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rozpoczęta

Matura już za parę dni
W środę 5 maja 

w Urzędzie Miasta odbyła 
się kolejna zwyczajna sesja 
Rady Miasta. W sali obrad 
z żyrandola zwisał specjalny 
mikrofon, gdyż zgodnie
z uchwałą podjętą na po
przednim posiedzeniu, 
począwszy od tej sesji wszys
tkie następne rejestrowane 
będą na kasetach magneto
fonowych, co ma ułatwić 
pracę protokolantom. Na 
mocy innej uchwały z po
przedniej sesji, każdy z rad
nych otrzymał podpisaną 
przez prezydenta MAKO
SZA informację Zarządu 
Miasta o stanie finansów 
miasta po pierwszych czte
rech miesiącach roku.

Po stwierdzeniu prawo
mocności obrad przewod
nicząca Rady Miasta poin
formowała radnych o śmie
rci profesora Innocentego 
LIBURY, którego pamięć 
uczczono chwilą ciszy.

Po wprowadzeniu drob
nych zmian do porządku ob
rad, oddano głos prezyden
towi Józefowi MAKOSZO
WI, który poinformował 
o aktualnych sprawach Ryb
nika i związanych z nimi

Pracach Zarządu Miasta.
Prezydent mówił m.in. o roz

poczętym niedawno ewiden
cjonowaniu pojazdów, 
mającym wkrótce nastąpić 
wyjeździe przedstawicieli 
Rybnika do bliźniaczych 
miast francuskich oraz o ak
cji wyburzenia starych bu
dynków byłej bazy

Sesja Rady Miasta

Plan  ogólny
zagospodarow ania
przestrzennego
przyjęto
jednogłośnie

MPGKiM i budowie nowe
go budynku dla liceum eko
nomiczno-gastronomiczne
go. Zapowiedział również 
mające wkrótce nastąpić 
przetargi na wszystkie pla
nowane wielkie budowle

drogowe. Na pierwszy dzień 
lipca planowane jest odda
nie do użytku zmodernizo
wanego kąpieliska „Ruda,,, 
zaś w końcu lipca przewi
dziano pierwszy ślub w od
nowionym Ratuszu i uruchomienie

Strajk  nauczycieli
W organizowanym przez 

NSZZ „Solidarność,, Praco
wników Oświaty strajku, na 
197 placówek podlegających 
rybnickiej Delegaturze Ku
ratorium Oświaty /Żory, 
Leszczyny, Jastrzębie, Wo
dzisław, Rybnik, gminy: Ly
ski, Gaszowice i Świerklany/

brały udział 53, w tym 52 
oflagowano, a tylko jedna - 
ZSZ „Ryfamy,, podjęła jed
nodniowy strajk czynny. 
Strajku do skutku nie 
podjęła żadna rybnicka 
szkoła.

Z 34 szkół podstawowych 
w Rybniku tylko 7 oflago
wało budynek szkoły.

uruchomienie rynkowej fontanny 
 Józef MAKOSZ

podzielił się również z radnymi
swoimi wrażeniami z II

fontanny. Józef 
podzielił się

Józef MAKOSZ podzielił 
się również z radnymi

Konferencji Prezydentów, 
Burmistrzów i Wójtów, zor
ganizowanej nie tak dawno 
przez Związek Miast Pols
kich.

Po prezydenckim wystąpieniu

wystąpieniu przewodniczący Ko
misji Rewizyjnej Józef IB
ROM odczytał sprawozda
nie z przeprowadzonej przez 
tą komisję kontroli legal
ności sprzedaży nierucho
mości przy ul. Miejskiej 6 i 8.

Postawiony zarządowi 
miasta na poprzedniej sesji 
zarzut o nielegalną sprzedaż 
wspomnianych nierucho
mości uznali członkowie ko
misji za bezpodstawny, 
stwierdzając, że akt notarial
ny został spisany po 
podjęciu przez Radę stosow
nej umowy, a nie jak twier
dzono, przed jej podjęciem. 
Komisja stwierdziła nato
miast uchybienia w samym 
przygotowaniu do sprze
daży  nieruchomości,
z których najważniejszym 
było ogłoszenie i przeprowa
dzenie przetargu na sprze
daż nieruchomości przy ul. 
Miejskiej 8 bez uprzedniej 
zgody Rady Miasta w for
mie uchwały.

W odpowiedzi na sprawo
zdanie Komisji Rewizyjnej 

głos zabrał Jerzy FREL
ICH, który w długim wy

wodzie zarzucił zarządowi 
konkretne uchybienia pro
ceduralne, twierdząc, że 
miasto z tytułu sprzedaży 
nieruchomości położonych 
przy ul. Miejskiej 6 i 8 po
niosło duże straty. 
Wystąpienie to przeszło bez 
echa i wkrótce radni zajęli się 
kolejnym punktemporządku obrad, którym 

było uchwalenie planu 
ogólnego zagospodarowa
nia przestrzennego miasta 
Rybnika. Jak poinformował 
radnych Józef CYRAN, 
opracowany przez Pracow
nię Urbanistyczną plan, do 
mniej więcej roku 2010 sta-  

c.d. na stronie 2

Jubileusz „Silesii,,

Przedmaturalną gorączkę łagodzi nieco nauka w plenerze. 
Wszystkim przystępującym do matury złamania pióra życzy 
redakcja "GR"

Foto: wack

Monika BOBROWSKA 
wicemistrzynią Polski!
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Zmarł
Innocenty LIBURA

Dr Innocenty Libura, 
mimo iż odszedł spośród 
żyjących, pozostanie na 
wiele pokoleń Legendą 
Ziemi Rybnickiej. Na tytuł 
ten zasłużył sobie pełnym 
poświęceń pracowitym ży
ciem. Był człowiekiem 
pełnym ideałów, które 
konsekwetnie realizował 
jako nauczyciel, pedagog, 
naukowiec, pisarz, publi
cysta, harcerz, żołnierz, 
społecznik, ojciec i mąż, 
a nade wszystko jako Po
lak, Górnoślązak i Rybni
czanin z wyboru, świado
my roli miłości do swojej 
ziemi.

Mała Scena Rybnicka 
zaprasza na koncert 

WOLNEJ GRUPY BUKOWINA.
Koncert tego zespołu, wywodzącego się z ruchu studen

ckiego, odbędzie się w niedzielę 9 maja o godz. 19.00.
Pierwsza osoba, która dziś, tj. w piątek 7 maja, prze

dzwoni na numer telefonu MSR 23-195 lub osobiście się 
zgłosi, otrzyma 2 dwuosobowe zaproszenia.

W piątek 30 kwietnia 
w zakładowej stołówce Huty 
„Silesia,, odbyła się jubileu
szowa uroczystość z okazji 
240-lecia zakładu. Wzięli 
w niej udział przedstawiciele 
władz miejskich, Ministers
twa Przemysłu i Handlu

oraz sami gospodarze - dyre
kcja huty i jej pracownicy. 
Wśród zaproszonych gości 
znaleźli się również byli dy
rektorzy przedsiębiorstwa: 
Tadeusz PACHOWICZ, 
Stanisław MICHALSKI 
i Franciszek PLASKURA.

Wiceprezydent Jerzy
KOGUT dekoruje Srebrnym 
Krzyżem Zasługi Rafała 
MADEJĘ. 

\  Foto: wack

W czasie spotkania 
obecną sytuację sędziwego 
zakładu przedstawiła Janina 
Pasyk-Stokowska, obecny 
dyrektor „Silesii,,.

W części oficjalnej najbar
dziej zasłużonym pracowni
kom wręczono odznaczenia 
państwowe i resortowe. De
cyzją Prezydenta Rzeczpo
spolitej Polskiej Zloty Krzyż 
Zasługi otrzymali Edward 
Machnik z Oddziału Mecha
nicznego i Bogdan Knopik

z Działu Technologii i Roz
woju. Srebrne Krzyże 
Zasługi otrzymali Rafał Ma
deja z Oddziału Mechanicz
nego i Bernard Zeman z Od
działu  Elektrycznego.
Wręczono również złote, 
srebrne i brązowe odznaki 
Za Zasługi dla Rozwoju 
Przemysłu Maszynowego.

Po odczytaniu jubileuszo
wych życzeń nastąpiła część 
artystyczna, którą wypełnił 
występ regionalno-kabare
towego duetu „Jorgusie„ 
z Łazisk, który bez trudu 
rozbawił wypełnioną po 
brzegi salę.

Tekst i foto: /w a ck /
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Współpraca psychiatrów 
ponad granicami

i nie przeszkodziło w przy
jeździe do Polski.

Podpisanie układu
zbiegło się z inauguracją 
pracy nowego Oddziału 
Dziennego szpitala, zaś dele
gacja niemiecka stała się jego 
„chrzestnym,,. Z nowego 
oddziału będzie korzystać 
12-15 osób, a zaopiekują się 
nimi: gospodarz oddziału - 
mgr Anna KOŁODZIEJ
CZYK, pielęgniarka tera
peutyczna Halina LUD
WIG i terapeuta zajęciowy. 
Natomiast lekarze psychiat
rzy będą jedynie udzielać 
konsultacji. Kilkugodzinne

Dyrektor szpitala
psychiatrycznego w Rybniku, 
Maria LEŚNIAK
i Aleksander ECKERT  
podpisują układ
o współpracy. Maria Leśniak 
nie kryła w tym momencie

zajęcia dla pacjentów
obejmą psychoterapię, arto
terapię, muzykoterapię 
połączoną z zajęciami ru
chowymi. Natomiast nocować

nocować podopieczni będą we 
własnych domach. Celem 
pracy oddziału jest pełna re
socjalizacja chorych, to zna
czy przywrócenie ich do nor
malnego, samodzielnego ży
cia. Dyrektor szpitala, Ma
ria LEŚNIAK, planuje też 
wkrótce utworzenie klubu 
rodzin osób psychicznie cho
rych.

K.

Sesja Rady Miasta

W piątek 23 kwietnia 
w Urzędzie Miasta podpisa
no porozumienie o pomocy 
i wsparciu między niemiec
kim szpitalem Sozialwerk St. 
George.V. w Gelsenkirchen, 
a rybnickim Szpitalem dla 
Nerwowo i Psychicznie Cho
rych. Jednocześnie zarejest
rowano Polsko-Niemieckie 
Towarzystwo Zdrowia
Psychicznego. Przygotowa
nia organizacyjne trwały 
półtora roku. Partnerska 
współpraca między polskim 
a niemieckim szpitalem 
będzie polegać na konsultac
jach między lekarzami, szko
leniu personelu - słowem, 
wymianie doświadczeń. Przy 
okazji mieliśmy okazję zau
ważyć charakterystyczne 
świadectwo zupełnie norma
lnego traktowania ludzi nie
pełnosprawnych - dyrektor 
niemieckiego szpitala, Alek
sander Eckert, porusza się 
na wózku inwalidzkim, co 
nie przeszkadza mu w pracy,

c.d. ze strony 1 
stanowić będzie prawo w za
kresie kształtu przestrzenno 
- urbanistycznego miasta 
oraz kierunków jego rozwo
ju. Plan, który nazwano pro
ekologicznym uzyskał, jak 
poinformowano, wszystkie 
wymagane przez prawo 
uzgodnienia. Ten bardzo 
precyzyjny plan nie określa 
jak to kiedyś bywało, 
w sposób jednoznaczny 
przeznaczenia konkretnych 
terenów lecz określa ogólne 
zasady postępowania i za
wiera wykaz inwestycji do
puszczalnych na danym te
renie, stanowiącym część 
określonej strefy funkcjona
lnej, na ja kie całe miasto 
zostało podzielone.

Radni, na których pytania 
odpowiadał wcześniej
główny projektant „Planu,, 
Wiesław CHMIELEWSKI, 
głosowali bardzo zgodnie 
i plan zagospodarowania 
przestrzennego został
przyjęty jednogłośnie.

W dalszej części obrad 
Rada Miasta wyraziła zgodę 
na wyłączenie z produkcji 
rolnej i przeznaczenie pod 
budowę budynku mieszkal
nego i garażu 530 m kw. 
parceli położonej przy ul. 
Boguszowickiej oraz na od
danie Rybnickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w użytkowa
nie wieczyste szeregowe bu
dynki mieszkalne położo
nych na osiedlu Krakusa 
oraz przy ul. Grunwaldzkiej, 
Żużlowej i Asnyka. Nieru
chomości te jeszcze przed 
utworzeniem gmin, decyzja
mi administracyjnymi odda
ne zostały spółdzielni 
w użytkowanie wieczyste. 
Decyzje owe miały być pod
stawą wpisu do Ksiąg 
Wieczystych, ale utworzenie 
gmin opóźniło ten proces, 
gdyż najpierw należało te 
grunty skomunalizować.

Natomiast w świetle ak
tualnie obowiązującego pra
wa, oddanie gruntu 
spółdzielni w użytkowanie 
wieczyste wymaga decyzji 
Rady Miasta i stąd właśnie 
stosowna uchwała.

Postanowiono również 
przeznaczyć do sprzedaży 
zabudowane nieruchomości 
położone na terenach zorga
nizowanego budownictwa 
jednorodzinnego, a będące 
w użytkowaniu wieczystym 
osób fizycznych. Sprzedaż 
odbywać się będzie oczy
wiście na wniosek użytkow
ników, którzy na mocy sto
sownej ustawy sejmowej 
upoważnieni są do nabycia
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nieruchomości za cenę usta
loną przez biegłych w tej 
materii.

Na wniosek Zarządu Mia
sta radni w głosowaniu prze
znaczyli do sprzedaży nieru
chomości o następujących 
adresach:

- ul. Rudzka 3 /łączna 
powierzchnia 1743 m kw./;

- ul. K. Miarki 13 /powie
rzchnia 342 m kw./;

- ul. Sportowa 54 /1400 
m kw./;

- ul. Hallera 12A /budy
nek po Zakładzie Pogrzebo
wym o łącznej powierzchni 
840 m kw./.

Po dłuższej dyskusji Rada 
postanowiła nabyć od „Hu
ty Silesia,, położony przy ul. 
Wolnej w Rybniku, będący 
w budowie pięciosegmento
wy budynek mieszkalny /49 
mieszkań/, po doprowadze
niu budowy przez zby
wającego czyli „Silesię „ do 
stanu surowego i zamknięte
go. Zgodnie z uchwałą cena 
sprzedaży /ok. 8 miliardów/ 
równa rzeczywiście ponie
sionym kosztom, skompen
sowana zostanie z należnym 
miastu ze strony huty za
ległym podatkiem od nieru
chomości, nastąpi więc 
spłata należności podatko
wej budynkiem.

Sensowność przyjęcia bu
dynku od „Silesii,, zakwestio
nował radny Adam FUDA
LI, składając formalny 
wniosek o wstrzymanie się 
z decyzją do czasu uchwale
nia przez Sejm stosownej 
ustawy /urynkowienie 
czynszów/. W głosowaniu 
wniosek został oddalony, 
przyjęto natomiast inny 
wniosek o zamknięciu dys
kusji i w chwilę po tym Rada 
podjęła w drodze głosowa
nia uchwałę w sprawie naby
cia budynku od Huty „Sile
sia,,.

/w ack /

W dni targowe na parkin
gu przylegającym do placu 
targowego z wjazdem od ul. 
Młyńskiej panuje duży tłok. 
W następnym punkcie sesji 
zaproponowano więc pod
wyższenie opłaty parkingo
wej w te właśnie dni, aby 
korzystali z niego przede 
wszystkim handlowcy, dla 
których jest przeznaczony. 
Podjętą w związku z tym

uchwałę drukujemy na stro
nie 7.

W kolejnym punkcie 
porządku obrad Rada Mias
ta, na wniosek Zarządu Mia
sta, ustanowiła swoim 
przedstawicielem w Związku 
Miast Polskich prezydenta 
Rybnika Józefa MAKO
SZA. Uchwała przeszła przy 
trzech głosach
wstrzymujących się.

Następnie prezydent MA
KOSZ poinformował zebra
nych o treści spotkania 
Zarządu Miasta z przewod
niczącymi rad dzielnic. Sze
rzej o tym spotkaniu, które
go celem było przede wszyst
kim ustalenie programu 
prac inwestycyjno-remonto
wych w poszczególnych 
d z i e l n i c a c h ,  
informowaliśmy w nr 16 
„GR,,.

Zgodnie z przepisami 
zarządzenia Ministra Pracy 
i Polityki Socjalnej w spra
wie zasad wynagradzania 
pracowników m.in. jedno
stek miejskich: Zakładu Go
spodarki Mieszkaniowej, 
Rybnickich Służb Komunal
nych i Zakładu Zieleni Miej
skiej, ustalono najniższe wy
nagrodzenie zasadnicze 
w pierwszej kategorii zasze
regowania na kwotę 1 mln 
zł. Zaakceptowano również 
propozycję dyrektorów tych 
jednostek, co do wartości 
jednego punktu dla potrzeb 
tabeli rozpiętości punkto
wych na kwotę 10 tys. zł. 
Zmieniono także zapis w re
gulaminie organizacyjnym 
Miejskiego Domu Pomocy 
Społecznej, nadając punkto
wi 5 w rozdz. II brzmienie - 
„Pracownicy Domu są wy
nagradzani wg przepisów 
właściwych dla
pracowników domów po
mocy społecznej,,.

W punkcie następnym 
podjęto jednogłośnie
uchwałę o zasadach jedno
litego oznakowania
taksówek osobowych, ba
gażowych i minibusów. 
Sprawę tę przedyskutowano 
wcześniej w Komisji 
Działalności Gospodarczej 
z przedstawicielami
taksówkarzy. Uchwałę tę 
opublikujemy w następnym 
numerze „GR,,. Ogłoszony 
zostanie również konkurs na 
taksówkowy emblemat, 
a wzór zostanie przedłożony 
do akceptacji Rady Miasta.

W wolnych głosach 
i wnioskach przewodniczący 
sesji rady Zygfryd CZERE
PKOWSKI odpowiedział na 
zarzut radnego Jerzego 
FRELICHA, że nie podda
no pod głosowanie odczyta
nej przez szefa Komisji Re
wizyjnej Józefa IBROMA 
odpowiedzi dotyczącej nie
prawidłowości sprzedaży 
przez Zarząd Miasta nieru
chomości przy ul. Miejskiej. 
Stwierdzono, że odpowiedź 
na interpelację głosowania 
nie wymaga.

Zabrał również głos radny 
Marian RAK, który stwier
dził, że w odróżnieniu od 
innych dziedzin działalności 
artystycznej, rybnickie śro
dowisko plastyczne nie jest 
reprezentowane na
zewnątrz. Zainteresował się 
również projektem „zagos
podarowania,, ściany ka
mienicy przylegającej do 
schodów wiodących do TZR 
przez plastyków z Mazamet. 
Wspomniał również o zanie
czyszczeniu przyległych do 
miasta obszarów leśnych 
oraz zagrożeń pożarowych 
na tych terenach, sugerując, 
że są to celowe podpalenia.

W końcowej części sesji 
radna Urszula Szynol od
czytała 2 pisma: szefa 
Urzędu Rady Ministrów do
tyczące ewentualnego wyku
pu dla nauczycieli 50 proc. 
ulg na pociągi ekspresowe 
i pośpieszne. Stwierdzono, 
że środowisko nauczycieli 
nie jest tym specjalnie zainte
resowane, choć będą na ten 
temat jeszcze prowadzone 
rozmowy. Drugim była 
prośba Wydziału Biologii 
i Ochrony Środowiska Uni
wersytetu Śl. o sponsorowa
nie zakupu urządzeń do la
boratorium tego wydziału. 
Prezydent Miasta stwierdził, 
że sprawa zostanie rozpat
rzona na następnej sesji. 
Wskazany byłby jednak 
w stosunku do Uniwersytetu 
Śl. gest na miarę możliwości 
miasta.

Na koniec prezydent J. 
MAKOSZ nawiązał do spo
tkania prezydentów, bur
mistrzów i wójtów z prezy
dentem Lechem Wałęsą 
w Poznaniu i jego części 
poświęconej dyskusji nad 
nową ordynacją wyborczą. 
Prezydent MAKOSZ opto
wał za ordynacją 
większościową i okręgami 
jednomandatowymi i zaape
lował do radnych o to samo, 
wykazując wyższość tej for
my, nad ordynacją proporc
jonalną.

/r ó ż /

Powstańcze
wspomnienia

W programie imprez 
związanych z obchodami 
Święta 3 Maja w naszym 
mieście znalazło się również 
spotkanie, zorganizowane 
dla uczczenia rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 
3 Maja i rocznicy wybuchu 
III Powstania Śląskiego, 
które odbyło się w klubie 
„Harcówka,, w Ligocie. Je
go inicjatorem było tamtej
sze Koło Związku Komba
tantów RP i Byłych 
Więźniów Politycznych. 
Uczestniczyli w nim wojsko
wi w stanie spoczynku, 
a także wdowy po zmarłych 
członkach Związku z Ligoty 
i sąsiednich dzielnic. Okoli
cznościowy referat o prze
biegu i roli III Powstania 
Śląskiego wraz z krótką cha
rakterystyką jego
przywódcy Wojciecha Kor
fantego wygłosił sekretarz 
koła Roman OLEŚ. Z kolei

prezes Zarządu Miejskiego 
Związku Konrad POTEM
PA omówił bieżącą sytuację 
organizacji oraz nakreślił 
główne kierunki jej działania 
/dążenie do zapewnienia jak 
najszerszej opieki i pomocy 
dla członków związku/. 
Wszyscy uczestnicy spotka
nia zostali ugoszczeni
pyszną wojskową
grochówką, a potem przy 
kawie był czas na wspomin
ki. Szczególne słowa uznania 
należą się władzom koła: Ta
deuszowi Klycie, Zygmun
towi Sajewiczowi i Józefowi 
Janikowi, którzy znaleźli 
czas, aby odwiedzić z osob
na każdego członka koła 
i zachęcić go do uczestnictwa 
w spotkaniu.

Po spotkaniu pozostał pe
wien niedosyt, mimo że cała 
impreza miała otwarty cha
rakter, trudno było dostrzec 
wśród zebranych kogoś 
z młodego pokolenia,
a szkoda, gdyż takie spot
kania mogłyby stanowić dla 
młodzieży cenną lekcję his
torii. J.R.

PIT za nami
Skończył się sezon PIT-

owy. Do Urzędu Skarbowe
go dotarło ponad 40 tys. 
zeznań podatkowych, z cze
go poczta dostarczyła ok. 
5 procent /i może jeszcze coś 
dostarczyć, bo formularz 
z Leszczyn dociera do ryb
nickiego Urzędu niejedno
krotnie przez 9 dni/.

Dobrze wypełnionych
oświadczeń było ok. 70 pro
cent. Urzędnicy Izby Skar
bowej sprawdzali oddawane 
druki i pomagali je popraw
nie wypełnić. Kasa, zwykle 
otwarta do godz. 13.00, pod 
koniec kwietnia była czynna 
do 18.00. 30 kwietnia do

godz. 19.00 przyjmowano 
zeznania wymagające udzie
lania wskazówek, a zeznania 
w całości wypełnione można 
było oddawać do godz. 
24.00. Po godz. 19.00
przyjęto 150 osób, z tego 50 
prowadzących działalność 
gospodarczą. Spóźnialscy 
nadal przychodzą po formu
larze.

Na poczcie przy ul. Kor
fantego nie było problemów 
z PIT-owcami - nie było ko
lejek, nie trzeba było
przedłużać pracy ani
zwiększać liczby
przyjmujących druki praco
wników. K.

Nauczyciel, żołnierz, harcerz.
Miłośnik ziemi i przyrody, literatury i historii. 
Nade wszystko zaś troskliwy wychowawca poko
leń młodzieży.

DR INNOCENTY LIBURA
Ziemi Rybnickiej, którą wybrał i ukochał, służył 
na miarę swych wielorakich talentów, troskliwie 
pochylając się nad każdym jej dobrem.
Profesorze, odchodząc zostawiasz nam swoje 
czułe ale i wymagające belferskie spojrzenie, wo
bec którego nikt nie może powiedzieć, że uczynił 
dość.
Przechodząc na wieczną wartę pozostawiasz 
przesłanie służby zawierające się w harcerskim 
CZUWAJ!

Prezydent Miasta Rybnika

S.P.
INNOCENTY LIBURA

Ur. 17.06.1901 r.
Dr filozofii, wychowawca pokoleń, działacz 

społeczny, uczestnik walk o niepodległość 1918, 
1920, 1939 r., harcmistrz, publicysta, kawaler 
wielu odznaczeń.

Zmarł 1.05.1993 r.
Uroczystość żałobna w kościele św. Antoniego
8 maja 1993 r. o godz. 11.30 o czym zawiada

miają pogrążeni w smutku
Żona, dzieci, wnuki

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Fontanna zamieniła się 
w mały amfiteatr

Foto: /pal/
►

Pierwszego maja na Rynku 
wystąpił ukraiński Zespół 
Pieśni i Tańca Narodowego 
z Trembowli, pod 
kierownictwem i w reżyserii 
Igora NIKOŁYSZEWA. 
Zespól działa przy Wyższej 
Szkole Muzycznej, tańczą 
studenci, śpiewają i grają 
w orkiestrze profesorowie. 
Oprócz ukraińskiego folkloru 
zaprezentowano nam "O sole 
mio”, a po polsku ”Cichą 
wodę” i kilka innych prze
bojów.

Foto: /pa l/

Świętowaliśmy ...
Najpoważniejszą częścią 

obchodów 3 Maja w Rybniku 
była msza św. w intencji Oj
czyzny, odprawiona przez ks. 
Alojzego KLONA w kościele 
pw. św. Antoniego. Do licznie 
zgromadzonych w kościele 
dołączył pochód, w którym 
spod Urzędu Miasta przybyli 
przedstawiciele władz miejs
kich, organizacji społecz
nych, wojska, policji, człon
kowie Związku Więźniów 
Okresu Stalinowskiego i har
cerze. Po mszy pochód, do 
którego dołączyli rybnicza
nie, przemaszerował na Ry
nek przy akompaniamencie 
orkiestry dętej Foto: /wack/

Rybnickie Zakłady Wy
robów Metalowych „Huta 
Silesia,, obchodzą w tym ro
ku jubileusz dwustuczter
dziestej rocznicy założenia.
O tym jakie jest dziś, a może
i jutro „Silesii,, rozmawiamy 
z dyrektor Janiną STO
KOWSKĄ, która pełni tę 
funkcję od 15 listopada 
ub. roku. W hucie pracuje 
jednak już lat dwadzieścia 
i nic, co dotyczy tego 
zakładu, nie jest jej obce.

- Pani dyrektor, dziewięć 
miesięcy temu przeprowa
dziłem rozmowę z ówczesnym 
dyrektorem huty inż. Fran
ciszkiem Plaskurą na temat 
sytuacji waszej huty w warun
kach funkcjonowania refor
my gospodarczej. Z  rozmowy 
tej wynikało, że w waszym 
zakładzie szykują się wielkie 
zmiany. Część z nich roz
poczęła się jeszcze zanim pani 
objęła stanowisko dyrektora 
tego zakładu, niektóre kon
tynuujecie dalej już pod pani 
kierunkiem. Czy w związku 
Z tym można powiedzieć, że 
już jest lepiej?

- Sytuacja nie zmieniła się 
diametralnie, ale już jest lep
sza. Realizacja programu re
strukturyzacji zakładu, 
o którym dziewięć miesięcy 
temu mówił inż. Plaskura, 
przebiega w dalszym ciągu. 
W marcu tego roku roz
poczęła działalność polsko- 
fińska spółka joint-venture 
"Ner C.o. - Sillesia" za
jmująca się produkcją grzej
ników, która w IV kwartale 
tego roku wypuści na rynek

Dyr. Janina STOKOWSKA

nowe grzejniki już według 
technologii fińskiej. Szefem 
tej firmy został mój poprze
dnik, inż. Fr. Plaskura. 
Piątego maja podpisujemy 
akt notarialny z holenderską 
firmą Van Leer, która w jed
nej z wolnych hal rozpocznie 
produkcję opakowań 
głównie beczek. Od pierw
szego lipca nasze zasoby 
mieszkaniowe, czyli 943 mie
szkań przejmuje Pracowni
cza Spółdzielnia Mieszka
niowa. Pozwoli to za
oszczędzić z naszego budże
tu pięć miliardów złotych 
rocznie. Jest to znaczna ulga 
dla budżetu huty. W III 
kwartale ma powstać spółka 
„Serwis C o m p a n y ", która 
będzie zaopatrywać w media 
energetyczne wszytkie firmy 
pracujące na bazie huty. Na 
ukończeniu jest też tworze
nie spółki transportowej. 
Rozpoczęliśmy wstępne roz
mowy z włoską firm Whirpo
ol-Philips w sprawie produk
cji sprzętu chłodniczego. 
Równolegle z tymi działa
niami prowadzona jest re
strukturyzacja wewnętrzna 
huty, która ma doprowadzić 
do jej pełnej rentowności.

Prowadzimy rozmowy 
z wierzycielami huty. 
Większość naszych długów 
jest tak rozłożona, że jes
teśmy je w stanie spłacać na 
bieżąco. Jak więc z tego wi
dać, nie jest jeszcze dobrze, 
ale już trochę lepiej.

- Czy sytuacja finansowa

pracowników huty też już jest 
lepsza? Co teraz produkuje
cie?

- Zarobki pracowników 
naszej huty nadal są niskie. 
Nasza sytuacja finansowa 
zależna jest od rynku, na 
którym się przecież realizuje. 
Odpadł nam rynek wscho
dni - jest on obarczony 
dużym ryzykiem, na które 
nas nie stać. Szukamy no
wych rynków zbytu, kieruje
my się na zachód. Nasze 
tradycyjne rynki są w Nie
mczech, Anglii, Włoszech, 
Holandii, Francji, Szwecji, 
Pd. Afryce itp. Ponad poło
wa produkcji naszej emalii 
idzie na eksport. Pracujemy 
nad nowymi technologiami 
i nową kolorystyką. Tu cie
kawostka - rynek niemiecki 
powraca do czegoś w rodza
ju zamierzonego prymitywi
zmu tak, że rynek krajowy 
jest tu bardziej wymagający.

W produkcji emalii jesteśmy 
potentatem. Dalej produku
jemy lodówki, które nie są 
jednak najnowocześniejsze. 
Właśnie wprowadziliśmy 
nową technologię półfreo
nową, zamiast blach lakiero
wanych stosujemy blachy te
flonowe. Wszystko to w za
kresie produkcji proekologicznej

proekologicznej - na tyle nas na razie 
stać. Ich jakość odpowiada 
cenie - są najtańsze w Polsce. 
Produkujemy także termosy 
12 i 24-litrowe. Są przydatne 
w działalności gastronomi
cznej, np. dla kolonii 
i stołówek.

- Jak kształtuje się zatrud
nienie?

- Z trzech i pół tysiąca 
załogi na początku ub. roku 
zostało dwa tysiące. Nie były 
to jednak zwolnienia grupo
we, a odbywało się to 
w sposób naturalny - część 
załogi odeszła na emerytury, 
część przeszła do nowo two
rzonych na bazie huty firm. 
Część zaś założyła własne 
warsztaty, np. z zakładu re
montowo-budowlanego hu
ty powstała spółka pracow
nicza, która pracuje na 
własny rachunek, my zaś 
dzierżawimy im pomieszczenia

pomieszczenia. W chwili obecnej nie 
przewidujemy wzrostu za
trudnienia, wszytkie jednak 
nasze działania zmierzają do 
ograniczenia zwolnień.

- Co stanie się z obiektami, 
które kiedyś były dumą huty, 
a teraz obciążają zakładowy 
budżet? Chodzi mi o dom kultury

kultury, basen, kiedyś bardzo 
popularny w Rybniku, znane 
nie tylko w Rybniku ośrodki 
wczasowe w Wiśle 
i Sompłatach?

- Dom kultury - duży 
obiekt i duży problem. W sa
li kinowej umieściliśmy 
swoją hurtownię, czynna 
tam też jest biblioteka 
zakładowa. Część pomiesz
czeń dzierżawimy różnym fi
rmom. Basen chcemy oddać 
miastu, które jednak się do 
tego nie „pali,,. Ośrodek 
wczasowy w Wiśle dzierża
wimy prywatnemu użytkow
nikowi, zaś ośrodek 
w Sompłatach na Mazurach 
prowadzimy sami, ponieważ 
potrafi na siebie zarobić i nie 
stanowi dla nas obciążenia. 
Jeśli jednak znajdą się na 
któryś z tych obiektów kup
cy, jesteśmy gotowi je sprze
dać.

- Był też kiedyś w Paru
szowcu klub sportowy „Sile
sia" blisko związany z waszą 
hutą - znany w całej Polsce 
Z sekcji basebalowej / popu
larny swego czasu na Śląsku 
palant/.

- I ta sekcja pozostała. 
W miarę naszych skrom
nych możliwości pomagamy 
im przetrwać te ciężkie czasy 
- dzierżawimy im nieodpłat
nie boisko i pomieszczenia.

Przy okazji rozmów o od
chudzaniu trzeba by jeszcze 
powiedzieć o tym, że zlik
widowaliśmy zakładową 
straż pożarną i stołówkę 
zakładową, które były dla 
nas dużym obciążeniem.

- W związku z jubileuszem 
waszego zakładu chciałaby 
pani pewnie przekazać coś 
waszej załodze.

- Tak! Przy okazji wizyty
„Gazety Rybnickiej,, w hu
cie „Silesia,, chciałabym po
wiedzieć, że skończyła się era 
fet i fajerwerków. Kiedyś 
było to dobre socjalistyczne 
przedsiębiorstwo i to co kie
dyś było jego dumą, dziś 
stanowi dla niego ciężar. 
Całej załodze huty „Silesia,, 
życzę rozsądku i spokoju, 
poprawy warunków finan
sowych, wyjścia z zapaści 
i ustabilizowanej
przyszłości.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał:
CZ. GOLIŃSKI

3

240-lecie H u ty  S ilesia

Bez fajerwerków

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Zdrowotny
konkurs

W środę 28 kwietnia na 
Małej Scenie Rybnickiej od
było się uroczyste zakończe
nie, trwającego od paździer
nika ubiegłego roku, konku
rsu oświaty zdrowotnej, zor
ganizowanego przez Tere
nową Stację Sanitarno-Epi
d e m i o l o g i c z n ą ,  
a odbywającego się pod 
hasłem „Zdrowie i Ty„.

Celem tego długotrwałego 
konkursu było udsokonale
nie form i metod szerzenia 
oświaty zdrowotnej wśród 
pacjentów oddziałów szpita
lnych i osób ich odwie
dzających. Do udziału zgło
siło się 17 oddziałów, 
których działalność ocenio
no w dwóch etapach: w gru
dniu roku ubiegłego 
i w kwietniu bieżącego. Ko
misja, w skład której weszli 
p r z e d s t a w i c i e l e  
wojewódzkiej i dwóch tere
nowych /rybnickiej i wo
dzisławskiej/ Stacji Sanitar
no-Epidemiologicznej, oce
niała zarówno stan sanitar
no-higieniczny oddziałów 
jak i zaangażowanie perso
nelu w działalność oświa
tową mającą na celu szeroko 
pojęte informowanie o zaga
dnieniach ochrony zdrowia 
i życia. Pod uwagę wzięto 
również sposób organizacji 
pracy oświatowej oraz jej fo
rmy i ciekawe pomysły.

Pierwsze miejsce komisja 
przyznała dwóm oddziałom 
Szpitala Obserwacyjno-Za
kaźnego w Bełku. Przedsta
wiciele tego szpitala odebrali 
główną nagrodę, którą sta
nowił kolorowy telewizor 
ufundowany przez Elektro
wnię „Rybnik,,. Drugie miej
sce zajął oddział dermatolo
giczny Szpitala Nr 1 w Ryb
niku /ul. 3-Maja/ , trzecie 
oddział ortopedyczno-ura
zowy Szpitala Nr 1 /ul. Ru
dzka/, czwarte oddział 
chorób dziecięcych szpitala 
z ul. Rudzkiej zaś piąte od
dział chorób wewnętrznych 
kobiet Szpitala Nr 2 /ul. 
Powstańców/. Trzy najlepsze

najlepsze oddziały szpitalne otrzy
mały również odtwarzacze 
video zakupione przez Urząd 
Miasta Rybnika, natomiast 
każdy ze zgłoszonych do 
konkursu oddziałów otrzy
mał płaskorzeźby ufundo

w ane i wykonane przez ar
tystę plastyka Zbigniewa 
SOLARSKIEGO. Wśród 
nagród znalazł się również 
radiomagnetofon i gra telewizyjna

Jedna z grafik, którymi 
obdarowano dobroczyńców.

Foto: wack

wizyjna, która trafi na od
dział dziecięcy szpitala na ul. 
Rudzkiej.

W części artystycznej fi
nału konkursu wystąpił 
gawędziarz Paweł DRA
GON i dzieci z przedszkola 
nr 9. Przedstawiciele Tere
nowej Stacji Sanitarno-Epi
demiologicznej fundatorom 
nagród wręczyli efektowne 
grafiki, dziękując za pomoc 
w zorganizowaniu konkur
su.

W uroczystm finale kon
kursu uczestniczył dyrektor 
rybnickiego ZOZ-u Ryszard 
KUFEL, oraz przedstawi
ciele biorących udział w kon
kursie oddziałów. Podobny 
konkurs odbył się również 
w Wodzisławiu.

Tekst i foto: wack

Od 26 do 29 kwietnia br. 
w I LO im. Powstańców 
Śląskich trwały egzaminy do 
wstępnej klasy ósmej. Podo
bnie jak w roku ubiegłym 
przystąpiło do nich ponad 
150 uczniów klas siódmych 
szkół podstawowych z Ryb
nika i okolicy. Dla nich 
gorączka egzaminów
wstępnych do szkół średnich 
rozpoczęła się ponad rok 
wcześniej niż dla tych 
uczniów, którzy próg szkoły 
średniej zdecydują się prze
kroczyć „normalnym,, try
bem - po ukończeniu klasy 
ósmej.

Pomysł klasy wstępnej na
rodził się, jak informuje 
mnie dyrektor szkoły Janina 
WYSTUB, na zjeździe To
warzystwa  Szkół
Twórczych. Wprowadziło 
go w życie 25 szkół w Polsce. 
Pierwsza wstępna klasa 
ósma w Rybniku istnieje od 
września ub. roku. 25 
uczniów zajęcia j. polskiego, 
matematyki, historii, wiedzy 
o społeczeństwie, informaty
ki, muzyki i wychowania fi
zycznego odbywa już w li
ceum. Pozostałe przedmioty 
z programu klasy ósmej 
zdają w macierzystych 
szkołach podstawowych in
dywidualnym tokiem nau
czania. Tam też otrzymują 
świadectwo ukończenia 
szkoły podstwowej, co jest 
warunkiem kontynuacji 
nauki w liceum.

Na ucznia, który wraz 
z rodzicami zdecydował się

na taką drogę własnej edu
kacji, spadają rzecz jasna 
dodatkowe obciążenia. Ko
nieczność łączenia nauki 
w dwóch szkołach wymaga 
od ucznia narzucenia sobie 
dyscypliny i ekonomicznego 
gospodarowania własnym 
czasem. Najważniejszą nowością

W skromnym pomieszcze
niu Szkoły Podstawowej nr 
21 w Rybniku-Niedobczy
cach mieści się MODELAR
NIA LOTNICZA i m . majo
ra pilota Brunona JANA
SA, lotnika z Niedobczyc, 
którego losy w czasie II woj
ny światowej związały aż do 
śmierci z polskimi formac
jami lotniczymi w Anglii. 
Modelarnia istnieje od 1968 
roku, założył ją i przez kilka 
lat prowadził pan JONA, 
a później instruktorem był 
w niej Jan FOKS. Przez 
ostatnie 6 lat modelarnię 
prowadzi Franciszek
KAŃCZOK /wcześniej
wspólnie z Janem KUCEM, 
przez ostatni rok - samodzie
lnie/. Modelarnia jest zrze
szona w Aeroklubie Rybnic
kim, którego opieka sprowadza

zdobył brązowy medal na mist
rzostwach Polski w klasie 
F 1 A, czyli klasie szybowców 
swobodnie latających. Jest 
to klasa, w której kontakt 
z modelarstwem lotniczym 
z reguły zaczyna młodzież, 
gdyż modele szybowców są 
najprostsze w konstrukcji.

Modelarze z Niedobczyc 
specjalizują się w budowaniu 
modeli w klasie F1E. Są to 
modele szybowców sterowa
ne mechanicznie. Rywaliza
cja sp o rto w a  w tej klasie 
modelarskiej polega na tym, 
że modele wypuszcza się do 
lotu ze zbocza górskiego pod 
wiatr, z reguły pięciokrotnie. 
O zwycięstwie decyduje 
długotrwałość lotu szybow
ca. Fakt, że zawody w klasie 
F1E rozgrywa się w górach, 
decyduje o nazwie - są to

Wylęgarnia mistrzów
Aleksander

tokarce.
Rduch przy 

Foto: wack

sprowadza sią do zapewniania jej 
podstawowych materiałów 
modelarskich.

Mało kto z rybniczan wie, 
że modelarnia w Niedobczy
cach jest prawdziwą wylęga
rnią mistrzów, w czym 
niewątpliwa zasługa jej ak
tualnego opiekuna - Fran
ciszka Kańczoka. On sam 
pierwsze modele latające 
zaczął tu budować w 13 roku 
życia, jeszcze pod opieką Ja
na Foksa. W 1980 roku zdobył

modele zboczowe.
Franciszek Kańczok jest 

niekwestionowanym królem 
tej dyscypliny modelarskiej 
w Polsce. Świadczy o tym 
tytuł mistrza Polski, zdobyty 
trzykrotnie pod rząd w latach 
1990 - 1992. Z jego doświad
czeń korzysta trzynaścioro 
uczniów, zrzeszonych w mo
delarni. Trzech najstarszych 
chodzi do szkół średnich, 
pozostali to uczniowie klas 
5-8 szkoły podstawowej. Razem

Razem tworzą najsilniejszą 
sekcję modelarską juniorów 
w Rybniku i jedną z najsil
niejszych w Polsce. 18-letni 
Sławomir MASARCZYK 
jest mistrzem Polski ju
niorów z 1991 oraz wicemis
trzem z 1992 roku. Ma na 
swym koncie zwycięstwo 
z aktualnymi mistrzami 
świata juniorów - kolegami 
z Nowego Targu, którzy 
swój tytuł zdobyli w 1991 r. 
w Rumunii. 17-letni Marcin

Szef sekcji Franciszek Kańczok /od  lewej/ i jego podopieczni: Aleksander Rduch, Andrzej Dudek, 
Sławomir Masarczyk, Patrycjusz i Joanna Bednorz Foto: wack

WYPIÓR na Mistrzostwach 
Polski w 1992 roku zajął trze
cie miejsce, a jego rówieśnik 
Andrzej DUDEK - czwarte.

Wszyscy trzej juniorzy 
swoje sukcesy zawdzięczają 
świetnym modelom swego 
instruktora. Budując własne 
modele szybowców, wyko
rzystują jego profile skrzy
deł, naśladują też inne para
metry szybowców mistrza.

Mistrzostwa Polski w mo
delarstwie zboczowym są 
rozgrywane od sześciu lat. 
Od 1989 r. rozgrywa się 
także mistrzostwa świata na 
przemian z mistrzostwami 
Europy w tej dyscyplinie. 
Najlepsi jak na razie są 
w niej Czesi, Niemcy oraz 
Austriacy. Nasi seniorzy 
/wśród nich Franciszek
Kańczok/ w roku ubiegłym 
w Czechach otarli się
o drużynowy tytuł mistrzów 
Europy, w którego zdobyciu 
przeszkodziło im pechowe 
zderzenie modeli w czasie 
lotu. W tym roku Mistrzost
wa Świata w klasie modeli 
zboczowych zostaną rozegra
ne w Krynicy Górskiej we 
wrześniu br. Obok Francisz
ka Kańczoka kandydatem na 
nie jest jego najlepszy junior - 
Sławomir Masarczyk. Za ich 
sukcesy trzymajmy kciuki. 
A przed tą najważniejszą im
prezą ich modele można 
będzie tradycyjnie obejrzeć 
na lotnisku w Gotartowi
cach 1 czerwca br. - w Dniu 
Dziecka.
GRZEGORZ WALCZAK

Gorączka egzaminów 
rozpoczęta

nowością przy takim trybie 
uczenia się, jest intensywna 
nauka języka obcego.
Zarówno w roku ubiegłym, 
jak i bieżącym jest to 12 
lekcji języka angielskiego ty
godniowo. Po stronie plusów 
- obok poszerzonego kursu 
języka obcego - należy zapi
sać zarówno stały kontakt 
z nauczycielami nowej 
szkoły, jak i wejście w nowy 
zespół koleżeński. A są to 
uczniowie ambitni, o ponad
przeciętnych zdolnościach, 
dla których ocena dostatecz
na jest szkolną porażką.

Tegoroczny egzamin do 
klasy wstąpnej w „Po
wstańcach,, składał się 
z czterech etapów: testu, ba
dającego uzdolnienia języ
kowe ucznia, przygotowane
go w MEN-ie, testów 
z języka polskiego i matema
tyki nadesłanych przez Kuratorium

Kuratorium Oświaty i Wycho
wania z Katowic oraz testu 
psychologicznego, który 
miał pomóc w rozpoznaniu 
zdolności intelektualnych 
ucznia, np. zdolności abstra
howania czy logicznego 
myślenia. W sumie był to - 
moim zdaniem - egzamin 
znacznie trudniejszy niż ten, 
z jakim spotykają się absol
wenci klas ósmych, starający 
się o przyjęcie do szkoły śre
dniej. Dawał on egzamina
torom wszechstronny wgląd 
w psychikę, umysłowość 
oraz stan wiedzy ucznia.

Kandydaci - co już nie jest 
ich winą - mieli problemy 
z prawidłowym rozwiąza
niem zestawów pytań z języ
ka polskiego i matematyki, 
gdyż kuratorium nadesłało 
testy wymagające znajo
mości materiału klasy ósmej, 
a nie, jak powinno być w tym

przypadku - siódmej. Jedno 
jest pewne - komisja kwalifi
kująca będzie miała duże 
problemy z wyborem najlep
szych 25 uczniów. Jeszcze 
przed podaniem wyników 
egzaminu było jasne, że po
dobnych klas - ze względu na 
poziom przygotowania kan
dydatów - można by utwo
rzyć kilka!

Zresztą szkoła ma takie 
plany na przyszłość. W maju 
nadejdzie odpowiedź z Ko
lonii w sprawie nauczyciela 
języka niemieckiego, roz
ważane są plany utworzenia 
klas z poszerzonym kursem 
języka francuskiego i hisz
pańskiego.

Jeden z nauczycieli prze
bywa na stypendium Fun
dacji im. St. Batorego w An
glii, po którym będzie mógł 
pilotować poszerzony pro
gram nauczania języka an
gielskiego. Wszystkie te 
działania zmierzają do zdo
bycia przez szkolę w naj
bliższej przyszłości statusu li
ceum, którego absolwent uzy
skiwałby maturę międzyna
rodową / I B / .  Tworzone 
obecnie klasy wstępne są

Tydzień PCK
W ostatnich dniach kwietnia 

Zarząd Rejonowy PCK w Ryb
niku zorganizował coroczną 
ESKULAPIADĘ - będącą oli
mpiadą wiedzy o zdrowiu i his
torii PCK. Konkurs odbył się 
w siedzibie PCK na ulicy Chrob
rego w dwóch etapach: najpierw 
do zmagań przystąpili ucznio
wie szkół podstawowych, 
później szkół średnich. W kate
gorii szkół podstawowych zwy
ciężyło Szkolne Koło PCK ze

ważnym etapem na drodze 
do liceum dwujęzycznego, 
a mamy w Polsce na razie 
tylko dwie takie szkoły śre
dnie: w Gdyni i w Warsza
wie. A gdy na egzamina
cyjną gorączkę spojrzeć z tej 
strony, nie można się nie 
cieszyć, że mimo znanych 
trudności wysiłki szkolnict
wa są zgodne z potrzebami 
społeczeństwa. Przynajm
niej tak jest w I LO w Ryb
niku.

GRZEGORZ WALCZAK

Szkoły Podstawowej nr 29 w Go
lejowie, którego opiekunką jest 
Hanna PASZEK, drugie miejsce 
zajęła szkoła nr 17 z Żor, trzecie 
inna żorska szkoła nr 13.

W kategorii szkół średnich 
pierwsze miejsce zajęło koło Te
chnikum Górniczego, prowadzo
ne przez Annę ZIMNĄ, drugie 
miejsce zajęty Liceum Sióstr 
Urszulanek zaś trzecie I LO im. 
Powstańców Śląskich.

8 maja przypada 165 rocznica 
urodzin Henryka DUNANDA 
założyciela  Czerwonego 
Krzyża, dlatego w dniach od 
2 do 9 maja obchodzony jest 
„Tydzień PCK,,. W tym czasie 
siostry PCK prowadzą zbiórki 
pieniędzy na rzecz osób potrze
bujących, natomiast 15 maja
o godz. 9.00 w parku na ulicy 
Chrobrego, Zarząd Rejonowy 
PCK organizuje coroczny fes
tyn, z którego dochód przezna
czony zostanie na kolonie letnie 
dzieci z rodzin o złej kondycji 
finansowej. W programie trady
cyjna już loteria fantowa, gry
i zabawy dla dzieci. PCK za
prasza do udziału również wszy
stkich ludzi o dobrym sercu.
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Kult św. Stanisława, Bis
kupa i Męczennika, ale zara
zem i Patrona Królestwa Po
lskiego zajmował od stuleci 
centralne miejsce w przebo
gatej liturgii kościoła pols
kiego, a jego szczególne nasi
lenie koncentrowało się 
w Krakowie. Wawel 
i Skałka, to dwa święte miej
sca - owiane tajemniczością 
punkty odniesienia dla kultu 
biskupa-męczennika.

Wedle tradycji św. Sta
nisław zginął z rąk króla 
Bolesława Śmiałego w roku 
1079 w kościele św. Michała 
Archanioła na SKAŁCE 
podczas sprawowania ofiary 
mszy świętej. 10 lat po śmie
rci ciało jego przeniesiono 
do katedry i z czasem po
grzebano  pośrodku
kościoła.

Od XIII stulecia relikwie 
świętego odbierają cześć na 
ołtarzu znajdującym się na 
środku katedry, a od XIV 
stulecia ołtarz ten funkcjo
nuje jako OŁTARZ OJ
CZYZNY /ARA PAT
RIAE/. Tutaj składano zdo
byte na wrogach trofea wo
jenne, tu również dziękowa
no za zwycięstwa i zanoszo
no modły o cudowne i nad
przyrodzone interwencje.

Trumna ze szczątkami św. 
Stanisława znajduje się pod 
wczesnobarokową konfesją, 
wzniesioną w XVII wieku 
przez znanego architekta 
Giovanni Trevano. Stąd od 
siedmiuset lat wyrusza co 
roku tradycyjna procesja 
z relikwiami św. Stanisława, 
zmierzając do kościoła na 
Skałce, miejsca śmierci 
świętego, a zarazem najstar
szego miejsca kultu biskupa- 
męczennika.

Tutaj w pielgrzymce 
przed koronacyjnej podążali 
nasi królowie, a akt ten trak
towano jako formę ekspiacji 
za zabójsto świętego. Tron 
polski był bowiem od XI 
stulecia obciążony Stanisła
wowym fatum.

A oto garść faktów i nie
domówień towarzyszących 
legendzie. Profesor Karol 
Estreicher, uważany za nie
pośledniego znawcę podwa
welskiego grodu, napisał
o Wawelu te słowa: „Góro 
święta! Góro mściwa! kto cie
bie zapragnął, znieważył, 
sprofanował, zawsze bywał 
ukarany. Czy wyliczyć tutaj 
różne przekleństwa, jakie 
oplotły się wokół dziejów 
twoich lat tysiąca? Żaden bis
kup krakowski imienia 
świętego patrona Wawelu no
sić nie może, jak również ża
den król, co to imię nosi, na 
tronie polskim się nie utrzy
ma. Wiedzieli o tym Pias
towie i pamiętały Jagiellony. 
Czy przypomnieć, że tego, 
kto za życia spocząć zaprag
nie w chłodnych podziemiach 
katedry, los potem ściga za
wistny? Wyznaczyli sobie 
miejsce i Stanisław 
Leszczyński i Stanisław Po
niatowski, lecz na Wawelu 
nie spoczęli.

Kiedyś dominikanin Paweł 
dokonał losu, gdyż każąc 
podniósł naukę przeciw Nie
pokalanemu  Poczęciu
i Świętym Pańskim obraził 
Patrona /Stanisława/, które
go szczątki katedra przecho
wuje. Padł wtedy martwy na 
kazalnicy wśród mnogiego lu
du, jako widomy znak wawel
skiej siły.

Koleją opatrzności wygna
ny został sromotnie z Wawelu 
i Wacław Czeski i Karol 
Gustaw..., a gdy Prusacy 
zrabowali skarbiec koronny 
w 1794 roku, wieść gminna 
niosła, że ten król pruski, 
który nogę na Wawelu po
stawi, spadnie z tronu i spra
wdziło się podanie na Wilhel
mie. Dosięgła zemsta 
wzgórza i Niemców, co tam 
się panoszyli, a dosięgła dzik
sza i straszliwsza niż kiedy
kolwiek,,.

8 maja świętem 
św. Stanisława,

Biskupa Męczennika 
Patrona Polski

Klątwa św. Stanisława 
i jego relikwiarz

Odnaleziono również
rękopisy, które wyjaśniały 
„Stanisławową Klątwę„
ciążącą nie tylko nad pol
skimi królami, lecz także bis
kupami krakowskimi.

U schyłku XVII stulecia 
poważono się zlekceważyć 
klątwę i biskupem w Krako
wie Stolica Apostolska no
minowała ks. Stanisława 
Dąmbskiego, dotychczaso
wego biskupa włocławskiego

W kasie pancernej skarbca 
katedralnego na Wawelu 
przechowywany jest
szczerozłoty relikwiarz na 
głowę św. Stanisława. To 
bezcenne dzieło sztuki 
noszone jest w corocznej 
procesji majowej /8  maja/ ku 
czci św. Stanisława, 
zmierzającej z Wawelu na 
Skałkę. Jest ono dziełem 
krakowskiego złotnika 
Marcina MARCIŃCA. 
Relikwiarz ten posiada 
kształt wielobocznej,
przebogato zdobionej puszki, 
przykrytej płaską kopułką, 
tworzącą formę pokrywy. 
Dekoracji dopełniają 64 
bezcenne kamienie szlachetne

włocławskiego. Przeniesiony z Włocław
ka do Krakowa w 1700 ro
ku, zmarł 15 grudnia tegoż 
roku nie objąwszy stolicy bi
skupów krakowskich. Nie 
pogrzebano go też w kated
rze wawelskiej, lecz 
w kościele św. św. Piotra 
i Pawła. I tak oto legenda 
o „Stanisławowej klątwie,, 
przetrwała całe wieki - a jak 
wiadomo z legendą się nie 
polemizuje, legendę się po 
prostu opowiada.

szlachetne, 102 perły i jeden czarny 
diament - rzadko spotykana 
o s o b l i w o ś ć  
krystalograficzna.

Wszystkie kamienie
wyłożone są na kopułce, 
pośrodku której znajduje się 
szklany otwór /oculus/, 
a przezeń przeziera czaszka 
św. Stanisława, ujęta
w dodatkowy, tym razem 
srebrny relikwiarz.

Zgodnie ze średniowieczną 
zasadą „ubi caput, ibi 
corpus,, /gdzie głowa, tam 
i ciało/, czaszka zawsze była 
najcenniejszą z relikwii - 
w tym przypadku
najcenniejszą w katedrze 
wawelskiej.

Przed miesiącem odwie
dziło mnie kilku rodowitych 
Austriaków. Najmłodszy 
z nich, co wyniknęło z roz
mowy, był w trakcie pisania 
szkolnej pracy semestralnej 
z literatury niemieckiej. Za
proponowałem wtedy 
nieśmiało, by napisał coś 
o Józefie Eichendorffie. Jak 
się okazało trafiłem w dzie
siątkę, gdyż ten pochodzący 
z Górnego Śląska niemiecki 
poeta jest uwzględniony w li
cealnych programach języka 
niemieckiego w Austrii. Mój 
gość nie wiedział, że Eichen
dorff urodził się w Łubowicach

ABECADŁO
RZECZY

ŚLĄSKICH

Łubowicach koło Raciborza, więc 
kiedy dałem hasło krótkiej 
naukowej wycieczki do tej 
miejscowości, cała grupa 
przyjęła to z zadowoleniem. 
Starałem się opowiedzieć 
o Eichendorffie jako o po
staci mogącej być przedmio
tem niemiecko-polskiego 
pojednania na Śląsku. Bo 
przecież literatura /wiele 
utworów Eichendorffa jest 
przetłumaczonych na język 
polski/ czy muzyka chóral
na /do wielu wierszy tego 
poety napisano muzykę 
z przeznaczeniem na chóry/ 
zbliża ludzi i ubogaca, po
magając szukać tego co 
łączy, a nie co dzieli.

Dojeżdżając do celu, mija
liśmy małe i wysprzątane 
wioski. Nagle za zakrętem 
pokazał się kościół parafial
ny w Łubowicach. Za nim, 
jakieś 300 metrów, pośród 
starych drzew sterczą ruiny 
pałacu Eichendorffów, gdzie 
urodził się poeta. Miejsce to 
jest bardzo dobrze oznako
wane, jest wiele polsko- i nie
miecko-języcznych tablic in
formujących o historii i prze
znaczeniu poszczególnych 
miejsc. Troskliwą rękę gos
podarza widać na terenie 
starego cmentarza i nowego 
kościoła. Na probostwie zaś 
urządzono i udostępniono 
zwiedzającym „Izbę Pamięci

Witek przebywa na Od
dziale Okulistycznym w ryb
nickim „Juliuszu,,. Ma 17 
lat. Na oddział doprowa
dziła go pilność w odrabia
niu pracy domowej. Miał 
bowiem wykonać doświad
czenie chemiczne. Zmieszał 
rtęć z jodem i jak to sam 
fachowo ujął, „wydzielone 
ciepło spowodowało sublimację

Relikwiarz na głowę św. Stanisława

Po raz kolejny zabrzmi 
w Rybniku muzyka folko
wa. Folk-spotkania będą 
trwały 14 i 15 maja, a kon
certy będą rozpoczynać się
o godz. 18.00.

W pierwszym dniu tzw. 
„celtyckim,, gwiazdą wie
czoru będzie irlandzko-nie
miecki zespół KESH and 
KERRY. Ta znakomita 
grupa koncertowała w wielu 
krajach Europy i prezentuje 
bardzo wysoki poziom ar
tystyczny. Ich program obej
muje irlandzką muzykę roz
rywkową i taneczną, a także 
obrazujące codzienność son
gi i ballady. Piosenki śpiewa 
znany pieśniarz, gitarzysta
i songwriter z Belfastu - Aa
ron SHIRLOW. Festiwal 
rozpoczną gospodarze, czyli 
grupa CARRANTUOHILL

W TZR

Spotkania folkowe po raz trzeci
CARRANTUOHILL- zespół już znany i ce
niony daleko poza granica
mi naszego kraju.

W dniu drugim wystąpią 
także 2 zespoły: wielce orygi
nalna grupa „ZAKOPIA
NY„ z Zakopanego oraz 
„VARSOVIA MANTA,, 
z Warszawy - kapela wokal
no-muzyczna prezentująca 
folklor krajów andyjskich, 
głównie muzykę ludową Bo
liwii, Peru i Ekwadoru. Gru
pa ma za sobą 3-krotne tour
nee po krajach Europy Za
chodniej, dwa tysiące kon
certów w największych sa
lach koncertowych kraju,

filharmoniach, teatrach, do
mach kultury i kościołach, 
a także pierwsze nagrania 
płytowe. Grają na takich in
strumentach jak quena, za
mpona, tiple, ronrco, cha
rango, bombo itp.

Dodać należy, że imprezie 
patronuje Ambasada Irlan
dii w Warszawie. A cieka
wostką jest to, że po raz 
pierwszy w Rybniku będzie 
można degustować najsłyn
niejsze w Europie irlandzkie 
piwo „Guiness,,.

Kasa teatru sprzedaje bi
lety na poszczególne dni, 
oraz nieco tańsze karnety na 
oba dni festiwalu.

Józefa Eichendorffa,,.
To co zobaczyliśmy w Łu

bowicach przekraczało na
sze wszelkie oczekiwania. 
Miałem więc być z czego 
dumny przed moimi zagra
nicznymi gośćmi. Nastrój 
ten jednak szybko prysnął, 
kiedy podczas zwiedzania 
owej Izby Pamięci pojawił 
się między nami jakiś młody 
ksiądz, prawdopodobnie 
proboszcz. Słysząc obcy 
język zbliżył się do nas 
i przywitał po niemiecku: 
„Witam na niemieckim 
Śląsku!,,. Oniemiałem z za
skoczenia, co pewnie zauważył

austriaccy goście. Zastanawialiśmy 
się później, jaki ma sens do 
nazwy „Śląsk,, dodawać 
określenie " niemiecki,,, bo 
przecież „Śląsk to Śląsk,,. 
Prastara słowiańska i pias
towska dzielnica. Ciężko mi 
było w języku obcym wy
jaśnić tak zawiły problem. 
Stwierdziłem tylko, że od ki
lku lat w Polsce ponownie 
zapanowała wolność słowa, 
dlatego można mówić wszy
stko, także podobne szkod
liwe i burzące klimat zgody 
niedorzeczości.

W drodze powrotnej moi 
goście żartowali sobie, para-

Eichendorff 
- dzieli czy łączy

zauważył nasz nowy przewod
nik. Nie zrobiło to jednak na 
nim większego wrażenia, 
a mimo iż przedstawiłem się 
po polsku, do końca spot
kania mówił wyłącznie po 
niemiecku. Pewną nienatu
ralność tego zdarzenia zau
ważyli również moi austriaccy

parafrazując wcześniejszą roz
mowę z proboszczem: „No, 
to jutro trzeba już opuścić 
ten „niemiecki,, Śląsk 
i wrócić do „austriackiego,, 
Tyrolu, a następnym wyjaz
dem będzie urlop we „włos
kiej,, Toskanii,,.

MAREK SZOŁTYSEK

W tym miejscu w Łubowicach jeszcze przed II wojną 
światową stał zamek, zniszczony podczas działań frontowych, 
a w latach powojennych popadający w coraz większą ruinę. 
Tam urodził się niemieckojęzyczny poeta romantyczny Józef 
Eichendorff /1788-1857/. Ruiny te, jak i otaczający je park, 
zostały gruntownie wysprzątane i udostępnione zwiedzającym 
staraniem powstałego w 1989 roku Łubowickiego 
Towarzystwa Miłośników Józefa von Eichendorffa.

/foto-szoł/

Ci wspaniali 
chłopcy

sublimację jodu i gwałtowny 
wzrost ciśnienia,, - czyli 
wszystko wybuchło. Teraz 
Witek ma poparzoną twarz 
i przez jakiś czas będzie ko
rzystał tylko z jednego oka. 
Żałuje, że zakorkował na
czynie /inaczej eksplozji by 
nie było/ ale jednocześnie 
cieszy się, że zakorkował je

lekko - gdyby zatyczka nie 
wyskoczyła, rozprysnąłby 
się mu pewnie w twarz szkla
ny pojemnik, a nie tylko che
miczna mikstura.

Przez chwilę rozmawia
liśmy o ekplozjach. Witek 
oświadczył mi wówczas, że 
„mężczyźni lubią się bawić 
materiałami wybu-chowy
mi„. No cóż, mężczyźni, ba
wcie się, ale ostrożnie. 
Niektórzy pirotechnicy mylą 
się tylko raz...

K.

Rozwiązanie konkursu
,,T rzy  sławne 

kon ie,,
Bezpłatny kurs jazdy konnej ufundowany przez 

sekcję jeździecką RKS „Energetyk,, w Stodołach wyloso
wała Małgorzata Papalska, Rybnik, ul. Różańskiego 9a. 
Skierowanie na kurs prosimy odebrać w redakcji.

9.05.1993 r.

IMIĘ I NAZWISKO 

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

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



U prow adzen ie i  zab ójstw o  ch łop ca

Policja aresztowała sprawcę
Policja ujęła sprawcę 

uprowadzenia i zamordowa
nia 5-letniego Mariana P. 
z Palowic. 28 kwietnia do
mniemany sprawca uprowa
dzenia chłopca wskazał
w obecności prokuratora 
miejsce ukrycia zwłok dziec
ka. Znaleziono tam zakopa
ne w lesie ciało Mariana P. 
Jak wykazała sekcja zwłok, 
śmierć nastąpiła na skutek 
uduszenia. 29 kwietnia Pro
kuratura Rejonowa w Ryb
niku zastosowała wobec po
dejrzanego o uprowadzenie 
i zabójstwo chłopca areszt 
tymczasowy.

Domniemany sprawca 
jest 35-letnim mieszkańcem 
Palowic. Jak powiedział pro
kurator rejonowy Piotr 
GOJNY, bliższe szczegóły 
prowadzonego postępowa
nia objęte są tajemnicą śledz
twa. Prokuratura oczekuje 
obecnie na szczegółowe wyniki

wyniki sekcji zwłok, przepro
wadzonej przez Zakład Me
dycyny Sądowej Śląskiej 
Akademii Medycznej.

Z wyjaśnień podejrzanego 
wynika, że motywem upro
wadzenia dziecka była chęć 
wyłudzenia okupu w wyso
kości 25 tys. dolarów USA. 
Motywy dokonania
zabójstwa są obecnie wy
jaśniane przez prokuraturę 
i za wcześnie jest, by można 
było się na ten temat wypo
wiadać.

Kontynuowane są inten
sywne czynności śledcze, 
których termin zakończenia 
trudno przewidzieć. Nie zna
ne są jeszcze wyniki wszyst
kich szczegółowych badań, 
które mogą być decydujące 
dla śledztwa. O dalszych lo
sach tej sprawy będziemy in
formować czytelników „Ga
zety Rybnickiej,,, gdy tylko 
będzie to możliwe.

/jak/

Spółka z o.o.
„PIOTROWSKI i SKA„
Rybnik, ul. Sobieskiego 19/21 

tel. 210-63, 216-35
oferuje po atrakcyjnych cenach 

HURTOWĄ I DETALICZNĄ 
SPRZEDAŻ KONSERW 

produkcji
ZAKŁADÓW MIĘSNYCH 

___________ W DĘBICY__________

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, tel. 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"

p u 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 telewizji 
satelitarnej, kamer video wszystkich typów, 

elektronicznych klawiszowych instrumentów muzycznych. 
Linię kredytową obsługuje Górnośląski Bank 

Gospodarczy SA - filia Boguszowice.

KUPON KONKURSU ŻUŻLOWEGO "GR"

ROW RYBNIK STAL • FARBP0L GORZÓW

Program kanału „EF„ 
telewizji kablowej

Piątek - 7.05.1993
początek - 18.45
- rozstrzygnięcie konkursu z poprzedniego tygodnia -
- magazyn publicystyczny „Tutaj,,, a w nim: relacja 

z otwarcia wystawy upamiętniającej 72 rocznicę III-go 
Powstania Śląskiego i relacja z I-ej Niedobeckiej Wiosny 
Teatralnej

- program informacyjny „E F/ NEWS” , a w nim: o ob
chodach świąt 1-go i 3-go Maja, ostatniej sesji Rady 
Miejskiej Raciborza, obchodach Dnia Strażaka w Rybniku, 
strajku nauczycieli, rozmowa z Komendantem Rejonowym 
Policji w Rybniku

- ogłoszenie konkursu
Sobota - 8.05.1993
12.00 - powtórka piątkowego programu
Poniedziałek - 10.05.1993
20.00 - KINO HIT - polski film fab. „Wilcze echa,, - reż. 

Andrzej Ścibor-Rylski
Środa - 12.05.1993
10.00 - powtórka filmu z poniedziałku

KRONIKA POLICYJNA

Do „Tęczowej„ po gorzałkę
W nocy z 26 na 27 kwietnia 

włamano się do kawiarni 
„Tęczowa,,. Sprawca po wybi
ciu szyby skradł wódkę, papie
rosy i inne przedmioty wartości 
ok. 6,5 mln zł.

Przedszkolaki bez obiadu
Do przedszkola nr 23 przy 

ulicy Górnośląskiej włamano się 
w nocy z 27 na 28 kwietnia. Po 
podważeniu i wypchnięciu okna 
sprawcy skradli dwa radiomag
netofony, kalkulator, wędliny 
i mięso o wartości 4 mln zł.

Altankowe włamania
W ostatnim czasie policja za

notowała serię włamań do al
tanek na ogródkach działko
wych. Spowodowane straty były 
stosunkowo poważne jak na ten 
typ przestępstw.

27 kwietnia wieczorem miało 
miejsce włamanie do altanki na 
terenie ogródków działkowych 
Elektrowni Rybnik. Skradziono 
narzędzia wartości 1,6 mln zł. 
Natomiast z altanki okradzionej 
29 kwietnia zginęły radio turys
tyczne, lornetka i grzejnik elekt
ryczny wartości 1,7 mln zł.

Kop za 5 mln
30 kwietnia o godz. 1.00 na 

ulicy 1 Maja w pobliżu restaura
cji, pijany mieszkaniec Rybnika 
/2,56 prom. alkoholu/ kopnął 
umyślnie drzwi zaparkowanego 
tam samochodu „Polonez,, po
wodując wygięcie blachy. Straty 
oszacowano na 5 mln zł. Jak 
widać sprawca minął się z po
wołaniem - z takim kopem powinien

powinien zostać piłkarzem.
Samobójstwo w łazience

29 kwietnia na ulicy Dworek 
mieszkająca tam kobieta zna
lazła zwłoki swojego brata. 
Mężczyzna powiesił się w łazien
ce na pasku. Policja wykluczyła 
udział osób trzecich.

Żukiem w rower
29 kwietnia na ulicy Podmiej

skiej samochód żuk potrącił 
jadącego z przeciwnej strony 39-
letniego rowerzystę. Doznał on 
złamania żebra i lewej łopatki 
oraz rany lewego stawu łokcio
wego.

Pies na video
3 maja wieczorem włamano 

się do domku jednorodzinnego 
przy ulicy Raciborskiej w Rzu
chowie. Sprawca wybił szybę 
w łazience i skradł magnetowid. 
Użyty przez policję pies tropiący 
znalazł to urządzenie porzucone 
po przeciwnej stronie jezdni. 
Straty spowodowane włama
niem wyniosły 1,5 mln zł.

Tego samego wieczora miało 
miejsce włamanie do innego do
mu przy tej samej ulicy w Rzu
chowie. Tym razem włamywacz 
wziął zegarek ręczny „Seiko,,, 
portfel z gotówką w wysokości 
15 tys. zł oraz klucze do re
stauracji „Widok,,. Straty wy
niosły 715 tys. zł.

Wypadek na torach
3 maja o godz. 17.00 na stacji 

Rybnik-Piaski pociąg osobowy 
relacji Rybnik-Pszczyna naje
chał na 35-letniego mężczyznę, 
który wy skoczył z tego pociągu. 
Poszkodowany w wyniku wypa
dku doznał obcięcia obu nóg 
i przebywa w szpitalu miejskim 
nr 1 w Rybniku.

wpisz ilość  punk tów

ta
U

o

fi

o

R Y B N I C K AGAZETA

W  ra zie  p o trz 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 7 do 13 maja od godz. 20.00 do 
8.00 dyżuruje apteka „Pod orłem,,, Boguszowice Osiedle 17B.

Nowe sklepy
* Na ul. Gliwickiej /nieda

leko od ul. Sobieskiego/ ot
warto sklep bardzo specjali
styczny - same okulary prze
ciwsłoneczne! /Ciekawe, co 
będą sprzedawać zimą?/

* Trochę mniej oryginalny

asortyment /mięsa - wędli
ny/ proponuje nowy sklep 
w „bloku,, przy Pl. Wolności

* „Modny pan,, otworzył 
podwoje przy Reja.

* Także „Wszystko dla 
mężczyzny,, można kupić 
u zbiegu Zamkowej i Kor
fantego, na I piętrze

* „Wideotekę - wideo-
tubę„ otwarto przy ul. Stro
mej K.

REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO 
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI 
w Rybniku przy ul. Górnośląskiej 19

o g ła sz a  p rze ta rg  n ie o g r a n ic z o n y

na kompleksowe wykonanie zaplecza technicznego w Ryb
niku przy ul. Pod Lasem. Obiekt przewidziany jest do 
realizacji w cyklu 3-letnim. Dokumentacja projektowo-kosz
torysowa z określeniem zakresu robót znajduje się do wglądu 
w Dziale Inwestycji przedsiębiostwa. Warunkiem uczestnictwa 
w przetargu jest:

* przedłożenie kosztorysów szczegółowych dla obiektów 
posiadających pełną dokumentację projektowo-kosztory
sową

* przedłożenie kosztów wskaźnikowych dla pozostałych 
obiektów wchodzących w skład zadania

* określenie pełnego kosztu realizacji zaplecza w oparciu 
o punkt 1 i 2

* wpłacenie wadium w wysokości 1 procent na dzień przed 
rozpoczęciem przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 24.05.93 r. o godz. 10.00 
w świetlicy przedsiębiorstwa.

Warunki płatności: BANK ŚLĄSKI w Katowicach II 
Oddz. Rybnik nr 312738-589.

MINI GIEŁDA
Ceny z bieżącego tygodnia

M IĘSO schab woł. ex. szynka wp. got.

Powstańców 16 54 52 99
PIOTROWSKI 53,8 — 94,4
HERMES 55 — 102

O W O C E jabłka pomarańcze banany

Powstańców 24 8 16 14

św. Jana 13 8-14 16 15

Miejska 3 15 15 8-20

S P O Ż Y W C Z E masło cukier jajko

RYNKOWY 8,5 9 1,45

Delikatesy, ul. Miejska 9 9,5 ...

HERMES 8,5 9,5 1,55

W A L U T Y dolar marka korona czeska

Powstańców 8 16300/16600 10200/10300 550/570

Delikatesy, ul. Miejska 16350/16500 10250/10300 560/570

HERMES 16350/16500 10250/10300 555/570

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5
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Monika Bobrowska 
wicemistrzynią Polski

Zakończyły się 45 Szachow
e Mistrzostwa Polski Ko

biet, które w dniach 18 kwie
tnia - 2 maja br. rozegrano 
w Lublinie. Znakomicie spi
sała się w nich Monika BOB
ROWSKA, zawodniczka 
RMKS Rybnik. Zajęła dru
gie miejsce, ustępując jedynie 
Barbarze KACZOROWS
KIEJ - mistrzyni Polski 
w szachach na 1993 r.

Zawody były niezwykle 
emocjonujące. Monika była 
najmłodszą /ma obecnie 
piętnaście lat/ wśród 14 naj
lepszych polskich szachis
tek, co nie znaczy, że rywalki 
do tytułu mistrzyni mogłyby 
ją lekceważyć - choćby po jej 
ubiegłorocznym 4 miejscu, 
uzyskanym w tychże zawo
dach mistrzowskich. Po zna
komitym starcie, po 4 wy
granych partiach - m. in. 
z byłymi mistrzyniami Pol
ski Krystyną
DĄBROWSKĄ, Barbarą 
K A C Z O R O W S K Ą  
i Czesławą GROCHOT, 
Monika stała się jedną z fa
worytek turnieju. Niestety, 
w szóstej rundzie rybniczan
ka przegrała z Dominiką 
TUST z Łodzi, zrównała się 
z nią Barbara Kaczorowska 
i obydwie na przemian pro
wadziły do dziewiątej rundy 
turnieju. Zwyciężyła ostatecznie

W poprzedniej edycji na
szego konkursu tylko kilka 
osób wytypowało
zwycięstwo drużyny ROW-
u w meczu wyjazdowym 
z Unią Leszno. Większość, 
jak się okazało, całkiem słu
sznie przewidywała
zwycięstwo gospodarzy. 
Unia Leszno wygrała 
z ROW-em 56:34. Taki wy
nik meczu wytypowali Bo
gusław NOSAL i Robert 
GĘGOTEK. Kilka osób bli
skich było szczęścia, wpi
sując na kuponach wynik 
55:35 bądź 57:33. Szczęśli
wym laureatem naszego

ostatecznie Kaczorowska po wy
graniu dwóch ostatnich par
tii, uzyskując 9,5 punktu 
w turnieju. Drugie miejsce dla 
Moniki Bobrowskiej /8 ,5  
p ./, trzecie dla Lilianny LE
SZNER /8 ,5 p ./

Dzięki zdobytym punk
tom Monika uzyskała 
pierwszą normę do tytułu mi
strzyni międzynarodowej, zo
stawiając za sobą zawodni
czki, które już dawniej zdo
były ten ceniony tytuł /m . in. 
Czesławę Grachot czy 
ubiegłoroczną mistrzynię 
Polski Krystynę
Dąbrowską/. Jako najlepsza 
wśród juniorek otrzymała 
nominację do reprezentacji 
Polski na Mistrzostwach 
Świata Juniorek do lat 20-tu 
w szachach. Zostaną one ro
zegrane jesienią br. w Kal
kucie /Indie/.

Młodość, pracowitość, ta
lent zaowocowały kolejnym 
sukcesem Moniki, cieszy 
fakt, że rybniczanka nie stoi 
w miejscu, że jej 
umiejętności prawidłowo są 
rozwijane. Zapewne to nie 
ostatni jej sukces. Teraz cze
ka wielki świat turniejowych 
zmagań wśród światowej 
czołówki. Powodzenia, Mo
niko!

GRZEGORZ WALCZAK

konkursu w drodze losowa
nia został Robert GĘGO
TEK. Trzy bilety na imprezy 
żużlowe organizowane przez 
K.S. ROW prosimy odebrać 
w naszej redakcji.

W najbliższą niedzielę 
9 maja o godz. 15.30 
drużyna ROW-u Rybnik 
zmierzy się na własnym torze 
ze Stalą - Farbpol Gorzów. 
Czekamy na konkursowe 
kupony, które do redakcyj
nych skrzynek wrzucać na
leży najpóźniej pół godziny 
przed rozpoczęciem meczu.

Kupon na stronie 5/6

Swój ostatni wyjazdowy mecz 
ligowy z Unią Leszno drużyna 
ROW-u Rybnik przegrała 34 
: 56. Zbyt duża to porażka, 
zważywszy, że był to jeden z tych 
pojedynków, które można było 
wygrać, a jeśli przegrać to kilko
ma punktami. UNIA na pewno 
nie wygrała tego meczu lepszym 
sprzętem lecz umiejętnościami 
i taktyką. Rybniczanie pojechali 
bardzo nierówno; w jednych 
wyścigach walczyli z werwą do 
samej mety, w innych oddawali 
rywalom pole bez walki. Kilka 
wyścigów rozegrali rybniczanie 
z prawdziwą wirtuozerią: w 11 
na drugim łuku Bem i Musiolik 
wzięli w obroty Krakowskiego 
i po „ataku skrzydłami,, zosta
wili go zszokowanego daleko 
z tyłu. Najpiękniejszy był jednak 
chyba bieg 15, choć o niczym już 
właściwie nie decydował. Po wy
granym starcie na prowadzenie 
wysforował się Dariusz Fliegert, 
drugi był znakomity technik 
Roman Jankowski, natomiast 
na trzecim wylądował Filip Ber
ge. Początkowo nic wielkiego się 
nie działo. Filip jednak konsek
wentnie odrabiał straty i z cza
sem zaczął się Jankowskiemu 
dobierać do skóry, zaatakował 
odważnie po wewnętrznej 
i przepchnął się na drugą lokatę. 
Leszczynianin nie zrezygnował 
i szarżując po dużym łuku wy
przedził francuskiego żużlowca. 
Na kolejnym łuku Jankowski 
znów pojechał środkową częścią 
łuku, co wykorzystał Filip, ucie
kając mu tuż przy krawężniku, 
dzięki czemu przy wyjściu z łuku 
mógł z powodzeniem przytrzy
mać Jankowskiego, wychodząc 
na drugą pozycję za Darkiem 
Fliegertem. Byli to bez wątpie
nia dwaj najlepsi zawodnicy ry
bnickiej drużyny w tym meczu.

Starszy z braci Fliegertów po 
raz pierwszy w tym sezonie poje
chał na swoim poziomie. Szyb
kie starty i znakomite rozgranie 
pierwszego łuku przyniosło 
konkretne efekty: 12 punktów

Z okazji 240-lecia istnienia 
Rybnickich Zakładów Wy
robów Metalowych, działająca 
nieco krócej, bo od lat 12, 
zakładowa sekcja skatowa „Si
lesia Rybnik,, w sobotę 1 maja 
zorganizowała ósmy już z kolei 
turniej skatowy „Metalowiec 
’93„, jako że niedawno pracow
nicy przemysłu metalurgicznego 
obchodzili swoje święto patro
nalne.

W sali OZR RZWM przy 66 
stolikach zasiadła rekordowa 
ilość 264 zawodników z całego 
regionu, którzy wzięli udział 
w czteroseryjnym turnieju skła
dającym się z 36 rozdań. Do gry

Żużlowy konkurs „GR"

 NAJKRÓCEJ .. .  Na sesji 5 maja 1993 r. 
RADA MIASTA POSTANAWIŁA:

3-majowe dekoracje pojawiły  
się w „Delikatesach,,, przy Pl. 
Wolności, na budynku „Świerk
lańca,,, w zakładzie szklarskim 
przy ul. Rynkowej i w „Raju 
dziecka,, przy Rynku. Niestety, 
już drugiego maja w „Raju dzie
cka,, w sam środek dekoracji 
spadła dmuchana łódka, ni
wecząc cały efekt.

Pojawiły się też flagi na bu
dynkach mieszkalnych, zwłasz
cza przy ul. Kościuszki.

☆  ☆  ☆
Rybniczanie nie boją się dziu

ry ozonowej - w upalne dni 
wylegli na Rynek, najczęściej 
roznegliżowani i bez prze
ciwsłonecznych okularów. N a
wet małych dzieci nie chowano 
w cieniu. Zapytani rodzice 
stwierdzali, że wcale się nie 
przejmują zwiększonym pro
mieniowaniem. Pracownica 
sklepu „Yves Rocher,, zau
ważyła, że klientów pytających
o kosmetyki z filtrem było jed
nak w ciągu tych kilku dni zna
cznie więcej. Przybyło ich też 
w drogerii „Sanitas,,, ale tam 
sprzedawczyni powiedziała 
nam: „Zaczął się letni sezon,
i ludzie robią takie zakupy, czy 
jest dziura ozonowa, czy nie,,.

1. W Uchwale Rady Miasta Nr 254/XXXII/92 z dnia 16 grudnia 
1992 r. w sprawie opłat za parkowanie pojazdów dokonać zmiany 
punktu II nadając mu następującą treść:

„II. Przeznaczyć przylegający do placu targowego parking/wjazd 
od ul. Młyńskiej/ na parking dla handlowców, na którym ustala się 
następujące opłaty parkingowe:

1/ w dni targowe /środa i sobota/

Rodzaj pojazdu Opłata

Samochody osobowe 
Samochody dostawcze 
Samochody ciężarowe 
/ powyżej 3,5 t ciężaru 
całkowitego/ i autobusy

20.000.-
30.000. -
50.000. -

2 /  w pozostałe dni: 

Rodzaj pojazdu
Godziny 

6.00 - 18.00
Godziny 

18.00 - 6.00

Samochody osobowe 10.000.-
Samochody dostawcze 20.000.-
Samochody ciężarowe 30.000.-
/pow.3,5 t. ciężaru 
całkowitego i autobusy/

20.000. -
40.000. -
60.000. -

3 /  Parking podlega oznakowaniu w sposób przyjęty dla znaków 
drogowych z treścią „Parking płatny, nie strzeżony - dla handlowców", 
z podaniem wysokości obowiązujących opłat"

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 10 maja 1993 r. po uprzednim 
jej opublikowaniu w prasie lokalnej.

Rybniczanin 
z mistrzowskim tytułem
i cztery indywidualne 
zwycięstwa. Filip Berge też 
jeździł bardzo ładnie, nieustan
nie szukając na torze przyczep
ności i nie rezygnując z walki. 
Zdobył 7 punktów i wprawił 
w zdumienie leszczyńską pub
liczność, bo kto mógł przypusz
czać, że Roman Jankowski 
może na własnym torze przegrać 
z nieznanym Francuzem.

Mniej szczęścia miał w Lesz
nie młodszy z braci Fliegertów - 
Krzysztof, który w niezawinio
nej przez siebie kolizji doznał 
złamania dwóch kości 
śródręcza, co spowoduje kilku
tygodniową przerwę w startach. 
Szkoda, bo Krzysztof rozpoczął 
sezon bardzo udanie, zdoby
wając w ekstraklasie jak na swój 
wiek i rybnickie warunki, sporo 
punktów. Taki jest już ten sport, 
że kontuzje przytrafiają się cza
sem w najmniej odpowiednich 
momentach. W niedzielnym me
czu ze Stalą Gorzów wystartuje 
w jego miejsce Oleś lub Fojcik; 
zadecydować mają treningi. 
Czegóż od jego następcy można 
wymagać, skoro będzie to dla 
niego właściwie pierwszy po
ważny start w tym sezonie. Nie
stety, praca z młodzieżą wciąż 
kuleje, choć jak twierdzi kierow
nik sekcji żużlowej Piotr M at
loch w klubie robi się wszystko, 
by zapewnić młodzieżowcom 
i chłopcom ze szkółki sprzęt, by 
mogli po prostu trenować. 
Myślę, że to właśnie tym 
młodym ludziom potrzebna jest 
konkretna pomoc, bo rozpoczy
nający karierę młody zawodnik 
nie ma jak zarobić na swoje 
utrzymanie.

Inna sprawa z zawodnikami, 
którzy podpisali zawodowe 
kontrakty. Niemniej w Lesznie

Mirosław Korbel wystartował 
na nowym „GM-ie„ zakupio
nym przez władze miasta, 
a który trafił w jego ręce za 
przyzwoleniem całego zespołu, 
jak poinformował mnie również 
Piotr Matloch.

Mirosław Korbel zdobył 
w tym meczu 5 punktów, na 
starym silniku Korbela jeździł 
w tym meczu Dariusz Fliegert. 
Komentarz jest chyba zbytecz
ny.

Nowy motocykl ma również 
Antoni Skupień, jeżdący w tym 
sezonie w drugoligowym 
„Włókniarzu,, Częstochowa. 
Nie jest to „GM,„ a Jawa 898 
i nie prezent, a sprzęt kupiony za 
zarobione na torze pieniądze. 
Na tym w końcu polega zawo
dowstwo, ale jak widać, poza 
Rybnikiem jakoś łatwiej się go 
nauczyć.

Prawdziwych miłośników ry
bnickiego żużla ucieszyła wia
domość o tytule Mistrza Polski 
w jeździe parami, który Euge
niusz Skupień wraz z Tomaszem 
Gollobem zdobył 1 maja w Gru
dziądzu dla POLONII BYD
GOSZCZ. Oczywiste, że 
w dużym stopniu jest to zasługa 
Tomka Golloba, ale tytuł jest 
tytułem. Mało tego, coraz 
głośniej się mówi o tym, że 
właśnie ta para wystąpi w tego
rocznych Mistrzostwach Świata 
Par jako polski duet. Droga do 
finału w duńskim Vojens wie
dzie przez półfinał właśnie 
w Bydgoszczy, a zatem wszyst
ko możliwe i droga do finału 
przed młodszym Skupieniem 
stoi otworem. Efekty zmiany 
barw klubowych są aż nadto 
widoczne. Eugeniusz Skupień 
też jest zadowolony, bo jak do 
tej pory, jest to najpoważniejszy

sukces w jego karierze. Stanąć 
od razu na najwyższym podium 
Mistrzostw Polski, to nie lada 
wyczyn.

Wciąż boryka się z kłopotami 
sprzętowymi Adam Pawliczek, 
ale wszystko wskazuje na to, że 
podobnie jak Eugeniusz Sku
pień będzie on sponsorowany 
przez spółkę „GER-POL,,, 
która ma swój udział w sukcesie 
Skupienia. Pertraktacje w toku, 
być może już w niedzielnym me
czu Pawliczek wystąpi w nowym 
kombinezonie z reklamami 
sponsora, później będzie być 
może nowy silnik. I tak to się 
kręci...

W najbliższą niedzielę mecz 
ligowy ze Stalą-Farbpol Gorzów, 
początek o godz. 1530. Klub 
postanowił zmienić nieco ceny 
biletów. Dzieci do lat 7 wchodzą 
za darmo, natomiast uczniowie 
szkół podstawowych, średnich 
i zawodowych płacić będą za bilet 
jedynie 15 tysięcy. Pozostałe ce
ny bez zmian. Poprzednio liceali
sta by obejrzeć mecz musiał 
zapłacić 50 tysięcy złotych, co 
było sumą jak na gimnazjalne 
możliwości zbyt wygórowaną.

Emocji z pewnością będzie 
wiele, bo gorzowianie to solidny, 
ligowy zespół , a do Rybnika 
przywiozą ze sobą Węgra Antala 
KOCSO, co jeszcze uatrakcyjni 
spotkanie. Bardzo chce się wresz
cie pokazać z dobrej strony Filip 
Berge, którego poprzednio zjadły 
nerwy. Niedawno w turnieju 
w Częstochowie zajął trzecie 
miejsce, w Lesznie zdobył 
7 punktów, na „swoim„ torze, 
a powinno być w końcu jeszcze 
lepiej. To bardzo ważny dla ryb
nickiej drużyny mecz i ważna 
kolejka ligowa : „nasi„ rywale 
w walce o utrzymanie z pew
nością stracą punkty: Stal 
Rzeszów we Wrocławiu zmierzy 
się ze Spartą, a Unia Tarnów 
podejmuje na własnym torze 
Unię Leszno. Kto straci, kto zys
ka...?

WACŁAW TROSZKA

Jubileuszowe rozdania
zasiadło również kilku utytuło
wanych zawodników, m. in. 
Mistrz Polski z roku 1992 Ry
szard Bryła z Łabęd, tegoroczny 
mistrz Piotr Lizoń oraz zwy
cięzca tegorocznego Grand Prix 
Paweł Latoch z Bierunia. W tur
nieju wystąpiły również panie, 
finalistki tegorocznych Indywi
dualnych Mistrzostw Polski: 
Monika Gajda, Cecylia Frysz
tacka i Celina Krzysztoforska. 
Im to właśnie koledzy „po kar
tach,, za wytrwałość i poważne 
podejście do turnieju ufundowali

Przedszkolaki 
rozpoczęły 

szachową ligę
Rozegrane zostały pierw

sze trzy rundy Rybnickiej Li
gi Szachowej Przedszko
laków, w której młodzi sza
chiści walczą o tytuł 
mistrzów naszego miasta.

Po trzech rundach 
w przedszkolnej tabeli pro
wadzi: Przedszkole nr 17, 23 
pkt. przed Przedszkolem nr 
43, 22 1/2  pkt. Kolejne miej
sca zajmują: 3. „36„ /1 6  
p k t/, 4. „1„ /1 3  p k t/, 5. 
„34„ /1 3  p k t/, 6. „5„ /1 0  
192 p k t/, 7. „10„ /1 0  1 /2  
p k t/, 8. „9„ /1 0  p k t/, 9. „7„ 
/ 1 / 2  pk t/ ,  10. „37„ / 0
pk t/.

Kolejne partie rozegrane 
zostaną w środę 12 maja br. 
na Małej Scenie Rybnickiej. 
Początek turnieju o godzinie 
9.30.

li nagrody specjalne.
Nagrody, zakupione za 

opłaty startowe uczestników tu
rnieju /około 13 milionów 
złotych/ były bardzo atrakcyj
ne, a przy tym były  firmowymi 
produktami „Silesii,,. Główną 
nagrodę stanowiła lodówka, po
nadto wygrać można było grzej
nik olejowy oraz komplety na
czyń emaliowanych. Nad prze
biegiem turnieju rozgrywanego 
w tak licznej obsadzie czuwał 
sędziowski kwintet: Jan Cnota, 
Edward Firlej, Stanisław Kałuża,

LISTY DO  
REDAKCJI

Gorące pozdrowienia 
z Warszawy zasyła klasa 
VIII c ze Szkoły Podsta
wowej nr 15 w Rybniku.

P.S. Za Waszym pośrednictwem

Jim Sobik i Bernard Zeman, ale
jak się okazało, sędziowie nie 
musieli zbyt często interwenio
wać.

A oto pierwsza dziesiątka ju 
bileuszowego hutniczego turnie
ju:

1. Stanisław Buczkowski
/Pszczyna/ 4595 pkt.,

2. Ludwik Kuczera /KWK 
Chwałowice/4561 pkt.,

3. Stanisław Musioł /Połam 
M-ce/ 4428 pkt.,

4. Bogdan Gawron /Asy Żo
ry/ 4406 pkt.,

5. Ryszard Bukowski
/Szczygłowice/ 4223 pkt.,

/w ack /

pośrednictwem pragniemy ser
decznie podziękować Pa
nu Prezesowi spółki Er
bud, Jerzemu Biskupowi
za sfinansowanie pobytu 
w stolicy, gdzie mogliśmy 
zwiedzić zabytki kultury 
polskiej.

Serdecznie dziękujemy.
Klasa VIII c/w a ck /

7GAZETA RYBNlCKA, TEL. 2 8 8 2 5



Fotograficzna 
galeria w TZR
10 maja o godz. 17.00 w Teat

rze Ziemi Rybnickiej otwarta 
zostanie „ G a le r ia  J e d n e j F o to
g r a f i i , , , której twórcami są 
założyciele powstałej niedawno 
„Rybnickiej Pracowni Fotografii 
Artystycznej,,. Zamierzają oni 
prezentować w niej najlepsze fo
togramy znanych fotografików 
z kraju i ze świata. Członkowie 
„Rybnickiej Pracowni Fotogra
fii Artystycznej,, przygotowali 
na tę okazję wystawę swoich 
najlepszych prac, a trzeba wie
dzieć, że są wśród nich laureaci 
krajowych i międzynarodowych 
konkursów fotograficznych, np. 
Henryk TKOCZ, brązowy me
dalista światowego konkursu 
organizowanego przez firmę 
NIKON.

W ten sposób w TZR funkc
jonować zacznie jeszcze jedna 
placówka artystyczna. /w a c k /

Słoneczko przygrzewa, opalamy się /również na Rynku/.
Foto: wack

Opera i M akowicz 
znów w Rybniku!

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

Martini dry
160 ml dry ginu, 80 ml wermutu białego wytrawnego, 

2 zielone oliwki, 6 kostek lodu
Porcja dla 2 osób, przygotowanie 1 min 
Do szklanicy barmańskiej wrzucić pokruszone kostki 

lodu. Wlać gin i wermut, wcześniej mocno ochłodzone. 
Mieszać energicznie łyżką koktajlową przez kilka sekund. 
Przelać napój przez sitko zatrzymujące lód do kieliszków 
koktajlowych na wysokiej nóżce. Przed podaniem włożyć do 
każdego kieliszka zieloną oliwkę. Można podać ze słomką. 
Podawać jako aperitif przed posiłkiem głównym.

Przepis pochodzi z książki „Koktajle,,, wydanej w serii 
„Encyklopedia sztuki kulinarnej,, przez wydawnictwo TEN
TEN.

Fatałachy z naszej szafy

Zabawa w typowanie najle
piej i najgorzej ubranych osób

Zbigniew Niemczycki, czemu się 
zresztą trudno dziwić, gdyż 
swoją amerykańską karierę roz
poczynał od... pracy modela. 
I po raz któryś potwierdziło się, 
że nagradzana jest klasyczna,

Najlepiej i najgorzej
Teatr Ziemi Rybnickiej

znów przygotowuje melo
manom nie lada ucztę du
chową. Dziś tylko anonsuje
my te dwa wydarzenia artys
tyczne:

- 28 maja br. wystąpi Ope
ra Śląska z Bytomia z wiel
kim widowiskiem, operą 
Giuseppe Verdiego pt. „NA
BUCCO,,,

- 8 czerwca natomiast 
przyjedzie z Nowego Jorku 
i wystąpi na jednym tylko

koncercie znakomity pianista 
światowej klasy - ADAM 
MAKOWICZ. Grał w Ryb
niku po raz pierwszy 8 czer
wca ubiegłego roku. Obie
cał, że przyjedzie za rok i ... 
słowa dotrzymuje. Tym ra
zem wspólnie z orkiestrą 
symfoniczną Filharmonii 
Ziemi Rybnickiej grać 
będzie utwory znakomitego 
amerykańskiego kompozy
tora muzyki rozrywkowej, 
filmowej i jazzowej - IRVI
NA BERLINGA.

publicznych dotarła i do nas, 
choć na razie tylko w swym 
sympatyczniejszym wariancie. 
Plebiscyty takie są rozstrzygane 
najczęściej wiosną, a ostania 
edycja wykazała, że do najlepiej 
ubranych pań w Polsce zaliczo
no m.in. prezesa NBP Hannę 
Gronkiewicz-Waltz i telewi
zyjną prezenterkę, znaną ze 
współgospodarzenia w progra
mie „Sto pytań do...„ Ewę Mi
chalską. Wśród panów palmę 
pierwszeństwa dzierży pierwsza 
fortuna Rzeczpospolitej Zbigniew

Pod znakami zodiaku

BARAN
Wiosna rozbudziła w Tobie pomysłowość, ale również chęć 

do improwizacji i stawianie wszystkiego na jedną kartę. 
A ponieważ nie jesteś typem hazardzisty - uważaj!

BYK
Interesy, niestety, nie układają się zgodnie z oczekiwaniami. 

Wskazana duża ostrożność i nieuleganie ambicjom. Postaw na 
„przeczekanie,,.

BLIŹNIĘTA
Podrażniony, potrafisz ujawnić swój choleryczny 

temperament, a nawet stać cię na gromy. Sprawdź jednak 
dokładnie, czy Twój atak zmierza we właściwym kierunku.

RAK
Trzymaj na wodzy swój wrodzony pęd ku niezależności 

i staraj się utrzymać dobre stosunki z kolegami, nie traktując 
ich. z góry.

 LEW
Twojej ekspansji zawodowej towarzyszyć będzie dodatkowo 

szczęście. Nie zburz tego układu nieodpowiedzialnym 
postępowaniem. Drugi raz taka okazja się nie zdarzy.

PANNA
Walka w otwartym polu nie leży w Twojej naturze, zastosuj 

metody bardziej subtelne i efektywne, które wykażą, że jesteś 
kompetentny i godny zaufania.

WAGA
Masz pewną skłonność do zamykania się w sobie, ale jest to 

rodzaj samoobrony. Twój idealizm nie zawsze znajduje 
zrozumienie, lecz nie zbaczaj z tej drogi.

SKORPION
Strzeż się wszelkich spekulacji i niepewnych interesów, 

zrezygnuj z już rozpoczętych działań, gdyż w przeciwnym 
przypadku rozczarowania nie zostaną Ci oszczędzone.

STRZELEC
Potraktuj dotychczasowe zyski jako bazę dla nowych 

przedsięwzięć i nie daj się namówić na zwiększoną konsumpcję. 
Wrodzony rozsądek bardzo Ci to ułatwi.

KOZIOROŻEC 
Twoja ofiarność często bywa otoczenie

wykorzystywana. Nieżyczliwych próbuj konsekwentnie
wpływu na

WODNIK
trzymać na dystans, by nie mieli wpływu

przez 
próbuj konsektwentnie 
na wydarzenia

Ostatnie wydarzenia nastroiły Cię refleksyjnie, życie ma 
jednak swoje prawa, wyzwoli optymizm, da nowe siły i skieruje 
wszystko na właściwe tory.

RYBY
Nie lubisz działać pod naciskiem czasu i okoliczności, choć 

teraz trudno im się będzie oprzeć. We własnym interesie 
dokonaj rozdziału na życie prywatne i zawodowe.

NASZE 
PROPOZYCJE

Teatr Ziemi Rybnickiej
7 maja, KONFRONTAC

JE  ’93: godz. 15.00, 17.30, 
20.00, „NAGI LUNCH,,, 
film prod. ang.-kanad., reż. 
D. Cronenberg, Nagroda 
Międzynarodowej Krytyki 
Filmowej dla reżysera 1991 
r., cena biletu 25.000.- zł

Mała Scena Rybnicka
8 maja, godz. 19.00 - 1.00, 

WIDEODYSKOTEKA, ce
na biletu 30.000.-zł

9 maja, godz. 19.00, kon
cert Wolnej Grupy BUKO
WINA, cena biletów

w przedsprzedaży 50.000.- zł 
Kino WRZOS - Niedobczyce 

9 maja, godz. 17.00, „HU
RAGAN OGNIA,,, film 
prod. USA /od lat 12/
Kino ZEFIR - Boguszowice 

10-11  maja, godz. 17.00 
i 19.00 „DRACULA,,, film 
prod. USA /od lat 15/ 

12-13 maja, godz. 17.00 
i 19.00 „UPIÓR W OPE
RZE,,, film prod. USA /od 
lat 18/

Miejska
Biblioteka Publiczna 

7 maja oraz 10 - 12 maja, 
wystawa MUZEUM w Ryb
niku pt. „Powstańców nie 
wiążą wersalskie traktaty - 
III powstanie śląskie,,, wstęp 
wolny /w  godzinach otwar
cia biblioteki/ /g w /

spokojna elegancja oraz 
umiejętność ubierania się stoso
wnie do sytuacji. A nie jest to 
takie proste, bo przecież o wiele 
łatwiej zaistnieć w czymś wy
strzałowym, choć w nie bardzo 
dobrym guście. Trzeba mieć na
prawdę dobre oko, by zauważyć 
w tłumie szary, w dobrym ga
tunku kostium, nie zaś papuzi 
ciuszek targowej proweniencji. 
Ktoś, kto strojem szokuje, może 
się znaleźć co najwyżej na liście 
ubranych najgorzej. Jak to się 
udało parę razy Madonnie /n a  
zdjęciu/.

5  m in u t  ła m a n ia  g ło w y

Roz dwóch górników było 
zaproszonych do sztygara na 
wesele jego córki. No i dob
rze. A tam downiej być za
proszonym do sztygara, to 
coś znaczyło! No a ten szty
gar groł w orkiestrze. No i oni 
tam byli na weselu ,jedli i pili, 
trocha sie opili i w nocy przy
szli do dom. Na drugi dzień 
chwolili sie na dole, jak tyż 
tam na tym weselu u tego 
sztygara było. Ten jeden pa
do:

- Wom padom, wszystko 
było z kryształów, śrybra 
i złota szczerego. Te łyżki, te 
widełki, noże, no wom pa
dom... - A ten drugi mu prze
rwoł i pado:

- Tam łyżki, noże i widełki 
to jeszcze nic, ale nawet ta 
muszla w haźlu była ze szcze
rego złota.

- Coś ty zglupioł? - pado 
mu jeden z kolegów. - Ty

Śląskie 
beranie

Ilustracje różnią się w 8 miejscach. Znajdź różnice. Na odpowiedzi czekamy do 17 maja. 
Wśród nadesłanych prawidłowych rozwiązań rozlosowany będzie bon wartości 100 tys. zł., 
ufundowany przez firmę PIOTROWSKI I SKA, prowadzącą sklepy rzeźnicze w Rybniku, 
ul. Sobieskiego 19/21.

myślisz, Że my w to uwierzy
my? W te łyżki, widełki to 
jeszcze uwierza, ale z tym 
złotym wychodkiem, to nos 
już nie nabieresz!

- Jak nom nie wierzysz - 
padają tamci dwaj - to pójdź 
Z nami do sztajgra, przepro
szymy go i powiemy, żeby 
nom zezwolił iść do wychod
ka. No i dobrze. Poszli, za
dzwonili do drzwi i jak kobie
ta od sztajgra otwarła, to ten 
pierwszy pado:

- Wiecie, my tu wczoraj 
byli na waszym weselu i dziś 
chcemy kamratowi pokozać 
ten złoty haziel, bo nom wie
rzyć nie chce.

A ta kobieta woło na głos:
- Wojtek! Pódź sam ino 

wartko na dół. Przyszli ci 
dwaj, co ci wczoraj do tej 
trąby narobili.

☆  ☆  ☆

Roz na grubie spotkali się 
górnicy-kamraci. Siedli na 
kara i zaczli se rozprawiać. 
Ten jeden padoł:

- Jak jo byl w Afryce, to 
mie roz lew gonił.

- To jeszcze nic - pado ten 
drugi. - Jak jo  był w Afryce, 
toch widzioł, jak jeden lew 
skoczył na człowieka i go 
żywcem pożarł.

-T o  jeszcze nic takiego - 
pado ten trzeci. - Jak jo był 
w Afryce, toch widzioł, jak 
lew gonił człowieka, potem go 
pożarł i wypluł!

- A ten czwarty górnik sie 
ino przysłuchiwoł i naroz pa
do:

- Kamraty! To jo jest ten 
istny, co mie lew gonił, pożarł 
a potem wypluł. Nareszcie 
mom świadka na to, bo mi 
żoden wierzyć nie chcioł!
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tel./fax 28-825
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o d  9.00 do 17.00____
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