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Jak dowiadujemy się 
w oddziale rybnickim 
ZNP, do ogólnopolskiego 
strajku pracowników 
oświaty przystąpiło w Ry
bniku 26 szkół podstawo
wych czyli 79 proc. wszys
tkich placówek tego typu 
oraz 11 szkół ponadpods
tawowych czyli ponad 90 
proc. ich liczby. Jak 
twierdzą organizatorzy 
strajku, akcja ta nie była 
skierowana przeciwko or
ganom prowadzącym 
szkoły, ale przeciwko poli
tyce oświatowej rządu, 
prowadzącej do degrada
cji szkolnictwa. Wg da
nych zebranych przez De
legaturę Miejscową KO, 
na 34 rybnickie szkoły 
podstawowe, do strajku 
przystąpiło 21 placówek 
co stanowi niecałe 62 
proc. ich ogółu.

★  ★  ★
Związek Zawodowy 

Pracowników ZUS Od
działu w Rybniku 
przyłączył się w dniach od 
19 do 23 kwietnia br. do 
akcji protestacyjnej, 
podjętej przez oddziały 
ZUS na terenie całego 
kraju. Forma protestu po
lega na oplakatowaniu 
budynków ZUS oraz in
formowaniu petentów
o przyczynach podjętej 
akcji. Jej celem jest uświa
domienie ogółowi społe
czeństwa roli, jaką odgry
wa ZUS w realizacji poli
tyki społecznej państwa
i przybliżenie trudności tej
instytucji, a także uświa
domienie własnemu resor
towi nastrojów
panujących wśród praco
wników.

Odpowiedzialni za 
akcję zapewnili, że nie 
zakłóci ona normalnego 
toku pracy ZUS i nie spo
woduje wstrzymania 
wypłat świadczeń.

★  ★  ★
W pierwszej rundzie 

odbywających się w Lub
linie Finałów Szachowych 
Mistrzostw Polski,
w których udział bierze 14 
zawodniczek, Monika 
BOBROWSKA po 
sześciogodzinnej partii 
pokonała aktualną Mist
rzynię Polski i Mistrzynię 
Świata do lat 20 Krystynę 
DĄBROWSKĄ.

★  ★  ★
Z okazji Dnia Ziemi od

był się pochód uczniów 
i przedszkolaków ulicami 
miasta. Dzieci niosły eko
logiczne transparenty 
i własnoręcznie wykona
nego bociana.

Z A P R O S Z E N I E  do wspólnych obchodów Święta 3 M aja
W tym uroczystym dniu pragniemy nawiązać do tradycji 

wspólnego świętowania. Niech wyrazem naszej patriotycz
nej postawy będzie przystrojenie barwami narodowymi 
frontonów domów, firm i instytucji publicznych.

Spotkajmy się o godzinie 10.00 przed Urzędem Miasta 
przy ul. Zamkowej. Przejdziemy stamtąd do kościoła pw. 
św. Antoniego, by uczestniczyć we mszy św. za Ojczyznę 
o godz. 10.30.

Po mszy św. przejdziemy w pochodzie na nasz Rynek, na 
którym odbywać się będą świąteczne imprezy.

Serdecznie zapraszamy 
Zarząd Miasta Rybnika

Nieformalna sesja 
budżetowa

W czwartek 15 kwietnia
br. odbyło się, już drugie 
w tym roku, spotkanie 
Zarządu Miasta z przewod
niczącymi rad dzielnic. Po 
spotkaniu noworocznym - 
z natury okazjonalnym i ba
rdziej odświętnym - to obec
ne było na wskroś robocze 
i nie zawaham się nazwać go 
drugą nieformalną sesją 
budżetową samorządu miej
skiego. Zorganizowane 
przez Komisję
Samorządową oraz Komisję 
Gospodarki Komunalnej 
Rady Miasta, zgromadziło 
również członków tych ko
misji, a jego celem było usta
lenie programu prac inwes
tycyjno-remontowych w po
szczególnych dzielnicach 
miasta.

Uczestnicy spotkania 
otrzymali opracowanie za

zawierające wykazy zamierzo
nych robót, w dużej części 
uzgodnione już wcześniej 
z radami dzielnic. Wypowia
dający się w alfabetycznej 
kolejności dzielnicowi liderzy

liderzy ustosunkowywali się do 
poszczególnych zapisów, co 
było okazją do czynionych 
na gorąco wyjaśnień i ko
rekt. Ta trzygodzinna deba
ta gospodarzy miasta, ogar
niających swą troską potrze
by lokalnych społeczności 
oraz strategię miasta jako 
całości, była ustawicznym
kojarzeniem tych dwóch 
perspektyw. W naturalny 
sposób muszą one przeciąć 
się w punkcie, który wyzna
czają możliwości finansowe.

W budżecie przeznaczono

K O N K U R S  
na stanowiska dyrektorów

ZARZĄD MIASTA 
RYBNIKA OGŁASZA 
KONKURS NA STA
NOWISKA DYREK
TORÓW

I. SZKÓŁ PODSTA
WOWYCH NR:
1,2,5,13,17

II. PRZEDSZKOLI
NR: 4, 10, 32, 35

III. MŁODZIEŻOWE
GO DOMU KULTURY  
oraz OGNISKA PRACY 
POZASZKOLNEJ NR:
1,2

Kandydaci winni
spełniać następujące wa
runki:

- co najmniej 5-letni

staż pracy pedagogicznej 
na stanowisku nauczycie
la lub nauczyciela akade

m ickiego w pełnym wy
miarze godzin,

- wykształcenie wyższe 
magisterskie z przygoto
waniem pedagogicznym, 
a w przypadku przed
szkoli, OPP i MDK co 
najmniej studium nauczy
cielskie,

- dobry stan zdrowia.

OFERTY KANDY
DATÓ W  Z A WI E R AJ

ĄCE:
1. kwestionariusz osobowy

osobowy,
2. odpisy dyplomów

studiów i. inne dokumen
ty potwierdzające posia
dane kwalifikacje
i osiągnięcia zawodowe,

3. opinie z miejsc pracy 
z ostatnich 5 lat,

4. koncepcję pracy na 
stanowisku dyrektora da
nej placówki,

5. zaświadczenie lekar
skie o stanie zdrowia

należy składać w Biu
rze Pełnomocnika Prezy
denta Miasta d/s Oświaty 
- przy ul. 3 Maja 27,

W poniedziałek 19 kwietnia dotarł do Domu Pomocy 
Społecznej przy ulicy Żużlowej TIR z transportem darów od 
ewangelickiej parafii z holenderskiej miejscowości HOEVEN. 
W czasie wyładunku darów obecni byli na miejscu 
przewodnicząca Komisji Pomocy Społecznej Maria KUFA- 
SKORUPA, ks. pastor Zbigniew KOWA LC ZYK  oraz 
dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Jerzy KAJZEREK. 
Szczegóły w następnym numerze.

Foto: wack

W numerze:
★  Profesor o rondach
★  Na koń!
★  Rozwiązanie wielkanocnego 

konkursu

na prace inwestycyjno-re
montowe około 100 mld zł. 
Główne kierunki inwesto
wania to w dalszym ciągu 
woda i gaz, naprawy ulic 
i chodników, budowa kana
lizacji i obiektów szkolnych. 
Odnosiło się wrażenie, że 
problemy każdej z dzielnic, 
niezależnie od ich wielkości 
i oddalenia od centrum, po
traktowane zostały z tą samą 
powagą, choć rzecz jasna za
planowane prace są jedynie 
częścią zgłoszonych potrzeb.

Prowadzący spotkanie 
prezydent Józef MAKOSZ 
omówił „filozofię,, rozdziału

budżetu, która, aby była 
sprawiedliwa, nie może 
rządzić się zasadą „po 
równo,,. Decydować musi 
hierarchia potrzeb i myślenie 
o całości. Ponadto istnieje 
nierównomierne nasycenie 
tzw. infrastrukturą tech
niczną w poszczególnych 
dzielnicach, a inwestycje 
ulokowane w jednej z nich 
służą również pozostałym. 
Ta trudna lekcja decydowa
nia /„wybierając cokolwiek 
rezygnujesz tym samym 
z czego innego,,/ zakończo
na została jedynym możli
wym wezwaniem: „A teraz, 
panowie, do roboty!,,

J.K.

I piętro, pokój nr 5 w ter
minie do dnia 7 maja 1993 
r. z oznaczeniem, jakiej 
placówki dotyczą.

Konkursy zostaną 
przeprowadzone w okre
sie od 17 maja 1993 r. do 
28 maja 1993 r. na zasa
dach wynikających
z ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o Systemie oświaty

oraz regulaminu konkur
su ustalonego przez 
Zarząd Miasta.

Z treścią tych aktów 
zapoznać się można 
w Biurze Pełnomocnika, 
w Zespole Ekonomiczno- 
A d m i n i s t r a c y j n y m  
Przedszkoli oraz w Ze
spole Ekonomiczno-Ad
ministracyjnym Szkół 
Podstawowych.

Tylko dziś
Błyskawiczny konkurs filmowy!

Odpowiesz na trzy pytania, 
obejrzysz ZA DARMO 
KONFRONTACJE ’93

czyt. str. 3

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Na posiedzeniu w dniu 24 marca br. Rada Miasta Rybnika 
uchwaliła budżet miasta na 1993 r. oraz podjęła uchwałę 
w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności finansowej 
Miasta Rybnika za rok 1992 oraz udzielenia absolutorium 
Zarządowi z tego tytułu. W poprzednim numerze „Gazety 
Rybnickiej,, opublikowaliśmy uchwalę budżetową na 1993 rok 
wraz z obszerną informacją Prezydenta Miasta Rybnika. Dziś 
powracamy do roku 1992 publikując poniżej sprawozdanie 
Prezydenta Miasta Rybnika. Przypomnienia wymaga fakt, że 
Rada Miasta poprzez swoje Komisje, a także w głosowaniu na 
Sesji, wyraziła aprobatę dla gospodarki finansowej Zarządu 
Miasta udzielając absolutorium 32 glosami przy 2 wstrzy
mujących się i 6 przeciwnych.

w 1992 r. - 10,4 mld zł).
Znaczne środki inwestycyjne 

Miasto skierowało na obiekty 
oświatowe (13,5 mld zł). Były to 
przede wszystkim następujące 
zadania inwestycyjne:

- rozbudowa Szkoły Podsta
wowej nr 25 w dzielnicy Ra
dziejów (1,6 mld zł)

- rozbudowa Szkoły Podsta
wowej nr 10 ul. Grunwaldzka (3,4 
mld zł)

- adaptacja budynku po byłym 
internacie w Chwałowicach dla 
potrzeb szkoły podstawowej (1,7 
mld zł)Redakcja

SPR A W O ZD A N IE PREZYDENTA M IASTA RYBNIKA  
z wykonania uchwały budżetowej na 1992 r. oraz wykorzystania 
w 1992 roku środków budżetowych

Miasto Rybnik weszło w rok 
1992 z nadwyżką budżetową z ro
ku poprzedniego w kwocie ponad 
10 miliardów złotych. Był to dob
ry początek. Jednak już przy 
konstruowaniu budżetu na 1992 
r. okazało się, że potrzeby prze
rastają możliwości budżetowe nie 
o 10, lecz co najmniej o 100 mld 
złotych. W tej sytuacji 
przedłożono Radzie Miasta do 
uchwalenia projekt budżetu 
w oparciu o maksymalną wersję 
dochodów, zakładając, że 
niezbędna będzie w ciągu roku 
korekta budżetu. Projekt obej
mował tylko najpilniejsze zada
nia, które przy korekcie budżetu 
zostały jeszcze zredukowane, 
a na realizację niektórych z nich 
Rada postanowiła zaciągnąć kre
dyt.

Sprawozdanie z wykonania 
budżetu zadań własnych miasta 
obejmuje łączne kwoty :

- dochodów 296.181.634.000,- 
zł, tj. 102,7 % planu

- wydatków 302.056.257.000,- 
zł, tj. 99,3 % planu

Sprawozdanie finansowe za
myka się niedoborem w kwocie 
5.874.623.000,- zł.

Na koniec 1992 r. miasto po
siadało zadłużenie z tytułu kredy
tu w wysokości 14 mld zł. Aby 
zminimalizować koszty obsługi 
kredytu zaciągnięto go dopiero 
w ostatnich dniach grudnia 1992 
r., zaś ostatnią ratę spłacono już 
z początkiem lutego 1993 r. Ko
szty obsługi kredytu wyniosły 
w 1992 r. 117 mln zł, a w 1993 r. 
441 mln zł. Natomiast z tytułu 
oprocentowania lokat
pieniężnych i środków na innych 
rachunkach bankowych miasta 
uzyskano w 1992 roku kwotę 
3.026 mln zł.

W realizacji dochodów budże
towych napotykano na trudności, 
w szczególności w zakresie 
opłaty eksploatacyjnej oraz po
datku od nieruchomości od 
niektórych przedsiębiorstw 
państwowych.

Ogólna kwota wydatków obej
muje wydatki bieżące - (228 mld 
zł) oraz wydatki inwestycyjne (74 
mld zł). Wydatki bieżące prze
znaczane są na utrzymanie służb, 
urzędu i realizację zadań 
niezbędnych do realizacji co
dziennych zadań i służą zapew
nieniu bezkolizyjnego funkcjono
wania miasta.

Główne kierunki wydatków 
bieżących w 1992 r. to :

- gospodarka komunalna - 
64,1 mld zł

- gospodarka mieszkaniowa 
i niematerialne usługi komunalne 
- 16,7 mld zł

- oświata i wychowanie - 101,2 
mld zł

- kultura i sztuka - 14,2 mld zł
- ochrona zdrowia - 5,5 mld zł
- opieka społeczna - 7,2 mld zł
- kultura fizyczna i sport - 2,1 

mld zł
- administracja samorządowa -

16.5 mld zł
Oprócz środków własnych na 

obsługę bieżącej działalności 
miasto otrzymało z budżetu 
państwa, dla realizacji zadań zle
conych z zakresu administracji 
rządowej, dotację w łącznej kwo
cie niespełna 10 mld zł. Z kwoty 
tej przypadło na opiekę społeczną
- 7,6 mld zł, administrację 
państwową - 2 mld zł, ośrodek 
dokumentacji geodezyjno-karto
graficznej - 267 mln zł oraz re
mont mogił wojennych - 40 mln 
zł.

Bieżąca działalność
niektórych jednostek organiza
cyjnych miasta (zakładów 
budżetowych, środków specjal
nych i instytucji kultury), finan
sowana jest także - oprócz dotacji 
z budżetu miasta - wpływami 
własnymi (z odpłatności, 
z działalności usługowej itd.). 
W 1992 r. przychody te wyniosły 
33,9 mld zł, w tym z czynszów -
18,6 mld zł, z działalności Miejs
kiego Ośrodka Sportu i Rekrea
cji - 6,4 mld zł oraz Ośrodków 
Kultury - 2 mld zł.

Przedmiotem szczególnego za
interesowania Zarządu Miasta 
była realizacja zadań inwestycyj
nych. Środki finansowe skoncen
trowano na zadaniach najważnie
jszych, kontynuowanych już 
przed 1992 rokiem, gdzie konie
czne i możliwe było jak najszyb
sze ich ukończenie i oddanie obie
ktu do użytku.

W zakresie gospodarki komu
nalnej takim zadaniem prioryte
towym było ukończenie II etapu 
budowy kolektora „A„ 
w śródmieściu (nakłady w 1992 r.
- 7.950 mln zł) i wy konanie płyty 
Rynku wraz z wystrojem (stylo
we lampy). W bieżącym roku 
ukończona zostanie fontanna 
i przeniesiona będzie na Rynek - 
zza Kościoła Matki Boskiej Bo
lesnej - figura św. Nepomucena.

Ważną dla rozwiązania układu 
komunikacyjnego była budowa 
bezkolizyjnych rond na skrzyżo
waniach ulic Zebrzydowickiej 
i Budowlanych oraz Budowla
nych i Energetyków. Dzisiaj ron
da te oglądają drogowcy i gos
podarze miast z różnych stron 
kraju. Ponadto znaczne nakłady 
pochłonęły inne inwestycje dro
gowe, inżynierskie, wodociągo
we, kanalizacyjne i gazowe, jak 
np.

- przeciski pod torami PKP 
i kolektor w dzielnicy Kamień 
(10,3 mld zł)

- gazociąg ul. Reymonta- 
Górnośląska (2 mld zł)

- gazociągi i wodociągi - wspa
rcie finansowe inwestycji pode
jmowanych z inicjatyw lokalnych 
w dzielnicach (4,5 mld zł)

- studnia głębinowa obok Szpi
tala dla Nerwowo i Psychicznie 
Chorych (1,4 mld zł)

W 1992 r. oddano do użytku 
Rybnickim Służbom Komunal
nym nowoczesną bazę techniczną 
przy ul. Jankowickiej (nakłady

- budowa Zespołu Szkół Eko
nomiczno-Usługowych przy 
ul. Findera (3 mld zł)

- adaptacja i rozbudowa bu
dynku dla potrzeb przedszkola 
w dzielnicy Kamień (2,1 mld zł)

Ponadto na poważniejsze re
monty obiektów oświatowych 
przeznaczono 3 mld zł, w tym 
szkoły - 1,7 mld zł i przedszkola - 
1,3 mld zł.

Niemal cała dotacja z budżetu 
miasta dla Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej (15,4 mld zł) 
przeznaczona została na remonty 
budynków mieszkalnych
będących własnością miasta.

Wielkim sukcesem 1992 roku 
było oddanie do użytku Miejs
kiego Domu Pomocy Społecznej 
przy ul. Żużlowej, do którego 
przeniesiono Ośrodek Pomocy 
Społecznej (nakłady w 1992 r. - 
3.250 mln zł). Pozwoliło to na

opróżnienie budynku przy ul. 
Klasztornej, który wystawiony 
zostanie do sprzedaży. Dom przy 
ul. Żużlowej zabezpieczy potrze
by w zakresie pomocy społecznej 
na wiele lat, pozwalając wprowa
dzać nowe formy pomocy i gwa
rantując podopiecznym godziwe 
warunki bytowania, a personelo
wi socjalnemu dobre warunki 
pracy.

Omawianie zadań inwestycyj
nych rozpoczęto od kolektora 
w centrum i płyty Rynku. 
Kończąc sprawozdanie z działal
ności Zarządu Miasta w 1992 r. 
i kierunków wydatkowania 
środków budżetowych nie sposób 
nie wrócić na Rynek. Od wielu lat 
„remontowano,, Ratusz, będący 
siedzibą Muzeum. Ze względu na 
brak środków w budżecie 
państwa na kulturę nie było 
większego postępu w tych pra
cach. D ecyzja o połączeniu w Ra
tuszu dwóch funkcji - Muzeum 
i Pałacu Ślubów (USC), a także 
skierowaniu na ten cel środków 
Miasta (w 1992 r. - 1,5 mld zł) - 
zaowocowało radykalnym przy
spieszeniem prac. Obecnie finali
zowane są prace w tych pomiesz
czeniach, które zajmowane będą 
wspólnie przez Muzeum i USC, 
a także w pomieszczeniach biuro
wych. Z chwilą przeniesienia 
USC do Ratusza Miasto zyska 
kolejny budynek (przy ul. Rudz
kiej) - do sprzedaży lub odpowie
dniego zagospodarowania. I to 
będzie dodatkowym sukcesem 
polityki gospodarczej Zarządu 
Miasta, nakierowanej na szyb
kie, efektywne działanie, przy 
równoczesnym minimalizowaniu 
niezbędnych kosztów i uzyskiwa
niu, gdzie to możliwe, mniej lub 
hardziej wymiernych korzyści.

Konkurs świąteczny 
rozwiązany

Oto nazwiska legend ryb
nickiego żużla, które stano
wiły rozwiązanie rebusów 
w wielkanocnych kroszon
kach:

Sanecznik, Dziura, Maj, 
Wieczorek, Draga, Spyra, 
Nawrocki, Pierchała. Hasło 
logogryfu brzmi: „Rybnickie 
rekiny,,.

Do redakcji nadeszło wie
le kuponów z prawidłowymi 
rozwiązaniami. We wtorek, 
20 kwietnia, odbyło się na 
Małej Scenie Rybnickiej pu
bliczne losowanie, a szczęśli
we kupony wylosował 4.5-
Szczęśliwa posiadaczka odtwarzacza AKAI i mały Wojtek

Ekologiczna pielgrzymka
Stowarzyszenie Kultural

no - Sportowe „Przekorna 
Wyspa,, i Katolickie Stowa
rzyszenie Młodzieży przy pa
rafii św. Jadwigi organizuje 
w dniach 1-3 maja br. II 
Pielgrzymkę Ekologiczną do 
Sanktuarium św. Anny, 
której towarzyszyć będzie 
modlitwa w intencjach eko
logicznych.

Pielgrzymka ta dowodzi, 
że kościół katolicki włącza 
się przez modlitwę i inne

czynne oddziaływania w to, 
aby świat uczyniony przez 
Stwórcę środowiskiem dos
konałym, czyli Bożym 
i świętym, pozostał takim na 
zawsze.

Do udziału w tym exodu
sie zapraszana jest przede 
wszystkim młodzież.

Zapisy przyjmuje kance
laria parafialna kościoła pw. 
św. Jadwigi. Tam też od
syłamy po bliższe informacje 
wszystkich zainteresowa
nych.

 ZARZĄD MIASTA INFORMUJE 

letni Wojtek Sołtysik. Na
grody otrzymują:

* żelazko z nawilżaczem 
Philips - PAULINA 
ŚWIĘTY, Lyski, ul. Sporto
wa 55;

* ekspres do kawy - MA
RIOLA STRZEDUŁA, Ry
bnik, ul. Floriańska 18/29;

* odtwarzacz AKAI - ZO
FIA STOBNICKA, Ryb
nik, ul. Hibnera 3/4.

Zwycięzcom gratulujemy 
i prosimy o odebranie 
nagród w redakcji. Zapra
szamy do udziału w naszych 
kolejnych konkursach.

ZARZĄD MIASTA RYBNIKA 
o g ł a s z a

u s t n y  p r z e t a r g  n i e o g r a n i c z o n y  
na sprzedaż wolnych lokali mieszkalnych znajdujących się 
w budynku wielomieszkaniowym położonym w Rybniku - 
dzielnicy NIEDOBCZYCE przy ul. Kadłubka 35 wraz 
z ułamkową częścią domu i urządzeń, które stanowią 
własność Gminy Miasta Rybnik oraz oddaniem w użyt
kowanie wieczyste ułamkowej części gruntu stanowiącego 
parc. nr 1291/25 km 4 obr. Niedobczyce o powierzchni 1980 
m2 zapisaną w kw 2194.

Pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste ułamkowej 
części gruntu stanowić będzie 15 procent ustalonej ceny 
gruntu.

1. PARTER: mieszkanie nr 1: 2 pokoje, kuchnia, łazienka, 
przedpokój, pow. użytkowa 51,70 m kw., cena 106.502.000.- 
zł. Opłata roczna za 174 m kw. gruntu tj. 88/1000 cz.: 
121.800.-zł. Pierwsza opłata wynosi: 1.827.000.- zł

2. PARTER: mieszkanie nr 2: 1 pokój, kuchnia, łazienka, 
przedpokój, pow. użytkowa 44,00 m2, cena 90.640.000.-zł. 
Opłata roczna za 149 m kw. gruntu tj. 75/1000 cz.: 104.300.- 
zł. Pierwsza opłata wynosi: 1.565.000.-zł.

3. PARTER: mieszkanie nr 3: 2 pokoje, kuchnia, łazienka, 
przedpokój, pow. użytkowa 54,30 m kw., cena 111.858.000.- 
zł. Opłata roczna za 182 m2 gruntu tj. 92/1000 cz.: 127.400.- 
zł. Pierwsza opłata wynosi: 1.911.000.-zł

4. PARTER: mieszkanie nr 4: 2 pokoje, kuchnia, łazienka, 
przedpokój, pow. użytkowa 50,70 m2, cena: 104.442.000.-zł. 
Opłata roczna za 170 m2 gruntu tj. 86/1000 cz. 119.000.-zł. 
Pierwsza opłata wynosi: 1.785.000.-zł.

5. I PIĘTRO: mieszkanie nr 7: 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, przedpokój, pow. użytkowa, 53,70 m kw., cena:
118.140.000. -zł . Opłata roczna za 180 m kw. gruntu tj. 
91/1000 cz.: 126.000.-zł. Pierwsza opłata wynosi: 1.890.000.- 
zł

6 .1 PIĘTRO: mieszkanie nr 8: 1 pokój, kuchnia, łazienka, 
przedpokój, pow. użytkowa : 39,30 m kw., cena 86.460.000.- 
zł. Opłata roczna za 133 m kw. gruntu tj. 67/1000 cz.: 
93.100.-zł. Pierwsza opłata wynosi: 1.397.000.-zł

7. I PIĘTRO: mieszkanie nr 9: 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, przedpokój, pow. użytkowa: 55,70 m kw., cena
122.540.000. - zł. Opłata roczna za 188 m2 gruntu tj. 95/1000 
cz.: 131.600.-zł. Pierwsza opłata wynosi: 1.974.000.-zł

8. II PIĘTRO: mieszkanie nr 15: 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, przedpokój, pow. użytkowa, 53,70 m2, cena:
118.140.000. -zł. Opłata roczna za 180 m2 gruntu tj. 91/1000 
cz.: 126.000.-zł. Pierwsza opłata wynosi: 1.890.000.-zł.

9. II PIĘTRO: mieszkanie nr 16: 1 pokój, kuchnia, 
łazienka, przedpokój, pow. użytkowa: 39,30 m kw., cena
86.460.000. -zł. Opłata roczna za 133 m2 gruntu tj. 67/1000 
cz.: 93.1000.-zł . Pierwsza opłata wynosi: 1.397.000.-zł.

10. II PIĘTRO: mieszkanie nr 17: 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, przedpokój, pow. użytkowa: 55,70 m kw., cena:
122.540.000. -zł. Opłata roczna za 188 m kw. gruntu tj. 
95/1000 cz.: 131.600.-zł. Pierwsza opłata wynosi: 1.974.000.- 
zł.

11. III PIĘTRO: mieszkanie nr 23: 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, przedpokój, pow. użytkowa: 53.70 m kw., cena
118.140.000. -zł. Opłata roczna za 180 m2 gruntu tj. 91/1000 
cz.: 126.000.-zł Pierwsza opłata wynosi : 1.890.000.-zł

12. III PIĘTRO: mieszkanie nr 24: 1 pokój, kuchnia, 
łazienka, przedpokój, pow. użytkowa: 39,30 m kw., cena
86.460.000. -zł. Opłata roczna za 133 m kw. gruntu tj. 
67/1000 cz.: 93.100.-zł. Pierwsza opłata wynosi: 12.397.000.- 
zł

13. III PIĘTRO: mieszkanie nr 25: 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, przedpokój, pow. użytkowa: 55,70 m kw., cena:
122.540.000. -zł. Opłata roczna za 188 m kw. gruntu tj. 
95/1000 cz.: 131.600.-zł. Pierwsza opłata wynosi: 1.974.000.-
zł.

14. III PIĘTRO: mieszkanie nr 26: 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, przedpokój, pow. użytkowa: 53,70 m2, cena:
118.140.000. -zł. Opłata roczna za 180 m kw. gruntu tj. 
91/1000 cz.: 126.000.-zł. Pierwsza opłata wynosi: 1.890.000.- 
zł.

Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Geo
dezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Rybnika - tel. 
22364. Oględziny mieszkań w dniu 26 kwietnia 1993 r. godz. 
10 - 13.00. Przetarg odbędzie się w dniu 29 kwietnia 1993 r. 
o godz. 10.00 w sali nr 37, I piętro budynku Urzędu Miasta 
w Rybniku przy ul. B. Chrobrego 2. Uczestnicy przetargu 
winni wpłacić wadium w kwocie 30 mln zł na dane miesz
kanie 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 notarialnej w wyznaczonym terminie. Dodatkowo 
należy wpłacić koszt organizacyjny przetargu w wysokości 
50 tys. zł. Zarząd Miasta Rybnika zastrzega sobie prawo 
odstąpienia w każdej chwili od przetargu bez podania 
przyczyn.

2 GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



O gruźlicy słyszeliśmy 
wszyscy. Szalała przez stule
cia, choć szczególnie dużo 
pisano o niej i mówiono 
w XIX w. Zbierała żniwo 
wśród biedoty, ale także 
wśród artystów i wrażliwych 
arystokratów.

Gruźlica jest chorobą za
kaźną, wywoływaną przez 
prątek gruźlicy odkryty 
przez Kocha.

Najczęściej źródłem za
każenia jest człowiek chory

okresie bezobjawowo. Jest 
chorobą przewlekłą, może 
przebiegać tzw. rzutami pod 
postacią nawracających „ni
by-gryp„. Za takimi nawra
cającymi niby-przeziębienia
mi, zapaleniami oskrzeli 
i płuc z gorączką, kaszlem, 
osłabieniem, dusznościami 
kryje się często właśnie 
gruźlica i takie stany wyma
gają wyjaśnienia.

Walka z gruźlicą to:
1. profilaktyka polegająca

Rybnika przeprowadzonej 
przez Komisję Zdrowia Ra
dy Miasta stwierdzono, że 
zajmujemy 2-gie miejsce /po 
Bytomiu/ w naszym wo
jewództwie odnośnie zacho
rowalności na gruźlicę płuc. 
W Poradni Przeciwgruźli
czej zarejestrowanych było 
w 1992 roku ogółem 3281 
chorych, w tym 145 nowych 
przypadków czynnej gruźli
cy.

Na uwagę zasługuje

Czy w raca gruźlica?
na gruźlicę, a najczęstszą 
drogą zakażenia jest tzw. za
każenie kropelkowe. Chory 
podczas kaszlu, kichania, 
mówienia rozpyla w wydy
chanym powietrzu kropelki 
plwociny, zawierające prątki 
gruźlicy.

Zdarza się też gruźlica od
zwierzęca, przenoszona np. 
przez mleko chorych krów. 
Najbardziej znana jest 
gruźlica płuc, ale może doty
czyć innych narządów np. 
kości, skory, narządów rod
nych, nerek.

W gruźlicy wyróżnia się 
2 pojęcia:

1 / zakażenia
2 / choroby.
Zakażeniu podlega

większość ludzi i to już prze
ważnie w dzieciństwie - jest 
to tzw. zakażenie pierwotne, 
choruje natomiast tylko 
część ludzi zakażonych.

Gruźlica dorosłych jest 
najczęściej wynikiem
powtórnego zakażenia 
z zewnątrz albo z ogniska 
pierwotnego.

Dla rozwoju choroby 
duże znaczenie mają takie 
czynniki jak obniżenie od
porności z powodu np. nie
dożywienia, przebytych 
chorób wyniszczających, 
niekorzystnych warunków 
z e w n ę t r z n y c h  
usposobiających do częstego 
zapadania na choroby 
układu oddechowego, prze
wlekły alkoholizm, nikoty
nizm, cukrzyca, przemęcze
nie, złe warunki bytowe i sa
nitarne.

Najbardziej narażeni są 
jednak ludzie z otoczenia 
chorych prątkujących oraz 
zawodowo zajmujących się 
chorymi, jak lekarze, 
pielęgniarki.

Gruźlica rozwija się często 
podstępnie, w początkowym

na zapobiegawczych szcze
pieniach,

2. wykrywanie chorych 
i ich leczenie,

3. ochrona ludności zdro
wej przed zakażeniem 

Podstawową placówką 
walki z gruźlicy jest porad
nia przeciwgruźlicza, której  
zadaniem jest nie tylko 
przyjmowana i leczenia cho
rych ale również profilakty
ka oraz wykonywania kon
taktów, czyli osób zagrożo
nych gruźlicą.

W wyniku przeprowadzo
nych akcji szczepień oraz ba
dań przesiewowych obej
mujących całą ludność przy 
dużej zachorowalności po 
wojnie od 1960 r. zanotowa
no w Polsce stały, sy s tem a
tyczny spadek zachorowań 
na gruźlicę.

Ilustrują ten stan 
następujące cyfry: w 1960 r. 
na 100.000 ludności czynną 
gruźlicę rejestrowano w kra
ju u 1595 osób, a w naszym 
województwie u 1767 osób, 
podczas gdy w 1980 r. w kra
ju było 142 chorych na 
100.000 ludności, a w woj. 
katowickim 156 na 100.000. 
Powoli gruźlica zaczęła zni
kać z świadomości społecz
nej i nikt nie czuł się za
grożony chorobą.

Równocześnie, także ze 
względów finansowych za
niechano systematycznych 
badań przesiewowych lud
ności.

Efekty były do przewidze
nia i niestety gruźlica wraca. 
Od ubiegłego roku notuje się 
wzrost zachorowań. Doty
czy to również naszego mias
ta. W 1992 roku zarejestro
wano 2-krotny wzrost 
świeżych zachorowań w sto
sunku do 1991 roku.

W trakcie analizy kondy
cji zdrowotnej mieszkańców

również fakt, że wśród pode
jrzanych o gruźlicę stwierdza 
się coraz więcej nowo
tworów płuca. W 1991 roku 
zanotowano 10-krotny 
wzrost liczby nowotworów 
płuc w Polsce i 12-krotny 
w woj. katowickim.

Aby opanować sytuację 
w Rybniku, Komisja Zdro
wia, ZOZ i Poradnia Prze
ciwgruźlicza postanowiły
przeprowadzić w mieście po
wszechne badania katastral
ne. Obejmą one wszystkie 
dzielnice i wszystkich miesz
kańców miasta. Żeby łatwo 
było dotrzeć na prześwietle
nie, badania będą prowadzo
ne w specjalnym ambulansie, 
który zaczął objeżdżać mias
to od 14 kwietnia. Na pierw
szy ogień poszły Boguszowi
ce, bo w nich wykryto naj
więcej nowych przypadków. 
Ambulans najpierw zatrzyma 
się w Boguszowicach Sta
rych, a potem na Osiedlu. 
Wszyscy mieszkańcy otrzy
mają do domu wezwania na 
bezpłatne prześwietlenie.

Rady Dzielnicowe i kiero
wnicy szkól ustalili, że we
zwania te będą roznoszone 
przez uczniów. Dzięki temu 
uniknie się opłat pocztowych, 
które pochłonęłyby zapewne 
wszystkie pieniądze. Zarząd 
Miasta przeznaczył 100 mln 
z budżetu na przeprowadze
nie prześwietleń, zatwierdziła 
to Rada Miasta. Planuje się 
codziennie wykonanie zdjęć 
rentgenowskich trzystu osób. 
Boguszowice powinny zostać 
prześwietlone do 14 czerwca, 
a cała akcja potrwa zapewne 
do maja 1994 roku. Warto 
skorzystać z tej szansy, szan
sy na uratowanie zdrowia.

Informacje pochodzą od dr 
Anieli Kempińskiej, przewod
niczącej Komisji Zdrowia 
Rady Miasta.

Notowała: /K .M ./

Jedni wybrzydzają, 
drudzy chwalą

Politechnika Warszaws
ka wespół z Politechniką 
Krakowską zorganizowały 
na zlecenie Katowickiego 
Urzędu Wojewódzkiego 
kurs „Inżynieria Ruchu 
Drogowego,,. Swoją wiedzę 
na ten temat rozszerzali i ak
tualizowali na nim pracow
nicy samorządów terytorial
nych, zarządów dróg i in
nych instytucji zajmujących 
się organizacją i bezpie
czeństwem ruchu drogowe
go. Zajęcia seminaryjne 
i wykłady odbywały się 
w Katowicach od 14 do 20 
kwietnia z dwudniową 
przerwą.

W piątek 16 kwietnia 
uczestnicy kursu zawitali do 
Rybnika, gdzie w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej profe
sor Marcin TRACZ, z Poli
techniki Krakowskiej, auto
rytet w dziedzinie organiza
cji ruchu drogowego, 
wygłosił wykład pt. „Małe 
ronda - nowe tendencje 
w projektowaniu skrzyżowań 
z ruchem okrężnym,,. Zapoz
nał on słuchaczy z najnow
szymi tendencjami w roz
wiązywaniu problemów 
związanych ze sterowaniem 
ruchem, jak również z zaga
dnieniami dotyczącymi pro
jektowania skrzyżowań typu 
„małe rondo,,.

Po dokładnych oględzi
nach dwóch rybnickich rond 
uczestnicy sympozjum przy
znali, że takie rozwiązanie 
poprawia bezpieczeństwo 
i zapewnia większą swobodę 
wyboru kierunku jazdy. 
W czasie kursu swoje 
wykłady wygłosili również 
prof. Wojciech Suchorzews
ki, dr Janusz Chodur, mgr 
Andrzej Sumbor i mgr Mi
chał Lesiński.

W piątek w godzinach po
południowych prof. Tracz 
oraz przedstawiciele Urzędu 
Wojewódzkiego z dyrekto
rem Wydziału Przedsięwzięć 
Publicznych Jackiem Stu
mpfem na czele spotkali się 
w Urzędzie Miasta z prezy
dentem Rybnika Józefem 
MAKOSZEM. W czasie 
spotkania prof. TRACZ po
wiedział: „Chciałbym przede

wszystkim wyrazić uznanie 
za odwagę. Jeśli chodzi
o ronda nowego typu, Rybnik 
jest pierwszym w Polsce, inni 
będą tu przyjeżdżać
i podpatrywać. Sam będę 
zachęcał innych do wizyt 
w Rybniku. Kiedyś 
proponowałem podobne 
rozwiązania w moim 
rodzinnym Nowym Sączu, 
ale nikt nie chciał słuchać. 
Obecnie w całej Europie 
obserwuje się wzrost ilości 
rond. Pierwsi byli Francuzi, 
potem Anglicy. Niemcy od 
1988 roku zbudowali ich

około 400. Badania dowodzą, 
że ronda o cztery decybele 
zmniejszają hałas; są dwu, 
a nawet trzykrotnie 
bezpieczniejsze. od
skrzyżowań z trójkątem 
/ ustąp pierwszeństwa
przejazdu/,  nie gorsze, 
a nawet bezpieczniejsze od 
skrzyżowań z sygnalizacją 
świetlną.

Na Zachodzie wewnątrz 
rond spotkać można zieleńce, 
fontanny czy pomniki... 
Rozwiązania rybnickie 
bardzo mi się podobają, na 
polskim gruncie są wręcz 
dziewicze,,.

Ronda muszą być tam,

gdzie są potrzebne. Profesor 
Tracz zalecił kilka drobnych 
poprawek - np. dojazd do 
ronda na ulicy Zebrzydowic
kiej jest zbyt „dobry,, i nie 
zmusza w odpowiednim sto
pniu kierowcy do zmniejsze
nia prędkości. Kierownik 
Wydziału Komunikacji 
Urzędu Miasta Jerzy 
Wróbel zapewnił, że zostaną 
one dokonane w ciągu naj
bliższego miesiąca, a także 
zaproponował współpracę 
przy projektowaniu kolej
nych rond przede wszystkim 
zaś tego, które powstać ma 
u zbiegu ulic Wyzwolenia 
i Gliwickiej. Profesor przy
stał na tę propozycję, wy
rażając chęć nawiązania 
stałych roboczych kon
taktów z Rybnikiem przez 
kierowaną przez siebie ka
tedrę Budowy Dróg i Inżynierii

Inżynierii Ruchu Krakowskiej 
Politechniki.

Nie ukrywał swego ukon
tentowania pochlebną opi
nią fachowca prezydent 
Józef MAKOSZ, żartujący 
z przekąsem, że gdyby profe
sor skrytykował rybnickie 
ronda, nazywane przez mal
kontentów „kopcami Ma
kosza,,, wówczas poszukano 
by innego profesora. Nau
kowca zapoznano również 
z innymi rozwiązaniami ko
munikacyjno-drogowymi, 
jakie zrealizowano bądź rea
lizuje się na terenie Rybnika.

Tekst i foto: WACŁAW 
TROSZKA

Gospodarz i goście; stoją od lewej; Kierownik Wydziału 
Komunikacji UM Jerzy Wróbel, Kierownik Oddziału 
Drogownictwa i Komunikacji w Wydziale Przedsięwzięć 
Publicznych Urzędu Wojewódzkiego Ewa Mucha oraz prof. 
Marcin Tracz.

Witaj majowa jutrzenko...

Flagować!
ty lko dziś *_ tylko dziś *  ty lko  dziś

Błyskawiczny konkurs filmowy
W latach istnienia PRL-u 

flagowanie na 1 Maja i 22 
Lipca było „patriotycznym 
obowiązkiem,, każdego oby
watela. Na kilka dni przed 
tymi świętami chodzili na
wet po domach harcerze, 
przypominając o wywiesze
niu flagi. Najdziwniejsze 
było jednak flagowanie ma
jowe. Odpowiedzialne za 
propagandę ekipy zawie
szały flagi na 1 Maja, po

czym szybko je zdejmowa
no, by nie wisiały na 3 Maja. 
Po tygodniu jednak wiesza
nie zaczynano od nowa 
w związku z Dniem Zwy
cięstwa - 9 maja.

Dla większości obywateli 
pochód z pierwszomajową

flagą, którą dostarczał 
zakład pracy, stawał się 
okazją do zdobycia nowego 
biało-czerwonego sztandaru 
lub przynajmniej drewniane

g o  drążka, który dało się 
wspaniale wykorzystać przy 
miotle, przesuwaniu firan 
bądź jako tyczkę do pomi
dorów lub fasoli. A na doda
tek na pierwszomajowych 
festynach dało się czasami 
bez problemu kupić nie
dostępne towary, np. kon
serwę turystyczną. Mimo 
tych atrakcji flagowanie od
czytywano jako „... diabłu 
ogarek,,. Ale flagowali w za
sadzie wszyscy.

Flagowanie domów stało 
się nie tylko sposobem bada
nia uległości obywateli PRL, 
ale również bronią w walce 
z reżimem. Mam tu na myśli 
wywieszanie flag kościel
nych i watykańskich /biało - 
błękitna i biało-żółta/. Zwy
czaj ten nasilił się po ingresie 
papieża Jana Pawła II i miał

miejsce nie tylko podczas 
kolejnych papieskich wizyt, 
ale również z okazji świąt 
kościelnych, np. Boże Ciało 
czy Wniebowzięcie NMP.

Jednak w połowie 1989 
roku, wraz z odejściem ko
munistów od władzy, ludzie 
poczuli się wreszcie wolni od 
nakazowej polityki. Ten po
wiew wolności zmiótł 
również zwyczaje flagowa
nia domów.

Czy zatem flagowanie 
odeszło bezpowrotnie z na
szego odświętnego krajobra
zu? Trudno powiedzieć, 
a póki co, broń Boże nie 
wolno czegoś nakazywać, bo 
Polacy tego nie lubią. Należy 
czekać, aż święta narodowe 
zostaną powszechnie zrozu
miane nie jako deklaracja po
lityczna, lecz jako pochwala 
i poparcie dla idei demokracji 
/ 3  Maja/ i niepodległości 
/ 11 listopada/. A czekając 
na tę społeczną transfor
mację jakiś sklep mógłby 
zacząć sprzedawać flagi i od
powiednie metalowe wiesza
ki. Ich kupienie jest dziś 
w Rybniku całkowicie nie
możliwe.

MAREK SZOŁTYSEK

Nasz błyskawiczny kon
kurs polega na odpowiedze
niu na trzy pytania, związa
ne tematycznie z Konfron
tacjami ’93. Nagrodą będzie 
karnet na całą imprezę, 
ufundowany przez Teatr 
Ziemi Rybnickiej. Kino Pre
mierowe TZR jest jednym 
z ponad 70 kin, gdzie już dziś 
zainaugurowane zostaną 
KONFRONTACJE’93.

A oto pytania:

1. Jak brzmi nazwisko 
autora i tytuł powieści, na 
podstawie której Andrzej 
Wajda zrealizował swój 
najnowszy film „Pierścionek

z orłem w koronie,,, który 
zainauguruje dziś
„Konfrontacje ’93?

2. Jaką górę zdobywają 
bohaterowie filmu Wernera 
Herzoga „Krzyk kamienia„?

3. Kto jest bohaterką filmu 
Roberta Glińskiego „ Wszyst
ko co najważniejsze,,?

Karnet jest tylko jeden. 
Otrzyma go nasz czytelnik, 
który jeszcze dziś, w piątek, 
23 kwietnia pierwszy zadzwo
ni lub przyjdzie do naszej re
dakcji i poda prawidłowe roz
wiązanie. Czekamy do godz.
14 .00 .

IMIĘ I NAZWISKO 

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

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



W ielkie sprawy małych dzielnic

Kłokocin
Bogatym źródłem infor

macji o niewielkiej, bo 
liczącej 2180 mieszkańców 
dzielnicy Kłokocin jest jej 
kronika, opracowana 
w 1991 roku. Pozwala ona 
poznać przeszłość dzielnicy, 
natomiast jej sukcesy 
i bolączki dnia dzisiejszego 
przybliża przewodniczący 
Rady Dzielnicy, Stanisław 
STAJER. Dzięki pomocy 
Urzędu Miasta i zaangażo
waniu okolicznych miesz
kańców Kłokocin otrzymał 
80 numerów telefonicznych. 
Na ukończeniu jest budowa 
wodociągu. Na przełomie 
1991 i 1992 roku udało się 
wymienić całą sieć elekt
ryczną. W ubiegłym roku 
oddano również do użytku 
przedszkole, które stało się 
prawdziwą ozdobą dzielni
cy. W niedalekiej przyszłości 
przewiduje się dobudowanie 
do szkoły podstawowej 
pełnowymiarowej sali gim
nastycznej, a także położenie 
chodników wzdłuż ulicy 
Włościańskiej, głównej dro
gi Kłokocina.

W dzielnicy tej znajduje 
się piękny, zabytkowy 
XVIII-wieczny kościół p.w. 
św. Józefa, przeniesiony tu 
z Nieboczów nad Odrą 
w 1971 roku. Od tego też 
czasu Kłokocin stał się od
dzielną parafią. Probosz
czem został ksiądz Eugenisz 
MENCEL, który pełni tę 
funkcję do dnia dzisiejszego. 
On też w 1989 roku zainic
jował budowę nowego 
kościoła. Dzięki wydatnej 
pomocy parafian budynek 
jest już pod dachem, a obec
nie w jego wnętrzu prowadzi 
się prace instalacyjne. 
Szczególnie wiele dla dziel
nicy Kłokocin zrobiło dwoje 
ludzi. Jednym z nich jest 
emerytowana nauczycielka 
Katarzyna WIECZOREK, 
wychowawczyni kilku poko
leń mieszkańców Kłokoci
na, słynąca na całą okolicę

z umiejętności pięknego haf
towania. W 1954 roku 
założyła, działające do dzi
siaj, Koło Gospodyń Wiejs
kich. Chociaż obecnie miesz
ka w Boguszowicach, cały 
czas utrzymuje kontakt ze

domach. Miejscową społecz
ność integrują gołębie 
i sport. Pierwszymi zajmuje 
się duża część mieszkańców, 
a kilku z nich, zdaniem 
S. Stajera, zasługuje na mia
no fachowców w tej dziedzinie

swoją „rodzinną„ dzielnicą. 
Drugim jest, nieżyjący już, 
Emil PAWLAS. Był on 
długoletnim, oddanym 
społecznikiem, przez kilka 
lat pełnił funkcję przewod
niczącego samorządu miesz
kańców i prezesa OSP. Za 
jego kadencji wybudowano 
drogi do Kłokocina, dopro
wadzono oświetlenie.
W uznaniu zasług miesz
kańcy nazwali jego imieniem 
remizę strażacką. Co roku, 
w okresie noworocznym, 
Rada Dzielnicy organizuje 
spotkania z seniorami, 
w których uczestniczyć 
mogą wszyscy, którzy 
ukończyli 75 rok życia, a jest 
ich w dzielnicy około 60. 
Najstarszym mieszkańcem 
Kłokocina jest urodzona 
w 1900 roku Regina KAR
WOT. Dzielnica ma również 
swojego malarza - amatora, 
Henryka BENISZA, które
go prace wiszą w kościele, 
w kopalni „Jankowice,, 
i w wielu zaprzyjaźnionych

Kościół pw. św. Józefa, 
zbudowany w XVIII w. 
w Nieboczowach nad Odrą, 
przeniesiono do Kłokocina 
w 1971 r.

dziedzinie. Jeśli chodzi o środowis
ko sportowe, kiedyś w dziel
nicy bardzo popularny był 
baseball. Teraz takim spor
tem stała się piłka nożna. 
Sportowcy zrzeszeni w klu
bie „Naprzód,, Kłokocin 
zbudowali w czynie społecz
nym, na nieużytkach, boisko 
piłkarskie, murują szatnie, 
w planach jest doprowadze
nie wody i prądu. Starsi mie
szkańcy pamiętają jeszcze, 
jak to wspaniale można się 
było zabawić na 
potańcówkach w popularnej 
„Karczmie u Hulki,,, prowa
dzonej przez Juliannę Szy
mura. Teraz tego budynku 
już nie ma, a jego funkcje 
przejęła remiza strażacka 
i kawiarnia „Roksana,,.

JACEK RECLIK

W miniony poniedziałek 
w przedszkolu nr 1 personel 
wraz ze swymi podopieczny
mi zorganizował długo przy
gotowywaną loterię fan
tową. Na godzinę 16.00 za
proszono rodziców, którzy 
wykupili losy w cenie 50.000 
zł. Zanim odebrali nagrody, 
obejrzeli krótki występ swo
ich pociech, które w przed
szkolu uczą się języka angiel
skiego i niemieckiego, 
o czym upewnić się można 
było słuchając przygotowa
nych piosenek. O ile nauka 
angielskiego kosztuje ro
dziców 10.000 za każdą go
dzinę, o tyle nauką niemiec
kiego zajmuje się nieodpłat
nie babcia jednego z przed
szkolaków, będąca licencjo
nowanym wykładowcą.

Przygotowaniem fantów, 
wśród których były komple
ty serwetek, hafty richelieu, 
a przede wszystkim masko
tki dla dzieci, zajął się sam 
personel oraz niektórzy ro
dzice, którzy włączyli się 
w przedsięwzięcie. Dzięki 
pomysłowości przedszkola
nek i ofiarności rodziców ze
brano około czterech mi
lionów złotych. Przeznaczo
ne one zostaną na zakup 
pomocy dydaktycznych

Przedszkolna
loteria

oraz zabawek dla przed
szkola, które jako jedyne 
w Rybniku prowadzi od
dział dla dzieci specjalnej 
troski. Bawią się one razem 
z pozostałymi dziećmi 
i wspólnie uczestniczą 
w zajęciach dydaktycznych.

Przedszkolną loterię zor
ganizowano już po raz trze
ci, za pieniądze uzyskane 
z dwóch poprzednich zakupiono

zakupiono kolorowy telewizor, 
magnetowid i część wypo
sażenia wnętrz przedszkola.

Komitet Rodzicielski cze
ka z nadzieją na jakąkolwiek 
pomoc od instytucji bądź osób 
prywatnych. Pieniądze wpła
cać można na konto komitetu 
PKO O /I Rybnik 27733- 
7894-132.

Tekst i foto: wack

N u ty  w  p re z e n c ie

Zaśpiewaj z Carrantuohill
CARRANTUOH ILL

W zeszłym miesiącu Irlan
dia obchodziła święto naro
dowe związane z legendar
nym patronem Zielonej Wy
spy - św. Patrykiem. 
W owym czasie /1 7 marca/ 
panuje tam niezwykle miły 
zwyczaj - przesyłania okoli
cznościowych kartek. Miło 
mi donieść, że zespół CAR
RANTUOHILL otrzymał 
i otrzymuje nadal wiele tych 
sympatycznych dowodów 
pamięci. Życzenia ślą fani, 
zaprzyjaźnione zespoły /np. 
„Nocna Zmiana Bluesa,,/, 
redakcje telewizji regional
nych, które gościły zespół, 
a także Irlandczycy. Wszys
cy życzą wielu udanych koncertów

koncertów i dalszych nagrań. Są 
to na pewno serdeczne ży
czenia, ponieważ grupa 
CARRANTUOHILL na 
brak koncertów narzekać 
nie może.

Rybnicko-żorskimi folko
wcami zainteresowała się fir
ma z wielowiekową tradycją 
- GUINNESS. Pierwszym 
wizualnym dowodem na to 
jest „firmowy przyodzie
wek,,.

W nowym sezonie dwóch 
członków zespołu przygoto
wało dla swych fanów nie

lada gratkę w postaci zbioru 
nut najpopularniejszych 
utworów granych przez ryb
nicko-żorską piątkę. Zbio
rek został tak uporządkowa
ny, aby każdy właściciel 
obydwu kaset zespołu nie 
miał trudności z odnalezie
niem konkretnego utworu. 
Nie wypada nie wspomnieć 
o kunsztownych ilustrac
jach, wykonanych przez bel
gijskiego przyjaciela
zespołu. Niska cena tego 
zbiorku z pewnością będzie 
zachętą do kupna.

Pierwsze trzy osoby, które 
przyjdą do redakcji „GR,,, na 
hasło CARRANTUOHILL, 
otrzymają zbiorek nut. Tych, 
dla których zabraknie „FAI
RY DANCE - czyli zagraj 
z zespołem CARRANTUO
HILL,,, odsyłamy do poblis
kich księgarń.

ALDRA

Oprócz żużla, piłki 
nożnej, czy koszykówki, 
uprawia się w Rybniku i inne 
dyscypliny sportowe. Swych 
zagorzałych sympatyków 
wśród młodzieży ma 
również jeździectwo. Miejs
cem gdzie można ten sport 
uprawiać jest działająca 
w Stodołach, przy Elektro
wni „Rybnik,, sekcja jeździe
cka RKS „ENERGETYK" 
Jednym z jej założycieli, 
a obecnie głównym instruktorem

torem jest Bogdan CHRZA
NOWSKI, który przybliży 
nam jej działalność. Sekcja 
powstała na przełomie czer
wca i lipca 1976 roku. 
Wówczas to wypożyczono 
z PGR Kamieniec czwórkę 
koni. Obecnie jest ich 21 /w 
tym m.in. 4 koniki polskie, 
1 koń pełnej krwi angielskiej 
i 1 źrebak/. Dwa z nich to 
prawdziwa historia klubu: 
d z i e w i ę t n a s t o l e t n i  
„Kurdesz„ który zasłużył sobie

Na koń !
sobie na miano konia, który 
wszystkich nauczył jeździć 
i dwudziestoletni „Irys,,. Po
za tym można tu spotkać 
konie o tak dźwięcznych 
imionach jak: „Rozynant,,, 
„Jurta”, „Milton,,,
„Cypryda,,.

W ramach sekcji działają 
trzy grupy jeździeckie: 
licząca 25 osób grupa spor
towa, grupa rekreacyjna 
oraz wszyscy ci, którzy sta
wiają dopiero pierwsze kroki 
w tej dyscyplinie. Nad 
całością czuwa trzech instru
ktorów.

Jakie wymagania musi 
spełniać przyszły adept 
jeździectwa? Musi przede 
wszystkim uzyskać zgodę 
rodziców, szkoły i lekarza 
oraz mieć minimum 9 lat, 
chociaż w drodze wyjątku 
mogą być przyjmowane 
i młodsze dzieci. Opłata za 
kurs tj. 15 jazd nie jest wyso
ka, bo wynosi 250 tysięcy.

Przyjął się jednak zwyczaj, 
że każdy z jeżdżących 
poświęca kilka godzin swego 
czasu na rzecz sekcji na pra
ce „przy koniach,,, wykony
wanie drobnych robót 
porządkowych na terenach 
klubowych. Sprzyja to 
większej integracji człowieka 
i zwierzęcia, a także uczy 
cierpliwości i samodyscypli
ny. Widocznie w większym 
stopniu cechy te posiadają 
dziewczęta, gdyż
liczebnością to one właśnie 
zdecydowanie górują w klu
bie. Dla tych, którzy wolą 
tylko podziwiać piękno tego 
sportu, corocznie w Sto
dołach odbywają się zawody 
jeździeckie. Mimo, że nie są 
one specjalnie rozreklamo
wane, zawsze gromadzą spo
ro publiczności. W tym roku 
odbędą się one tradycyjnie 
już w ramach obchodów 
„Dni Energetyka,, 28 i 29 
sierpnia.

KONKURS "GR" KONKURS "GR"  KONKURS "GR"

1..
2.. 
3.,

Kto poda imiona trzech koni, znanych z literatury lub 
historii, weźmie udział w losowaniu nagrody - darmowego 
kursu jazdy konnej, ufundowanego przez SEKCJĘ 
JEŹDZIECKĄ RKS „ENERGETYK,, w Stodołach. Wy
pełnione kupony prosimy wrzucać do redakcyjnych żółtych 
skrzynek /Rynek 6, Kościuszki 5 4 / do 3 maja br.

4

Z kolei 10 i 11 lipca prze
widywane są zawody, 
będące sprawdzianem przed 
Mistrzostwami Polski Ju
niorów Młodszych w Ocha
bach /22 - 24.07./.

W niedalekiej przyszłości 
na terenach klubowych pla
nowane jest rozpoczęcie bu

budowy bazy dla hipoterapii, 
w skład której wchodziłaby 
kryta ujeżdżalnia wraz z za
pleczem medycznym.
Z  ośrodka, którego inwes
torem będzie fundacja 
„Nadzieja,,, będą mogły ko
rzystać dzieci niepełnospra
wne i członkowie klubu.

JACEK RECLIK

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Pozdrowienia z mojej wsi
ABECADŁO

RZECZY
ŚLĄSKICH

We Włoszech, Nie
mczech, Francji... nawet 
w najmniejszej wsi można 
kupić kartę pocztową, wi
dokówkę na której jest 
zdjęcie tej właśnie miejsco
wości. Najczęściej jest ich 
kilka lub kilkanaście do wy
boru. Można je kupić 
w każdym sklepiku, 
a późnym wieczorem w ka
wiarni, piwiarni czy w przed
sionku kościoła. Na wi
dokówkach tych, oprócz 
opisu zdjęcia, jest często 
również krótka historia 
miejscowości oraz nazwa re
gionu w jakim ona leży. 
Sięgam do pudełka, gdzie 
przechowuję przysyłane mi 
pocztówki i losuję. I co? Na 
odwrocie małym druczkiem 
w trzech językach krótka in
formacja o szwajcarskiej wsi 
Oberiberg, wysokość nad 
poziomem morza, nazwa re
gionu... Wieś nie jest specjalnie

specjalnie atrakcyjna jak na wyob
rażenia o Szwajcarii, a mimo 
to na widokówce jest rekla
ma: „Nasza wieś - idealna na 
lato i zimę!,,.

Daleki jestem od wychwa
lania operatywności zachod
nioeuropejskich wydawców 
widokówek i folderów, ale 
jestem pełen podziwu dla

przywiązania mieszkańców 
do swojej miejscowości. 
Rzecz u nas jeszcze w powi
jakach, lecz przed wojną na 
Śląsku było tak samo. Do
wodem na to niech będzie 
ilustrująca tekst
widokówka. Typowa skła
danka czterech zdjęć gdzie 
po niemiecku czytamy:

„Gruss aus Preiswitz, O.-S.,,, 
to znaczy: „Pozdrowienie

Przyszowic, na Górnym 
Śląsku,,. Miejscowość ta, 
leżąca na trasie z Knurowa 
do Zabrza, miała przed II 
wojną światową nie więcej 
niż tysiąc mieszkańców, a na 
widokówce chwali się cztere
ma budowlami: nowym mu
rowanym i starym drewnia
nym kościołem, restauracją 
Dudy i sklepem kolonial
nym Dudka. Widokówka ta 
została wydana przez Wyda
wnictwo R. Walla z Koźla 
około roku 1937. 
Górnoślązak z Przyszowic, 
wysyłając pozdrowienia ze 
swojej wsi, nie miał jakich
kolwiek kompleksów wobec 
wieśniaka w Alzacji, Lom
bardii czy Norfolk.

Był przecież, jako 
szczęśliwy mieszkaniec swo
jej wiochy, równoprawnym 
obywatelem świata, bez 
kompleksu stolicy czy pobli
skiego miasteczka.

Ciekawe, ile czasu musi 
jeszcze upłynąć, zanim my, 
mieszkańcy dzisiejszego 
Górnego Śląska, poczujemy 
się tak samo?

MAREK SZOŁTYSEK

Blues na blumie
W piątek 16 kwietnia        Rybnickiej. Pierwsza „Bluma 

w Teatrze Ziemi Rybnickiej        Bluma„ odbyła się w 1989 roku 
odbył się bluesowy koncert        w Domu Kultury Kop. 
„BLUMA4,, z udziałem formacji        „Marcel,,, w którym pracował 
formacji „NOCNA ZMIANA        pracował wtedy Pietrek. Nazwa 
BLUESA,, oraz Martyny        imprezy powstała z połączenia

JAKUBOWICZ i Tadeusza 
NALEPY, którzy wystąpili 
wraz ze swymi zespołami. 
Zgodnie z nazwą, była to już 
czwarta edycja bluesowego 
muzykowania, imprezy 
której twórcą jest Krzysztof 
PIETREK z Teatru Ziemi

połączenia dwóch wyrazów: „blues,, 
i „Marcel,,. Jeszcze tylko 
druga edycja „Blumy,, od
była się w kopalnianym do
mu kultury. Koncert trzeciej 
edycji miał miejsce w Miejs
kim Ośrodku Kultury 
w Wodzisławiu. Teraz, po

Gwiazdy tegorocznej
"Blumy"  Martyna
JAKUBOWICZ i Tadeusz 
NALEPA w gitarowym 
towarzystwie swego syna

rocznej przerwie, wszedł do 
repertuaru imprez organizo
wanych przez rybnicki teatr.

Tegoroczna „Bluma,, była 
więc swoistą rybnicką pre
mierą i wszystko wskazuje 
na to, że od tej pory co roku 
na wiosnę muzycy bluesow
cy i miłośnicy tej odmiany 
muzyki spotykać się będą 
właśnie w Rybniku.

Z trójki artystów najbar
dziej podobała się liryczna 
Martyna JAKUBOWICZ, 
której młoda na ogół pub

publiczność długo nie pozwalała 
zejść ze sceny. Niektórych 
zawiódł swoim graniem Ta
deusz NALEPA,
występujący z zespołem, 
w którym gra również jego 
syn Piotr. Nalepa to praw
dziwy nestor polskiego blue
sa, legenda, która w piątko
wy wieczór zagrała po swo
jemu swojego własnego blu
esa. Konfrontacja
wyobrażeń i oczekiwań 
z rzeczywistością przynieść 
mogła niestety rozczarowa
nie. W czasie całego marato
nu młoda publiczność ba
wiła się spontanicznie, ale 
taka to już muzyka, że trud
no wysiedzieć bez ruchu.

Tekst i foto: wack

NASZE
PROPOZYCJE

Teatr Ziemi Rybnickiej
23 kwietnia - 7 maja, KON

FRONTACJE '93 czyli FESTI
WAL FESTIWALI FILMO
WYCH /wstęp na całość 
przeglądu za okazaniem karne
tu w cenie 225.000 zł/:

23 kwietnia, godz. 15.30, 
17.30 i 19.30, „PIERŚCIONEK 
Z ORŁEM W KORONIE,,, 
film prod. polsko-angielsko- 
francusko-niemieckiej, w reż. 
Andrzeja Wajdy

24 kwietnia, godz. 15.30,
17.30, 19.30, „MĘŻOWIE
I ŻONY,,, film prod. USA, reż. 
Woody Allen

25 kwietnia, godz. 13.30,
17.00, 20.15, „DOBRE
CHĘCI,,, film prod. szwedzkiej, 
„Złota Palma,, dla P. August na 
festiwalu Cannes ’92

26 kwietnia, godz. 15.30,
17.30, 19.30, „KRZYK KA
MIENIA, film prod. niemiecko- 
francusko-kanadyjskiej, reż. 
Werner Herzog, nagroda „Osel
la d’oro„ na festiwalu Wenecja 
’91

27 kwietnia, godz. 15.30,
17.30.19.30, „WSZYSTKO CO 
NAJWAŻNIEJSZE,,, - film 
prod. polskiej, reż. Robert 
Gliński, nagroda „Złote Lwy 
Gdańskie ’92„, nominacja do

Oscara
28 kwietnia, godz. 15.00,

17.30, 20.00, „GRACZ,,, film 
prod. USA, reż. Robert Altman, 
nagroda za reżyserię i dla 
T. Robbinsa - Wenecja ’92

29 kwietnia, godz. 14.00, 
17.00,20.00, „AŻ NA KONIEC 
ŚWIATA,,, film prod. niemiec
ko-francusko-australijskiej, reż. 
Wim Wenders.

Cena pojedynczego biletu na 
każdy Film 25.000 zł /w  miarę 
wolnych miejsc/, kasa czynna 
codziennie oprócz sobót i niedziel

niedziel w godz. 11.00 - 16.00 /w  
piątki do 18.00/ oraz na 1 go
dzinę przed każdą projekcją.

- Galeria Sztuki TZR: wystawa 
p.n. „Rybnik w starej fotogr a
fii„ ze zbiorów miejscowego mu
zeum, czynna podczas trwania 
imprez.

Mała Scena Rybnicka
23 kwietnia, godz. 20.00, 

I Wiosenny Bal Jazzowy, do
tańca przygrywają muzycy jaz
zowi z i spoza Rybnika, piwo 
zapewnia „Ger-Pol Brauerei,, - 
sponsor imprezy, cena biletu 
z konsumpcją 100.000 zł.

24 kwietnia, godz. 19.00 - 
1.00, WIDEODYSKOTEKA, 
cena biletu 40.000 zł

Kino WRZOS - Niedobczyce
25 - 26 kwietnia, godz. 17.00, 

„KEVIN SAM W NOWYM 
JORKU,,, film prod. USA /od 
lat 12/, cena biletu 12.000 
i 10.000 z ł /ulgowy/

Kino ZEFIR - Boguszowice
25 - 29 kwietnia, godz. 17.00 

i 19.00, „MÓJ KUZYN VINNY

VINNY„, film prod. USA /od lat
Klub Energetyka - Rybnik 
24 kwietnia, godz. 15.00, Tur

niej tenisa stołowego z cyklu 
„Grand Prix,,, II tura; godz. 
16.00. turniej brydżowy 

25 kwietnia, godz. 10.00, Tur
niej badmintona

29 kwietnia, godz.  18.00, 
Klub Muzyczny „Music Box„: 
twórczość zespołu „Led Zeppe
lin,,

Kino VEGA - Żory 
23 - 26 kwietnia, godz. 17.00 

„TAK, TAK„, film polski /od 
lat 15/, godz. 19.00 „MISJA,,, 
film prod. USA /od lat 15/

28 kwietnia, godz. 17.00
i 19.00 „KSIĄŻĘ
PRZYPŁYWÓW,,, film prod. 
U SA /od lat 15/

29 kwietnia, godz. 17.00 
„GODZILLA KONTRA 
KRÓL GHIDORAH,,, film 
prod. U S A  /od lat 12/, godz. 
19.00 "M ÓJ KUZYN VIN
NY,„ film prod. USA /od lat 
15/

/gw/

SZTUKA * TWÓRCY * WYSTAWY
 pod redakcją MARIANA RAKA

Gdy te kości 
spadną, 

nastąpi kres tego świata
Słuchając przewodników, 

można dowiedzieć się o naj
rozmaitszych i najbardziej 
fantastycznych interpretac
jach wyjątkowego zabytku, 
jakim są ogromne kości, za
wieszone u zachodniego 
/głównego/ wejścia do kate
dry wawelskiej, tuż obok go
tyckich drzwi z inicjałem 
króla Kazimierza Wielkie
go. Wielu wątpi, że są to 
szczątki ze szkieletu gada, 
znanego od średniowiecza 
jako smok wawelski, który 
przed tysiącem lat zamiesz
kiwał w grocie nad Wisłą, 
pożerając łapczywie miejs
cowe dziewice i barany.

Krak - legendarny 
założyciel miasta Krakowa - 
poskromił wreszcie smoka, 
a kości gada z czasem ozdo
biły katedralne podwoje.

Inni natomiast twierdzą, 
że według prastarej legendy 
„gdy kości spadną z łańcu
cha, nastąpi koniec świata,,. 
Stąd łańcuchy są często kon
serwowane, bo nikt nie chce 
brać przed Bogiem odpowie
dzialności za upadek tych 
kuriozalnych szczątków.

Trzeba w tym miejscu 
przypomnieć, iż podobne, 
choć mniejsze gnaty

zwierzęce wiszą w kościele 
parafialnym w Raciborowi
cach koło Krakowa oraz 
przy kościele 0.0. Bernar
dynów w Kalwarii Zebrzy
dowskiej.

W dawnych wiekach ist
niało autentyczne zapotrze
bowanie na tego typu kurio
za, posiadające charakter 
magiczny, odpędzania złych 
duchów otaczających prze
strzeń sakralną, którą prze
cież stanowił Kościół.

Kości przydawały świąty
ni splendoru chroniąc przed 
nieszczęściem i przed złem 
występującym pod różną 
postacią.

Nie jest więc katedra wa
welska pod tym względem 
odosobniona - stanowi cie
kawy przykład, jak sacrum 
w sposób magiczny chronio
no przed wszelkimi katakliz
mami. Stąd bierze się legen
da o łańcuchach podtrzy
mujących starożytne kości 
i troskliwość, z jaką są kon
serwowane. Bo jak chce tra
dycja, której źródła nie 
sposób dociec - gdy te kości 
spadną, nastąpi kres tego 
świata, a z nim katedry wa
welskiej.

Kości wiszące przy wejściu do Katedry

I NIEDOBECKA WIOSNA TEATRALNA
DOM KULTURY 

W RYBNIKU - NIEDO
BCZYCACH 24 kwietnia 
’93. Wystąpią: 

godz. 11.00 - Teatr Plas
tyczny „PAPARAPA,, 
z Domu Kultury z Rybnika - 
Niedobczyc

godz. 12.00 - HOMO 
SUM działający przy Miejs
kiej Bibliotece Publicznej 
w Rybniku

godz. 13.40 - GRUPA 
EKSPRESJI TWÓRCZEJ 
„KPA,,, działająca pzy 
MDK w Rybniku 

godz. 15.00 - AUTO
RSKA KLASA TEATRALNA

TEATRALNA LO Sióstr Urszulanek 
z Rybnika

godz. 16.10-ALTERNA
TYWNY TEATR RUCHU 
z Klubu Energetyka z Ryb
nika

godz. 17.25 -  KOŁO 
DRAMY Szk. Podst. Nr 33 
z Rybnika Niedobczyc

godz. 18.30 - AUTO
RSKA KLASA TEATRA
LNA II LO z Jastrzębia 
Zdroju

Imprezie towarzyszyć 
będzie wystawa malarstwa 
Mariana L. Bednarka i Sta
nisławy Wojtyny oraz facho
wa krytyka teatralna.

5GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



KRONIKA POLICYJNA

Zabiła syna siekierą
13 kwietnia w Stanowicach 

doszło do tragicznej zbrodni. 
W mieszkaniu przy ul. Zwy
cięstwa 41-letnia kobieta zabiła 
swego 11-letniego syna przy 
użyciu siekiery. Następnie mat
ka usiłowała popełnić sa
mobójstwo.

Pechowa trzynastka 
13 kwietnia o godz. 20.30 

podczas obchodu budowy osie
dla przy ul. Górnośląskiej 
w Niedobczycach stróż spółki 
„Magraf,, zauważył trzech nie
znanych mężczyzn, którzy skra
dli drut stalowy. Zwój o wadze 
15 kg i wartości 300 tys. zł 
załadowali do przyczepy 
ciągniętej przez samochód fiat 
126p. Zawiadomiona policja 
podjęła pościg za złodziejami. 
Jednego z nich ujęto. Policja 
znalazła go wraz z pojazdem, 
przyczepą i łupem w garażu przy 
ul. Wrębowej.

Pacjent z temperamentem 
13 kwietnia o godz. 16.30 do 

szpitala przy ul. Rudzkiej przy
wieziono pacjenta - sprawcę ko
lizji drogowej. Mężczyzna nie 
został chyba zbytnio poszkodo
wany, gdyż wykazał się sporym 
temperamentem. Wszczął

awanturę z pielęgniarkami, 
znieważył i pobił dwie z nich. 
Wybił szybę w drzwiach 
wejściowych do poczekalni, zni
szczył parapet okienka przyjęć 
i rozbił słuchawkę telefoniczną. 
Krewki pacjent został areszto
wany przez policję i stanie przed 
sądem w trybie przyśpieszonym.

Pijany awanturnik 
Także 13 kwietnia na 

skrzyżowaniu koło dworca PKP 
pijany mężczyzna /2,63 p rom / 
zaczął awanturę z kierowcą 
taksówki, uderzył go, 
a następnie znieważył ekspe
dientkę pobliskiego sklepu. Te
go mu było mało. Dokonał 
również czynnej napaści na in
terweniującego policjanta. 
Awanturnik został osadzony 
w areszcie.

Spóźniony zapłon 
Brakiem refleksu wykazał się 

sprawca kradzieży dokonanej 
na terenie autosalonu przy ul. 
Rudzkiej. Skradł on aparat 
zapłonowy z samochodu łada, 
lecz został zauważony przez pra
cowników, którzy ujęli złodzie
ja. Mężczyzna został osadzony 
w areszcie, gdzie miał czas na 
wytrzeźwienie - badanie alko
matem wykazało 2,24 promila 
alkoholu.

Pechowy włamywacz
17 kwietnia właściciel samo

chodu skoda zaparkowanego

RYBNICKIE SŁUŻBY KOMUNALNE 
ul. Jankowicka 41 

44-200 Rybnik

na wykonanie remontu straganów znajdujących się na 
targowisku w Rybniku.

Zakres robót do omówienia z kierowniczką targowiska 
ob. Gomolewską.

Oferty składać w biurze targowiska do dnia 8 maja 1993 r. 
Wybór oferenta nastąpi dnia 14 maja 1993 r.. godz. 10.00 
w biurze targowiska.

Zastrzegamy sobie prawo do wyboru oferenta i unie
ważnienie przetargu bez podania przyczyn.

PORADY PRAW NIKA - w środy  
Dyżury prawnika,

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

w siedzibie naszej redakcji, te l. 288-25.

r
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"

r
U L E XP U H

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 - lilia Boguszowice.

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

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 23 do 28 kwietnia od godz. 
20.00 do 8.00 dyżuruje apteka przy ul. Przemysłowej 16

Z czym to się je?
cz. 2

przy ul. Paderewskiego w Nie
dobczycach zawiadomił policję, 
że nieznany mężczyzna usiłował 
skraść jego auto. Wszedł do śro
dka po wypchnięciu trójkątnej 
szybki i próbował uruchomić 
auto. Został jednak spłoszony 
przez właściciela. Sprawca tego 
czynu został rozpoznany przez 
poszkodowanego i zatrzymany 
w areszcie do wytrzeźwienia.

Tragiczny wypadek
17 kwietnia ok. 5.00 na 

skrzyżowaniu ulic Mikołows
kiej, Obwiednia i Wyzwolenia 
przy sprawnej sygnalizacji świe
tlnej samochód renault zderzył 
się z jadącym motorowerem ro
met. 29-letni kierowca motoro
weru doznał poważnych ob
rażeń - złamania podstawy cza
szki, oraz silnego stłuczenia 
mózgu.

Z cegłą po złoto
Sprawca w łamania do domku 

jednorodzinnego w Rzuchowie 
nie zgrzeszył subtelnymi meto
dami działania. 18 kwietnia wie
czorem wybił cegłą szybę w ok
nie, po czym wszedł do środka. 
Z mieszkania skradł wyroby ze 
złota, portfel damski z 5 mln zł 
w gotówce i 3 kasety wideo. 
Łączna wartość szkód wyniosła 
10 mln zł. Użyty przez policję 
pies tropiący nie podjął śladu.

Miał kopa
19 kwietnia po północy 

właściciel fiata 126p zaparko
wanego przy ul. Dąbrówki 
zgłosił na policję uszkodzenie 
swojego auta. Jeden z idących 
jezdnią mężczyzn kopnął 
w drzwi samochodu. Kopa miał 
niezłego, gdyż doprowadził do 
wgniecenia karoserii. Właściciel 
wycenił straty na 200 tys. zł. Po
licja zatrzymała sprawcę. Przy
czyną tego czynu był dobry hu
mor po wypiciu sporej ilości 
alkoholu - alkomat wykazał 
2,18 promila.

Piątek - 23.04.1993 
początek - 18.45
- rozstrzygnięcie konkur

su z poprzedniego tygodnia, 
magazyn publicystyczny 
„Tutaj,,, a w nim: o żeglarst
wie prawie wszystko, tresura 
psa policyjnego, o pewnym 
jubileuszu w Raciborzu i re
lacja z „Blumy,, - czyli spot
kania z bluesem w Teatrze 
Ziemi Rybnickiej

- program informacyjny 
„EF„ NEWS, a w nim naj
ważniejsze wydarzenia z na
szego regionu /Rybnik, Żo
ry, Racibórz/ - strajk nauczycieli

Nie namawiam za to do 
próbowania avocado, bo jest 
to niebezpieczne. Oto co 
mnie się przydarzyło z tym 
owocem gruszkowatym, cie
mnozielonym, zwanym po 
polsku „smaczliwką wdzię
czną,,: kiedy jadłam to po 
raz pierwszy, smakowało jak 
mydło. Ale już po kilku 
dniach... zatęskniłam za tym 
smakiem! Właściwie nie wy
dawał mi się już mydlany, 
a raczej orzechowy. Od tego 
czasu uwielbiam avocado 
i nie mogę się oprzeć, jeśli 
widzę je w sklepie. Jest to 
niebezpieczne upodobanie, 
niebezpieczne dla kieszeni, 
bo ten owoc kosztuje ok. 35 
tys. zł. Miąższ wybiera się ze 
skórki łyżeczką. Avocado

nauczycieli, relacja z przeglądu 
zespołów młodzieżowych, 
o aukcji w rybnickim przed
szkolu nr 1, obchody Dni 
Ziemi

- ogłoszenie konkursu
Sobota - 24.04.1993
12.00 - powtórka piątko

wego programu
Poniedziałek - 26.04.1993
20.00 - Kino HIT - polski 

film fab. „Wyjście awaryj
ne,,, reż. Roman Załuski

Środa - 28.04.1993
10.00 - Kino HIT - 

powtórka filmu z ponie
działku

nie jest w ogóle słodkie, za to 
jest tłuste, można je doda
wać do sałatek. Musi być 
miękkie! Ale jeżeli kupicie 
twarde, to po kilku dniach 
w cieple powinno się zrobić 
jadalne. W środku jest nie
stety ogromna pestka. 
Można ją zasadzić - w moim 
mieszkaniu avocado rosło 
przez kilka lat, jako drzewko 
z wielkimi liśćmi.

Mango również ma pestkę 
- i też olbrzymią, niestety. 
Ale dookoła tej pestki jest 
chyba najmaczniejszy owoc 
świata, coś w rodzaju brzos
kwinio-czereśni o nie
zwykłym aromacie. Mango 
również musi być dojrzałe, 
ale nie ma to nie wspólnego 
z kolorem - zielony owoc 
może być miękki i wtedy 
można go jeść, czerwony by
wa twardy i niesmaczny. 
Twarde mango wystarczy 
owinąć papierem i zostawić 
w cieple, aż zmięknie - 
skórka powinna wyraźnie 
ustępować pod naciskiem, 
może się nawet trochę zmar
szczyć. Najlepiej smakuje po 
kilku godzinach w lodówce, 
oczywiście przed jedzeniem 
obieramy je ze skórki.

Pomelo to duży grejfrut, 
tyle że drogi i z bardzo 
tłustą, brudzącą skórą.

P.S. Właśnie spró
bowałam papai - to ta wielka 
gruszka, która podobno po
winna być różowa lub łoso
siowa, a w naszych sklepach 
jest zielona. Przekrawamy 
ją, odrzucamy nasionka ze 
środka i jemy miąższ. Sma
kuje obrzydliwie.

KLAUDIA MICHALAK

Program Telewizi Kablowej 
Kanału „EF”

PRZYJM Ę  
czeladników 
w zawodzie 
cukiernik

Telefon:
232-48 w. 37 

do godz. 16.00 
__________________

OGŁOSZENIA DROBNE 

SPRZEDAM dom
z ogrodem 6,5 ara. Niedo
bczyce, ul. Górnośląska 151.

Wiadomość: Zerson Ire
na, ul. Odległa 42 

☆  ☆  ☆
SPRZEDAM Nysę 1992 

rok, ladę i szafę chłodniczą, 
komplet mebli ogrodowych.

Wiadomość: tel. 342-673 
po 17.00

Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji

w Rybniku - Kamieniu
zaprasza na 3-dniowy fes
tyn, który odbędzie się 
w dniach: 1-3 MAJA w obie
kcie Hali Sportowej Basenu 
Krytego w Rybniku przy ul. 
Powstańców 40 w godz. 
15.00 - 19.00.

W programie:
wspólna zabawa 

z udziałem zespołu wokalno- 
instrumentalnego „Tacy sa
mi,,, działającego przy 
RUCH S.A. Rybnik pod 
kierownictwem Czesława 
Fuksa

- gry i zabawy.
Dla uczestników kon

kursów przewidziano nagro
dy.

Do udziału zapraszamy 
dzieci i dorosłych.

ZARZĄD MIASTA INFORMUJE 

Uwaga rolnicy!
Dopłaty do produkcji rolnej

wszystkich, posiadających gospodarstwo 
rolne, opłacających podatek rolny na rzecz 
Miasta Rybnika i nie zalegających z ratami, 
że w dniach 26, 27 i 28 kwietnia, stosownie do 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gos
podarki Żywnościowej, w kasie Wydziału 
Finansowego Urzędu Miasta Rybnika /ul. B. 
Chrobrego 2, pokój 22/ mogą Oni pobierać 
dopłaty do produkcji rolniczej, rekompen
sujące częściowo skutki zmian cen oleju 
napędowego. Do dokonania wypłat w trybie 
pilnym zobowiązuje administrację sa
morządową Minister Rolnictwa i Gospoda
rki Żywnościowej, który też ustalił stawkę 
dopłat za okres od października 1992 r. do 
marca 1993 r. w wysokości 43.000.- zł na 1 ha 
użytków rolnych.

Osobom, które nie zgłoszą się w podanym 
terminie, należne dopłaty przesiane zostaną 
w dniu 30 kwietnia br., a z przysługujących 
kwot potrącone zostaną koszty przesyłki.

MINI GIEŁDA
C eny z b ieżącego tygodnia

MIĘSO schab woł. ex. szynka wp. got.

HALA MIĘSNA 56 58 105

Delikatesy, ul. Miejska 55 54 110
PIOTROWSKI 53,8-57 61,6 101,1

O W O C E jabłka pomarańcze banany
Miejska 3 8 15 19

św. Jana 13 8 16 16-19
Powstańców 24 8-9 16 20

S P O Ż Y W C Z E m asło cukier jajko

HURTOWNIK 8,3 9 1,3

HERMES 8,5 9,5 1,55

RYNKOWY 8,5 9 1,4

WALUTY dolar marka korona czeska

HERMES 16600/16650 10120/10180 560/580

Delikatesy, ul. Miejska 16500/16700 10120/10180 560/580

PEWEX DUŻY 16500/16700 10120/10180 560/580

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



SPORT TURYSTYKA SPORT TURYSTYKA SPORT TURYSTYKA

LWIE S E R C A  
R E K IN Ó W

Najskuteczniejszy żużlowiec Polonii - Tomasz GOLLOB

Długo przyszło nam cze
kać na pierwszy mecz ligowy 
żużlowców ROW-u na sta
dionie przy ulicy Gliwickiej. 
Ale warto było czekać, 
opóźniona inauguracja 
przyniosła widzom olbrzy
mią dawkę emocji, która do 
czerwoności rozgrzała na
wet najchłodniej na sport 
patrzących kibiców. Nie
dziela i środa, dwa mecze 
i dwa dramatyczne finały 
z dwoma odmiennymi roz
strzygnięciami; najpierw 
zwycięstwo później nie przy
nosząca w żadnym stopniu 
ujmy drużynie niewielka po
rażka. Ale najważniejsze, że 
było na co patrzeć.

Osłabiony kontuzjami 
zespół Morawskiego Zielo
na Góra przystąpił w Ryb
niku do meczu wzmocniony 
Duńczykiem Brianem KA
RGEREM, on właśnie oka
zał się najskuteczniej 
jeżdżącym zawodnikiem ry
wali; poza wpadką w biegu 
10, w którym po mistrzows
ku pierwszy łuk rozegrał An
drzej Musiolik, spychając go 
na ostatnie miejsce, zwy
ciężył pięciokrotnie, zdoby
wając 15 punktów. Mimo to 
rybniczanie radzili sobie 
całkiem nieźle. Horror roz
począł się, gdy w wyścigu 11 
nieźle spisującego się Euge
niusza TUDZIEŻA zastąpił 
trener Bronisław KLIMO
WICZ. Rybniczanie prze
grali ten bieg z kretesem 1:5 
i przewaga stopniała do 
dwóch punktów. Po remiso
wym dwunastym w trzynas
tym podwójnie wygrali ryb
niczanie, by z kolei w przed
ostatnim biegu ulec silnej pa
rze MORAWSKIEGO KA
RGER-PROTASIEW ICZ 
w idetycznym stosunku. 
O wszystkim zadecydował 
ostani bieg, przed roz
poczęciem którego dwoma 
punktami prowadzili żużlo
wcy ROW-u. Do zwycięstwa 
w całym meczu potrzebny 
był remis. Zagwarantował 
go Henryk BEM, po błys
kawicznym starcie uciekając 
do przodu Andrzejowi HU
SZCZY, który w czasie czte
rech okrążeń bardziej 
pochłonięty był odpieraniem 
ataków zacięcie atakującego 
PAWLICZKA, niż pogonią 
za prowadzącym rybniczaninem

rybniczaninem. Drugi zielonogórza
nin wlókł się w ogonie i nie 
był w stanie niczego zmienić. 
47:43 dla rybniczan i stadion 
oszalał z radości, przecież tu 
w Rybniku, żużlowcy Falu
bazu czyli obecnego Moraw
skiego zawsze byli przeciw
nikiem trudnym i wyma
gającym, poza tym na pierw
szoligowe zwycięstwo ryb
niccy kibice czekali już bar
dzo, bardzo długo.

Zupełnie inna była dra
maturgia środowego
zaległego meczu z drużyną 
Mistrza Polski Polonią Byd
goszcz. Faworytem i to zde
cydowanym tego pojedynku 
byli rzecz jasna bydgoszcza
nie, którzy przyjechali do 
Rybnika już z Amerykani
nem Samem ERMOLEN
KO, z Anglikiem Andy 
SMITHEM, jeżdżącym 
w Anglii w drużynie Covent
ry oraz z Hansem NIELSE
NEM

Wśród żużlowców Polonii 
był również nieco poddener
wowany i jakiś nie swój Eu
geniusz SKUPIEŃ, na rok 
wypożyczony do Bydgosz
czy przez rybnicki klub. Nie 
wszyscy powitali go w czasie 
prezentacji brawami i chyba 
dlatego nie wytrzymał ner
wowo i w pierwszym starcie 
wpakował się w taśmę, za co 
dostało mu się od menedżera 
zespołu Władysława GOL
LOBA.

Niestety rybniczanie nieco 
przegapili pierwszą część 
meczu. Na skutek defektów 
na punktowych pozycjach 
straciliśmy dwa punkty. Bez 
trudu wygrywali jednak To
masz GOLLOB, SMITH, 
a nawet w jednym wyścigu 
Jacek GOLLOB.

Prawdziwy mecz roz
począł się jednak od biegu 9, 
w którym Henryk BEM, 
jeżdżący na bardzo szybkiej 
jawie, pokonał Andy SMIT
HA, a że Krzysztof FLIE
GERT był trzeci, rybnicza
nie wygrali w tym biegu 4:2. 
W kolejnym Tomasz GOL
LOB pokonał PAWLICZ
KA, SKUPIEŃ był trzeci, 
a Dariusz FLIEGERT 
czwarty. Nie przydał się 
drużynie słabo jeżdżący 
w pierwszych swoich dwóch 
startach Francuz BERGE 
/zdobył dwa punkty/, przydał

przydał się za to jego szybki 
„GM„, na którym robił pun
kty w drugiej czci meczu 
Adam PAWLICZEK po 
tym, jak w 6 wyścigu jego 
motocykl poszedł w roz
sypkę. To właśnie PAWLI
CZEK z Bemem rozegrali 
w 12 biegu znakomicie pier
wszy łuk, zostawiając w tyle 
SMITHA i CIEŚLEWI
CZA, i wyszli na prowadze
nie, którego nie oddali już  do 
mety.

O wszystkim miał jednak 
zadecydować ostatni 15 
wyścig, przed którym dwo
ma punktami prowadziła 
POLONIA. By uratować re
mis trzeba było w nim wy
grać 4:2 i na to się zanosiło. 
Henryk BEM znów wystrze
lił spod taśmy i objął prowa
dzenie, jak cień podążał za 
nim Andy SMITH na trzeciej 
pozycji był Mirosław KOR
BEL. W obsadzie tego 
wyścigu zabrakło Roberta 
BONINA, który jako młod
zieżowiec powinien wystar
tować po raz trzeci w tym 
meczu; bydgoszczanie uparli 
się, że w biegu tym wystar
tuje CIEŚLEWICZ i mimo 
ostrzeżeń sędziego wysłali go 
na start. Sędzia dotrzymał 
słowa i wykluczył go 
z wyścigu. Trwał ten wielki 
wyścig, Anglik niebezpiecz
nie zbliżać się zaczął do BE
MA, by na drugim łuku za
atakować szeroko po 
zewnętrznej i wykorzystał 
lukę jaką pod bandą pozos
tawił rybniczanin, przepchął

współodpowiedzialni za 
naszą drużynę; Eugeniusza 
SKUPIENIA sponsoruje 
browarniana spółka GER
POL; czy w naszym mieście 
nie ma firm i zakładów, 
które mogłyby otoczyć 
swym mecenatem tych za
wodników, którzy walczyć 
będą w tym sezonie o utrzy
manie rybnickiej drużyny 
w estraklasie. Nie trzeba ku
pować lśniących
„Goddenów,, czy „GM- 
ów,„ wystarczą Jawy, Hen
ryk BEM jest tego najlep
szym przykładem, to on na 
swym bardzo szybkim mo
tocyklu pierwszy pokonał 
SMITHA, zresztą w obu 
meczach podobnie jak 
Adam PAWLICZEK spisał 
się znakomicie. Nie wiado
mo co się stało z Filipem, 
może zjadły go nerwy, 
w każdym razie wypadł bla
do. Wciąż nienajlepiej jeździ 
Dariusz FLIEGERT, trener 
powinien znaleźć przyczyny 
i próbować to zmienić.

Obiecał pomoc żużlow
com prezydent Józef MA
KOSZ, to przykład godny 
naśladowania, razem może
my przecież bardzo dużo. 
Żużlowcy udowodnili, że 
stać ich na wiele, że nie brak 
im waleczności i zadzior
ności, a to zawsze gwaran
tuje wielkie emocje i wielkie 
sportowe widowisko takie 
jak te dwa, które w minio
nym tygodniu oglądaliśmy 
na rybnickim stadionie. Tak 
trzymać...

Tekst i foto: 
WACŁAW i MARCIN 

TROSZKA

się do przodu i zwyciężając 
zapewił POLONII
zwycięstwo w tym meczu. 
Ale tak naprawdę nie było 
drużyny przegranej. Rybni
czanie pokazali jak potrafią 
walczyć, jak wielką obdarze
ni są ambicją. Pomogli im 
kibice, którzy w czasie 
całego meczu stworzyli na 
stadionie gorącą atmosferę; 
czegoś takiego w Rybnika 
nie było już dawno. Dopin
gowali żużlowców wszyscy 
z prezydentem miasta z rad
nymi na czele; rybniczanie 
bili brawo jak jeden mąż, 
a stadion drżał w posadach. 
To było wielkie sportowe 
święto. Coś takiego pamięta 
się później i wspomina bar
dzo długo. Żużel zawsze był 
sportem rodzinnym, starsi 
rybniczanie wspominają 
z łezką w oku jak to całymi 
rodzinami szło się na żużel. 
Te czasy powoli wracają, 
uczniowie podstawówek nie 
muszą płacić za bilet, a mogą 
przecież przyjść z rodzicami 
i starszym rodzeństwem.

Musimy się poczuć

Dwaj ’’wielcy" rywale: Hen
ryk BEM (RO W  Rybnik) 
i Anglik Andy SM ITH  (Po
lonia Bydgoszcz) przed osta
tnim decydującym wyścigiem

Zwycięstwo 
i porażka 
piłkarzy

W tych samym czasie co 
żużlowcy walczyli o punkty 
młodzi piłkarze KS ROW, 
występujący w Śląskiej Li
dze Juniorów. W niedziel
nym meczu pokonali 2:0 
drużynę GKS-u Jastrzębie, 
zaś w środę ulegli aktual
nemu liderowi tych rozgry
wek Górnikowi Zabrze 1:2. 
W obu spotkaniach dobrze 
spisał się bramkarz rybnic
kiego zespołu Michał HA
MERSKI.

/w a c k /

Wikary 
Z paletką

W piątek i sobotę minio
nego tygodnia w sali Tech
nikum Chemicznego w Płoc
ku odbyły się III Mistrzostwa

ks. Burek na trzy mecze wy
grał jeden i został sklasyfiko
wany w okolicach piętnas
tego miejsca.

Jak sam mówi, nie był to 
szczyt jego możliwości i do
daje, że najzwyczajniej za
brakło mu turniejowego 
obycia, pozwalającego na 
niezwracanie uwagi na 
widzów, światła, kamery...

Wikary ze św. Antoniego

Ks. Jan BU
REK prezentuje 
zdobyty dy
plom.

Foto: wack

Mistrzostwa Księży w Tenisie Stoło
wym. Wzięło w nich udział 
45 duchownych, których po
dzielono na cztery grupy 
wiekowe: do lat trzydziestu, 
od trzydziestu do czterdzies
tu,  od czterdziestu do 
pięćdziesięciu i powyżej 
pięćdziesięciu. Otwarcia mi
strzostw dokonał ks. biskup
Andrzej ŚLIWIŃSKI, od
powiedzialny w Episkopacie 
Polski za sprawy sportu.

Miło nam donieść,  że 
w trzeciej kategorii wiekowej 
drugie miejsce zajął wikary
parafii św. Antoniego ks. 
Jan BUREK, który przegrał 

jedynie z ks. PRZEGALINSKIMjedynie z ks.
PRZEGALINSKIM z Warszawy. 
Grano systemem każdy 
z każdym. W kategorii open

jest aktualnym wicemist
rzem Rybnika nauczycieli; 
dwukrotnie już uległ w fi
nałach wicedyrektorowi 
Szkoły Podstawowej nr 
5 Marianowi Kotyrbie. Jeśli 
czas mu na to pozwala, tre
nuje zawzięcie pod okiem 
Stefana ZAIKA, byłego pie
rwszoligowca. Jako kateche
ta Liceum Powstańców 
Śląskich, pomnaża chwałę 
Bożą, ogrywając mimo 
krępującej ruchy sutanny 
tamtejszych licealistów 
w czasie dużej pauzy. 
Niektórzy przegrani
twierdzą, że przy zielonym 
stole prawdziwe z nim skara
nie boskie.

Tekst i foto: wack

Żużlowy konkurs „GR"

Dwie porażki rybnickiej 
drużyny w meczach wyjaz
dowych nadwyrężyły nieco 
wiarę naszych czytelników 
w możliwości żużlowców 
ROW-u Rybnik; większość 
z nich typowała zwycięstwo 
„Morawskiego,,. Byli i tacy, 
którzy spodziewali się remi
su. Trafnie zwycięstwo 
ROW-u Rybnik 47:43 wyty
powali: Ilona DREWNIOK
DREWNIOK, Rajmund FUCHS, 
Arkadiusz CZERWIŃSKI

i Tomasz TKOCZ. Szczęście 
uśmiechnęło się w czasie lo
sowania do Arkadiusza 
CZERWIŃSKIEGO i on 
może w redakcji odebrać 
trzy bilety na mecze żużlowe.

W naszych konkursach 
nastąpi krótka przerwa, 
gdyż kolejny mecz ligowy 
rybniczanie rozegrają w Le
sznie dopiero 3 maja. Kon
kursowy kupon na ten mecz 
zamieścimy w następnym 
numerze „GR,,.

Sukces
koszykarek RMKS

Nie tak dawno dobiegły 
końca rozgrywki w makro
regionalnej lidze juniorek 
w koszykówce, w których, 
poza drużynami reprezen
tującymi województwo ka
towickie, brały udział druży
ny województw częstochow
skiego i opolskiego. Spory 
sukces osiągnęły w nich ko
szykarki Rybnickiego Mło
dzieżowego Klubu Sportowe
go. Drużyna prowadzona 
przez Mirosława ORCZY
KA zajęła ostatecznie drugie 
miejsce za zespołem STALI 
Brzeg. Tym samym wywal
czyła ona awans do półfi
nału Mistrzostw Polski Ju
niorek; w turnieju tym 
wystąpi 16 najlepszych klubowych

klubowych drużyn z całego kra
ju, wśród których będą naj
lepsze drużyny makroregio
nu wrocławskiego i lubels
kiego.

Trener Orczyk podkreśla, 
że jest to sukces całego ze
społu, występującego
w składzie: Wiesława W OJ
DAN, Joanna KALUS, Ka
tarzyna GRABOWSKA,
Edyta PRUŻYŃSKA, Beata 
ŁAWICKA, Ewa PRY
CIAK, Urszula LASOTA, 
Anna KOZŁOWSKA, Joan
na KONDZIOŁKA.

Młodym koszykarkom 
gratulujemy sukcesu, życząc 
szczęścia w turnieju półfi
nałowym.

/w a c k /
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DRZEWKO życzeń

DAREK! Z okazji twoich 
urodzin wszystkiego najlep
szego, samych szóstek 
w szkole i wszystkiego co 
najlepsze życzy kuzynka 
KASIA z mamą, tatą, no 
i Anią

☆  ☆  ☆
KOCHANEMU synowi, 

bratu, ojcu chrzestnemu, 
wnukowi i szwagrowi z oka
zji 40-tej rocznicy urodzin 
najlepsze życzenia składają

Willimowie, Boomsmo
wie i Piątkowie

☆  ☆  ☆
Z okazji 18-tych urodzin 

SVAKER! WSZYSTKIE
GO NAJLEPSZEGO życzą 
ci koleżanki z byłej klasy: 
Bożena, Lilka, Renia, Kasia 
oraz Arnold, Firuś, Bełkot, 
Papał, Pepik i cała reszta 
z którą często spędzasz wol
ny czas, i na którą zawsze 
możesz liczyć.

☆  ☆  ☆
Kochanej Gosi, która już 

wkrótce skończy 20 lat wszy
stkiego co najlepsze, życzą 
przyjaciele na których za
wsze możesz liczyć Kasia, 
Renia, Bożena, Bełkot, Sva
ker, Papał, Arnold, Firuś 
i Pepik.

Pod znakami zodiaku

Czy pomyślałeś już o nowych 
kubłach na śmieci? Foto; pal

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

Sałatka Waldorff
250 g selera, 250 g winnych jabłek, 1 banan, 100 g łuskanych 

orzechów, 2 łyżki soku cytrynowego
SOS: 80 g majonezu, 1 łyżka soku cytrynowego, 4 łyżki / 50 

m l/ słodkiej śmietany 
Porcja dla 6 osób, przygotowanie 30 min.

Seler obrać, umyć i pokroić na plastry, a następnie na 
kwadraty wielkości 1x1/2 cm. Zalać małą ilością wrzącej 
wody, dodać 1 łyżkę soku cytrynowego i gotować 5 minut. 
/Powinien być lekko twardy i jędrny/. Odcedzić i wystudzić. 
Jabłka umyć, obrać i pokroić w kostkę. Orzechy posiekać. 
Z banana zdjąć skórkę, pokroić i skropić jedną łyżką soku 
cytrynowego, aby nie ściemniał. Przygotować sos - majonez 
wymieszać z sokiem cytrynowym i 4 łyżkami słodkiej 
śmietany. Owoce przełożyć do salaterki, dodać połowę 
orzechów, zalać przygotowanym sosem, wymieszać i mocno 
oziębić. Przed podaniem włożyć do pucharków i posypać 
pozostałymi orzechami.

Przepis pochodzi z książki „Sałaty i sałatki,,, wydanej 
w serii „Encyklopedia sztuki kulinarnej,, przez wydawnictwo 
TENTEN.

BARAN
Widzisz tylko to, co chcesz zobaczyć i wierzysz w to, w co chcesz 

uwierzyć. Daje to poczucie komfortu psychicznego, choć niestety na 
krótką metę...

BYK
Masz szczególne predyspozycje do neurotycznego traktowania 

rzeczywistości, w czym tkwi przyczyna wielu Twoich nieszczęść. Może 
terapia grupowa?

BLIŹNIĘTA
Nie zgub prawdziwego problemu w morzu niuansów, beztroska 

i spontaniczność jest dobra na wakacjach, w pracy pokaż drugą stronę 
swojej dwoistej natury.

RAK
Nie zasypiasz od razu, dręczą cię niespokojne myśli. Martwisz się 

jednak niepotrzebnie, bo jesteś mistrzem konsekwentnej walki, a takiej 
się nie przegrywa...

LEW
Odczuwasz silną potrzebę władzy. Zaspokajaj ją  jednak raczej 

w pracy niż w domu. Nie próbuj jednak okazywać siły tylko dlatego, że 
oczekują tego zwierzchnicy.

PANNA
Ważne jest nie to, co się zdarzy, lecz to, w jaki sposób to przyjmiesz. 

Jeżeli będziesz wyznawał tę zasadę, stres Cię nie dosięgnie.
WAGA

Działasz szybko i precyzyjnie, lecz bez rozgłosu, co pozornie 
umniejsza Twoje sukcesy. Docenia je  jednak ktoś, na kim zależy Ci 
najbardziej.

SKORPION
Niekiedy brak Ci wytrzymałości i szybko wyczerpujesz swe rezerwy. 

Wystarczy jednak jeden impuls, byś w pełni zregenerował siły i działał 
dalej.

STRZELEC
Obojętnie czy chodzi o życie uczuciowe czy zawodowe, nigdy nie 

rezygnujesz z własnej niezależności. Problem, który przyjdzie Ci 
rozwiązać, wymagać jednak będzie współpracy z otoczeniem...

KOZIOROŻEC
Brak wytrwałości w dążeniu do celu, jednocześnie zaś zaciętość 

i agresywność, nie ułatwiają Ci życia. Wygrasz, kiedy porzucisz dawne 
animozje.

WODNIK
M ógłbyś nauczyć innych szczerości i troski o jutro, choć cechy te 

kładą się ostatnio cieniem na Twoim samopoczuciu.
R YB Y

„Jest źle, będzie jeszcze gorzej,, stało się Twoją dewizą. Jeśli się nie 
zreflektujesz, pochłonie Cię czarna dziura depresji.

Fatałachy z naszej szafy

Wydaje się, że część naszej 
młodej populacji już w tym 
sezonie wiosenno-letnim ma 
szanse znaleźć się w awan
gardzie mody. A to dzięki 
kierunkowi, który w swym 
założeniu pozornie modzie 
zaprzecza, ale... mimo to jest 
modny. Nazywa się on z an
gielska grunge /czyt.: 
grandż/. Znaczy to tyle 
mniej więcej, co dawny 
punk, czyli śmieć, ale o szer
szym znaczeniu. Styl grunge 
lansuje stare flanelowe ko
szule, szorty na legginsach, 
sprane T-shirty, wytarte 
postrzępione dżinsy, wielkie 
rozciągnięte swetry,  długie 
spódnice, stare skórzane ku
rtki wojskowe, buty, trykoty 
wyłażące spod dłuższych ka
mizelek itp. A wszystko to 
wyłatane, obdarte i ukoro
nowane głową z ... brudnymi 
włosami. I tak jak styl hip
pisowski przed laty, jest wy
razem obyczajowości młod
zieży, choć różni się od niego 
brakiem wszelkiej malowni
czości. Nie ma biżuterii, nie

Ponieważ styl grunge trudno 
zilustrować, choć już pojawił się 
na wybiegach, prezentujemy 
również awangardę, choć pewnie 
nieco przyjemniejszą dla oka. 
Komplet z krótkimi szortami ze 
skóry.

GRUNGE
czyli

łata na łacie
ma błyszczącej pasmanterii, 
nie ma koloru... Wszystkie te 
elementy, łącznie z brudny
mi włosami, spotykamy na 
naszych ulicach i tym nasza 
młodzież różni się od tej z Seattle

5  m i n u t  ł a m a n i a  g ł o w y

Seattle, gdzie grunge powstał, 
że dotąd czyni to nieświado
mie. Oni wymyślili taki prąd 
z nadmiaru i znudzenia dob
rami doczesnymi, my mamy 
szanse być na topie z zu
pełnie odmiennego powodu.

Starsze i średnie pokolenie 
niech nie wpada w panikę - 
równolegle istnieje wiele 
prądów mody, które nie pre
ferują brudnych włosów.
I chwała Bogu...

Wróżka

D zieci
tań c zą

20 marca 1993 roku na sali 
gimnastycznej w Szkole Podsta
wowej Nr 34 w Rybniku odbył 
się DZIECIĘCY TURNIEJ 
TAŃCA TOWARZYSKIEGO 
w stylu LATYNO AM ERY
KAŃSKIM.

Pierwsze miejsce i tytuł mist
rzowski zdobyła para Angelika 
Lelito i Maciej Smołka z klasy 
IV d /n a  zdjęciu/.

Wysoki poziom pokazów, 
kultura taneczna na parkiecie 
i wspaniała atmosfera rywaliza
cji nadały imprezie charakter 
wydarzenia artystycznego jedy
nego w swoim rodzaju na terenie 
miasta. Turniej obejrzało około 
300 osób, a czynny udział wzięło 
ponad 100 dzieci.

Ilustracje różnią się w 8 miejscach. Znajdź różnice.

Wśród czytelników, 
którzy nadeślą prawidłowe 
rozwiązanie łamigłówki do 
26 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

Kościuszki 54).
Nagrodę za rozwiązanie 

łamigłówki z „GR,, nr 15 
z dnia 16 kwietnia otrzymuje: 
Adam Pękala, ul. Dworcowa 
3/27, Rybnik. Nagrodę pro
simy odebrać w redakcji.

Nauczyciel do ucznia:
- Wymień pięć zwierząt af
rykańskich.

- Trzy słonie i jeden lew!
- Siadaj, dwója i to 

podwójna!
- Ale dlaczego ta druga ?
- Z  matematyki!

★  ★  ★
Francika spotkol roz. 

sąsiad i pyto go:
- Ojciech pracuje teroz 

w hucie?
- Nie, w mycce, bo kapelu

sza nieradzi noszą!

Śląskie
beranie

★  ★  ★
Na nauce religii pyta kate

cheta:
- Dzieci, jaki jest pierwszy 

sakrament?
- Małżeństwo - mówi dzie

wczynka.
- Nie, ho chrzest - odpowia

da kapłan.
- O nie, proszę księdza. Ja 

pochodzę z porządnej rodzi
ny, u nas zawsze jest najpierw 
małżeństwo a potem dopiero 
chrzest.

★  ★ ★
Ksiądz mówił na religii

o Sodomie i Gomorze. No
i drugi raz pyta dzieci:

- Jak się nazywały te mias
ta, co się spaliły?

- Studoły  i Komora - po
wiedziały prędko dzieci.

★  ★  ★
- Mamo, a Erwin zamiast 

mi dać większy kawałek cze
kolady, dał mi ten mniejszy!

- Ale Erwinku, powie
działam, że młodszej siostrze 
trzeba dać większy. Patrz, 
jak kura dba o swe młode 
kurczęta i jak im wybiera 
największe robaki!

- Jak bych mioł roboka, 
zaroz bych j i  doł!

★  ★  ★
Jedna matka miała dwóch 

synów. Jednego 9 lot, a dru
giego dopiero 6 miesięcy. Roz 
poszła na roraty i pado do 
tego starszego:

- Zefliczku, na blasze jest 
groch. Jak bydzie wroł, to go 
odstaw, a jak Pauliczek sie 
bydzie czerwienił to go po
sadź na topek.

No i poszła. Zefliczek sie 
bawił i zapomnioł o tym, co 
mu matka przykozała. Naroz 
ale groch zaczął kipieć a Pau
liczek wrzeszczeć i  Zefliczek 
nie umioł se dać rady.

Polecioł do kościoła 
i zaczął ryczeć na cały głos:

- Mamulko! Groch
Wre w proch, Pauliczek 

jest czerwony i robi w piero
ny!

roboty
A jak tata przyjdzie z roboty 

To wom dopiero do roroty!

NASZ ADRES: 
44-200 Rybnik, 

ul. Kościuszki 54, pokój 16 
tel./fax 28-825

Biuro czynne 
od 9.00 do 17.00

GAZETA RYBNICKA. Ukazuje się od sierpnia 1919 r., wydawana w okresie międzywojennym przez MICHAŁA FRANCISZKA KWIATKOWSKIEGO, a redagowana 
od 1927 do 1939 przez IGNACEGO KNAPCZYKA. OBECNIE: tygodnik samorządowy. Nr indeksu 359-823. Redaguje zespół w składzie: redaktor naczelny RUDOLF 
PALARZ, sekretarz redakcji WIESŁAWA RÓŻAŃSKA, redaktor techniczny EWA KRZYŚCIAK, fotoreporter WACŁAW TROSZKA, korekta KLAUDIA 
MICHALAK. Skład komputerowy: "PLASTOGRAF", ul. Ogródki 6a, Rybnik. Druk: Zakład Poligraficzny "OLDPRINT", ŻORY. Wydawana na zlecenie Zarządu 
Miasta.
Zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów i zmiany tytułów. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5


