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Liczny udział harcerzy w pogrzebie ich legendar
nego harcmistrza dowodzi, że ideały uosabiane 
przez Innocentego Liburę mają swoich kontynua
torów.

Niemal w przeddzień ma
tury - 29 kwietnia - gościem 
uczniów ostatnich klas I LO 
im. Powstańców Śląskich 
był prezydent Rybnika Józef 
MAKOSZ. Wspomnienie 
beztroskich lat szkolnych 
i później studenckich, gdy 
energia młodości ginęła 
w ówczesnej machinie ustrojowej

młodym? Co się dzieje 
z kąpieliskiem na Rudzie? 
Jak miasto radzi sobie z fi
nansowaniem sportu w cza
sach, gdy wielki przemysł 
przestał pełnić rolę jego me
cenasa?

Inne pytania dotyczyły za
gadnień gospodarki komuna
lnej miasta: czemu tak mało

Maturzyści pytają 
prezydenta

ustrojowej, stało się odskocznią 
do rozmowy o problemach 
współczesnej młodzieży.

Prezydent zamiast wykła
du o samorządności, do 
którego został zaproszony 
przez dyrektor Janinę WY
STUB - krótko przedstawił 
ekipę rybnickich władz sa
morządowych, jej kompe
tencje oraz oddał się do dys
pozycji „potencjalnego elek
toratu,,, gotów odpowiadać 
na pytania.

Tu przydała się praktyka 
pedagogiczna: wyrwana do 
odpowiedzi maturzystka 
stwierdziła, że młodzieży nie 
stać na teatr czy kino. 
Później z pytaniami, poszło 
już gładko - dotknęły one 
niemal każdej dziedziny ży
cia współczesnych rybniczan 
- od najmłodszych do naj
starszych.

Zaczęło się od pytań 
z dziedziny kultury, rozrywki 
i rekreacji: czemu tak mało 
w Rybniku miejsc na roz
rywkę dla młodzieży? Dys
koteki w kinie „Apollo,, i na 
„Małej Scenie,, to za mało, 
młodzież bawi się na ulicy 
i często sięga po alkohol... 
Co z kinem „Górnik,,? Czy 
nie można by oddać go

zieleni na Rynku? Co z ryn
kową fontanną? Po co nam 
te ronda /i czy to prawda, że 
będzie ich więcej?/ Czy są 
właściwie zlokalizowane? 
Pytanie jednej z naczycielek 
dotyczyło „qendarme cou
che„ - czy miasto zamierza 
wprowadzić specjalnie 
sfałdowaną nawierzchnię je
zdni w celu ograniczenia 
prędkości ruchu pojazdów?

Szczegółowe odpowiedzi 
prezydenta wyzwalały nowe 
pytania: np. o wprowadzenie 
katalizatorów spalin w auto
busach miejskich. Kiedy do 
Nacyny powróci życie 
i będzie się można w niej 
kąpać? Co ze szpitalem 
w Orzepowicach? Czy każdy 
pomysł francuski musi być 
bezkrytycznie przyjmowany 
w Rybniku? Jaki kształt 
przybierze u nas reforma ad
ministracji państwowej? Ry
bnik powiatem grodzkim

czy ziemskim? O jakich 
kompetencjach?

Żadne z pytań nie zostało 
pominięte czy pozostawione 
bez odpowiedzi. Pierwsza 
wypowiedź uczennicy zo
stała przez prezydenta Ma
kosza potraktowana jako 
sugestia subwencjonowania 
przez miasto biletów na im
prezy kulturalne dla mło
dzieży. Pytanie o brak miejsc 
na kulturę i rozrywkę dla 
młodzieży spowodowało ob
szerną wypowiedź prezyden
ta: nie dość, że dawni mece
nasi - wielkie zakłady prze
mysłowe - pozostawili kul
turę i sport samym sobie, to 
jeszcze nie są w stanie spłacić 
swoich długów miastu, które 
te „działki,, życia przejęło na 
siebie. Utrzymywanie ist
niejącej bazy materialnej ku
ltury /teatr, domy kultury 
i inne/ kosztuje bardzo 
dużo. To jest nasz wkład 
w utrzymaniu kultury elitar
nej. A gmina przygotowuje 
imprezy popularne, które 
dadzą radość szerokim 
kręgom mieszkańców Ryb
nika.

W szczegółowych kwes
tiach kina „Górnik„ i kąpieli
ska „Ruda„ usłyszeliśmy: że
by móc oddać zdewastowa
ny budynek kina młodzieży, 
trzeba by zainwestować 3-4 
miliardy, których brak. Wy
braliśmy więc rozwiązanie 
najkorzystniejsze dla miasta: 
sprzedaż /poprzez przetarg/ 
za 1,6 miliarda złotych 
z przeznaczeniem na dom 
towarowy oraz siedzibę

Górnośląskiego Banku Gos
podarczego. Oprócz
pieniędzy dla miasta, rybnic
kie firmy będą mogły przejąć 
prace remontowe na 5-6 mi
liardów złotych, powstaną 
tu dla rybniczan nowe miejs
ca pracy, a na miejscu rudery 
będziemy mieli pod koniec 
lipca w centrum ładny, funk
cjonalny budynek. W ten 
sposób pojmujemy walkę 
z bezrobociem.

Kąpielisko miejskie „RU
DA,, miało niewydajny sys
tem obiegu i oczyszczania 
wody. Pompy zasysające 
wodę stale się psuły ze 
względu na zbyt wielką

głębokość basenu /ko
nieczną dla wieży do 
skoków/ i nieuniknione 
u nas zanieczyszczenie wo
dy. Zburzenie trampoliny, 
z której korzystało niewielu, 
umożliwiło podniesienie dna 
basenu, a zmiana systemu 
wymiany wody na wzór za
chodni - od dna basenu 
w górę - ułatwi jej oczysz
czanie. Mam nadzieję - stwie
rdził prezydent - że płytszy, 
ale za to czystszy basen przy
niesie radość nie kilku skocz
kom, lecz tysiącom ludzi szu
kających tu wypoczynku.

Podobnie jak kultura, 
także sport odczuł zapaść

sektora wytwórczego. Obie
kty sportowe to ogromny 
majątek, którego nie można 
zostawić samemu sobie. 
Stąd w pierwszym roku na
szej pracy gmina przeprowa
dziła kapitalny remont try
bun stadionu za wielkie pie
niądze.

Utrzymujemy wszystkie 
obiekty i płacimy na RMKS 
- powiedział prezydent - bo 
nie ma chętnych na spon
sorowanie sportu dzieci 
i młodzieży. Sport wyczyno
wy powinien utrzymywać się 
sam, przez zdobycie dla sie
bie kibiców. Tu wyjątek 

c. d. na str. 2

NAJKRÓ CEJ

Koło Miejskie PORO
ZUMIENIA CENT
RUM w Rybniku 
zwróciło się do dyrektora 
Liceum Ogólno
Ogólnokształcącego nr 2 w Ryb
niku, o przeprowadzenie 
zmiany patrona szkoły, 
proponując nadanie jej 
imienia Innocentego LI
BURY, zacnego człowie
ka i gorącego patrioty - 
doceniając Jego zasługi ja
ko wychowawcy i nauczy
ciela wielu pokoleń młod
zieży rybnickiej.

☆  ☆  ☆
We wtorek 18 maja 

o godz. 17.00 w Zebrzydo
wicach rozpoczną się ofic
jalne uroczystości 80-lecia 
istnienia chóru mieszane
go „SERAF,,. Ich 
głównym punktem będzie 
odsłonięcie tablicy pa
miątkowej ku czci założy
cieli i działaczy chóru.

W programie również 
nabożeństwo majowe, na 
którym wystąpi chór jubi
lat oraz zaproszone ze
społy chóralne z okolicy.

Tegoroczne matury wzbu
dziły w społeczeństwie jesz
cze większe niż normalnie 
zainteresowanie. Ze względu 
na dramatyczną sytuację 
oświaty, nauczyciele zdecy
dowali się na czynny protest, 
który postawił pod znakiem 
zapytania również przebieg 
egzaminów dojrzałości. Pra
wie wszyscy rozumieją 
trudną sytuację nauczycieli 
i solidaryzują się z nimi, wie
lu z nas jest jednak targa
nych sprzecznymi uczuciami 
czy akurat ten czas i taka 
forma protestu jest 
najwłaściwsza. Część zainte
resowanych twierdzi, że tyl
ko tego typu wstrząs jest 
w stanie zmienić, niepra
widłową ich zdaniem, poli
tykę rządu wobec sfery

Egzamin dojrzałości 
również dla nauczycieli
budżetowej, wielu uważa, że 
młodzież nie może być kartą 
przetargową.

Generalnie jednak nau
czyciele podeszli do proble
mu matur odpowiedzialnie. 
Tylko w ok. 10 proc. szkół 
we wtorek 11 maja do matur 
pisemnych z języka polskie
go nie przystąpiono.

W Rybniku szkoły średnie 
czynnie nie strajkowały, ma
tury rozpoczęły się zgodnie

z planem.
Do czynnego natomiast 

protestu doszło w szkołach 
podstawowych. W ponie
działek 10 maja strajkowały 
SP - 8 i SP - 26; we wtorek 11 
maja SP - 4 i SP - 26; w środę 
SP - 4; SP - 34; SP - 31.

A oto kilka wypowiedzi 
na temat trudnej sytuacji 
w szkolnictwie. Mówią nau
czyciele rybnickich szkół śre
dnich:

Naród, który nie
przykłada należytej wagi do 
wychowania i wykształcenia, 
niebawem stanie się
bankrutem. Nauczyciele 
muszą wreszcie razem głośno 
powiedzieć „nie,,. Szkoda 
tylko, że na ogół odbywa się 
to kosztem uczniów. 
/ wypowiedź anonimowa /

Z  jednej strony szkoda 
maturzystów, z drugiej
widać, że tylko wtedy kiedy 
się potrząśnie, można coś 
uzyskać. /  wypowiedź
anonimowa/

Szkoła jest oflagowana, 
możliwość strajku braliśmy 
pod uwagę, ale ze względu na 
m a t u r z y s t ó w

zrezygnowaliśmy z tej formy 
protestu. Co do sytuacji 
w całym kraju - jeśli już, to 
musimy coś zrobić wszyscy 
razem. Wszyscy jesteśmy 
w końcu nauczycielami, a tu 
jeden związek mówi tak, 
a drugi siak. Nasza sytuacja 
jest trudna; zawsze ktoś traci 
- albo nauczyciele, albo 
uczniowie. Całą sytuacją 
młodzież, nie tylko 
maturzyści, była bardzo 
zaniepokojona. /  Janina 
Wystub, dyrektor I LO/

Nie każdy chce być 
dobrym, szlachetnym
biedakiem. Zawód
nauczycielski powinien być 
dobrze płatny, a nie być karą 
za grzechy. To przykre, że 
gdy dopominamy się o swoje, 
ktoś krytykując nas powołuje 
się na etykę i moralność. 
/wypowiedź anonimowa/.

A oto co sądzą ich ucznio
wie:

Cieszymy się, że nasi 
nauczyciele okazali się 
p r a w d z i w y m i  
wychowawcami, że nie 
potraktowali nas jak

elementu przetargowego 
w sporze z ministerstwem. 
Jesteśmy im za to wdzięczni 
/  Sławomir Malinowski 
maturzysta I L O /

Słuszne oczekiwania 
nauczycieli popieram w pełni. 
Przyznaję, że jeśli chodzi 
o sprawę dopominania się
o swoje, są oni w bardzo 
trudnej sytuacji. Chciałbym, 
żeby otrzymywali  godne 
płace. /  Piotr Szyndzielorz - 
maturzysta I LO /

Bardziej ceniłbym 
strajkujących nauczyciel i, 
gdyby przeprowadzili
matury, a później 
strajkowali. Żądania
nauczycieli rozumiem
i popieram. Oni powinni
zarabiać dużo. Gdyby 
przyszło zdawać maturę 
przed komisjami
z kuratorium, nie 
podszedłbym do egzaminu, 
ale ze zwyczajnego strachu, 
nie ze względu na ogólną 
sytuację. /  Marek Twaróg - 
maturzysta I LO /

Zebrał: wack

Na FOLK za darmo!
Kto jako pierwszy z naszą gazetą pod pachą zgłosi się do 

redakcji dziś, tj. w piątek 14 maja, otrzyma dwuosobowe 
zaproszenie na dwudniowy Festiwal Muzyki Folk organizo
wany ju ż po raz trzeci przez Teatr Ziemi Rybnickiej.

1GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



 ZARZĄD MIASTA INFORMUJE 

Na sesji 5 maja 1993 
Rada Miasta Rybnika postanowiła:

1. Wprowadzić z dniem 1 lipca 1993 roku obowiązek jednolitego 
oznakowania taksówek osobowych, minibusów oraz taksówek 
bagażowych, zarejestrowanych na terenie Miasta Rybnik.

2. Wymienione w punkcie 1 samochody winny posiadać 
następujące dodatkowe oznakowanie zewnętrzne:

a /  podświetlany transparent „TAXI„ /k olor biały, napis czarny/ 
umieszczony symetrycznie, w sposób trwały na dachu pojazdu. 
Wymóg ten nie dotyczy minibusów,

b / emblemat wraz z numerem ewidencyjnym bocznym umiesz
czony na przednich drzwiach po obu stronach pojazdu - według 
wzoru określonego w załączniku nr 1 do uchwały,

c / numer ewidencyjny z napisem Rybnik umieszczony z tyłu 
pojazdu na pokrywie bagażnika, nadwozia lub skrzyni ładunkowej, 
według wzoru określonego w załączniku nr 2 do uchwały.

3. Dopuszcza się możliwość dobrowolnego oznakowania po
jazdów, w następujący sposób:

a /  emblemat systemu „RADIO-TAXI,, z podaniem numeru 
telefonu - umieszczony na tylnych drzwiach po obu stronach 
pojazdu - według wzoru określonego w załączniku nr 3 do uchwały, 

b /  emblemat przynależności do organizacji zawodowych /zrze
szenie, związek/ umieszczony jako integralna część oznakowania 
bocznego,

c/emblemat z nazwą przedsiębiorstwa lub danymi personalnymi, 
umieszczony po obu stronach oznakowania bocznego.

4. Dla oznakowania wewnętrznego pojazdów ustala się obo
wiązek posiadania:

a /  identyfikatora wraz ze zdjęciem i danymi personalnymi 
kierowcy według wzoru określonego w zał. nr 4 do uchwały, 

b / informacji o wysokości opłat,
c / informacji dotyczących składania skarg i wniosków.

5. Z dniem 1 sierpnia 1993 roku wprowadza się dla taksówek 
obowiązek posiadania zalegalizowanego taksometru.

6. Osoby prowadzące taksówki oznakowane na dotychczasowych 
zasadach, zobowiązane są do dnia 31 lipca 1993 roku oznakować 
pojazdy w sposób określony w pkt 2 i 4 niniejszej uchwały.

7. Niestosowanie się do postanowień niniejszej uchwały stanowi 
wykroczenie z art. 97 Kodeksu Wykroczeń.

8. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Miasta.
9. Uchwała podlega ogłoszeniu w lokalnej prasie i wchodzi w życie 

z dniem 1 lipca 1993 roku.

Gmina Miasta Rybnik zaprasza do składania ofert na 
ZAKUP NIERUCHOMOŚCI położonych w Rybniku - Nie
dobczycach przy ul. Gen. Andersa 4 oraz w centrum miasta 
przy ul. Chrobrego 15.

Gmina umożliwi zakup po atrakcyjnych cenach.
Bliższych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki 

Gruntami Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Miejskiej 7, tel. 
22354

P ro g ra m  K an ału  „ E F „  
T elew izji K ab low ej

14.05. - piątek - 18.45 - blok programów a w nim:
- rozwiązanie ostatniego konkursu , reklama
- magazyn „TUTAJ,, - o święcie ogniowym w Żorach
- EF NEWS, a w nim m. in. :
* o strajkach w szkołach i służbie zdrowia * o złomowiskach aut
* o maturach * o przygotowaniach do sezonu letniego w rybnickim 
MOSiR * ogłoszenie konkursu
15.05. - sobota - 12.00 - powtórka piątkowego programu
17.05. - poniedziałek - specjalne wydanie kanału „EF,„ relacja 
M . Hrycaj z tragicznych wydarzeń w Stanowicach i Palowicach, 
KINO HIT - „Seksolatki,, pol. film fab.
19.05. - środa - 10.00 - powtórka poniedziałkowego programu
14.05. - piątek -14.00 i 23.45 - kanał „EF„ na antenie PTV RONDO

Z  "Wyspą" 
na wakacje

Pomysł stworzenia miejsca, 
w którym młodzi ludzie mogliby 
znaleźć to, czego brakuje im 
w codziennym życiu, dojrzewał 
w umysłach grupy osób z Cho
rzowa przez kilka lat. Dzięki 
zrozumieniu problemu i udziele
niu wsparcia przez Kuratorium 
Oświaty w Katowicach oraz sa
morząd lokalny w Chorzowie, 
Kuratoryjny Punkt Ochrony 
Praw Ucznia „Wyspa,, mógł 
rozpocząć działalność.

Obecnie „Wyspy,, rozrosły się 
w „Archipelag,,. Wyspy po
wstały również w Tarnowskich 
Górach, Bytomiu, Gliwicach, 
Dąbrowie Górniczej, Zabrzu. 
W Rybniku powstała pierwsza 
w woj. katowickim delegatura 
„Wyspy,,. Lokal otrzymaliśmy 
dzięki przychylności dyrektora 
MDK G. Szymika. Znajduje się 
on w MDK przy ul. Chrobrego 
29, pokój nr 17. Można tu uzyskać

Uzupełniamy informacje na 
temat współpracy polskich i nie
mieckich psychiatrów, które 
ukazały się w ostatnim numerze 
„GR,,.

Porozumienia, jakie parafowano

uzyskać informacje dotyczące 
Parlamentu Dzieci i Młodzieży, 
Kuratoryjnego Punktu Ochrony 
Praw Dziecka, „Wyspy,, - Matki 
i spraw związanych z ochroną 
praw dziecka.

Dyżury pełnią posłowie Par
lamentu Dzieci i Młodzieży w po
niedziałki w godz. 14.00 do 17.30 
i czwartki w godz. od 13.00 do 
17.30.

Po ukończeniu kursów „Con
flict manager,, dla wycho
wawców kolonijnych, organizo
wanych przez „Wyspę - Matkę,,, 
został zorganizowany wyjazd 
do Wisły dzieci z rodzin ubogich 
i zagrożonych patologią
społeczną z okręgu rybnicko- 
żorskiego. Dla dzieci przygoto
wano program, przybliżający im 
mechanizmy demokracji, oraz 
starano się zapewnić warunki 
do pełnego rozwoju w atmosfe
rze „dobra i miłości,,. Wyjazd 
sfinansował prezydent Żor, za 
co uczestnicy serdecznie
dziękują.

W dniach od 1 do 5 kwietnia 
br. odbyła się także międzynaro
dowa konferencja na temat 
„Systemy ochrony praw dziecka 
w różnych krajach świata,,. 
W konferencji uczestniczyli

parafowano 23 kwietnia w Rybnickim 
Urzędzie Miasta, dotyczyły par
tnerskiej współpracy w ramach 
Polsko-Niemieckiego Towarzy
stwa Zdrowia Psychicznego 
między Państwowym Szpitalem

posłowie naszego sejmiku. 
W trwającej równocześnie mini-
konferencji w „Państwie Króla 
Maciusia I„ uczestniczyły 
również dzieci z naszego regio
nu. W najbliższym czasie chcie
libyśmy zorganizować szereg 
weekendowych wyjazdów dla 
dzieci. Aktualnie rozpoczęliśmy 
akcję zbierania pieniędzy na po
krycie wakacyjnych wyjazdów 
dzieci specjalnej troski z Ryb
nika i Żor, na obozy organizo
wane przez „Wyspę,,

dla Nerwowo i Psychicznie Cho
rych w Rybniku, a dwiema nie
mieckimi placówkami specjalis
tycznymi: Rheinische Landesk
linik, mieszczącą się w Bedburg- 
Hau, oraz Sozialwerk St. Georg 
z Gelsenkirchen. Na podstawie 
porozumień zadeklarowano 
wolę wymiany doświadczeń, 
a także przeprowadzania szko
leń dla lekarzy i personelu 
pielęgniarskiego.

Rybnicki szpital jest jedną

Polsko-Niemieckie Towarzy
stwo Zdrowia Psychicznego po
wstało 26 października 1989 ro
ku. Powodem jego założenia 
była chęć uczenia się od siebie 
i kształtowania dobrych sąsie
dzkich stosunków, poszukiwa
nia tego, co łączy polskich i nie
mieckich psychiatrów, a także 
przełamywania resentymentów, 
zwłaszcza związanych z wymor
dowaniem przez hitlerowców 
wielu ludzi chorych psychicznie 
i ich opiekunów.

Członkami towarzystwa są

i „Parlament Dzieci i Młodzieży 
Województwa Katowickiego,,
w ramach akcji „Lato Niepoko
rnych Serc III,, oraz akcji 
„SPONSOR,,, której ewentual
nych dobroczyńców prosimy 
o wpłaty na konto : Bank AG
RO Bank I b Chorzów 472605- 
82598-132 z dopiskiem „Wyspa,, 
Rybnik 472605-82598-132 „Wy
spa - Matka„ Rybnik.

W imieniu dzieci serdecznie 
dziękujemy za ewentualną po
moc!

T.K.

z niewielu placówek, które za
warły takie porozumienia w ra
mach Towarzystwa, działające
go od 1989 roku. W czasie pod
pisywania układu stronę polską 
zaprezentowała dyrektor rybni
ckiego szpitala dr med. Maria 
Pociecha-Leśniak, natomiast 
niemiecką dyrektor Rheinische 
Landesklinik w Bedburg-Hau 
dr Alexander Eckert i kierująca 
Sozialwerk St. Georg dr Ursula 
Feldman.

/ K . /

pielęgniarze, lekarze, psycholo
dzy, socjolodzy, terapeuci 
zajęciowi, pracownicy społeczni 
i administracyjni, a także polity
cy z obu krajów.

Towarzystwo stara się 
w każdej dostępnej formie po
pierać rozwój psychiatrii środo
wiskowej, wspiera rozwój 
różnych struktur terapeutycz
nych, badania naukowe, bierze 
udział w integracji europejskiej 
w psychiatrii, pośredniczy w wy
mianie doświadczeń i koncepcji 
reformy w psychiatrii.

0  podpisaniu umowy raz jeszcze

c. d. ze str. 1 
uczyniliśmy dla żużla - mias
to ufundowało żużlowcom 
trzy nowe silniki w nadziei, 
że za naszym przykładem 
pójdą prywatni sponsorzy, 
którym rybnicki żużel leży 
na sercu.

Pytania z dziedziny gos
podarki komunalnej uzys
kały szczegółowe odpowie
dzi: zieleń na Rynku?
Właśnie w nocy w przed
dzień wizyty prezydenta 
w „Powstańcach,, Rynek 
obsadzono kwiatami. Ten 
zbieg okoliczności wywołał 
wesołość wśród
maturzystów: czyżby mło
dzież w sposób telepatyczny 
oddziaływała na władzę? 
Fontanna na Rynku zostanie 
oddana pod koniec lipca, co 
zbiegnie się z pierwszym ślu
bem na Ratuszu. Stanie na 
niej posąg św. Nepomucena, 
zabezpieczony przed działa
niem wody i podświetlony. 
Prezydent apelował do mło
dych - najwytrwalszych prze
cież bywalców Rynku - by 
czuli się jego aktywnymi gos
podarzami, tępiąc złodziejst
wo /rabaty kwiatowe!/ 
i wandalizm względem 
wspólnego /i bardzo kosz
townego/ dobra miejskiego.

Wielokrotnie wyjaśniana 
w „GR,, sprawa rond wróciła 
i tutaj. Józef Makosz jeszcze 
raz wyjaśnił ich europejską 
/angielską - a nie francuską/ 
genezę.

Największą barierą w ich 
przyjęciu u nas nie jest funkc
jonalność rond /powtórzmy: 
brak czołowych zderzeń, 
oślepiania, wymuszeni e
zwolnienia szybkości oraz
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Maturzyści pytają 
prezydenta

prawidłowego ruchu pie
szych/, lecz mentalność ludzi. 
A czemu „Kopce Makosza,, 
/to  określenie złośliwców 
wywołało śmiech w auli/ 
ulokowano właśnie tam, nie 
gdzie indziej? Po to, by po
zwolić projektantom i wyko
nawcom na sprawdzenie się 
w praktyce przed budowa
niem kolejnych rond - naj
pierw na obwodnicy 
/skrzyżowanie Kotucza - Bu
dowlanych/, potem na 
skrzyżowaniu Reymonta 
i Wodzisławskiej. Tam 
właśnie są one najbardziej po
trzebne! Lokalizacja dotych
czasowych rond to fragment 
większego zamierzenia: jest 
nim „wyrzucenie,, ruchu tran
zytowego pojazdów z kierun
ku Raciborza i Wodzisławia 
w stronę Gliwic i Katowic 
poza centrum miasta 
właśnie drogą z rondami: od 
Wodzisławskiej przez Rey
monta i dalej od Racibors
kiej przez Budowlanych 
/pierwsze rondo/, Energe
tyków /drugie rondo/. 
Rudzką, wzdłuż Elektrowni 
/tu  zjazd do Gliwic/ przez 
Wielopolską aż do Mikoło
wskiej - w kierunku Kato
wic. Przy okazji uwolni się 
od części ruchu bardzo prze
ciążoną ulicę Wyzwolenia 
i w ten sposób choć częścio
wo rozładuje problem samo
chodowego „boomu,, 2 osta
tnich lat /17 tys. samo
chodów zarejestrowanych

w samym Rybniku/. Pomysł 
ograniczenia prędkości po
przez sfałdowanie nawierz
chni już jest wprowadzany 
na ul. Wielopolskiej /choć 
jak zwykle trudno jest pogo
dzić interes ogólny całego 
miasta z indywidualnymi in
teresami poszczególnych 
mieszkańców/.

Problem czystej wody 
w Nacynie jest tak skom
plikowany, że tylko wariat 
mógłby obiecać, iż np. za rok 
potrafi go rozwiązać, stwier
dził prezydent. Ma być czys
ta, ma się nad nią toczyć 
życie - to jest bezsporne. 
Dlatego przygotowujemy 
wielki program oczyszczania 
ścieków miejskich.

Koszty systemu oczysz
czania dla Rybnika są tak 
wielkie, że warto najpierw 
szczegółowo zbadać, co ma
my /jakie ścieki, ich natęże
nie w każdej z grup/, a po
tem podjąć konkretne decy
zje. Do końca naszej kadencji 
przygotujemy wielki plan 
całościowego oczyszczania 
miejskich ścieków. Już od 
wyborców będzie zależało, 
czy udzielą nam mandatu na 
wprowadzenie go w życie. Za
mierzenie jest ogromne, żeby 
uzyskać wielomiliardowy 
kredyt z Zachodu i ogłosić 
przetarg musimy być całko
wicie wiarygodni. Dlatego 
ten plan przygotujemy z mis
trzami w tej dziedzinie - 
Francuzami.

Woda wypływająca
z oczyszczalni do Zalewu 
Rybnickiego ma dawać ży
cie, a nie zabijać. To jest 
warunek spełnienia wielkie
go marzenia nas wszystkich - 
żeby nad tym zbiornikiem 
stworzyć wielkie zaplecze re
kreacyjne dla Rybnika 
i okolicy.

Pytanie o to, czy „wszyst
kie pomysły wzięte z Francji 
mają w każdym calu zastoso
wanie na naszym gruncie?„ -
spotkało się z następującą 
odpowiedzią prezydenta 
Makosza: - „Myślę, że pan 
bezkrytycznie przyjął moje 
krytyczne spojrzenie na 
Francuzów. Jestem Polakiem 
i rybniczaninem z dziada 
pradziada. Francja mnie 
o tyle interesuje, o ile może 
być nam pomocna. A czy to 
komuś przeszkadza, że pre
zydent ma dobre układy, 
właśnie we Francji, które na 
dodatek nic nie kosztują? 
Nie ma uzależnienia ani Ry
bnika, ani mojej osoby. Jest 
zaś oczywiste, że wolę roz
mawiać z tym, kogo dobrze 
rozumiem, z kim mogę się bez 
barier językowych, bezpośre
dnio porozumiewać. A to już 
połowa sukcesu! Niczego 
bezkrytycznie nie próbuje

my do nas przeflancować - 
natomiast są konkretne zyski 
dla miasta z tych kontaktów: 
Szkoła Zarządzania i Mar
ketingu /zresztą także pod 
patronatem niemieckim/ czy 
choćby peugeot do oczysz
czania ulic. Jeśli mogą nam 
pomóc, to trzeba z tego sko
rzystać, i na tej zasadzie tu 
zaistnieli!,,

Ostatnia z ważnych 
spraw: Rybnik jako powiat.

Prezydent stwierdził, że po 
pojawieniu się możliwości 
natychmiast wyraził chęć 
włączenia Rybnika do pro
gramu pilotowego powiatów 
grodzkich. Daje to miastu 
możliwość decydowania 
o sobie bez oglądania się na 
innych, np. w sprawach ar
chitektonicznych. Można by 
wtedy przejąć również 
szkoły średnie po to, by dbać
o ich bazę materialną. 
W sprawie Rybnika w roli 
powiatu ziemskiego odpo
wiedź była taka, że ze 
względu na tradycję i posia
daną infrastrukturę jesteśmy 
w stanie pełnić rolę stolicy 
powiatu dla sąsiednich gmin. 
Na pewno byłyby to Jejko
wice, Gaszowice, Lyski, Le
szczyny, Rydułtowy i Świer
klany. W sprawie Żor, które 
mają własne ambicje stania 
się powiatem grodzkim, da
jemy carte blanche - niech 
decydują oni lub rząd.

Spotkanie trwało półtorej 
godziny. Dla maturzystów 
było zapewne ostatnią lekcją 

wiedzy o społeczeństwie 
w murach tej szkoły. I to 
lekcją, w której dociekli
wość, szczerość i krytycyzm 
młodzieży zbiegły się z nie
zwykle poważnym
podejściem najwyższego 
przedstawiciela władzy sa
morządowej. Niepostrzeże
nie zatraciła się naturalna 
bariera między „ławką,,
i „katedrą,,, profesorem 
i uczniami, w czym zasługa 
refleksu, humoru, emocjo
nalnego obrazowania i traf
ności argumentacji prezy
denta. Łatwiej trafić do ser
ca i rozumu, gdy apel o ak
tywność, podejście kreatywne

Ruch Autonomii 
Śląska informuje

We wtorek 25 maja br.
o godz. 17.00 odbędzie się 
w Miejskiej Bibliotece Pub
licznej w Rybniku, ul. Szaf
ranka 7, zebranie członków
i sympatyków Ruchu Auto
nomii Śląska z terenu Ryb
nika i okolic.

Tematem spotkania będą 
aktualne sprawy społeczno-
polityczne i gospodarcze re
gionu, z uwzględnieniem ne
gatywnych skutków aktual
nych decyzji restrukturyza
cyjnych.

do życia płynie z ust człowie
ka, który jasno deklaruje: 
„Mam nadzieję, że nikt z nas 
nigdy nie usłyszy o naszej 
ekipie, że nastąpiło tu jakieś 
sprzeniewierzenie czy jakaś 
nieuczciwość. Z ambicją, wi
gorem, entuzjazmem
porządkujemy to miasto. 
Jeśli starczy sił i zdrowia, to 
naszym moralnym
obowiązkiem będzie stanąć 
do następnych wyborów, by 
skończyć to, co zaczęliśmy 
już robić" . Apel taki, na pro
gu dojrzałości, poparty 
przykładem, był bardzo po
trzebny. A z drugiej strony, 
czyż może być pewniejsza 
gwarancja dobrej roboty niż 
ta, że ktoś krytyczny, lecz 
życzliwy stale patrzy nam na 
ręce? Dobrze jest wiedzieć, 
z kim i dla kogo pracujemy.

GRZEGORZ WALCZAK

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Przynajmniej raz w tygod
niu odwiedzamy sklepy 
m ię s n o -w ę d lin ia r s k ie ,  
robiąc większe lub mniejsze 
zakupy dla siebie i naszych 
najbliższych. W zależności 
od ilości posiadanych pie
niędzy kupujemy „coś na 
zupę,,, na drugie danie, na 
kanapki. Jak by na to nie 
spojrzeć, to właśnie wyroby 
mięsne stanowią jeden 
z podstawowych
składników potraw na na
szych stołach. Idąc po nitce 
do kłębka, a ściślej, od sprze
dawców do producentów 
trafiamy do Zakładów 
Mięsnych „ROW,,, które są 
w naszym okręgu jednymi 
z większych, jeśli chodzi
o wyroby mięsno-wędliniar
skie.

Pierwszy lipca 1989 roku 
to początek nowego etapu 
działalności byłych
zakładów mięsnych. Po
wstała Spółka z o.o. Zakłady 
Mięsne „ROW,,, która wy
dzierżawiła obiekty
i urządzenia byłych 
zakładów mięsnych od 
Okręgowego Przedsiębio
rstwa Przemysłu Mięsnego 
w Bytomiu, gdzie prowadzi 
się przetwórstwo mięsne. 
Prezesem Zarządu tej spółki 
został wybrany Marian KA
JOR. Spółka prowadzi 
głównie działalność produk
cyjną oraz handlową. Czło
wiek stojący na czele pierszej 
z nich, Zygmunt MICHA
LIK /wiceprezes d/s produ
kcji/ informuje nas, że na 
produkcję składają się takie 
działy jak: ubój, rozbiór 
mięsa kulinarnego oraz wy
krawanie na mięsa produk
cyjne, produkcja wędlin 
i wyrobów wędliniarskich, 
produkcja uszlachetniona, 
paczkowanie wędlin, porcjo
wanie wędlin.

Nas, potencjalnych kon
sumentów, dużo bardziej in
teresują „efekty pracy,, 
wyżej wymienionych od
działów, a te są naprawdę 
imponujące. Spółka produ
kuje od 40 do 50 asorty
mentów wędlin, wyrobów 
wędliniarskich, mięs
różnych gatunków, pod
robów, wędlin porcjowa
nych i plasterkowanych, pa
kowanych próżniowo. Wy
mieńmy te najbardziej zna
ne. Wśród wędlin zakłady 
oferują szeroki wachlarz wy
robów, od wędlin popular
nych typu litewska, zwyczaj
na, do wędlin suchych wyso
kouszlachetnionych, jak ka
banosy, myśliwska czy kra
kowska sucha. Ponadto pro
wadzi się sprzedaż wędlin 
regionalnych /np. śląska, to
ruńska, zielonogórska/. 
Z wędzonek na uwagę 
zasługują szynki, polędwice 
i balerony.

Zakłady nie spoczywają 
na laurach, starając się co 
jakiś czas rozszerzać asorty
ment wyrobów. Jedną z no
wości wprowadzonych na 
rynek jest metka cebulowa. 
Dzięki nowo nawiązanym 
kontaktom ropoczęto pro
dukcję parówek z oryginal
nymi wiedeńskimi przypra
wami  /„parówki
wiedeńskie"/ .  Ponadto 
wprowadzona została sprze
daż uszlachetnionych mięs 
mielonych z przyprawami 
oraz mięs paczkowanych.

W dziedzinie
przetwórstwa mięsnego wy
tworzyła się ogromna kon
kurencja. Ta konkurencja 
wymaga mobilizacji wszyst
kich sił w celu utrzymania 
rynku, dlatego też Zarząd 
Spółki podejmuje szereg 
działań mających na celu 
ciągłą poprawę jakości wy
robów oferowanych przez

Zakłady Mięsne „ROW,,. 
Aby nie być gołosłownym 
posłużmy się przykładami. 
Produkcję prowadzi się tyl
ko ze zwierząt skupowanych 
z terenów ekologicznie czys
tych, najmniej skażonych. 
W tym też celu uruchomiona 
została ubojnia żywca w Ple
szewie. Na terenie zakładów 
istnieje Weterynaryjny In
spektorat Sanitarny /W IS/ 
na czele z dr. Ireneuszem 
WILKIEM, który stale czu
wa nad zdrowotnością i ja
kością wyrobów. Spółka 
„ROW,, posiada własne la
boratorium i dlatego praktycznie

z Rybnika i okolic, którym 
proponuje podnajęcie części 
pomieszczeń biuro-produk
cyjno-magazynowych celem 
prowadzenia wspólnej 
działalności handlowej. Ist
nieje również możliwość 
udostępnienia dużej świetli
cy zakładowej firmom oraz 
osobom prywatnym.

Spółka w szerokim zakre
sie prowadzi działalność 
handlową. W obrębie biuro
wca firmy działa hurtownia, 
która sprzedaje całą gamę 
wyrobów spółki „ROW,, 
łącznie z przyprawami, jeli
tami i urządzeniami potrzebnymi

okolicznościowe przyjęcia 
na bazie wyrobów rybnic
kiego zakładu. W ramach 
akwizycji wyroby firmy do
cierają do Kędzierzyna 
Koźla, Raciborza i szeregu 
miejscowości Podbeskidzia. 
Produkty spółki sprzedawa
ne są również w supermar
ketach firmy zagranicznej 
„BILLA,,, które mieszczą 
się w Katowicach 
/u l. Kościuszki 90/, Bielsku 
i Warszawie. Zakłady są 
także w trakcie nawiązywa
nia kontaktów z nowym za
chodnim odbiorcą, który 
wykazuje daleko idące zainteresowanie

m i ę s o  w ę d l i n y

„row „Zakłady Mięsne
spółka z o.o.

Rybnik, ul. Żorska 2a, tel. 25044
tycznie każda wędlina su
cha, a losowo wędliny pozo
stałe mają przeprowadzoną 
analizę pod kątem zawar
tości białka.

Wypracowane co roku 
środki Zarząd stara się zain
westować w coraz to bar
dziej doskonały sprzęt, 
umożliwiający dalsze
zwiększanie zdolności pro
dukcyjnej zakładu. W ostat
nich latach zakupiono: ma
sownicę kompakt, paczko
warkę MULTIWAC, kraja
lnicę automatyczną,
urządzenie do wykrawania 
żeberek.

Mimo, że wyroby 
Zakładów Mięsnych
„ROW,, nie należą do naj
tańszych, jednakże ich wyso
ka jakość i zdrowotność 
usprawiedliwiają wysoką

potrzebnymi do produkcji masars
kiej. W przyszłości planowa
ne jest uruchomienie na tere
nie zakładów hurtowni 
z wszelkimi artykułami 
spożywczymi w celu sprze
daży innych asortymentów 
spożywczych we własnym 
sklepach firmowch spółki po 
jak najkorzystniejszych ce
nach.

Wszelkie nowe, aktualnie 
preferowane wyroby ekspo
nowane są na stoisku pat
ronackim firmy, które 
mieści się w Domu Hand
lowym „Hermes,,. Spółka 
„ROW,, posiada
dwadzieścia sześć sklepów 
firmowych w czternastu 
miejscowościach, m.in. 
w Rybniku, Jastrzębiu, Żo
rach, Knurowie, Gliwicach, 
Wodzisławiu. W tym ostatnim

zainteresowanie wyrobami fir
my.

O marce spółki „ROW,, 
świadczy nie tylko wysoka 
jakość ich wyrobów, ale

reklamą wyrobów spółki 
„ROW,,. Promocja przybie
ra rozmaite formy, od re
klam prasowych, radio
wych, poprzez sprzedaż firmowych

cenę. Nie zawsze bowiem to, 
co jest tanie, jest zarazem 
zdrowe i smaczne.

Zarząd spółki zwraca się 
także z ofertą współpracy do 
wszystkich chętnych

ostatnim przy ul. Jana Pawła II 
spółka posiada również lo
kal firmowy - bar gastrono
miczny „Fernando,,,
w którym wszyscy chętni 
mogą urządzać

także dobrze urządzone i za
opatrzone stoisko patronac
kie. Znalazło to uznanie na 
I Wystawie Promocyjnej 
Usług i Wyrobów w Ryb
niku, w których firma otrzy
mała nagrodę specjalną za 
profesjonalizm wystawy, 
ponadto sklep firmowy na 
ul. Kominka w Rybniku zo
stał nagrodzony w konkur
sie prezydenta miasta na naj
lepiej urządzony i zadbany 
sklep.

W celu spopularyzowania 
firmy oraz zwiększenia jej 
sprzedaży, a co za tym idzie 
i produkcji spółka powołała 
w ubiegłym roku Dział Mar
ketingu i Reklamy na czele 
z Andrzejem Oświęcimskim, 
w skład którego wchodzą 
akwizytorzy i pracownicy 
marketingowi pracujący 
w terenie i zajmujący się reklamą

firmowych kalendarzy i suwe
nirów, po pokazy i degusta
cje wyrobów spółki.

Zarząd podejmuje
również szereg działań, 
które być może nie wpływają 
bezpośrednio na zwiększenie 
produkcji, ale przyczyniają 
się do polepszenia wa
runków pracy pięćsetosobo
wej załogi. W listopadzie 
1991 roku uruchomiona została

została w zakładach nowoczes
na centrala telefoniczna fir
my Samsung. Inwestycja ta 
zlikwidowała dotychczaso
we ogromne kłopoty 
z łącznością. Realizowany 
jest program komputeryza
cji. Działania te przyczyniają 
się do otrzymywania szyb
kich informacji, zmniejszają 
ilość dokumentacji. Kompu
teryzacją objęto: rozliczenia 
produkcji, sprzedaż, system 
kadrowo-płacowy, dzienną 
kartotekę magazynową oraz 
program analizy rozbioru 
i uboju. Na terenie zakładu 
trwają również prace 
związane z budową własnej 
oczyszczalni ścieków.

W trosce o zaspokojenie 
potrzeb zdrowotnych praco
wników w biurowcu firmy 
istnieje Przychodnia Zakła
dowa z szeregiem specjalis
tycznych gabinetów lekars
kich, z których korzystać 
mogą nie tylko osoby zatru
dnione, ale i mieszkańcy po
bliskich ulic. Spółka nie za
pomina również o swych 
byłych pracownikach, orga
nizując dla nich okolicz
nościowe przyjęcia. Na 
miarę posiadanych środków 
zakłady starają się także 
wspierać akcje charytatyw
ne. a że jest to pomoc nie
mała, świadczy o tym cały 
plik podziękowań od insty
tucji i osób prywatnych.

Mamy nadzieję, że po
wyższy tekst zachęci konsu
mentów do korzystania 
z wyrobów Zakładów 
Mięsnych „ROW,, Spółki 
z o.o., a tych którzy już 
z nich korzystają utwierdzi 
w przekonaniu, że ich wybór 
był ze wszechmiar słuszny.

Artykuł sponsorowany
J. R.

Konkurs ☆  Konkurs ☆  Konkurs
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Tym, którzy uważnie prze
czytali tekst, poniższy logo
gryf nie powinien sprawić tru
dności. Wszyscy, którzy do 
24 maja nadeślą do naszej 
redakcji, lub wrzucą do na
szych „żółtych skrzynek,, ku
pon z rozwiązaniem w postaci 
hasła, wezmą udział w loso
waniu 3 bonów wartości 150 
tys. zł. każdy, które można 
będzie zrealizować w skle
pach firmowych Zakładów 
Mięsnych „ROW,,.

1. miejscowość, w której 
firma wydzierżawiła ubojnię 
żywca, 2. nazwisko prezesa 
firmy, 3. nazwisko szefa 
WIS-u, 4. osobowość prawna

firmy, 5. nazwisko szefa pro
dukcji, 6. np. szynka, 
polędwica, baleron, 7. np. sól, 
majeranek, saletra, 8. dom 
handlowy, w którym znajduje 
się stoisko patronackie firmy, 
9. nazwa firmy zagranicznej 
z sieciami supermarketów 
w Warszawie, Katowicach, 
Bielsku, 10. popularne, regio
nalne lub suche, 11. produ
cent centrali telefonicznej, 
uruchomionej w spółce, 12. 
firmowy lokal gastronomicz
ny w Wodzisławiu Śląskim,
13........  cebulowa - nowość
firmy, 14. ... wiedeńskie, 15. 
na tej ulicy mieści się siedziba 
firmy, 16. głowa tego 
zwierzęcia mieści się w znaku 
firmowym spółki

ROZWIĄZANIE LOGOGRYFU

3GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Wystawa 100 i 1 fotografii
W poniedziałek 10 maja 

w holu TZR zawiązany nie
dawno w Rybniku klub fo
tograficzny, nazywający sie
bie Rybnicką Pracownią Fo
tografii Artystycznej ’93, 
którą tworzą Zenon Głowa
la, Janusz Jurcimierski, Ze
non Keller, Bronisław Kry
wulko, Marian Rostkowski, 
Wiesław Skoczek i Wacław 
Troszka zorganizował wy
stawę fotograficzną, zwaną 
oficjalnie Galerią Jednej Fo
tografii. Organizatorzy za
mierzają bowiem utrzymać 
stały charakter wystawy 
i prezentować na niej poje
dyncze prace wybitnych ar
tystów fotografików z kraju 
i zagranicy.

Wiceprezydent miasta Je
rzy KOGUT, wraz z Pawłem 
PIERŚCIŃSKIM, pierwszym

Paweł Pierściński.
Foto: wack

pierwszym fotografikiem zapro
szonym do udziału w Galerii 
wspólnie przecinając wstęgę, 
otworzyli działalność tej no
wej artystycznej placówki.

Paweł Pierściński, wybit
ny fotografik, jest twórcą 
i organizatorem kierunku 
artystycznej fotografii zwa
nego Kielecką Szkołą Krajo
brazu. Brał udział w ponad 
400 wystawach w wielu kra
jach. Jego prace zamieszcza
ne są w wielu krajowych i za
granicznych almanachach, 
a nazwisko można znaleźć 
w poważnych wydawnict
wach encyklopedycznych
o zasięgu światowym. Oto 
co powiedział nam 
Pierściński o swojej drodze 
twórczej.

„Na początku mojej drogi, 
kiedy robiłem pierwsze 
zdjęcia Kieleckiej Szkoły 
Krajobrazu, krytycy
zwalczali mnie za to, że nie 
robię zdjęć artystycznych, 
tylko dokumentalne. Potem 
narzekali, że robię wstrętne 
zdjęcia estetyczne. A ja mam 
swoją stalą linię artystyczną
i jestem jej wierny. To świat 
krytyków jest zwariowany.,,
O co chodzi w fotografii.

„Jeśli jest uczciwe
zaangażowanie emocjonalne 
autora, to jest również i dobre 
przyjęcie przez widza i to 
wystarcza, by zatrzymać 
wzrok, nawet kiedy to jest 
skromna, spokojna
i  stonowana
fotografia. Chodzi o to, by 
przenosiły się emocje.,,

Przedstawiony w galerii fo
togram Pawła Pierścińskie
go wydaje się odwoływać 
właśnie do takiego sposobu 
ekspresji. Również prezen
towane przy otwarciu Gale
rii Jednej Fotografii prace 
rybnickich fotografików ra
czej uspokajają wzrok. Moją 
uwagę zatrzymały 4 prace 
Zenona Głowali o tematyce 
zimowej. Dostrzeżenie

pewno nie proponuje jakiejś 
nowej wrażliwości fotografi
cznej. Niewidoczne są 
również doświadczenia osta
tniego choćby 20-lecia foto
grafii. Chce być wystawą 
klasycznej fotografii artysty
cznej, o estetyce przeniesio
nej z uznanego malarstwa 
czy grafiki. Nie wymądrzaj
my się jednak lecz posłuchaj
my, co mistrz Pierściński po
wiedział po obejrzeniu wy
stawy.

„Prace przedstawione to 
rzetelna fotografia, głęboko 
przeżyta, w której wzruszenie

Jedna 
z prac 
Zenona 
Głowali

gdzieś za płotem dramatu 
zimowego świata pełne jest 
lirycznej prostoty i mocy.

Wystawa w swojej całości 
nie jest wystawą poszu
kującą czy nowatorską. Na

fotografa dochodzi do głosu. 
Są to dla mnie kryteria oceny 
fotograf ii. Dla mnie jest to 
bardzo udana wystawa 
i udany debiut środowiska.,, 

RUDOLF PALARZ

Zakończyły się kolejne 
„Konfrontacje„. Pozostały 
tylko karnety, które można 
teraz wysłać do organiza
torów i tym samym wziąć 
udział w losowaniu nagród. 
Przedtem jednak trzeba od
powiedzień na kilka pytań.

A więc: który film był naj
gorszy?

Konfrontacje ’93

The
Bileterce TZR-u, Barba

rze  WENCEL, która 
oglądała wszystkie projekc
je, nie podobały się „Dobre 
chęci,,, ani „Krzyk
Kamienia,,, ani „Mężowie 
i żony,,, film w którym sztu
ka splata się z życiem, a życie 
ze sztuką. Krótka sonda po 
ostatnim seansie wykazała, 
że zdaniem widzów najgor
szy był właśnie ten ostatni 
film, „Nagi lunch,,. W dodat
ku roił się on od niesmacz
ności. Opis co drastyczniej
szych scen nie bardzo nadaje 
się do druku! I wcale nie były 
to ostre sceny erotyczne...

Organizatorzy „ankiety 
w karnecie,, zapytali również
o film najlepszy. I tu wśród 
rybniczan panuje zgodność -
i personelowi kina i widzom 
najbardziej przypadł do gus
tu chiński film „Zawieście 
czerwone latarnie,„ film mo
cno teatralny, mało widowi
skowy, choć z paroma

pięknymi scenami. Na ten 
właśnie film kupiono naj
więcej biletów. Rybniccy wi
dzowie byli więc zgodni z ju
rorami festiwalu w Wenecji 
w 1991 r. Panie z kasy były 
zdania, że dobre były też „Aż 
na koniec świata,, i „Grand 
Canyon,,, a ludzie wy
chodzący z sali po tym ostatnim

End
nim filmie komentowali:
„...wreszcie coś do 
oglądania...,,

W czasie trwania 
„Konfrontacji,, pustka sali 
kinowej TZR nie zagroziła, 
frekwencja wydawała się je
dnak powoli spadać. Tylko 
„Czerwone latarnie„ przy
ciągnęły naprawdę dużo pu
bliczności. Ci, którzy przy
szli, wytrzymywali już po
tem wszystko, i nie uciekali 
w czasie sansu. Wychodzo
no tylko z „Pięknej złośnicy,, 
- ale film ten trwał aż cztery 
godziny!

Na pytanie czy widzowie 
nie żałują 225 tysięcy zło
tych, które wydali na karnet, 
większość odpowiedziała, że 
nie, choć nikt z zapytanych 
nie obejrzał całego filmowe
go maratonu.

Ciekawe, czy za rok znów 
przeprowadzimy się na dwa 
tygodnie do kina?

KLAUDIA MICHALAK

Gaude Mater Bukowina
W roku ubiegłym jednym 

z większych wydarzeń muzy
cznych w Rybniku było wy
konanie przez Śląską Or
kiestrę Kameralną, zespół 
„Cantores Minores Wratis
laviensis„ oraz czwórkę so
listów monumentalnego 
dzieła J.F. Haendla „Mes
jasz,, pod wspólną batutą 
Jana Hawela. Melomani na
szego regionu mieli okazję 
posłuchać tego dzieła także 
w tym roku.

Jan Hawel ze swoją or
kiestrą, wrocławskim ze
społem i solistami był 
również obecny na III 
Międzynarodowym Festiwa
lu Muzyki Sakralnej „Gaude 
Mater„, jaki odbył się na 
przełomie kwietnia i maja 
br. w Częstochowie. Zain
augurowała go Narodowa 
Orkiestra Symfoniczna 
z Ukrainy wspólnie z ze
społem muzyki chóralnej 
i „Schola Cantorum Geda
nensis,, dziełem J.S. Bacha 
„Magnificat,, oraz „Symfo
nią Psalmów,, I. 
Strawińskiego. 1 maja 
nastąpiła w bazylice jas
nogórskiej liturgiczna inau
guracja festiwalu z udziałem 
orkiestry koncertowej Wojs
ka Polskiego. Wydarzeniem 
tego dnia był występ 
„Poznańskich Słowików,,

pod dyrekcją prof. Stefana 
Stuligrosza. W trakcie fes
tiwalu wystąpili również: 
chór chłopięcy „Les Petites 
Chanteurs,,, sławny rosyjski 
chór „Chorowaja Akade
mia,,, chór „Chomin,, ze 
Lwowa, „Capela Bydgos
tiensis” , Chór Studium Mu
zyczno-Liturgicznego im. 
św. Piusa X z Warszawy i in
ni. Program ostatniego dnia 
festiwalu podporządkowa
no obchodzonemu 5 maja 
Dniu Wspólnoty Europejs
kiej. Wykonano „Te Deum,, 
M.A. Charpentiera, którego 
początek to znany powsze
chnie sygnał Eurowizji, 
a także IX Symfonię L. van 
Beethovena, uwieńczoną 
„Odą do radości,, - hymnem 
zjednoczonej Europy. Wy
konawcami koncertu finało
wego była Orkiestra Symfo
niczna Częstochowskiej Fil
harmonii, częstochowski 
chór kameralny, chór mie
szany WSP oraz chór męski 
„Homin,, z Ukrainy.

W ramach festiwalu 
„Gaude Mater,, odbyło się

także seminarium dla dyry
gentów chórów.

Dziwi jednak brak zainte
resowania rybnickich melo
manów muzyki sakralnej, 
dyrygentów chórów oraz 
p r z e d s t a w i c i e l i  
duchowieństwa festiwalem 
tak wysokiej rangi. Miejmy 
nadzieję, że w przyszłym ro
ku początek maja będzie 
ucztą duchową dla wszyst
kich tych, którzy w tym roku 
nie mogli być obecni na 
częstochowskim festiwalu.

L.M.

Rozwiązanie
minikonkursu
historycznego

Wśród sporej ilości na
desłanych odpowiedzi
/wszystkie były poprawne/ 
nagrody ufundowane przez 
„ULEX„ wylosowały
następujące osoby:
Arek Czerwiński, ul. Sudecka

drukarką „CASIO,,,
Ania Skrzypiec, ul. Krzywa 
4, - walkman,
Andrzej Nosiadek, ul. Chab
rowa 14A/19, - walkman.

W ostatni niedzielny 
wieczór na Małej Scenie Ry
bnickiej odbył się kolejny 
koncert. W trzyosobowym 
składzie wystąpił zespół-le
genda „studenckiej piosenki 
z tekstem„ „Wolna grupa Bu
kowina,  który przypomniał 
wszystkie swe największe 
przeboje, choć to słowo nie 
jest najodpowiedniejsze dla 
tego gatunku muzyki.

Koncert był sympatyczny, 
ale nic ponad to. Zabrakło

Państwowa Szkoła Muzy
czna I i II stopnia w Rybniku 
ogłasza wpisy na rok szkolny 

Egzaminy wstępne 
odbędą się w dniach 31 maja 
oraz 1 i 2 czerwca br.

Kwestionariusze osobowe 
kandydatów można odebrać 
w sekretariacie szkoły co
dziennie od 9.00 do 16.00.

Termin składania podań

nastroju i atmosfery odpo
wiedniej do słuchania tego 
rodzaju muzyki. Nieliczna 
publiczność nie była w stanie 
na to nic poradzić, nawet 
świece na stołach pozosta
wiono niezapalone.

Szkoda, bo zespół dobry 
i dobra muzyka. Niestety,

do 25 maja br.
Rodzice!
Dajcie możliwość spraw

dzenia się swoim dzieciom, 
odkrycia ich zdolności muzy
cznych. Szkoła muzyczna 
w Rybniku, obchodząca 
w tym roku 60-lecie swego 
istnienia, o bogatych tradyc
jach i dziejach osiągnięć, po
może im się ujawnić.

jak się okazuje, dla dzisiej
szych licealistów i młodzieży 
w ogóle 50.000.-zł, a tyle 
trzeba było zapłacić za bilet, 
to zbyt wiele. Cóż, dziś 
młodzież swoje fortuny 
trwoni na bieżąco: kawia
renki, mała gastronomia 
i dziesiątki innych przyjem
ności. Wygospodarowanie 
więc tej pół stówki jest trud
ne, a któż chodzi na koncert 
sam? Ale jak długo istnieje 
przemysł rozrywkowy, tak 
długo inaczej patrzy na cenę 
biletu organizator imprezy, 
a inaczej jego potencjalni 
klienci. W naszych czasach 
tylko dyskoteki zapewniają 
frekwencję, czyli opłacal
ność imprezy. A miłośnikom 
lirycznej muzyki pozostaną 
zapewne już wkrótce tylko 
taśmy, płyty i wspomnienia 
z takich imprez jak cho
ciażby ta, która odbyła się 
na Małej Scenie...

Tekst i foto: wack

Tydzień
bezpieczeństwa

pieszych
W dniach ód 17 do 23 

maja Wydział Ruchu Dro
gowego KR Policji w Ryb
niku przeprowadzi na tere
nie miasta akcję pod nazwą 
’’Tydzień bezpieczeństwa 
pieszych" . W czsie akcji, 
której celem jest poprawa 
bezpieczeństwa pieszych 
i porządku na drogach, poli
cjanci reagować będą przede 
wszystkim na wykroczenia 
popełniane przez pieszych.

/w ack/

IMIĘ I NAZWISKO 

ADRES ................
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Sudecka 39a, - kalkulator z drukarką 1993/94.

Nabór do Państwowej Szkoły Muzycznej

Daj szansę swojemu dziecku
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Innocenty Piotr LIBURA, zwany w dzieciństwie „Cenek„, 
urodził się 17 czerwca 1901 roku w Michałkowicach 
w powiecie miechowskim w patriotycznej rodzinie 
nauczycielskiej. Jeszcze jako uczeń gimnazjum w Olkuszu brał 
udział w walkach o niepodległość w 1918 r. oraz wojnie 
z ZSRR w 1920 roku. Został ranny, z tego też powodu maturę 
zdał dopiero w roku 1921, po czym studiował f ilozofię 
w Warszawie i Krakowie. W  1926 roku zamieszkał w Rybniku, 
obejmując posadę nauczyciela języka polskiego w gimnazjum 
/dziś im. Powstańców Śl./, poświęcając się również pracy 
naukowej i społecznej m.in. w harcerstwie. W 1931 roku 
uzyskał stopień naukowy doktora f ilozofii, a w 1936 stopień 
wojskowy porucznika rezerwy. Po wybuchu II wojny światowej 
walczył w kampanii wrześniowej, w czasie której dostał się do 
niewoli niemieckiej, gdzie przebywał do stycznia 1945 roku. 
Pod koniec wojny pracował krótko w gimnazjum 
w Mysłowicach, a po oswobodzeniu Rybnika wrócił do swej 
dawnej szkoły. Tam jednak stal się ością w gardle władz 
komunistycznych, które karnie przeniosły go do II LO im. 
Hanki Sawickiej, gdzie uczył języka polskiego i łaciny. Na 
emeryturę odszedł w 1974 roku, nadal pracując społecznie 
i naukowo. Publikował w wielu gazetach i wydał kilka pozycji 
książkowych, np. „Z dziejów domowych powiatu,,. W czerwcu 
1991 r., w asyście setek swych uczniów, prof. Libura obchodził 
90 urodziny. W marcu 1993 r. zaczął się czuć coraz gorzej. 
Ostatni list do rodziny z 8 marca 1993 r. kończy słowami: „Z 
Ponbóczykiem! Ojciec i dziad z żoną Barbarą, Innocenty Piotr 
Libura, /ps serduszko bardzo zmęczone, nogi puchną/,,. Kilka 
dni prof. Libura leżał w szpitalu „Juliusz,,, a następnie 
przewieziono go do córki do Wrocławia. Podczas jazdy kazał 
na chwilę zatrzymać samochód przy kilku zabytkach, np. przy 
kościele w Rudach. Przeczuwając śmierć westchnął wobec 
otaczającej go rodziny: „Trzeba stanąć do apelu!,,. Zmarł we 
Wrocławiu dnia 1 maja 1993 r. Wspaniały pogrzeb rybniczanie 
urządzili mu w sobotę 8 maja.

Profesor

Prof. INNOCENTY LIBURA w latach młodości.
Foto: archiwum domowe

Co sprawiło, że prof. Li
bura jest tak bardzo znany 
i ceniony? Wydaje się, że 
stało się tak za sprawą jego 
pracowitości i prawości cha
rakteru. Poświęcił przecież 
niezliczone godziny wycho
waniu młodzieży, w szkole 
i w harcerstwie. Wychowy
wał też szersze grono poprzez

przez swe książki i publika
cje. Praca ta nie zdałaby się 
jednak na wiele, gdyby nie 
była poparta odpowiednią 
życiową postawą. Tak więc 
patriotyczne poglądy
i ideały zrealizował jako 
żołnierz 1918, 1920 i 1939 
roku. Zaś prawdę, której 
uczył na lekcjach czy harcerskich

harcerskich zbiórkach, głosił 
również publicznie w trudnej 
powojennej rzeczywistości. 
Było tak przykładowo w la
tach pięćdziesiątych, w okre
sie największego stalinows
kiego terroru, na przymuso
wym „szkoleniu,, politycz
nym nauczycieli w Warsza
wie. Zaprotestował wtedy

wobec nagonki na 
kościół: „Nie jestem jakimś 
zagorzałym klerykałem, lecz 
jako człowiekowi wierzące
mu, nie godzi mi się słuchać 
podobnych słów,,. Po czym 
wstał i wyszedł z sali 
wykładowej, a za nim cała 
40-osobowa grupa słucha
czy. Za tę prawdę zapłacił

Przy ul. św. Antoniego nr 
5 w Rybniku stoi ocieniony 
starymi drzewami dom. Jego

Dom przy ul. św. Antoniego
wyciąć ani jednego krzacz
ka, psy i koty traktował jak 
mniejszych braci. Rodzinie 
Liburów nie było tu dane 
zagrzać miejsca na długo. 
Podczas okupacji zakwate
rowano w domu przy ul. św. 
Antoniego przybyłego z Ba
warii niemieckiego urzędni
ka. Dom doznał uszczerbku 
jednak dopiero wtedy, kiedy 
szkód narobili penetrujący 
mieszkanie „czerwonoar
miści,, w 1945 roku - uszko
dzili stylowe meble, m. in. 
odrywając zamki z biurka 
i biblioteki /które na pa
miątkę do dziś nie są na
prawione/.

Do dziś również mieszkanie

właścicielem był od 1935 ro
ku zmarły przed kilkunasto
ma dniami Innocenty Libura

ra. Zgodnie ze swoim ekolo
gicznym sumieniem nie po
zwalał ze swojego ogrodu

mieszkanie prof. Libury ma swój 
urok i nastrój. Oprócz wspo
mnianego biurka i bibliote
czki oczy przyciąga piękna 
stara serwantka, stylowy 
stół, stoliki, duży stojący ze
gar, maszyna do pisania ma
rki „Oriental,,... Nad ko
modą wisi kilka starych ro
dzinnych fotografii, obrazy, 
wielki księgozbiór.

Podczas rozmowy wdowa 
po profesorze, Barbara Li
burowa, pokazała mi wiele 
listów i fotografii 
świadczących o licznej, kra
jowej i zagranicznej kore
spondencji męża. Pani Bar
bara wspomniała również, iż 
myśli o urządzeniu w salonie 
domu przy ul. św. Antoniego 
Izby Pamięci Innocentego 
LIBURY.

MAREK SZOŁTYSEK

Wielkiemu Duchem 
Profesorowi

Śląskich, zaś przy trumnie 
honorową wartę zaciągnęli 
rybniccy harcerze.

W sobotę 8 maja rybni
czanie pożegnali profesora 
Innocentego Piotra LI
BURĘ.

Uroczystą mszę żałobną 
koncelebrowali m.in. jego 
wychowankowie: proboszcz 
parafii ks. Alojzy KLON, 
niegdysiejszy kapelan kato
wickiej chorągwi harcerskiej 
ks. dr Franciszek 
JASTRZĘBSKI oraz ks. 
prof. Władysław BASISTA. 
W czasie uroczystej mszy kil
ka pieśni odśpiewały 
połączone chóry rybnickie
go liceum im. Powstańców

W kościele odczytano list 
pożegnalny od metropolity 
górnośląskiego arcybiskupa 
Damiana ZIMONIA
/będącego również wycho
wankiem profesora Libury/.

Po mszy, przy dźwiękach 
górniczej orkiestry kondukt 
żałobny przeszedł na cmen
tarz miejski, na którym Pro
fesor został pochowany z na
leżnymi mu honorami. Tego 
niezwykłego nauczyciela 
wielu pokoleń rybniczan że
gnała najbliższa rodzina, 
władze miasta, liczna grupa 
harcerzy i mieszkańców Ry
bnika. W mowie pożegnal
nej prezydent miasta Józef 
MAKOSZ powiedział m.

LIBURA
utratą pracy w I LO w Ryb
niku im. Powstańców
Śląskich. Przeniesiono go 
wtedy karnie do II LO im. 
Hanki Sawickiej, co jednak 
nie przygasiło jego ducha. 
Przed żoną zaś komentował 
żartobliwie ten fakt: „... nie 
ma co żałować, w nowej 
szkole są takie fajne
dziołszki!,,. Kolejny raz pro
fesor publicznie ujął się za 
prawdą w połowie lat sie
demdziesiątych. W Teatrze 
Ziemi Rybnickiej odbywała 
się konferencja z udziałem 
wysokich władz partyjnych, 
był „nawet,, minister z War
szawy.

Prof. Libura, mimo iż nie 
był zaproszony, poszedł na 
to spotkanie i zabrał głos. 
Mówił o konieczności znie
sienia ustawy aborcyjnej 
oraz zaprzestania planowej 
ateizacji Polski. Postawił 
wtedy pytanie: „Dlaczego 
niszczy się wiarę w Boga?,,

Tą swoją odważną po
stawą oraz codzienną su

sumienną pracą prof. Libura 
zyskał sobie wśród Rybni
czan, a zwłaszcza wśród wy
chowanków, olbrzymi auto
rytet. Zaś jego długie i wspa
niałe życie urosło do rangi 
symbolu. Gdyż nikt z wiel
kich obywateli naszego mia
sta nie doczekał owoców 
swej pracy w dzisiejszych no
wych czasach III Rzeczypos
politej. Nikt z podobnym 
zaangażowaniem nie był 
twórczym świadkiem
czasów II Rzeczypospolitej, 
wojny i okupacji oraz PRL. 
Nikt, tylko prof. Libura 
spiął swym pracowitym 
i prawym życiem cały rybni
cki XX wiek. I tak jako 
Legenda naszego miasta 
i całej Ziemi Rybnickiej po
zostanie na wiele pokoleń 
obecny pośród nas. Dla jed
nych pozostanie tylko boha
terem minionych lat, dla in
nych zaś, którzy podejmą 
trud wprowadzania prawdy 
w życie, będzie ideałem.

MAREK SZOŁTYSEK

Wałęsa z Lecha im ieni em, a Bóg pobłogosławi

zam piękny i mądry l i s t  Prezydenta do

Z Ponbóczkiem
o i dziad z żoną Barbarą aco .v e to

Końcowy fragment ostatniego listu prof. Libury z dnia 
8 marca 1993 roku, skierowanego do rodziny. Czyżby 
przeczuwając swoją rychłą śmierć, prof. Libura obok podpisu 
zanotował lata swego życia 1901 - 1993 r.?

in.: „Mówiłeś zawsze, że mu
simy być silnego ducha, mu
simy być mężni, a jedno
cześnie umieć kochać ludzi 
i przyrodę. Za to Ci dzisiaj 
dziękuję, że wskazywałeś 
nam prawdziwą drogę, kie
dy byliśmy młodzi. Dziękuję 
Ci również za to, że uczyłeś 
mnie kochać, rozumieć i po
znawać potrzeby ludzi na
szego miasta."

Jeden z byłych uczniów 
profesora zaproponował, by 
patronem II L.O. został In
nocenty Libura, i by jego 
imieniem nazwać którąś 
z rybnickich ulic.

Odczytano również list 
wojewody katowickiego 
Wojciecha CZECHA. Har
cerze natomiast pożegnali 
swego legendarnego harcmi
strza dźwiękami harcerskie
go hejnału.

Przypomniano też słowa 
Jana Kochanowskiego /wy
ryte na tablicy pamiątkowej 
wmurowanej w ścianę ryb
nickiego gimnazjum,
w którym kiedyś uczył pro
fesor Libura/:
„A jeśli komu droga otwarta 
do nieba,
Tym, co służą ojczyźnie,,.

WACŁAW TROSZKA

5GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



SZKOŁA ZARZĄDZANIA I MARKETINGU 
W RYBNIKU

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

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

- zarządzanie przedsiębiorstwem i Finanse
- marketing i promocja handlowa.

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

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

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

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

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

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

wyboru/
UWAGA!
Szczegółowe informacje w sekretariacie szkoły, gdzie 

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

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

KURS PRZYGOTOWAWCZY 
Zajęcia z matematyki, języka angielskiego i francuskiego 

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

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

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

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

PORADY PRAWNIKA - w środy 
Dyżury prawnika,

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

w siedzibie naszej redakcji, tel. 288-25.

Przed jubileuszowym zjazdem 
Polskiego Związku Niewidomych

We wtorek 18 maja w sali 
Wojewódzkiego Ośrodka 
Postępu Technicznego 
w Katowicach odbędzie się 
jubileuszowy XV Zjazd De
legatów Polskiego Związku 
Niewidomych. Rybnicką or
ganizację tego związku re
prezentować będą wybrani 
w czasie jesiennego Walnego 
Zebrania Członków: Teodor 
LEPICH - dotychczasowy 
w i c e p r z e w o d n i c z ą c y  
Zarządu Okręgu i Jerzy LI
SIK - aktualny przewod
niczący Okręgowej Komisji 
Rewizyjnej. Z czteroletniego 
dorobku należy wymienić 
uruchomienie filii Zakładu 
Produkcyjno-Handlowego, 
który na razie zatrudnia 12 
inawlidów, oraz akcję, 
dzięki której dziesiątki nie
widomych przeszkolono 
w ramach kompleksowej re
h a b i l i t a c j i  
n o w o o c i e m n i a ł y c h  
i tracących wzrok. Dla wielu 
ociemniałych uzyskano stałe 
zasiłki z ośrodków pomocy 
społecznej, pobyty w sanato
riach i związkowych Ośrod
kach Profilaktyczno-Wypoczynkowych
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Wypoczynkowych, np. w Muszy
nie i w Ustroniu, a także 
pobyt, i to nie tylko w kraju, 
na koloniach letnich dzieci 
i młodzieży. Działacze Ryb
nickiego Koła PZN mają 
również swój udział w uru
chomieniu pierwszej w wo
jewództwie katowickim 
Szkoły Podstawowej i Li
ceum Ogólnokształcącego 
dla dzieci niewidomych, 
oraz pierwszej w Polsce 
Szkoły Życia dla niewido
mych dzieci z porażeniem 
mózgowym i częściowym 
upośledzeniem umysłowym. 
Pierwsza z tych placówek 
znajduje się w Dąbrowie 
Górniczej, druga zaś w Ru
dołtowicach koło Pszczyny.

Zadaniem zjazdu będzie 
nie tylko ocena dokonań 
Ś ląsko-Z agłęb iow skiego  
Okręgu PZN, ale także 
wybór nowych władz i wyty
czenie programu na 
następne czterolecie, do 
którego obaj nasi delegaci 
będą chcieli wnieść wszyst
kie wnioski i postulaty 
przyjęte w czasie walnego 
zebrania rybnickich niewi
domych.

Kronika policyjna

Okradziona szkoła
W nocy z 3 na 4 maja 

nieznany sprawca włamał się 
do szkoły podstawowej nr 27 
w Chwałęcicach. Po wy
pchnięciu okna w pokoju 
nauczycielskim zerwał 
kłódki z kraty zabezpie
czającej drzwi magazynu 
i wyłamał zamki w drzwiach 
poszczególnych pomie szczeń
pomieszczeń, skradł odtwarzacz 
„Shiraki,, aparat fotografi
czny, dres sportowy i 3 piłki 
nożne. Straty wyniosły 4,3 
mln zł.

Po pijanemu w drzewo
5 maja o godz. 18.30 na ul. 

Rudzkiej nietrzeźwy kierow
ca toyoty cariny zjechał na 
pobocze i uderzył w drzewo. 
W wyniku wypadku ciężko 
ranny został 44-letni pasażer 
- również zresztą pijany.

Kabelek z transformatora
Kabel wartości ok. 5 mln 

zł skradziono z transformatora

transformatora należącego do kopalni 
„Chwałowice,,. Złodzieje
włamali się do środka po 
wycięciu otworu w blasza
nych drzwiach transforma
tora.

Pożar na Chrobrego
7 maja powstał pożar 

w byłym budynku straży 
pożarnej przy ulicy Chrob
rego. Spaleniu uległo 
wnętrze budynku - strop, 
drzwi, okna, podłogi oraz 
znajdujące się tam urządze
nia. Według opinii pracow
nika Komendy Rejonowej 
Straży Pożarnej przyczyną 
było podpalenie. Policja za
trzymała podejrzanego o do
konanie tego czynu.

Wieczorny rozbój 
7 maja o godz. 21.00 nie

znani sprawcy po uprzednim 
pobiciu do nieprzytomności 
okradli na ul. Dworek przech

odzącego tamtędy
mężczyznę. Zabrali mu po
rtfel z dokumentami 
i gotówkę w wysokości 450 
tys. zł. /jak /

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
w Rybniku - Kamieniu

og ł a s z a
p r z e t a r g  nie o g r a n i c zo n y

na całkowitą wymianę okien w budynku krytej pływalni 
przy ul. Powstańców 40 w Rybniku

Termin wykonania wymiany okien sukcesywnie do 30 
sierpnia 1993 r. Dokumentacja obejmująca zestawienie 
okien istniejących znajduje się do wglądu w Wydziale 
Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miasta Rybnika ul. 
Hallera 10a.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 maja 1993 r. o godz. 9.00 
w sali 37 Urzędu Miasta Rybnika ul. Chrobrego 2.

Szczegółowe informacje o zakresie robót remontowych 
można uzyskać u dyrektora MOSiR w Rybniku, tel. 
22-140.

Oferty określające koszty wskaźnikowe należy składać 
do dnia 20 maja 1993 r. w Wydziale Inwestycji i Budownic
twa Urzędu Miasta Rybnika, ul. Hallera 10a.

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo wyboru 
oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przy-

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

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"

U L E X "P 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 - filia Boguszowice.

W razie potrzeby

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, 55-3828,
55-3887
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 14 maja do 20 maja 
Rybnik-Niewiadom, ul. Morcinka 14, telefon 26031

Zarząd R ybnickiego O ddziału KIK
informuje, że msze święte w intencji członków KIK odbywać 
się będą w kościele św. Antoniego w każdy drugi piątek 
miesiąca o godz. 18.30.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Rybniku - Kamieniu

zatrudni od zaraz pracowników ze średnim wykształceniem 
na stanowisku kelnera - wymagana znajomość przynajm
niej jednego języka obcego, na stanowisku kucharza, 
ratowników wodnych na sezon letni na kąpielisko Ruda 
w Rybniku, basen w Chwałowicach, kąpielisko Kamień.

Zgłoszenia przyjmuje dział kadr MOSiR w Rybniku - 
Kamieniu ul. Hotelowa 12 od godz. 7.00 - 15.00, tel. 
22-140.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Rybniku - Kamieniu

o g ł a s z a
p r z e t a r g  n i e o g r a n i c z o n y

na wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej łącznic 
z wymianą glazury w pomieszczeniach sanitarnych budyn
ku krytej pływalni przy ul. Powstańców 40 w Rybniku.

Termin wykonania robót remontowych do 20.08.1993 r. 
Przetarg odbędzie się w dniu 21 maja 1993 r., godz. 10.30 
w sali 37 Urzędu Miasta Rybnika ul. Chrobrego 2.

Szczegółowe informacje o zakresie robót remontowych 
można uzyskać u dyrektora MOSiR w Rybniku, tel. 
22-140.

Oferty określające koszty wskaźnikowe należy składać 
do dnia 20 maja 1993 r. w Wydziale Inwestycji i Budownic
twa Urzędu Miasta Rybnika ul. Hallera 10a.

Warunkiem przestąpienia do przetargu jest wpłacenie 
wadium w wysokości 20 mln zł w kasie Urzędu Miasta 
Rybnika ul. Chrobrego 2 do dnia 20 maja br.

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo wyboru 
oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przy-

MINI GIEŁDA
Ceny z bieżącego tygodnia

M I Ę S O schab woł. ex. szynka wp. got.

HERMES 55 . . . 102

Delikatesy, ul. Miejska 55 70 110

PIOTROWSKI 53,8 57,1 101,1

O W O C E jabłka pomarańcze banany

Miejska 3 8 15 15

św . Jana 13 7 16 15

Powstańców 24 8 16 13

S P O Ż Y W C Z E masło cukier jajko

HURTOWNIK 8 9 1,3
HERMES 8,5 9,5 1,6

Rynkowy 8,5 9,2 1,45

W A L U T Y dolar marka korona czeska

HERMES 16450/16550 10200/10270 565/575

Delikatesy, ul. Miejska 16450/16550 10230/10280 560/575

Pewex duży 16450/16550 10200/10270 565/575

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5
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Wiosenne regaty

W pierwszych trzech   i Dariusz Żmuda z Górniczego ’’KOTWICA” przy kop.
dniach maja, na Zalewie Rybnickim        Górniczego Yacht-Clubu ’’Rymer" ; trzecie Andrzej
rybnickim odbyły się II Regaty      ’’SZKWAŁ" przy kop. „Zofiówka Gołyźniak, Mariusz Groszek
o Puchar Prezydenta Miasta        Zofiówka": drugie miejsce G r o szek i Kazimierz Studnicki -
Rybnika. Z 15 załóg startujących Zofiówka"; drugie miejsce GYC ’’SZKWAŁ”.
startujących w pięciu biegach      zajęli Kazimierz Masarczyk Regaty odbyły się w klasie
najlepszy okazał się tercert Masarczyk , Stanisław Jaskoł ’’Omega”
Artur i Krzysztof Tomanek i Wojciech Grządziel z GKŻ wack

Przed niedzielnym me
czem ze Stalą Gorzów, mi
mo że drużyna zajmowała 
ostatnie miejsce w tabeli, 
wszystko wyglądało jeszcze 
nie najgorzej; wystarczyło 
wygrać, by zrównać się 
ilością dużych punktów 
właśnie z drużyną Stali 
i jedną z dwóch Unii - w za
leżności od tego, która z nich 
przegrałaby niedzielny 
również mecz w Tarnowie. 
Zepchnięcie Stali Rzeszów 
na ostatnie miejscw w tabeli 
byłoby przysłowiową
kropką nad „i„.

Wszystkie jednak nasze 
małe „sny o potędze,, już po 
kilku pierwszych wyścigach 
niedzielnego meczu prysnęły 
jak mydlana bańka. Rybni
czanie przegrali z gorzowską 
drużyną 36:54. Takiej po
rażki nie spodziewali się chy
ba najwięksi pesymiści. Co 
tu dużo pisać - rybniczanie 
pojechali nadzwyczaj słabo 
i są już praktycznie jedną 
nogą w drugiej lidze. Z Go
rzowem wygrali już nasi naj
więksi rywale w walce o po
zostanie w ekstraklasie, 
Unia Leszno i Stal Rzeszów.

Niedzielny mecz znów 
przegraliśmy taktycznie, tak 
na torze jak poza nim. Żużel 
nie polega jedynie na jak 
najszybszym dojechaniu do 
mety; znacznie ważniejsze 
od uzyskanego czasu są 
przecież zdobyte punkty. 
W biegu 12 po pierwszym 
łuku rybnicka para Korbel - 
Bem była na prowadzeniu, 
mając za sobą Piotra Śwista. 
Niestety zamiast jechać parą 
blisko siebie, odbierając 
ochotę do ataku szybkiemu 
Świstowi, zostawili mu tyle 
miejsca, że nie pozostało mu 
nic innego jak minąć ryb
niczan niczym rowerzystów.

Czyżby umiejętność jazdy 
w parze była obca zawod
nikom tak doświadczonym? 
Mam wrażenie, że rybnickiej 
drużynie brakuje dyrygenta 
w pełnym tego słowa znacze
niu. Obawiam się, że trenin
gi, na których poza niezorganizowanym

niezoganizowanym ściganiem się 
o miejsce w składzie/?/ nie 
robi się nic więcej są naj
zwyczajniejszą stratą czasu. 
Wiem, że tacy zawodnicy jak 
Korbel, Bem czy Pawliczek 
to już dojrzali, ukształtowa
ni zawodnicy i że niewiele ich 
już można nauczyć. Ale 
można przecież poćwiczyć 
jazdę parą czy nawet zgrywać

zgrywać konkretne duety, które 
później na torze w czasie 
meczu czułyby się razem ba
rdziej swobodnie i pewnie. 
Przecież w wyścigu 5 to 
właśnie Adam Pawliczek 
przytrzymał przy wyjściu 
z łuku pod bandą Filipa Ber
ge, który po zewnętrznej 
przepychał się szybko do 
przodu. W Rybniku treningi 
żużlowców od czasów trene
ra Jerzego Gryta wyglądają 
właściwie tak samo: start 
i potem cztery, dwa lub pół 
okrążenia. A co na tę trenin
gową monotonię powiedzieć 
mają sami zawodnicy? Prze
cież trening wyglądać może 
zupełnie inaczej, wystarczy 
popytać znanych i cenio
nych szkoleniowców z Zielo
nej Góry, Gorzowa czy To
runia. Jeśli nic się nie zmieni 
w tym względzie, już 
wkrótce nad rybnickim sta
dionem będzie można 
umieścić szyld „Żużlowy 
skansen,,, bo nie wiem, czy 
jeszcze gdzieś oglądać 
można tak archaiczne tre
ningi.

W meczu ze Stalą Gorzów 
zadebiutował Dariusz 
OLEŚ. To, co pokazał na 
torze szybko przekonało ki
biców, że nie ma co wiązać 
z tym zawodnikiem wielkich 
nadziei. Mając dwadzieścia 
lat zadebiutował w stylu, 
w jakim winnych drużynach

debiutują zawodnicy o dwa, 
trzy lata młodsi. Ale to nie 
jego wina; czyż mogło być 
inaczej, skoro w bieżącym 
sezonie trenował tylko w ty
godniu poprzedzającym 
mecz ze Stalą i to tylko dlate
go, że kontuzjowany jest 
Krzysztof Fliegert. Droga 
do sukcesów wiedzie przez 
częste treningi, później

częste starty, bez tego Gun
dersen, Nielsen i inni mogli
by sobie tylko pomarzyć 
o mistrzowskich tytułach. 
Niestety zaglądając praw
dzie głęboko w oczy trzeba 
stwierdzić, że raczej mało 
prawdopodobne, by rybnic
cy kibice mieli w przyszłości 
pociechę z Olesia czy Foj
cika. Trzeba poważnie za
stanowić się nad rzetelną od
budową drużyny, starzejącej 
się z roku na rok. Trzeba 
zacząć szkolić tych najmłod
szych, dając im możliwość 
częstego trenowania. W mi
nionym tygodniu trenowała 
„szkółka,, - poskładane 
z klubowego złomu motocy
kle, sypiące się silniki; wszys
tko to wyglądało kiepsko. 
Od młodych chłopców wy
maga to niemałego hartu du
cha, a czy o to chodzi? Mają 
być przecież w przyszłości 
żużlowcami, nie ascetami...

Stosowane przez trenera 
Bronisława Klimowicza 
w czasie niedzielnego meczu 
ze Stalą Gorzów zmiany 
znów ściągnęły na jego 
głowę inwektywy
rozdrażnionych widzów. 
Trudno im nie przyznać ra
cji. Jak czuje się młody za
wodnik, który już po pierw
szym starcie zostaje 
zastąpiony przez rezerwo
wego? Eugeniusz Tudzież, 
bo o nim mowa, w swoim

Jedną nogą w...

Długo nie pisaliśmy o ju
dokach POLONII Rybnik, 
ale niedawno w naszej reda
kcji rozdzwonił się telefon 
i dzięki uprzejmości pana 
Rafała KOWALCZYKA 
dotarła do nas garść wy
ników.

W końcu kwietnia we 
Wrocławiu odbyły się 
Międzynarodowe Akademic
kie Mistrzostwa Polski.
W kategorii wagowej do 60 
kg zwyciężył reprezentant 
Polonii Krzysztof PAJĄK, 
w kategorii do 71 kg Michał

Udane starty 
judoków 
„Polonii,,

RZESZUTEK był piąty, zaś 
w kategorii do 86 kg Artur 
KEJZA drugi.

1 Maja natomiast w Sos
nowcu rozegrano Otwarte 
Mistrzostwa Zagłębia Dzieci 
w Judo. Oto miejsca, jakie 
zajęli zawodnicy rybnickie
go klubu: do 33 kg - Rafał

XXXI  Odrzański Spływ Wiosenny
18 maja br. harcerze z 6 Har

cerskiej Drużyny Żeglarskiej im. 
kmdr Zbigniewa Przybyszews
kiego organizują, tradycyjnie 
już, uroczysty apel połączony 
z ogniskiem, rozpoczynający 
Odrzański Spływ Wiosenny na 
szlaku rzeki Rudy.

Spływ ten ma charakter zlotu 
„gwiaździstego,,, jego szlaki 
wiodą rzekami górnego dorze
cza Odry. Trzy główne to: 

Szlak kpt. Roberta Oszka, le
gendarnego dowódcy Oddziału 
Szturmowego Marynarzy w III 
Powstaniu Śląskim, biegnący

pierwszym starcie co prawda 
punktów nie zdobył, ale 
przegrał z nie byle kim - 
Markiem Hućko, który 
w tym sezonie startuje w eli
minacjach Indywidualnych 
Mistrzostw Świata i jak 
dotąd spisał się całkiem 
nieźle /2  miejsce w pierw
szym turnieju/. W 4 wyścigu 
Tudzieża zastąpił Bem 
i właściwie nic ta zmiana nie 
dała poza tym, że duet Mu
siolik - Bem pokonał dwu
dziestolatka Roberta Flisa. 
Jak dotąd najczęściej zmiany 
trenera w zakłopotanie 
wprawiają Filipa Berge. Już 
po raz drugi w ciągu jednego 
meczu Berge był wycofywa
ny z obsady wyścigu, by wy
startować w innym jako re
zerwa taktyczna. Zawodnik 
jest cały ogłupiały jeśli raz 
nie jedzie, raz jedzie /nawet 
dwa biegi pod rząd/ i sam 
nie wie, na co ma być przy
gotowany, zwłaszcza jeśli 
jest obcokrajowcem; chyba 
że to taka zabawa - na kogo 
wypadnie na tego bęc...

Rywal Klimowicza, Sta
nisław Chomski, do 
9 wyścigu wykorzystał tylko 
dwie zmiany; dwa razy 
wpuścił na tor dwudziesto
trzyletniego Piotra Palucha 
i dwukrotnie biegi z jego 
udziałem gorzowianie wy
grali 5:1. Ot taktyka!

Martwi mnie chimeryczna 
forma Dariusza Fliegerta; 
w Lesznie na wyjeździe 12 
punktów, na własnym torze 
tylko 9 /w  6 startach/. Adam 
Pawliczek wraz ze swymi 
sponsorami położyć musi

Kanałem Gliwickim od portu 
w Gliwicach do Koźla, 
a następnie Odrą do Zdzieszo
wic; szlak Wawelberga, nieofic
jalnego dowódcy II Powstania 
Śląskiego i dowódcy Grupy De
strukcyjnej w III Powstaniu, 
biegnie rzeką Odrą od miejsco
wości Olza do Zdzieszowic; 
szlak podharcmistrza Wolnego - 
„Baranka,,, rybniczanina, orga
nizatora pierwszej podziemnej 
organizacji na terenie Śląska 
w czasie II wojny światowej, 
biegnie rzeką Rudą od Żor przez 
Rybnik do Kuźni Raciborskiej, 
gdzie łączy się ze szlakiem Wa
welberga.

Mniejsze szlaki prowadzą: 
rzeką Bierawką, Psiną, Troją, 
Osobłogą, Stradunią, Białą, 
Dramą i Suminką.

Spływ odbywa się rokrocznie, 
nieprzerwanie od 31 lat, w okre
sie rocznicy III Powstania 
Śląskiego. Wodny etap imprezy 
kończy się uroczystym ognis
kiem w Zdzieszowicach, skąd 
rano w niedzielę młodzież har
cerska udaje się marszem na 
Górę św. Anny, gdzie po uro
czystym apelu i złożeniu wiąza
nek polnych kwiatów pod Po
mnikiem Czynu Powstańczego 
następuje zakończenie imprezy.

Harcerze odbywają
wędrówkę na łodziach zbudo
wanych własnoręcznie w warsz
tatach szkutniczych swoich 
drużyn, co pomnaża wartość 
wychowawczą spływu.

Program spływu umożliwia 
ścisłe połączenie treści historycznych

kres kłopotom sprzętowym, 
bo aż serce się kraje gdy 
patrzymy, jak marnuje się 
ten bojowy zawodnik.

W rozgrywkach ligowych 
dłuższa przerwa - trzeba 
w tym czasie poprawić kon
dycję rybnickiej drużyny. 
Tego czasu nie można zmar
nować, utrzymanie w ekstra
klasie i tak już stoi pod wiel
kim znakiem zapytania. 30 
maja mecz w Lublinie, a tam 
trzeba będzie rzucić na szalę 
dosłownie wszystko. To już 
ostatni dzwonek. Motor 
wcale nie jest znów taki moc
ny, co nie znaczy, że jest 
słaby. Kto wie, czy lekce
ważący ostatnich w tabeli 
Ślązaków lublinianie nie 
przystąpią do tego meczu 
w krajowym składzie, a wte
dy, gdyby rybniczanie 
/wszyscy/ pojechali bardzo 
dobrze, mecz ten można by 
wygrać. Wiem, brzmi to jak 
niezdrowe fantazje, zwłasz
cza po ostatnim meczu 
ROW-u Rybnik. Sport jest 
sportem i nigdy nie można 
tracić nadziei na poprawę. 
Jak jestem od pisania, od 
podejmowania konkretnych 
decyzji są inni. Zobaczymy 
jakie też one będą...?

WACŁAW TROSZKA

TURYSTYKA

WAWAK - 3 miejsce; do 36 
kg - Michał POGORZEL
CZYK - 5 miejsce; do 42 kg - 
Robert POTYKA - 1 miejs
ce; do 45 kg Sebastian 
PRZYBYLSKI - 5 miejsce; 
do 51 kg - Grzegorz BRA
LEWSKI - 1 miejsce; do 56 
kg - Wojciech KUCZERA - 
2 miejsce; do 60 kg - Grze
gorz SOWA - 1 miejsce; do 
65 kg - Ireneusz BUGIEL - 
1 miejsce.

Młodszym i nieco star
szym zawodnikom „Polo
nii,, Rybnik gratulujemy su
kcesów.

historycznych z dniem dzisiejszym, 
szczególnie w zakresie rozwoju 
żeglugi śródlądowej i ochrony 
środowiska. Spływ jest równo
cześnie harcerską przygodą 
wodną, w której harcerze muszą 
wykazać maksimum zdyscypli
nowania, odporności na trudy, 
odwagi i przedsiębiorczości oraz 
pogody ducha w trudnych chwi
lach.

Wszystkich, którym idea 
Spływu jest bliska, harcerze 
„Szóstki,, zapraszają na godzinę 
19.00 pod pomnik Więźniów 
Oświęcimskich nad Rudą.

MF

Liga
szachowa

W środę 12 maja rozegra
ne zostały kolejne rundy Ry
bnickiej Ligi Szachowej 
Przedszkolaków, w której 
udział bierze około osiem
dziesięciu szachistów - młod
szaków. W tabeli na prowa
dzeniu przedszkole nr 17, 
które z 43 zdobytymi punk
tami o dwa punkty wyprze
dza przedszkole nr 43. Ko
lejne miejsca zajmują: 3. „5„; 
4. „36„; 5. „9„; 6. „34„; 7. 
„1„; 8. „10„; 9. „7„; 10. „37„.

Ostatnie finałowe partie 
rozegrane zostaną na Małej 
Scenie Rybnickiej w środę 19 
maja. Początek zawodów 
o godz. 9.30.

wack

Żużlowy
konkurs

„ G R ,,
O tym jak bardzo rozcza

rowali swoich sympatyków 
żużlowcy ROW-u Rybnik, 
przegrywając w ubiegłą nie
dzielę ze Stalą Gorzów 
36:54, najlepiej świadczą wy
niki naszego żużlowego kon
kursu. Tylko nieliczni typo
wali zwycięstwo „Stali,, 
Gorzów. Nikt nie odgadł 
prawdziwego wyniku, dlate
go nagrodę w postaci trzech 
biletów otrzymuje nasz stały 
czytelnik pan Rajmund 
FUCHS, który typując zwy
cięstwo gości 37:53 był naj
bliższy prawdy.

W naszych konkursach 
nastąpi krótka przerwa, ja
ko że drużyna ROW-u Ryb
nik swój kolejny mecz ligo
wy rozegra dopiero 30 maja 
w Lublinie.

wack
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NASZE 
PROPOZYCJE

Czegóż to maturzyści szukają w szkolnym kuble na śmieci po egzaminie? Czyżby ściąg, które 
mogą się jeszcze komuś przydać? Foto: wack

Fatałachy z naszej szafy

Tę wiosenno-letnią pro
pozycję odnotowuję z czys
tego obowiązku kronikarza. 
Nigdy bowiem za 
kwiecistościami nie przepa
dałam i tylko raz świadomie 
dałam się na kwiatki 
namówić, a było to w cza
sach wszechobecnie
panującej „łączki,,, której 
nie wypadało nie mieć. 
A i tak ta moja „łączka,, była 
jakby mniej kwiecista od po
zostałych... I nie pomogły 
argumenty, że takie kobiece, 
pogodne, twarzowe, oraz 
porównanie kobiet do 
kwiatów. Kto jednak lubi 
mieć rabatkę na sukience, 
proszę bardzo, będzie to ba
rdzo au courant. Modne są 
drobne białe lub ecru kwia
tki na czarnym lub granato
wym tle, ale również średnie

 Kwieciście
a co najważniejsze szorty 
i spodnie, nie mówiąc o ka
mizelkach. Jeżeli już trzeba 
będzie, może dam się skusić 
właśnie na kamizelkę lub 
spodnie. Może również na 
długą powiewną, sukienkę 
z przeźroczystego muślinu?

Kto wie?
Wróżka

Teatr Ziemi Rybnickiej
14 maja, godz. 18.00, 

FOLK - SPOTKANIA III 
czyli Festiwal Muzyki Fol
kowej, występ rybnickiej 
grupy „CARRANTUO
HILL,, oraz niemiecko-ir
landzkiej grupy „KESH 
AND KERRY,, z Berlina 
z udziałem Aarona Shirlowa 
- pieśniarza i gitarzysty z Be
lfastu, cena biletu 60.000.- zł

15 maja, godz. 18.00, 
FOLK-SPOTKANIA III, 
występ grupy „ZOKOPIA
NY„ z Zakopanego oraz ze
społu „VARSOVIA MAN
TA,, z Warszawy /muzyka 
ludowa Boliwii, Peru, Ekwa
doru/, cena biletu 60.000.-zł 
/za dwa dni łącznie 100.000.- 
zł/ - imprezie patronuje Am
basada Irlandii w Warszawie

17 maja, od godz. 8.00, 
SPOTKANIA MUZYCZ
NE

18 maja, godz. 18.00, 
KONCERT SYMFONI
CZNY /szczegóły na afi
szach, cena 40.000.-

i 20.000.- zł/
Klub Filmowy EKRAN 

przy TZR
17 maja, godz. 19.00, „Eu

ropejska NOC,,, film prod. 
polsko-amerykańskiej, reż. 
Z. Kamiński, grają C. Mas
terson, M. Canfield, wstęp za 
okazaniem karnetów człon
kowskich
Kino Premierowe przy TZR

19 i 20 maja, godz. 17.00 
i 19.30 „HOFFA,, film prod. 
USA, reż. Danny De Vito, 
gra Jack Nicholson i D. De 
Vito /od lat 15/, cena biletu 
25.000 i 20.000.-zł

Mala Scena Rybnicka
15 maja, godz. 19.00 - 

1.00, WIDEODYSKOTE
KA, cena biletu 30.000.- zł

19 maja, od godz. 9.00, 
TURNIEJ SZACHOWY 
Kino WRZOS - Niedobczyce

16 maja, godz. 17.00, 
„KOMANDO FOKI,, film 
prod. USA /od lat 15/
Kino ZEFIR - Boguszowice

14 maja, od godz. 9.00, 
AKCJA KRWIODAWST
WA metodą plazmaferezy 

Kino VEGA - Żory
14-22 maja, KONFRON

TACJE ’93
/g w /

i duże, kolorowe, realistycz
ne i stylizowane. W kwiatki 
są nie tylko proste, klasycz
ne, długie letnie sukienki, ale 
i wąskie krótkie spódniczki,

Pod znakami zodiaku

BARAN
Za dużo wspomnień i wybiegania w przyszłość. A życie toczy 

się tu i teraz. Warto o tym pamiętać!
BYK

Używasz rozumu w sytuacji, gdy potrzebne jest serce, 
a kierujesz się uczuciem, gdy powinieneś myśleć. Odwróć 
sytuację.

BLIŹNIĘTA
Drzemią w Tobie sprzeczności, które uruchamiane są wraz 

ze wzrostem napięcia emocjonalnego. Wyboru powinieneś 
jednak dokonać na zimno...

RAK
Brak konkretnych obowiązków zwalnia Twój zegar 

biologiczny. Kiedy przyjdzie czas działania, może się to okazać 
przeszkodą...

LEW
Zrobiłeś co w Twojej mocy, reszta nie zależy od Ciebie, 

spróbuj spokojnie czekać na wynik w optymistycznym 
nastroju.

PANNA
Spróbuj wybaczyć. Będzie to krokiem do akceptacji całkiem 

zwyczajnych niedoskonałości ludzkiej natury.

Przeczekaj, zbierając siły na nadchodzące tygodnie, gdy 
działanie stanie się efektywniejsze.

SKORPION
Przeprosiny niekoniecznie muszą spowodować uszczerbek 

Twojego autorytetu, będą raczej lekcją wzajemnej tolerancji.
STRZELEC

Przesuń datę zakończenia pertraktacji, bo przecież sam 
czujesz, że nie wszystko jest dopięte i finał może być przykrą 
niespodzianką.

KOZIOROŻEC
W ferworze dyskusji zatraciłeś zimną krew i zdrowy 

rozsądek. Kontynuuj sprawę, gdy emocje opadną. 
 WODNIK
Może jakaś podróż, choćby w wyobraźni, tam gdzie czułeś 

się bezpieczny? Wszystko jest lepsze od złych myśli...

Obracanie gniewu w żart może niekiedy rozwiązać problem 
bezboleśnie. Nie może to jednak stać się zasadą.

Koncert
symfoniczny

We wtorek 18 maja br., 
o godz. 18.00, w Teatrze Zie
mi Rybnickiej odbędzie się 
kolejny koncert symfonicz
ny w wykonaniu Filharmo
nii Ziemi Rybnickiej pod dy
rekcją Sławomira CHRZA
NOWSKIEGO. Solistą 
będzie grający na flecie 
Grzegorz OLKIEWICZ, 
a w programie: T. Baird - 
„Colas Breugnon„ - suita na 
flet i smyczki, A. Vivaldi - 
„Cztery pory roku„ - wersja 
na flet i orkiestrę smycz
kową, F. Schubert - VIII 
Symfonia h-moll
„Niedokończona „

Folkowe niespodzianki
Już dziś w Rybnickim 

Ośrodku Kultury odbędą się 
„Folk Spotkania 3„ podczas 
których zobaczymy i usły
szymy zespoły: „CARRAN
TUOHILL,, /R ybnik/ 
i „KESH & KERRY,, / I r
landia - Niemcy/ w piątek 
oraz „VARSOVIA MAN
TA,,/W arszawa/i „ZOKO
PIANY,, z Zakopanego 
w sobotę.

W odpowiedzi na liczne 
prośby młodzieży, za okaza
niem legitymacji szkolnej 
będzie można kupić bilet 
ulgowy w cenie 60.000.- zło
tych na obie imprezy.

Rybnicki Festiwal Folkowy

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

Folkowy będzie nie tylko okazją 
do posłuchania tego rodzaju 
muzyki w najlepszym wyko
naniu, będzie także sposob
ność do uzupełnienia fono
teki - swoją obecność zapo
wiedziała warszawska agen
cja promocyjno-artystyczna 
„FOLK TIME,,, oraz bib
lioteki - książki przywiezie 
pan Krzysztof SCHRAMM 
- szef poznańskiego „TO
WARZYSTWA POLSKO- 
IRLANDZKIEGO,,.

Organizatorzy imprezy - 
Teatr Ziemi Rybnickiej 
i Ambasada Irlandii w War
szawie - serdecznie zapra
szają.

Aldra

Wśród czytelników, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązanie łamigłówki do 24 maja, 
wylosowana zostanie nagroda w postaci kasety video ufundowanej przez PUH „ULEX„ 
z Rybnika - Boguszowic. Rozwiązania prosimy przesyłać na kartkach pocztowych na nasz 
adres: „Gazeta Rybnicka,,, Rybnik, ul. Kościuszki 54, lub wrzucać do naszych „żółtych 
skrzynek„ (Rynek 7, Kościuszki 54).

Alojzik dostoł roz na od
puście piękno trąbka. Trąbił 
na niej w doma, że wytrzymać 
nie szło. Naroz przylatuje, 
siado w kuchni na ryczce i pa
do:

- Mamulko, popatrzcie, 
nasz sąsiad podarował mi sie
kierka i spytoł mnie, czych 
nie jest ciekawy co tam w tej 
trąbce w środku siedzi.

★  ★  ★

Śląskie
beranie

Spotyko sie dwóch ojców. 
Jeden sie chwoli:

- Ty Józek, wiesz, jak mój 
Antek fajnie kląć umie.

- A wiela mu to?
- Już 4 lata.
- A rzykać umie to już?
- Czyś ty głupi, takie małe 

dziecko?!
★  ★  ★

- Powiedz mi Franciku, ja
ki grzech popełnił Adam?

- Jadł, proszę księdza, 
z  owocu, który mu Ewa dała?

- A jak  był za to ukarany.
- Musiał się z nią ożenić.

★  ★  ★
- Popatrz ino mały, ja k i 

piękny bocian tam na łące - 
mówi pasażer do dziecka 
w pociągu. A dziecko na to:

- Niech się pan nie 
wygłupia, bocianów nie ma!

★  ★  ★

Roz jedna kobieta przyszła 
do farorza i pado:

- Księżoszku, bardzo bych 
chciała, żeby sie mój Francik 
za księdza uczył.

- No, a mo to dobro głowa?
- O! On już pora razy ze 

schodów zlecioł i jeszcze je j 
nie strzaskoł.

★  ★  ★
Mały Karlik przyszedł 

Z dworu wymaraszony i pota
rgany. M atka zła, że znów 
trzeba cerować i prać, wlała 
mu solidnie. Synek płacze , 
a matce żal sie zrobiło dziec
ka i powiada:

- Myślisz, ze mie to nie holi 
jak  cie biję?

- Nie, bo zadek jest mój!
★  ★  ★

Paweł dostał od cioci sa
mochodzik. Chwali się nim 
wujkowi. A ten pyta:

- Czy ten twój samochód 
jest na ropę czy na benzynę?

- Na sznurek - odpowiada 
Pawełek.

- Panie sztajger, przy
wiozłech im węgiel, teraz pro
sza pięknie na piwo.

- Ale, panie Waloszek, jo  
piwa nie pija!
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