy

Ilustracje różnią się w 8 miejscach. Znajdź różnice.

Wśród czytelników, 
którzy nadeślą prawidłowe 
rozwiązanie łamigłówki do 
13 kwietnia, wylosowana zo
stanie nagroda w postaci ka
sety video ufundowanej przez 
PUH „ULEX„ z Rybnika-

Boguszowic. Rozwiązania 
prosimy przesyłać na kart
kach pocztowych na nasz ad
res: „Gazeta Rybnicka,,, Ry
bnik, ul. Kościuszki 54, lub 
wrzucać do naszych „żółtych 
skrzynek,, (Rynek 7, Kościuszki

Przyszła roz Marika do 
spowiedzi i powiado:

- Wielebny, jo  była bardzo 
uprzejmo dlo mojego szefa!

- Ile razy? - pyta lakonicz
nie ksiądz.

☆  ☆  ☆
- Księżoszku, wy mie chyba 

mocie za jako dioblica, pra? - 
A ksiądz na to:

- Mylisz się duszo moja, ja 
nigdy nie sądzę według 
wyglądu!

Kościuszki 54).
Nagrodę za rozwiązanie 

łamigłówki z „GR,, nr 11 
z dnia 12 marca otrzymuje: 
Robert Struff, Rybnik, 
ul. Zwycięstwa 2 a /1. Na
grodę prosimy odebrać w re
dakcji.

śląskie
beranie

☆
Jechoł roz ksiądz do ciężko 

chorego. A jechoł na kole, bo 
to u nos wszyscy na kołach 
jeżdżą, prowda. No i spotyko 
go milicjant i pado:

- Bez światła? Mandat mu
si ksiądz zapłacić. A gdzie to 
j edziecie?

- Ano z Panem Bogiem do 
chorego - pado ksiądz.

- O! Z  Panem Bogiem? To 
musicie mandat płacić za 
dwie osoby.

Ksiądz zapłacił i radowoł 
się po cichu, że milicjant nie 
widzioł, że Pan Bóg jest 
w trzech osobach, boby mu
sioł mandat za cztery osoby 
płacić.

☆  ☆  ☆
Pod oknem proboszcza ro

botnik naprawiał motor, 
a klął jak najęty.

- Człowieku! Musicie to 
tak przeklinać? Lepiej byście 
Pana Boga pochwalili i o po
moc prosili.

Chłopu sie gańba zrobiło, 
przeprosił, a potym nachylo
ny nad motorem pado:

- Toż Panie Boże, pomóż!
Naroz silnik zapolił, chłop

na motor i jedzie. A pro
boszcz stoi w oknie z otwartą 
gębą i pado:

- Pierona, zapolił!
☆  ☆  ☆

Zeflik poszeł do spowiedzi 
wielkanocnej. Ksiądz mu pa
dają: „byłby cas, abyś synku 
złożył spowiedź generalno„.

- Co to takiego, wielebny?
- No, musisz roz pedzieć 

wszystkie grzechy i te stare 
też.

- Kiej ich nie mom.
- Takiś młody i nigdy 

z dziołchą do lasu nie szedłeś?
- No, roz żech szeł z Gustlą, 

ale naroz sie tako burza ze
rwała, że my prędko uciekli!

- Że tyż Ponbócek trocha 
cierpliwości nie mieli, ale by 
to był fajny grzech - pedzioł se 
pod nosem wielebny.
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