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Goście z Dorsten
Już niemal od trzech lat      potrzebami i osiągnięciami naszego      Towarzystwem Społeczno-

nawiązywane są coraz 
ściślejsze kontakty
pomiędzy Rybnikiem, a nie
mieckim Dorsten, leżącym 
w północnej Westfalii. Przy
pomnijmy, że historycznie 
miasto to łączy z Rybnikiem 
fakt, że po II wojnie świato
wej Dorsten było miejscem, 
gdzie kierowali się przesied
leni z Rybnika Niemcy. Dzi
siaj, tak po polskiej jak nie
mieckiej stronie, sprawę 
pogłębiania wzajemnych 
kontaktów realizują ludzie 
świadomi historii, jednak 
spoglądający w przyszłość. 
Tę myśl o kontaktach z na
szym miastem realizuje 
w Dorsten Koło Przyjaciół 
Rybnika, którego przedsta
wiciele w ostatnim tygodniu 
przyjechali do nas na robo
cze rozmowy.

Od czwartku 20 maja do 
soboty 22 maja dwudziestu 
d o r s t e ń c z y k ó w  
zapoznawało się z potrzebami

miasta. Odbyło się wiele spo
tkań, w tym m.in. z władza
mi miasta, przedstawiciela
mi kultury, sportowcami,

Kulturalnym Ludności Po
chodzenia Niemieckiego 
oraz redakcją „Gazety Ryb
nickiej,,.

Prezydent Józef MAKOSZ /w  środku/ oprowadza po 
Rybniku szefów delegacji z DORSTEN. Po lewej dr HANS- 
JOACHIM THELEN, po prawej WOLFGANG
TRIPPTRAP

Rozmawiano również na 
temat organizowanych 
w połowie października br. 
Dni Rybnika w Dorsten. 
Ustalono m.in., że w tych 
dniach zostaną tam rozegra
ne dwa mecze młodzieżo
wych klubów piłki nożnej. 
KS ROW Rybnik będzie 
grała z SV Hardt, a MKS 
Rymer z SV Lembeck. 
W październiku br. w Dors
ten wystąpi też Chór Se
niorów Domu Kultury 
w Boguszowicach, zespół 
folklorystyczny „Przygoda,, 
oraz chór z I LO im. Po
wstańców Śląskich. Przewi
dziane są również wystawy 
i kampania informacyjna na 
temat Rybnika wśród miesz
kańców Dorsten.

Przed wyjazdem z nasze
go miasta animator Koła 
Przyjaciół Rybnika w Dors
ten dr Hans-Joachim Thelen 
wyraził przekonanie, że wza
jemne kontakty rozwijają 
się. Zaś jako wielką okazję 
ich pogłębienia określił or
ganizowanie Dni Rybnika 
w Dorsten, a być może 
później - Dni Dorsten w Ry
bniku.

MAREK SZOŁTYSEK 
Wywiad z gośćmi na str. 2

UWAGA NAUCZYCIELE
Prezydent Miasta Rybnika 

przyjmuje oferty pracy na stanowisku dyrektora

1. Młodzieżowego Domu Kultury w Rybniku
2. Ogniska Pracy Pozaszkolnej Nr 1.

Oferty kandydatów zawierające podanie, kwestionariusz 
osobowy, życiorys oraz dokumenty stwierdzające posiadane 
wykształcenie można składać do 5 czerwca 1993 r. w Biurze 
Pełnomocnika Prezydenta Miasta d /s  Oświaty, ul. 3 Maja 27, 
1 piętro, pokój nr 5.

Zarząd Miasta Rybnika ogłasza 
ponowny konkurs na stanowisko 

Dyrektora Przedszkola Nr 35

Kandydat powinien spełniać następujące warunki:
- co najmniej 5-letni staż pracy pedagogicznej na stanowis

ku nauczyciela w pełnym wymiarze godzin,
- wykształcenie co najmniej na poziomie Studium Nauczy

cielskiego,
- dobry stan zdrowia.
Oferty kandydatów zawierające:
1/ kwestionariusz osobowy,
2 / odpisy dyplomów studiów i inne dokumenty potwier

dzające posiadane kwalifikacje i osiągnięcia zawodowe,
3 / opinie z miejsc pracy z ostatnich 5 lat,
4 / koncepcję pracy na stanowisku dyrektora danej 

placówki,
5 / zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
należy składać w Biurze Pełnomocnika Prezydenta Miasta 

d /s  Oświaty - przy ul. 3 Maja 27, I piętro, pokój nr 5 w terminie 
do 11 czerwca 1993 roku.

Konkurs zostanie przeprowadzony na zasadach wyni
kających z ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie 
oświaty i wychowania oraz regulaminu konkursu ustalonego 
przez Zarząd Miasta. Z treścią tych aktów zapoznać się 
można w Biurze Pełnomocnika, w Zespole Ekonomiczno- 
Administracyjnym Przedszkoli.

Jubileuszowy
festyn

„Ryfamy,,
Rybnicka Fabryka Ma

szyn czyli popularna RYFA
MA obchodzi w tym roku 
100-lecie istnienia. Jubileusz 
ten obchodzony będzie 
w ciągu całego roku, a apo
geum osiągnie w okolicach 
tradycyjnej górniczej
Barbórki, kiedy to w dużej 
sali Teatru Ziemi Rybnickiej 
odbędą się oficjalne uroczys
tości .

Jednym z pierwszych 
akordów jubileuszowego 
świętowania był majowy fes
tyn, który w minioną sobotę 
dla pracowników „Ryfamy,, 
i ich rodzin zorganizowano 
na terenie Miejskiego Ośro
dka Sportu i Rekreacji 
w Kamieniu.

Obchody rozpoczęła msza 
połowa w intencji pracow
ników RYFAMY, którą od
prawił proboszcz parafii 
Matki Boskiej Królowej 
Apostołów ks. Rufin Halsz
ka.

A później były już gry 
i swawole na wolnym powie
trzu. Atrakcji nie brakowało 
i każdy mógł znaleźć coś dla

siebie. Turnieje w obu od
mianach tenisa /ziemny 
i stołowy/, mecz piłkarski 
oldbojów „Ryfamy,,
z rówieśnikami z Ochojca, 
zakończony sporym
zwycięstwem „gospodarzy,,, 
wreszcie dziesiątki mniej
szych zmagań i konkursów, 
w których można było usta
nowić nowe zakładowe re
kordy np. w rzucie piłką le
karską, bądź spróbować 
swego szczęścia w nieco 
skromniejszym, niż to tele
wizyjne, kole fortuny. Spo
rym zainteresowaniem cie
szył się konkurs szybkiego 
picia piwa. Jedni liczyli na 
pierwszy w swoim życiu spo
rtowy sukces, inni po prostu 
chcieli napić się piwa za dar
mo. Techniki były różne, 
gdy jedni otwierali przełyk 
i najzwyczajniej wlewali 
w siebie piwo jakby nigdy 
nic, drudzy bardziej angażo
wali brodę niż przełyk, co 
irytowało wytrawną konku
rsową publiczność, ze zgor
szeniem spoglądającą na wy
lewany na ziemię napój.

Dla pracowników „Ryfa
my,, w ramach koncertu est
radowego wystąpił również 
pogodny jak zwykle kabaret 
„DŁUGI,,, a wespół z nim 
najlepszy parodysta naszej 
politycznej sceny, Waldemar 
OCHNIA.

c. d. na str. 2

W numerze:
☆  Wywiad z gośćmi 

z Dorsten
☆  Mała historia Śląska 

dla dzieci
*  Rybnickie Bieszczady 

Prezydent 
zaprasza dzieci

Z O K A Z J I  D N I A  D Z I E C K A  
PREZYDENT MIASTA RYBNIKA 
Z A P R A S Z A  D Z I E C I :

30 maja tj. w NIEDZIELĘ w godz. 16.00 - 20.00 
na R Y N K U  M I A S T A  

odbędzie się
WIELKI BAL DZIECIĘCY

z udziałem Zespołu Wokalno-Instrumentalnego TRIO 91.
1 czerwca - poniedziałek godz. 10.00-14.00 

S T A D I O N  K S  R O W  
godz. 10.00 - START BALONU
godz. 10.15 - POKAZOWA TRESURA PSA POLICYJ
NEGO
godz. 10.30 - POKAZ SPRAWNOŚCI STRAŻACKIEJ 
godz. 10.45 - SKOKI SPADOCHRONOWE 
godz. 11.00 - WYSTĘP GRUPY ANTYTERRORYSTY
CZNEJ
godz. 11.15 - POKAZOWY BIEG ŻUŻLOWY
godz. 11.30 - WIELKI BAL DZIECIĘCY NA MURAWIE
STADIONU Z UDZIAŁEM ZESPOŁU TRIO 91

Otwieramy okna na świat!

Joanna i Stanisław BULANDROWIE z firmy „bbSoft” 
w czasie wczorajszego otwarcia wystawy w Miejskiej Biblio
tece Publicznej, promującej nowości techniki i oprogramowa
nia komputerowego. Wystawa potrwa do soboty 29.05. 
br. /pal/. Foto: wack

Na operę za darmo
Kolejną niespodziankę sprawił naszym Czytelnikom Teatr 

Ziemi Rybnickiej, fundując zaproszenie na 2 osoby na operę 
Verdiego ”NABUCCO”, dziś, tj. w piątek 28.05 o godz. 18. 
Szczęśliwym posiadaczem zaproszenia zostanie Czytelnik 
"GR", który pierwszy zgłosi się lub zadzwoni do redakcji.

1GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Problemy mamy podobne
W ubiegły piątek naszą gazetę odwiedzili goście z Dorsten - 
Wolfgang TRIPPTRAP, dyrektor szkoły średniej, oraz dr 
Hans-Joachim THELEN, przedstawiciel Towarzystwa Przy
jaciół Rybnika. Oto zapis rozmowy, którą przeprowadziliśmy 
w redakcji.

- Czy coś w Rybniku spodobało
spodobało się Panom 
szczególnie? Czy
chcielibyście coś przenieść do 
siebie?

H.J. Thelen - Ludzie tutaj 
są tak pełni entuzjazmu! By
liśmy np. wczoraj w Domu 
Kultury w Boguszowicach, 
spotkaliśmy tam instruk
torów, fachowców i zapa
leńców jednocześnie.

- Jest to kolejna Panów 
wizyta u nas. Czy nie sądzi
cie, że ten zapał przygasa?

H.J. Thelen - Nie, nie zga
dzam się. On jest w ludziach, 
którzy mają tyle chęci, żeby 
coś zrobić! I to nie jest kwes
tia pieniędzy. My mamy 
właśnie ten problem - dobrze 
płacimy, ale to nie może 
sprawić, by ludzie się rzeczy
wiście angażowali w to, co 
robią.

W. Tripptrap - Rybnicza
nie są bardzo życzliwymi, 
sympatycznymi ludźmi. 
Wczoraj spóźniłem się na 
autobus i postanowiłem po
jechać autostopem. Bardzo 
szybko jeden z samochodów 
się zatrzymał, żeby mnie za
brać.

- Dużo się mówi ostatnio 
o cudzoziemcach w Nie
mczech. Czy w Dorsten jest 
ich wielu?

H.J. Thelen - Owszem, 
sporo.

- Czy były jakieś ataki na 
cudzoziemców?

W. Tripptrap - Jak do tej 
pory nie, ale czuje się na
pięcie wokół tych spraw. 
Wiadomo na przykład, że 
12, 13-letni chłopcy walczą 
ze sobą, tak jest na całym 
świecie. Ale jeśli w klasie

Niemiec bije się z Turkiem, 
czy Wietnamczykiem, to 
może się zdarzyć, że pozos
tali Niemcy i Wietnamczycy 
przyłączą się, żeby bronić 
ziomka. Najpierw walczą 
dwaj chłopcy, a po chwili 
dwa narody. To pozostaje 
w podświadomości tych 
dzieci.

H.J. Thelen - Kiedyś od
nosiliśmy się do Włochów 
czy Portugalczyków życzli
wie, bo byli naszymi gośćmi, 
i było wiadomo, że pewnego 
dnia wrócą do siebie. I nagle 
się okazało, że oni u nas 
zostaną. Do tego trzeba się 
będzie dopiero przyzwy
czaić.

- Czy cudzoziemcy spra
wiają kłopot?

H.J. Thelen - Kłopoty są 
wtedy, gdy przyjeżdżają an
alfabeci, ludzie nie dostoso
wani do naszego poziomu 
cywilizacyjnego. Dużo pro
blemów jest też z przybysza
mi spoza Europy, z krajów 
o zupełnie innej kulturze. 
Ale generalnie kultury na 
tym korzystają. Widziałem 
to w USA, w Holandii. To są

bogate, potężne gospodar
czo państwa, z obywatelami 
wszelkich narodowości.

- Jak wygląda życie rodzin
ne w Dorsten? Czy kobiety 
pracują?

W. Tripptrap - Kobiety 
najczęściej są gospodyniami 
domowymi. Kiedy mają 
małe dzieci, szukają co naj
wyżej pracy na część etatu, 
a później trudno im zwykle 
znaleźć stałe zajęcie. Zostają 
więc w domu, ale to nie 
znaczy, że o tym marzyły.

- Czy bezrobocie jest po
ważnym problemem?

W. Tripptrap - Niestety 
tak, wynosi 11-12 proc. 
Dużo jest właśnie bezrobot
nych kobiet.

- Czy model rodziny zmie
nia się?

W. Tripptrap - Tak, ma
my coraz więcej par żyjących 
bez ślubu, 30 procent 
małżeństw kończy się roz
wodem, narasta liczba 
nieślubnych dzieci. Później, 
już w szkole, powoduje to 
kłopoty.

- Czy macie problemy z na
rkomanią?

W. Tripptrap - Niestety 
narkotyzuje się wielu mło
dych ludzi. Jeden z moich 
abiturientów, już po matu
rze, przyznał, że 90 procent 
młodych ludzi pali haszysz.

- Czy są w Dorsten ludzie 
zarażeni AIDS? Jak się ich

Czy rzeczywiście jesteśmy tak mało skłonni do kontaktów 
i ciekawi świata, jak sądzi dr Thelen?

Jeśli ktoś w Rybniku chce korespondować z Niemcami, 
zaprosić kogoś do siebie, by potem odwiedzić go w Dorsten, 
jeśli zespól muzyczny lub sportowy chciałby się tam zaprezen
tować, nasza redakcja może przekazać informację o tym do 
Koła Przyjaciół Rybnika w Dorsten. Możemy też pośredniczyć 
w nawiązaniu kontaktów między zakładami, między lekarzami 
czy nauczycielami. „Przyjaźń miast,, ma przecież sens tylko 
wtedy, jeśli opiera się na kontaktach osobistych. K.M.

Jubileuszowy festyn ’’Ryfamy"
c. d. ze strony y 

Nie zapomniano także 
o żołądkach uczestników fe
stynu. Serwowano darmowy 
bigos i napoje chłodzące, 
a atmosfera była iście ro
dzinna. Pracownicy przed
stawiali sobie nawzajem żo
ny, mężów, pociechy, a na
wet rodzinne psiaki, czyli 
tych wszystkich, o których 
nieraz sobie przy robocie 
opowiadali.

Może tylko pogoda 
strasząc deszczem nie 
stanęła na wysokości zada

zadania. Takie pikniki zakłado
we to lepszy chyba sposób 
świętowania jubileuszy, niż 
oficjalne uroczystości w du
sznych pomieszczeniach, 
a poza tym naprawdę 
zbliżają ludzi do siebie, choć 
nie zawsze przychodzi to łat
wo, jak na przykład w przy
padku przeciągania liny. Ta 
stara konkurencja przy od
powiedniej obsadzie /jedne
go i drugiego końca liny/ 
mogłaby się stać ilustracją 
częstych ostatnio strajków.

Tekst i foto: wack

traktuje?
W. Tripptrap - Są z pew

nością, ale osobiście nie 
znam nikogo takiego. Nie 
słyszałem też o żadnych epi
zodach, o jakiejkolwiek ma
nifestacji wrogości.

- Czy Niemcy odchodzą od 
religii?

H.J. Thelen - W Nie
mczech istnieje specjalny, 
siedmioprocentowy „poda
tek kościelny,,. Jeżeli dekla
rujesz, że jesteś katolikiem, 
ewangelikiem, wyznawcą ju
daizmu, to część twoich do
chodów jest przekazywana 
wspólnocie religijnej, do 
której należysz.

- Czy ateiści też wpłacają 
7 proc. dochodu na jakiś cel?

H.J. Thelen - Nie, nie 
płacą nic. Dlatego wielu lu
dzi „wypisuje się,, ze swojej 
religii. Nie jest to zresztą 
proste, załatwia się to 
w sądzie - jak rozwód.

W. Tripptrap - To tylko 
część prawdy. Jestem katoli
kiem, działam w swojej para
fii, w grupie ekumenicznej - 
organizujemy spotkania na 
temat różnych wyznań np. 
buddyzmu, hinduizmu, isla
mu, które cieszą się dużym 
zainteresowaniem. Jestem 
zaangażowany w sprawy 
Kościoła, i wiem, że wiele 
osób odstrasza jego konser
watyzm, na przykład w ta
kich sprawach jak antykoncepcja

antykoncepcja. Narasta krytyka sys
temu kościelnego.
Oczywiście szanujemy to, co 
dla wschodniej Europy zro
bił papież Jan Paweł II, ale 
jest on uważany za bardzo 
konserwatywnego papieża. 
Zwłaszcza niemieccy katoli
cy tak myślą.

- Czy są w Dorsten 
wspólnoty buddystów, krisz
nowców?

H.J. Thelen - Tak, ale nie 
ma większych zorganizowa
nych grup.

- Czy w Dorsten mieszka 
wiele osób mających swoje 
korzenie w Ziemi Rybnickiej?

H .J . Thelen - Dopiero kie
dy zająłem się współpracą 
z Rybnikiem, przekonałem 
się, jak jest ich wielu. Ale, 
o dziwo, ci ludzie nie chcą się 
angażować w naszym Towa
rzystwie Przyjaźni. Dziwi 
mnie to, bo obserwowałem 
włoskie i niemieckie 
wspólnoty w Stanach Zjed
noczonych. Te społeczności 
kultywują swoje zwyczaje, 
trzymają się razem, mają ba
rdzo silne związki z krajem 
swego pochodzenia.

- Jak smakuje Panom na
sza kuchnia?

H.J. Thelen - Jest taka 
sama jak u nas! Doszliśmy 
do wniosku /po obiedzie/, 
że należymy do tego samego 
kręgu kulturowego - do 
kręgu kapusty, drobiu i pi
wa. W Polsce rośnie kapus
ta, w Niemczech rośnie ka
pusta, jeszcze w Alzacji 
rośnie kapusta i w pewnym 
momencie nie ma już ani 
jednej główki kapusty - jes
teśmy we Francji.

- Zaczęliśmy rozmowę od 
tego, co warto byłoby prze
nieść z Rybnika do Dorsten. 
Co się Panom tu nie podo
bało? Co warto byłoby prze
nieść z Dorsten do nas?

H.J. Thelen - Sytuacja 
ekologiczna jest tu na pewno 
bardzo trudna. U nas było 
podobnie - mieliśmy trzy ko
palnie i elektrownię. Obec
nie kopalnie połączyły się 
w jedną. Rejon Dorsten był 
bardzo zanieczyszczony, ale 
teraz jest znacznie lepiej. Nie 
jesteśmy jeszcze u celu, ale 
już blisko. Tego życzę Ryb
nikowi. Warto byłoby tu 
wprowadzić takie jak u nas 
autobusy, samochody, 
a przede wszystkim ekolo
giczną świadomość.

Poza tym, tutejsi ludzie 
nie kwapią się do kontaktu 
z nami - nie są ciekawi in
nych. Nie chcę nikogo kryty
kować, pewnie jest tak dlate
go, że mają zbyt dużo 
własnych problemów.

- Być może powodem jest 
bariera językowa?

H.J. Thelen - Myślę, że 
nie. Moja żona jest nauczy
cielką francuskiego. Jej 
uczniowie robili słabe 
postępy, więc zaczęła dla 
nich organizować spotkania 
z francuską młodzieżą.
I okazało się, że młodzi lu
dzie nie rozmawiają po nie
miecku, ani po francusku, 
ani po angielsku - ale wszyst
kimi tymi wszystkimi języ
kami i rękami jednocześnie. 
I porozumiewają się znako
micie. Chcielibyśmy, żeby 
tutaj powstało Towarzystwo 
Przyjaciół Dorsten, tak jak 
my mamy Towarzystwo 
Przyjaciół Rybnika.
W październiku w Dorsten 
odbędą się Dni Rybnika - 
może za rok uda się urządzić 
Dni Dorsten w Rybniku?

- Miejmy nadzieję, że ra
zem nam się to uda.

Rozmawiała:
KLAUDIA MICHALAK

F e s t y n y  
d l a  d z i e c i
BOGUSZOWICE

DOM KULTURY

28 maja, godz. 10.00 - Otwarcie wystawy prac malarskich 
przedszkolaków

29 maja, godz. 10.00 - Turniej szachowy dla dzieci
31 maja, godz. 9.00 i 10.30 - „Król i błazen,,, przed

stawienie w wykonaniu aktorów scen krakowskich
1 czerwca, godz. 9.00 - Finał konkursu piosenki przed

szkolnej połączony z pokazem mody dziecięcej, godz. 11.00 - 
„Bajki Bolka i Lolka,,, bezpłatny seans filmowy dla przed
szkolaków, godz. 13.00 - „Kosmiczne jaja,,, bezpłatny seans 
filmowy dla dzieci, godz. 10.00 i 15.00 - Gry i zabawy 
komputerowe, turniej bilarda, godz. 14.00 - Konkurs malo
wania dla dzieci „Chodnikowe rysunki,,, godz. 15.15 - „Bajki 
Bolka i Lolka,,, bezpłatny seans filmowy dla dzieci.

Sponsorzy: Rada Dzielnicy Samorządu Mieszkańców, 
„Interkan,, - Barbara Kaniuch, Sklep Spożywczy - Elżbieta 
Bogusławska, Bar Piwny - Kąkol i Bajer, Sklep Spożywczy 
„Sabat,, - Mirosław Kwiecień, PUH „ULEX„, PPU  
„Hydrotech„ SA, „Becker-Warkop,, SA, „Sadex„, 
Przedsiębiorstwo Transp. Kolejowego i Gosp. Kamieniem, 
KWK Jankowice, Art. Przem. Hurt-Detal „Armet,,, Sprzedaż 
Hurtowa Art. Przemysłowych „Mini-Max„ oraz Z Z  „Rybnik 
9()„

PARK W BOGUSZOWICACH - OSIEDLU

29 maja, godz. 9.00 - Piłka nożna 6-osobowa chłopców do 
12 lat, piłka nożna 6-osobowa chłopców do 15 lat, godz.
10.00 - Ringo - gra parami, kometka dziewcząt, kometka 
chłopców, konkurs siłacza: hantla 5 kg - chłopcy do 12 lat, 
hantla 10 kg - chłopcy do 15 lat, rzuty piłką do kosza, 
hula-hop, rzutki lotką do tarczy, bieg przełajowy dziewcząt, 
godz. 11.00 - Bieg przełajowy chłopców, przełaj rowerowy 
dzieci do 12 lat, godz. 11.30 - Przełaj rowerowy dzieci do 15 
lat, godz. 12.00 - Wyścigi na wrotkach dziewcząt, przejazd 
zręcznościowy na rowerach, godz. 12.30 - Wyścigi na wrot
kach chłopców.

Imprezy towarzyszące: 14.00 - Występ cyrku ukraińskie
go, 16.00 - Mini playback dla dzieci + występ kabaretu,
18.00 - Dyskoteka dla dzieci i młodzieży, 21.00 - Pokaz ogni 
sztucznych.

Organizatorzy: KWK Jankowice, N SZZ  „Solidarność,,, 
N SZZ  Górników, N SZZ  Kadra, TKKF

4 czerwca godz. 16.00 - koncert Orkiestry Dętej Min. 
Obrony Ukrainy i Ukraińskiego Kozactwa z Kijowa

HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA PRZY KOP.
„JANKOWICE,, W BOGUSZOWICACH 

- WIELKI FESTYN

30 maja, godz. 9.00 - 11.00 - Zapisy do turnieju w szatni 
hali, godz. 11.00 - Eliminacje - wielobój rodzinny, gry 
i zabawy dla dzieci, godz. 15.00 - finały.

W programie: występy zespołów artystycznych, dysko
teka z niespodziankami, wręczanie nagród, gorący posiłek.

Karnety wstępu będą wydawane bezpłatnie i biorą udział 
w losowaniu atrakcyjnych nagród.

NIEDOBCZYCE
DOM KULTURY

29 maja, godz. 14.00, WIELKI FESTYN przy KWK 
„Rymer,, z okazji DNIA DZIECKA - w programie: godz.
14.00 - muzyka ze studia, godz. 14.30 - koncert Orkiestry 
Dętej Rybnik, godz. 15.30 - występ zespołu tanecznego 
„Uśmiech,,, godz. 15.45 - koncert Orkiestry Dętej Rybnik, 
godz. 16.45 - występ zespołu tanecznego „Sobótki,,, godz.
17.00 - koncert Orkiestry Dętej „VITKOVAK„ z Ostrawy, 
godz. 17.30 - występ zespołu tanecznego „Sobótki,,, godz. 
17.45 - koncert Orkiestry Dętej „VITKOVAK„ z Ostrawy, 
godz. 18.45 - cyrk z Kijowa i dodatkowe atrakcje: gry 
i zabawy, przejażdżki bryczką oraz małe wesołe miasteczko.

Uwaga - konkurs!

Balkony w kwiatach
Prezydent Miasta Rybni

ka ogłasza konkurs na:
najładniej ukwiecony 

balkon i loggię,
* najładniej zagospodaro

wany teren wokół bu
dynków prywatnych,

najlepiej urządzony 
i utrzymany teren wokół bu
dynków mieszkalnych wie
lorodzinnych w ramach ad
ministracji spółdzielczej, 
zakładowej i Zakładu Gos

podarki Mieszkaniowej
najładniej urządzone 

otoczenie pawilonów hand
lowych i innych obiektów 
użyteczności publicznej.

Konkurs trwa od 
20.05.1993 do 31.08.1993.

Zgłoszenia do konkursu 
przyjmuje Wydział Ochrony 
Środowiska Urzędu Miasta 
Rybnika, ul. Chrobrego 
2 /pok. nr 56/ w terminie do 
20.06.1993.

r
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rodzin. Inicjatorem i prezesem 
jest ks. Rudolf MYSZOR 
z parafii św. Barbary. A po
nieważ do fundacji potrze
bni są fundatorzy, do aktu 
rejestracyjnego wpisano 
także kopalnię „Jankowice,,, 
Przedsiębiorstwo Transportu 
Kolejowego i Gospodarki Ka
mieniem Przemysłu Węglo
wego w Rybniku, spółkę „Hal 
- Rek„ z Rybnika.

opisując swoją działalność 
i prosząc o pomoc. Na ten 
apel odpowiedziała tylko 
elektrownia „Rybnik,,.

Oprócz obiadów,
pieniądze przydałyby się też 
na wakacje. W ubiegłym ro
ku dzieci z biednych rodzin 
wyjechały na kolonie nad 
morze. Dla wielu dzieci były 
to pierwsze kolonie. Funda
cja zapłaciła za ich przejazd. 
Bezpłatne obiady dla podopiecznych

wprawdzie mieszka razem, ale 
każde z nich sypia z kim 
innym. Ich syn przychodzi 
do szkoły niewyspany, bo 
musi spać „w nogach„. „W  
głowach„ śpi tata z przyja
ciółką. Temu chłopcu wpro
wadzenie do szkół oświaty 
seksualnej nie jest już po
trzebne. Są domy, w których 
brudne ubrania rzuca się 
w kąt pokoju i nikt ich nigdy 
nie wypierze. W jednym

W Boguszowicach

Rybnickie Bieszczady
Co fundacja robi?

Przede wszystkim płaci za 
obiady w szkolnych 
stołówkach, z których ko
rzysta ok. 80 ubogich dzieci. 
Z zasady nie daje się rodzi
com pieniędzy. Zasiłki pie
niężne to zresztą wątpliwa 
pomoc - zbyt łatwo można 
za zapomogę kupić wódkę. 
/W  Rybnickim Ośrodku Po
mocy Społecznej próbowa
no temu zaradzić, wydając 
bony żywnościowe do wyku
pienia w sklepach, ale szyb
ko się okazało, że można je 
sprzedać. Teraz podopieczni 
przychodzą na posiłki do 
stołówki./

Od ubiegłego roku posiłki 
w szkolnych stołówkach 
zdrożały trzykrotnie. Fun
dacji starczy pieniędzy na 
obiady do końca tego roku 
kalendarzowego. Co będzie 
dalej, nie wiadomo.

Ksiądz Myszor przed 
Bożym Narodzeniem wysłał 
80 listów do prywatnych 
i państwowych
przedsiębiorstw Rybnika,

podopiecznych fundacji wyda
wano także w czasie ferii, i to 
samo planuje się na czas let
nich wakacji. Przy pomocy 
„Caritas Polska,, może uda 
się wysłać 30 dzieciaków na 
bezpłatne kolonie.

Skąd przychodzą?

Dzieci typuje do pomocy 
głównie szkoła. Złą sytuację 
może też odkryć kolędujący 
ksiądz - jeżeli zostanie wpu
szczony do mieszkania. Wte
dy przed udzieleniem pomo
cy następuje konsultacja 
z dyrektorem szkoły 
i z opieką społeczną, by jak 
najwięcej dowiedzieć się 
o dziecku i rodzinie.

Ks. Myszor uważa, że po
wodem biedy i zaniedbania 
jest niezaradność, ale w dużo 
większym stopniu
obojętność rodziców wobec 
własnego potomstwa - opo
wiada o spotkanym na 
kolędzie ojcu pięciorga dzie
ci, który „musi iść do baru„ 
z każdą wypłatą, 
o małżeństwie, które wprawdzie

z mieszkań woda spływa po 
ścianach, ale lokatorzy ni
czego nie naprawią, bo mie
szkanie należy do spółdzie
lni. Czekają na to, by zajęła 
się ich lokalem administra
cja i robią jej na złość, zamie
niając dom w ruinę.

Niestety, w takich do
mach potomstwa jest
szczególnie dużo. Wielodzie
tność często łączy się z al
koholizmem i nieodpowie
dzialnością, a więc 
najczęściej z niedostatkiem. 
Na liście dzieci,
korzystających z pomocy, to 
samo nazwisko najczęściej 
pojawia się kilka razy - to 
rodzeństwo. Najczęściej tro
je, czworo. Często w domu 
są jeszcze młodsi bracia i sio
stry. Ale zdarzają się też je
dynacy, jak dwunastolatka, 
która mieszka z chorym oj
cem, 80-letnim dziadkiem 
i sparaliżowanym wujkiem. 
Matka zmarła, wszyscy 
mężczyźni w domu piją. Są 
na liście trzy dziewczynki, 
wychowywane przez sa
motną matkę. Są dzieci,

6 czerwca -  wystawa psów w Kamieniu

Pogoda dla psów

Dzielnica Boguszowice 
nie cieszy się dobrą sławą. 
Ludzi, którzy zadarli z pra
wem, jest tu o wiele więcej, 
niż przeciętnie w Rybniku. 
Więcej jest pijaków, więcej 
biedy, więcej agresji w do
mach, w których wychowują 
się boguszowickie dzieci. 
Oczywiście rodzice nie wy
syłają ich na kolonie ani zi
mowiska. Zresztą nawet 
dzieci z normalnych, prze
ciętnych domów muszą co
raz częściej zostać na Śląsku 
przez cały rok, bo na waka
cyjne wyjazdy nie ma pie
niędzy. Jeśli rodzinę 
dotknęło bezrobocie, z taki
mi luksusami można się 
ostatecznie pożegnać. Ale 
w boguszowickich szkołach 
zdarzają się przypadki omd
leń z głodu. Zimowa wycie
czka w jednej ze szkół nie 
odbyła się, bo niektóre dzieci 
stawiły się na miejsce zbiórki 
w letnich ubraniach - innych 
nie mają. Oczywiście głodo
we omdlenia uczniów zda
rzają się również gdzie in
dziej. Kiedy miały miejsce 
w Bieszczadach, dowiedziała 
się o tym cała Polska i ru
szyły w bieszczadzkie lasy 
ciężarówki z ubraniami i je
dzeniem.

Ale Boguszowice to nie 
Bieszczady - żadna wysoko- 
nakładowa gazeta nie zro
biła tu wstrząsającego repor
tażu, nie przyjechała telewi
zja. Zrobić coś dobrego bez 
rozgłosu próbuje Fundacja 
Pomocy Dzieciom Boguszo
wic. Została ona zarejestro
wana nieco ponad rok temu. 
Celem jej działania jest po
moc rodzinom niepełnym, 
wielodzietnym, ubogim, 
„trudnym,,. A dokładniej - 
pomoc dzieciom z tych rodzin

Część druga rozmowy 
z Henrykiem FONFARĄ, 
prezesem rybnickiego od
działu Związku Kynologicz
nego w Polsce.

- Czy wasz oddział zajmuje 
się tresurą psów?

- Tak - organizujemy kursy
kursy szkoleniowe, które są pro
wadzone przez trzech tre
serów. Kurs taki jest dwu
stopniowy. Pierwszy stopień 
to szkolenie na psa-towarzy
sza. Zajęcia odbywają się na 
terenie ośrodka w Kamieniu 
dwa razy w tygodniu przez 
dwa miesiące. Po ukończe
niu kursu i zdaniu egzaminu 
pies otrzymuje świadectwo 
psa-towarzysza, może 
również uczestniczyć
w zajęciach drugiego stopnia 
na psa obrończego. W kursie 
mogą uczestniczyć tylko 
członkowie związku, a cena 
szkolenia wraz z egzaminem 
wynosi obecnie 700-800 
tys. złotych.

- Mieć dobrego i rasowego 
psa to jednak dosyć kosztow
ne hobby. Jak kształtują się 
obecnie ceny psów, które rasy 
są najdroższe?

- Dobry pies musi kosz
tować. Zdarza się, że zwierzę 
otrzymane w prezencie lub 
kupione za marne pieniądze 
nie jest szanowane. Traktuje 
się je jak zabawkę, którą, 
gdy się znudzi, można wy
rzucić. Nie można jednak 
popadać w drugą skrajność 
i wszystkiego przeliczać na 
złotówki. Zwierzęciu trzeba 
okazać trochę serca. Gdy so
bie dobrze wychowamy psa, 
to może on okazać się na
szym przyjacielem na dobre

i na złe czasy. Wracając do 
pytania. Bardzo drogie są 
forkshire terriery; są to ma
leńkie, ozdobne pieski. To
warzyszą głównie aktorom 
czy eleganckim paniom. 
Najczęściej noszone są na 
ręce. Szczenię takiego psa 
kosztuje około 5-7 mln zł.

- Które rasy, pana zda
niem, zaliczane są do grona

spokojnych„, a które mogą 
sprawiać swym właścicielom 
i otoczeniu najwięcej kło
potów?

- Wszystkie pinczery to 
psy bardzo pobudliwe, takie 
są też sznaucery i doberma
ny. Są to psy bardzo niebez
pieczne. Przy jakimś nieod
powiednim zachowaniu się, 
nawet właściciela, mogą za
atakować. I niekiedy taki 
atak źle się kończy. Z kolei 
„rasy spokojne,, to psy zali
czane do ras ozdobnych /pe
kińczyk czy maltańczyk/, 
ras myśliwskich i pasters
kich.

- Jakie panują aktualnie 
trendy, jeśli chodzi o psy? 
Które rasy są obecnie najbar
dziej poszukiwane?

- Troszeczkę minęła już 
era pudli. Teraz 
społeczeństwo jest zaintere
sowane psem praktycznym, 
którego nie trzeba czesać, 
strzyc. Dzisiejsze trudne cza
sy mają wpływ i na kynolo
gię. Stąd w ostatnich latach 
zauważa się większe zainte
resowanie jamnikiem. Jest to 
niewielki, bardzo inteligent
ny, bezproblemowy pies. 
Mały pies do małego miesz
kania, małego samochodu,

z małą miską, małym legowi
skiem. Wszystko małe, 
a przy tym wielki tempera
ment, wielkie serce i wielkie 
przywiązanie.

- Gdzie można kupić raso
wego psa oraz zaopatrzyć się 
we wszystkie potrzebne rze
czy jak pokarm, smycz, ka
ganiec itd.?

- Nasz związek prowadzi 
doradztwo, jeśli chodzi o na
bywanie psów. Staramy się 
uświadamiać ludziom, że 
z posiadaniem psa wiąże się 
nie tylko przyjemność, ale 
i obowiązki. Ostrzegamy 
przed przypadkowym zaku
pem zwierząt na targu czy 
przed terenem wystawo
wym. Analizujemy rodzinę, 
jej warunki mieszkaniowe, 
funkcje które pies miałby 
spełniać i dopiero wtedy do
radzamy nabycie określonej 
rasy. Wszystkim chętnym 
udostępniamy adresy na
szych hodowców. Nie może 
dojść do sytuacji, w której 
ktoś, kto ma M-3 nabywa 
doga i po krótkim czasie pies 
zaczyna być przeszkodą. 
Jeśli chodzi o pokarm, to 
współpracujemy ze świa
tową firmą Pedigree Pal. 
W każdą pierwszą środę 
miesiąca do naszego lokalu 
przy ul. Gliwickiej 1 przy
jeżdża przedstawiciel tej fir
my, można wtedy poczynić 
zakupy. Pozostałe akcesoria 
/smycze, obroże/ są

dostępne w wielu sklepach 
zoologicznych /jak również 
na wystawach kynologicz
nych/.

- Wielu z nas nie posiada 
psa rasowego, a popularnego 
Azorka czy Burka. Jednak 
zależy nam, aby nasz pies był 
zdrowy i zadbany. Czy może 
pan, jako hodowca, udzielić 
kilku praktycznych porad - 
co robić, aby nasze psy pra
widłowo się rozwijały?

- Jeśli już ktoś ma jakieś
zwierzę, to na pewno je lubi, 
a jeśli lubi, to musi o nie 
dbać. Dla psa trzeba mieć 
pełną miskę i życzliwą rękę. 
Życzliwą do dania pokarmu 
i do pogłaskania. Zwierzę 
musi mieć swoje legowisko, 
zawsze czyste. Nie wolno mu 
go zmieniać. Raz obrane 
miejsca psy uważają za 
święte i tam znoszą różne 
swoje rzeczy. Aby pies miał 
czystą sierść, powinien być 
wyszczotkowany co naj
mniej dwa razy w tygodniu. 
Jest wiele psich chorób 
skórnych, jeśli więc właści
ciel zauważy jakieś zmiany 
na powierzchni skóry, na
tychmiast powinien
zasięgnąć opinii weteryna
rza. Terenowy Zakład W ete
ryn arii w Rybniku przy ul. 
Żorskiej pełni dyżury całą 
dobę. Naszym związkowym 
lekarzem jest doktor Józef 
Szczekała, który ma wielkie 
serce i dobrą rękę dla psów. 
Co się tyczy pożywienia, to 
odradzam karmienie psa zie
mniakami, które przez jego 
system pokarmowy nie są 
trawione. Można dawać 
kaszę i śruty zbożowe goto
wane na wywarze z kości czy 
mięsa, trochę sera, chleba, 
mięsa, nawet jakieś jarzyny. 
Pies dorosły powinien być 
karmiony dwa razy dziennie 
/latem wystarczy raz/ oraz 
zawsze mieć w swoim za
sięgu czystą wodę do picia.

które zostały tylko z mamą, 
kiedy tata poszedł do więzie
nia. Jest też dwoje dzieci bez
robotnego. W ich domu jest 
gromadka młodszego ro
dzeństwa, ojciec „szuka,, 
pracy od 2 lat. Dwa lata 
temu zgłosił się do Urzędu 
Pracy jako bezrobodny i cze
ka na propozycje. Ksiądz 
Myszor stwierdza, że przy
chodzi do niego coraz więcej 
ludzi szukających pomocy,

Ks. Rudolf Myszor
szczególnie bezrobotnych. 
Opieka społeczna nie radzi 
sobie z potrzebami. Wielu 
ludzi jest w beznadziejnej sy
tuacji, np. samotna matka, 
wychowująca troje dzieci, 
która wzięła wszystkie 
możliwe zapomogi. Funda
cja trafiła do niej w momen
cie, kiedy odcięto prąd, i do
raźnie pomogła - zapłacono 
rachunek w elektrowni, 
a panie, które społecznie po
magają ks. Myszorowi, 
uporządkowały mieszkanie 
i przyniosły rodzinie żyw
ność na jakiś czas. Ale nieza
radność matki budzi obawy, 
czy sytuacja się nie 
powtórzy.

Bieda i demoralizacja to 
prosta droga do kolizji z prawem

NASZE
PROPOZYCJE

Teatr Ziemi Rybnickiej
28 maja, godz. 18.00, Giusep

pe Verdi: „NABUCCO„, opera 
w 4 aktach w wykonaniu 
Państwowej Opery Śląskiej 
w Bytomiu, cena biletu 90.000 zł

30 maja, godz. 19.00, JACEK 
PIETRZAK, w programie „PA
RADA PARODII,, /jako m.in. 
Michael Jackson, Tina Turner, 
Europe, Jan Pietrzak, Genowe
fa Pigwa, Andrzej Rosiewicz 
i in n i/ oraz GENOWEFA PIG
WA i humor MASZTALS
KICH, cena biletu 50.000 zł.

Klub Filmowy EKRAN 
przy TZR

31 maja, godz. 19.00, „1492: 
WYPRAWA DO RAJU,, film 
prod. franc.-amerykańsko-hisz
pańskiej, w roli gł. G. Depardieu, 
wstęp za okazaniem karnertów 
członkowskich.

Kino Premierowe przy TZR

Właścicielom prywatnych 
posesji nie zalecam uwiązy
wania psa na łańcuchu. 
Smutny to widok, gdy mały 
pies uwiązany jest dożywot
nio do ciążkiego łańcucha. 
Najwygodniejsza jest klat
ka, ale też nie może to być 
pomieszczenie mniejsze niż 
3x3 m. Dobrze, gdy jest 
częściowo osłonięta,
a częściowo otwarta. Jak 
najczęściej należy wynieść 
i wyczyścić legowisko, a gdy 
przychodzą dni zimne dać 
do budy troszeczkę ściółki, 
aby pies miał się gdzie za
grzać.

- Czy słyszał pan o jakimś 
wydarzeniu w okolicach Ryb
nika, w którym pies urato
wałby życie człowiekowi?

- Tak. Rzecz miała miejsce 
w lasach koło Gliwic. Mój 
kolega, myśliwy, wybrał się 
na polowanie ze swoim

prawem - 30 dzieci boguszowic
kich weszło już w konflikt 
z prawem. Będzie im trudno 
po takim doświadczeniu żyć 
normalnie. Fundacja zajmu
je się też dziećmi, które do
stały się pod nadzór kurator
ski, żeby zapobiec dalszym 
spustoszeniom w ich życiu 
i psychice.

To oczywiste, że ta 
działalność kosztuje. Co 
miesiąc przed kościołem św. 
Barbary prowadzi się 
zbiórkę na cele fundacji.

Do księgi sponsorów fun
dacji wpisano Kolbud, Kopa
lnię „Bolesław Śmiały„, no 
i Elektrownię. Bywają pry
watni sponsorzy - np. pan 
Wiktor ZMARZŁY co mie
siąc wpłaca pewną sumę.

Był kiedyś zwyczaj, że 
przyzwoicie sytuowana ro
dzina wybierała sobie ubo
gie dziecko i płaciła za jego 
szkolne posiłki. N a  pewno są 
ludzie, których i dziś na to 
stać. Problem nie leży w pie
niądzach, bo nie jest to ogro
mna suma. Trzeba się tylko 
zdecydować, by pomóc dru
giemu człowiekowi

Jesteśmy dobrymi ludźmi, 
my Polacy. Łatwo nas wzru
szyć i skłonić do bezintereso
wnych gestów - tak było 
z Wielką Orkiestrą Świątecz
nej Pomocy, z krwią dla Ru
munii, z dziećmi Bieszczad. 
Bądźmy dobrzy jeszcze raz, 
pozwólmy się najeść tym 
dzieciakom. Fundacja czeka 
na każdą pomoc. Oto adres 
i numer konta: Fundacja Po
mocy Dzieciom Boguszowic - 
Boguszowice Osiedle, ul. Lo
mpy 18, Górnośląski Bank 
Gospodarczy - filia Boguszo
wice, konto nr 632038 - 1443 
- 132.

KLAUDIA MICHALAK

1-3 czerwca, godz. 16.00 
i 19.00, „1492: WYPRAWA 
DO RAJU,,, film prod. franc.- 
am erykańsko-hiszpańskiej, w 
roli gł. G. Depardieu. Cena bile
tu 20.000 i 15.000 zł.

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

WIDEODYSKOTEKA, cena 
biletu 30.000 zł.

Kino WRZOS - Niedobczyce
30 maja, godz. 17.00, „LU

NATYCY,, film prod. USA /od 
lat 15/

1 czerwca, godz. 17.00 „LA
TAJĄCE MACHINY KONT
RA PAN SAMOCHODZIK,,, 
film polski /od  lat 15/

Kino ZEFIR - Boguszowice 
30 maja - 3 czerwca, godz. 

17.00 i 19.00 „EDWARD SCY
ZORYK,,, film prod. USA /od 
lat 15/

Kino VEGA - Żory 
27 maja - 31 maja, godz. 17.00 

„MORDERCZA ROZGRY
WKA,,, film prod. USA /od lat 
15/, godz. 19.00 „SNEA
KERS,,, film prod. USA /od lat 
15/. /g w /

psem. Myśliwy ustrzelił 
dużego dzika i po śladach 
dochodził go. Ranny ody
niec zaszył się gdzieś w szu
warach i czekał. Myśliwy 
sądził, że dzik wykrwawił się 
już i podszedł na zbyt bliską 
odległość. W tym momencie 
odyniec zaszarżował,
przewrócił myśliwego, strze
lba odskoczyła gdzieś w bok. 
Pies stanął w obronie swego 
pana. Wbił się w zad dzika 
tak mocno, że odyniec zrezy
gnował z ataku na myśliwe
go i wziął się za psa. Myśliwy 
w tym czasie otrząsnął się, 
odszukał broń i zdążył do
strzelić dzika.

- Serdecznie dziękuję za 
rozmowę i w imieniu „Gazety 
Rybnickiej„ składam panu 
i wszystkim członkom 
związku tradycyjne życzenia 
„urwania smyczy„ na naj
bliższej wystawie.

JACEK RECLIK

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5 3



W dzisiejszych czasach 
dzieci i młodzież bardzo 
wcześnie zaczynają pobierać 
nauki z przedmiotu, który 
oględnie nazwać można 
przysposobieniem do życia 
w świecie współczesnym. 
Z przykładami niezbyt 
baśniowej rzeczywistości 
spotykają się coraz częściej 
i coraz wcześniej.

Uczniowie klasy
8 b Szkoły Podstawowej nr 
29 z Golejowa, chcąc zgro
madzić brakujące fundusze 
na klasową wycieczkę do 
Wrocławia, której głównym 
celem jest obejrzenie 
„Panoramy Racławickiej 
założyli swój własny klaso
wy teatr. Zaangażowali się 
weń wszyscy uczniowie kla
sy i na podstawie baśni 
„Królowa Śniegu,, przygo
towali pełnowymiarowy 
spektakl, do którego sami 
zrobili kostiumy i scenogra
fię. Do jego obejrzenia, za

Szkolny teatrzyk komercyjny

niewielką opłatą, zaprosili Rybnickiej mali aktorzy
uczniów z innych szkół wystąpili aż czterokrotnie
i przedszkoli. Pomysł chwycił      dla swych równieśników.
chwycił i w ostatnim tygodniu      Dzięki uprzejmości władz 
kwietnia na Małej Scenie      miasta salę udało się wynająć

Martyny, Patrycje, 
Angeliki...

Od pokoleń funkcjonuje przeświadczenie, że małżeństwa 
zawierane w maju są nietrwale i nieszczęśliwe. Czy mieszkańcy 
naszego grodu w dalszym ciągu ulegają temu przesądowi? 
Które imiona nadawane noworodkom są obecnie najbardziej 
popularne? Czy Rybniczanie lubią się rozwodzić? Na te i na 
wiele innych pytań dzięki uprzejmości Elżbiety SOJKI, kiero
wniczki Urzędu Stanu Cywilnego, postaramy się dzisiaj 
odpowiedzieć.

Z roku na rok mamy do 
czynienia z malejącą liczbą 
zawieranych małżeństw. 
O ile w 1988 r. było ich 950, 
to w ubiegłym roku już tylko 
729. Na ślubnym kobiercu 
stają przeważnie ludzie 
młodzi, średni wiek „młodej 
pani,, wynosi 18-22 lata, 
a „pana młodego,, 21-23 la
ta. Mieszkańcy naszego mia
sta zawarli również kilka
naście małżeństw z cudzozie
mcami.  Rybniczanki
najczęściej wybierały
Niemców /a  może lepiej 
byłoby napisać obywateli 
Niemiec/ - w ciągu ostatnich 
16 miesięcy takich ślubów 
było 9. Rybniczanie z kolei 
nie potrafią oprzeć się uro
dzie Rosjanek /4  śluby/. Jesteśmy

Jesteśmy przesądni. Na palcach 
jednej ręki policzyć można 
śluby zawarte w maju. 
Marsz Mendelssohna
najczęściej rozbrzmiewa za 
to w kwietniu, czerwcu, 
wrześniu lub październiku.

W USC przy okazji 
ślubów dochodzi niekiedy 
do zabawnych scen. Młode 
pary tak bardzo przeżywają 
to wydarzenie, że zdarza się 
im przybyć na ceremonię bez 
dowodów osobistych.
Nastrój wzruszenia udziela 
się także i świadkom, 
którym nieraz ogromne 
kłopoty sprawia otwarcie 
butelki szampana.

Liczba urodzeń dzieci od 
dobrych paru lat utrzymuje 
się na niezmiennym poziomie

poziomie i wynosi około 2200 na 
rok. Z danych dotyczących 
ubiegłego roku można do
wiedzieć się, że najwięcej 
dzieci przyszło na świat w li
pcu /204/, a najmniej w lu
tym i listopadzie /odpowied
nio 149 i 151/.

Jakie wybrać imię dla

Ania LUBOMSKA - lat 9, 
Linoryt

dziecka? To dylemat, przed 
którym staje wielu rodziców. 
Według słów Elżbiety SOJ
KI wraca moda na starsze 
imiona. Imiona, które mają 
już swą renomę i tradycję. 
Wśród dziewczynek zaczy
nają przeważać Magdaleny 
i Marty, bardzo popularne 
są również Martyny,

”O  Kasi, co g ą sk i zgubiła ”
We wtorek 18 maja grupa 

sześciolatków z Przedszkola 
nr 43 na „Nowinach,,, 
prowadzona przez panią 
M ARIĘ GÓRKĘ, wystawiła 
w jednej z sal swego 
przedszkola bajkę „O Kasi, 
co gąski zgubiła,,. Na 
spektakl zaproszono dzieci ze 
„Szkoły Życia,, oraz dzieci 
nie uczęszczające do 
przedszkola; dla wszystkich 
było to mile urozmaicenie 
wiosennego dnia. Kostiumy 
i scenografię przygotowały 
przedszkolanki, którym 
pomogli niektórzy rodzice.

Foto: wack

nająć nieodpłatnie i cały 
dochód ze sprzedaży biletów 
/po dziesięć tysięcy złotych/ 
wpłynął do kasy teatru.

Wcześniej ósmoklasiści 
wystawili „Królową Śniegu„ 
dla mieszkańców Golejowa 
i jego seniorów. Po jednym 
ze spektakli doszło do 
miłego spotkania szkolnej 
trupy z osobami, które tę 
samą opowieść Andersena, 
w tej samej szkole wystawiły 
przed szesnastu laty. Rozgo
rzała wtedy prawdziwa dys
puta, w czasie której wy
rośnięci już odtwórcy boha
terów tamtejszej baśni And
rsena dzielili się wrażeniami 
i opiniami ze swymi 
następcami i spadkobierca
mi teatralnych tradycji gole
jowskiej podstawówki. To 
przedsięwzięcie było już 
trzynastym tego typu wyda
rzeniem w historii szkoły im. 
Leona Kruczkowskiego.

Tekst i foto: 
WACŁAW TROSZKA

Angeliki, Patrycje czy
Lucyny. Jeśli chodzi
o chłopców, to najczęściej 
nadawane są takie imiona 
jak: Mateusz i Łukasz. Nie
wiele ustępują im Kamil, 
Paweł i Dawid.

I na koniec zjawisko 
trochę bardziej smutne - roz
wody. O ile jeszcze parę lat 
temu było ich corocznie 
około 150, to w ubiegłym 
roku zanotowano ich tylko 
78. Coraz wyższe koszty /o
becnie kilkadziesiąt mi
lionów/ oraz skomplikowa
na procedura postępowania 
rozwodowego sprawiają, że 
na rozwód decydują się tyl
ko ludzie bogaci lub ci, 
którzy chcą wstąpić w kolej
ny związek małżeński. Pozo
stali wybierają „cichą sepe
rację,,, oszczędzając własny 
czas, nerwy i pieniądze.

JACEK RECLIK

Rozwiązanie 
konkursu Zakładów 
Mięsnych „ROW,,

Rozwiązanie logogryfu 
z nr 19 „Gazety Rybnickiej,, 
brzmi: Zakłady Mięsne
ROW. Spośród nadesłanych 
kuponów wylosowaliśmy 
trzy, których nadawcy 
otrzymają po bonie wartości 
150 tys. zł /do  zrealizowania 
w sklepach firmowych 
Zakładów Mięsnych
ROW/. Bony otrzymają: 
Gabriela Kulpok, Rybnik, ul. 
Wyzwolenia 53, Filip Korus, 
Rybnik, ul. Kard. Kominka 
23B/29 oraz Imelda Baj
diuk, Rybnik, ul. 3 Maja 24. 
Nagrody prosimy odebrać 
w redakcji.

Rozwiązanie 
łamigłówki z nr 19

Nagrodę za rozwiązanie 
łamigłówki z nr 19 otrzymu
je: Stefania Moździerz, Ryb
nik, ul. 3 Maja 22. Nagrodę 
prosimy odebrać w redakcji

„PUSZKA 
P a n d o r y "

„Puszka Pandory,, to ga
zetka szkolna redagowana
i wydawana całkowicie sa
modzielnie przez kilkoro za
paleńców z klasy Villa 
Szkoły Podstawowej Nr
2 w Rybniku. Kolejne nume
ry powstają z odręcznie na
pisanych tekstów i ry
sunków, które po wielokrot
nym skserowaniu składane 
są w kilkustronicowe książe
czki. W ten sposób bez ma
szyn do pisania czy kompu
terów, dzięki pomysłowości 
i zaangażowaniu uczniów od 
grudnia 1992 roku co mie
siąc w nakładzie około 50 
egzemplarzy ukazuje się to 
uczniowskie pisemko, na
zwane przez swoje założycie
lki „Puszką Pandory,,. Za
jrzyjmy więc do „Puszki,,. 
Oprócz stałej rubryki „Wia
domości ze szkoły czyli co 
w budzie piszczy,,, żywo rea
gującej na to co dzieje się

aktualnie w szkole, zamiesz
czane są także wywiady 
z nauczycielami. Z wywiadu 
przeprowadzonego z dyrek
torką szkoły J. Zimończyk 
można dowiedzieć się m.in.
o sposobie na ściąganie.

W rubryce „Kronika kry
minalna,, opisana jest szpie
gowska działalność Anasta
zji Kwiatkowskiej. Z komu
nikatu wynika, że jest po
szukiwana za to, że wie jak 
ubiera się sołtys Bojkotowa 
/Legendarne slipy w dodatku 
zielone w fioletowe 
kaczuszki/.

Redakcja zachęca swoich 
czytelników do współreda
gowania pisemka, np. przy
noszenia swoich wierszy, pa
rodii znanych reklam / z  siłą 
wodospadu wpadną ci zęby do 
obiadu/.

Jak w każdej szanującej 
się „dorosłej,, gazecie można
i tu znaleźć horoskop 
i krzyżówkę.

Sympatyczne dziewczęta 
tworzące podstawowy skład 
redakcji, Basia Bieszka, 
Aneta Klimek, Elżbieta Ku
bat, w tym roku kończą 
szkołę i redakcyjną pałeczkę 
przekazują swoim
następcom z młodszych klas.

Po pięciu wydanych nu
merach gazetka stała się już 
pewną tradycją szkoły; na 
pewno warto ją kontynuo
wać. Redagowana jest 
z młodzieńczą fantazją i za 
to należą się jej twórcom 
największe brawa.

/P a l /

Zadmą o „Złotą Lirę,,
Już za kilka dni rybnicki Rynek oraz TZR rozbrzmiewać będą 

muzyką dętą. II Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych o „Złotą 
Lirę„ zapowiada się bardzo okazale, bo orkiestry są znakomite, 
a zjedzie ich do Rybnika aż 11.

Program koncertów w Rybniku przedstawia się następująco:
w czwartek, 3 czerwca br., o godz. 18.00 koncertować będą:
* orkiestra Garnizonu Kraków
* Reprezentacyjna Orkiestra Ministerstwa Obrony Ukrainy 

i Ukraińskiego Kozactwa z Kijowa
w piątek, 4 czerwca br., o godz. 18.30, odbędzie się ceremonia 

otwarcia festiwalu, w ramach której z 6 punktów miasta zespoły 
pomaszerują na Rynek, a tam będą prezentować musztrę paradną 
oraz wystąpią z krótkimi koncertami. Udział wezmą:

* obchodząca 65-lecie działalności Orkiestra Dęta Kop. 
„Dębieńsko,,

* wymieniona już orkiestra ukraińska z Kijowa
* Orkiestra Wojsk Lądowych Bundeswehry z Duesseldorfu 

/Niemcy/
* Orkiestra młodzieżowa z Ostravy-Hrabuvki /Czechy/
* Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej /Podhalańczycy/ 

z Nowego Sącza
oraz prawdziwa „bomba„ festiwalu - w ostatniej chwili potwierdziła 

swój udział
* ORKIESTRA SIŁ POWIETRZNYCH USA
w sobotę, 5 czerwca br., o godz. 15.00 odbędzie się 6-godzinna 

impreza, na której program złożą się:
- występy 4 chórów: „Seraf,,, „Cecylia„, „Mickiewicz„ oraz chór 

I Liceum Ogólnokształcącego w ramach Trojoka Śląskiego czyli 
Święta Śląskiej Pieśni Chóralnej

- koncert orkiestr czeskich i rybnickich.
Imprezie artystycznej towarzyszyć będzie, po raz pierwszy or

ganizowane przez rybnicki browar i spółkę Ger-Pol Rybnik, Rybnic
kie Święto Piwa.

w niedzielę, 6 czerwca br., o godz. 14.00 koncertować będą:
* Orkiestra Reprezentacyjna Śląskiego Okręgu Wojskowego
* Orkiestra Ministerstwa Obrony Republiki Białorusi z Mińska
* przemarsz i występ fanfarzystów Orkiestry Królewskiej z Hagi 

/Holandia/.
Zakończenie festiwalu mieć będzie miejsce 6 czerwca br. o godz. 

18.00 w sali Teatru Ziemi Rybnickiej, podczas KONCERTU 
GALOWEGO. W koncercie wystąpią orkiestry:

* Kop. „Dębieńsko,,
* „Vitkovak„ z Ostravy - laureat I Festiwalu z ubiegłego roku
* orkiestra - laureat z festiwalu tegorocznego oraz prawdziwa 

rewelacja imprezy - KRÓLEWSKA REPREZENTACYJNA OR
KIESTRA HOLANDII Z HAGI.

Festiwalowi patronuje Prezydent Miasta Rybnika, zaś spon
sorami są: Zarząd Miasta, Powszechny Bank Kredytowy SA - 
Oddział I, PROSPER Bank, PKO - Bank Polski, „Ren-Car„ - 
Autoryzowany Koncesjonowany Partner Firmy „Renault„, Elektro
wnia Rybnik, „Utex„ oraz Browar wspólnie z Ger-Polem.

Dodać należy, że niektóre orkiestry wystąpią także w Wo
dzisławiu Śląskim i Raciborzu.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 288 2 5



SZTUKA * TWÓRCY * WYSTAWY 
pod redakcją MARIANA RAKA

1 czerwca 
Dzień Dziecka

Radość dzieciom
Przeuroczy świat baśni, 

nieodgadnionych dziwów 
i niezrozumiałych, tajemni
czych zdarzeń dany jest jedy
nie dzieciom - ludziom do
rosłym świat ten jawi się je
dynie w postaci niejasnych 
doznań i mglistych wspo
mnień, które minęły i nigdy 
już nie powrócą - pozostaje 
jedynie zaduma.

Umożliwiajmy zatem 
dzieciom „spełnianie się,, 
w zabawie,  sporcie 
i w działaniach artystycz
nych - niechaj śpiewają,

tańczą, rzeźbią i malują.
Podczas gdy bawienie się 

polega głównie na posługi
waniu się zabawkami, to na 
przykład malowanie ob
razków jest zabawą, w której 
dzieci stwarzają i konkrety
zują kreską i kolorem wizje 
scen i zdarzeń, które sobie 
wyobrażają. Ożywia to fan
tazję, uczula na piękno i es
tetykę, wyrabia samodziel
ność w podejmowaniu decy
zji, a przede wszystkim 
kształtuje osobowość małe
go człowieka.

Sylwia Ogon, lat 10

Dzieje miasta w obrazach
W maju br. uczniowie kla

sy piątej Szkoły Podstawo
wej nr 5 w Rybniku 
/ul. Różańskiego/ przygoto
wali na lekcjach historii 
p r z e d s t a w i e n i e ,  
opowiadające w przystępny 
sposób o historii naszego 
miasta. Nosiło ono tytuł 
„Nie od razu Rybnik 
zbudowano - krótka 
obrazkowa historia miasta,,. 
Przedstawienie było tak 
skonstruowane, że podczas 
czytania o poszczególnych

wydarzeniach, jakie miały 
miejsce w Rybniku na prze
strzeni ostatnich 800 lat, na 
scenę wchodzili kolejno 
uczniowie trzymając duże 
papierowe makiety budowli. 
W ten sposób oglądający od
nosili wrażenie, że jakby na 
ich oczach buduje się na no
wo miasto. Podczas dwu
krotnie przedstawionej in
scenizacji, największe wraże
nie zrobił uczeń Marek 
Dzierżęga, który „wjechał" 
do Rybnika wielkim papierowym

MAPA ŚLĄSKA

 Krosno 
Głogów 

Ż agań Oleśnica

 L eg n ica  WROCŁAW 

Św idnica O P O L E  

K atowice 

-  Dolny Ś ląsk  N ysa  Gliwice    Rybnik

Raci bórz  Żory 

przesieka Cieszyn 

przypuszczał wtedy, że ta najbogat
sza i jedna z najstarszych 
polskich dzielnic /obok Wie
lkopolski, Małopolski i Ma
zowsza/ na wiele stuleci 
odłączyła się od swej MA
CIERZY.

W XV i XVI wieku, kiedy 
pod rządami Jagiellonów 
Królestwo Polskie było 
u szczytu swej potęgi, zajmo
wano się w nim bardziej zie
miami wschodnimi czy Po
morzem, niż ponownym 
przyłączeniem  Śląska. 
A w tych to czasach, w roku 
1526, „na oczach,, polskiego 
króla Zygmunta Starego, 
Śląsk przeszedł z rąk czes
kich pod panowanie Austrii,

Ślązaków do języka i kultury 
niemieckiej. Temu wielu się 
sprzeciwiało, a głównie Ka
rol Miarka, który wydawał 
w Mikołowie w latach 1868- 
1931 znany tygodnik 
„Katolik,,. Tłumaczył w nim 
Ślązakom ich prawa do pol
skości. Jednak najsilniej pol
skie nastroje wśród ludu 
śląskiego objawiły się po za
kończonej w 1918 roku 
I wojnie światowej. 11 lis
topada tegoż roku powstała 
niepodległa Polska. Niemcy 
zaś, mimo iż przegrały 
całkowicie tę wojnę, były 
wystarczająco silne, by nie 
pozwolić na odłączenie bo
gatego Śląska od swego

ABECADŁO
RZECZY

ŚLĄSKICH

Mała historia Śląska 
... dla dzieci

wrogów. Liczne najazdy or
ganizowali na niego Czesi 
i Niemcy. Było tak 
przykładowo w 1109 roku, 
kiedy podczas zdobywania 
miasta Głogowa wojska ce
sarza niemieckiego naraziły 
na śmierć nawet dzieci. Pew
nym przełomem dla Śląska 
i całej Polski były rządy 
króla Bolesława Krzywous
tego, który w roku 1138 po
dzielił swój kraj pomiędzy 
synów, a nasza ziemia do
stała się najstarszemu - 
Władysławowi. Pomiędzy 
synami Bolesława rozpętały 
się jednak kłótnie o władzę, 
a Śląsk dzielony między jego 
potomków słabł, dzieląc się 
na coraz to mniejsze księste
wka. A takie rozdrobnione 
ziemie łatwo było napadać 
i łupić. Zrobili tak w 1241 
roku Mongołowie zwani też 
Tatarami, którym udało się

którą rządziła potężna dyna
stia Habsburgów. Mijały je
dnak lata i bogaty Śląsk 
w 1742 roku wydarły Austrii 
zaborcze Prusy, pozosta
wiając jej  tylko Księstwo 
Cieszyńskie. Kiedy jednak 
Prusy stały się w 1871 roku 
częścią nowoutworzonego 
Cesarstwa Niemieckiego, 
Ślązacy również stali się po
ddanymi cesarza.

I to właśnie pod panowa
niem pruskim i niemieckim 
na Śląsku, a konkretnie na 
Górnym Śląsku, odkryto je
go „czarne złoto„ - wielkie 
złoża węgla kamiennego. 
Kopalnie powstawały jak 
grzyby po deszczu. Pierwsza 
była w Rudzie Śląskiej już 
w 1742, po niej powstało wie
le następnych, jak przykła
dowo te w Chwałowicach /w 
1903 roku/ czy w Jankowi
cach /w  1916 roku/. W tych

MAŁA
HISTORIA

Już 2500 lat temu nasi pra, 
pra, pradziadowie zamiesz
kiwali ziemię, na której my 
również dzisiaj mieszkamy. 
Była ona poprzecinana licz
nymi rzekami, rzeczkami, 
usiana obfitością jezior i mo
kradeł. A ponieważ w sta
rosłowiańskiej mowie na
szych pradziadów miejsca 
wilgotne nazywano „ślęga
mi„ - to ludzi tam miesz
kających  okrzyknięto
ŚLĘZANAMI, a ich ziemię 
ŚLĄSKIEM. I ten Śląsk już 
za panowania pierwszego 
polskiego historycznego 
władcy, Mieszka I, należał 
do Polski. I podobnie jak 
ona w 966 roku przyjął 
chrześcijaństwo.

W całej swej burzliwej his
torii Śląsk dzielił się na wiele 
księstewek, przechodził pod 
panowania wielu obcych 
państw, lecz tak naprawdę 
dzieliła go tylko na dwie 
części wielka puszcza zwana 
„Przesieką,,. Z jednej strony 
był DOLNY ŚLĄSK 
z głównym miastem Wrocła
wiem, z drugiej GÓRNY 
ŚLĄSK z Opolem. Rybnik 
zaś leży na ziemiach 
górnośląskich /patrz map
ka/.

Bogaty Śląsk z takimi naj
większymi miastami jak: 
Wrocław, Legnica, Brzeg, 
Nysa, Opole był przedmio
tem zainteresowania wielu

papierowym pociągiem z 1856 ro
ku, oraz Dominika Kolar, 
która przeniosła klasę we 
współczesność czyli wrzesień 
1992 roku, kiedy zamonto
wano stylowe latarnie na od
nowionym Rynku.

To bardzo treściwe, ko
munikatywne i krótkie, bo 
tylko dziesięciominutowe 
przedstawienie, zostało 
przez uczniów i nauczycieli 
uznane za bardzo ciekawe.

Tekst i foto: szoł

nawet zabić pod Legnicą 
księcia śląskiego Henryka 
Pobożnego, syna św. Jadwigi 
i Henryka Brodatego. Naj
grosze miało jednak nadejść 
w 1372 roku. Cały Śląsk, 
jakby opuszczony przez 
resztę ziem polskich, prze
szedł ostatecznie pod wpły
wy Czech. Nikt nie przypuszczał

kopalniach i fabrykach pra
cowali Ślązacy, którzy mimo 
niemieckiego szkolnictwa 
wciąż mówili językiem pol
skim, tyle, że w postaci gwa
rowej. Dlatego Niemcy tra
cili powoli cierpliwość i w II 
połowie XIX wieku zaczęli 
ostrzej germanizować, to 
znaczy przymuszać

państwa. Ślązacy jednak byli 
uparci, chcieli przyłączenia 
do Polski i basta! Wybu
chały wtedy strajki i TRZY 
POWSTANIA ŚLĄSKIE. 
Pierwsze w sierpniu 1919, 
drugie w sierpniu 1920, zaś 
trzecie na przełomie maja 
i czerwca 1921 roku. Po
wstania te były olbrzymim 
wysiłkiem zbrojnym
Ślązaków, którzy doprowa
dzili do tego, że na przełomie 
czerwca i lipca 1922 ich wal
ka przyniosła owoce. Do Po
lski nie wrócił wtedy cały 
Śląsk, lecz tylko część 
Górnego Śląska, ale za to 
z wielką ilością kopalń i hut. 
Z tych ziem utworzono WO
JEWÓDZTWO ŚLĄSKIE 
ze stolicą w Katowicach, 
które posiadało tzw. auto
nomię, czyli w wielu spra
wach gospodarczych i poli
tycznych mogło się samo 
rządzić, mimo iż było częścią 
Polski. W województwie 
tym znalazł się również Ryb
nik i wraz z nim wspaniale 
się rozwijał i bogacił. I wtedy 
wybuchła II wojna świato
wa. Po jej zakończeniu, cie
szono się z powrotu całego 
Śląska do Polski, z drugiej 
jednak strony sama Polska 
dostała się pod wpływy ko
munistycznego państwa
o nazwie. Związek Radzie
cki, co skończyło się dla nas 
ciężkim kryzysem gospodar
czym. Dzisiaj, choć od 1989 
roku Śląsk jest już częścią 
niezależnego od nikogo 
państwa, będzie musiał du
gie lata naprawiać dawne 
szkody. Teraz Śląsk czeka 
wielka reforma gospodarki 
czyli ulepszanie kopalń, hut
i zakładów pracy. I od tego 
wysiłku będzie zależała 
przyszłość nasza, całego re
gionu i Polski.

Tekst i foto: 
MAREK SZOŁTYSEK

My, dorośli, mamy na 
głowie tyle problemów, że 
niektórym od tego rzedną 
włosy. Nie dość, że gotujemy 
i sprzątamy. Nie dość, że 
chodzimy do pracy. Nie 
dość, że przy każdym 
wyjściu z domu wypruwamy 
sobie żyły, żeby wyglądać 
seksownie i młodo, w dodat
ku musimy robić rzeczy, 
które są nieprzyjemne i nie
zdrowe - palić papierosy, pić 
wódkę, zarywać noce i kłócić 
się ze współmałżonkiem. 
Dzieci nikt do tego nie zmu
sza! Czas już najwyższy, by 
oprócz Dnia Dziecka wpro
wadzić wreszcie Dzień Dorosłego

Dlaczego nie ma Dnia
rosłego. Na konsultację w tej 
sprawie wybrałam się do 
przedszkola.

- Dzieci, jak powinien 
wyglądać Dzień Dorosłego?

- Dzieci powinny być wte
dy grzeczne.

- I dobrze się zachowy
wać.

- Co by wtedy robili do
rośli?

- Robiliby to, co najbar
dziej lubią!

- A co dorośli lubią?
- Lubią tańczyć.

- Lubią robić imprezy.
- Mogliby się poprzebie

rać za dzieci.
- I pojechaliby wtedy do 

lasu.
- Co ty, a jak nie ma blisko 

lasu?
- Albo by zrobili ognisko!
- W domu?
- Nie, na podwórku.
- Bawiliby się jak dzieci.
- Gdyby dorośli się zacho

wywali jak dzieci, to co by 
wtedy robiły dzieci?

- Dzieci by się im pomogły

bawić!
- Rozpalać ognisko!
- Razem byśmy pojechali 

do lasu!
- Gdyby dorośli się bawili, 

to dzieci by musiały za nich 
pozmywać naczynia...

Ten głos rozsądku, na
leżący do kilkuletniej dziew
czynki, był najlepszym wnio
skiem z dyskusji - w Dniu 
Dorosłego my powinniśmy 
robić to co dzieci, a dzieci to, 
co my.

Niech się święci Dzień Do
rosłego!

KLAUDIA MICHALAK
W dyskusji wzięły udział 

starszaki z rybnickiego 
przedszkola nr 1.
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ZARZĄD MIASTA INFORMUJE 

Zarząd Miasta Rybnika
ogłasza ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż wolnych lokali mieszkalnych znajdujących się w bu
dynku wielomieszkaniowym położonym w Rybniku - dzielnicy 
NIEDOBCZYCE przy ul. Kadłubka 35 wraz z ułamkową częścią 
domu i urządzeń, które stanowią własność Gminy Miasta Rybnik 
oraz oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu 
stanowiącego parc. nr 1291/25 km 4 obr. Niedobczyce o powierz
chni 1980 m kw. zapisaną w Kw 2194.

Pierwsza wpłata za użytkowanie wieczyste ułamkowej części 
gruntu stanowić będzie 15 proc. ustalonej ceny gruntu.

Cena wywoławcza 1 m kw. mieszkania wynosi : 1.500.000.-zł
1. PARTER: mieszkanie nr 1: 2 pokoje, kuchnia, łazienka, 

przedpokój, pow. użytkowa 51,70 m kw. Opłata roczna za 174 m kw. 
gruntu tj. 88/1000 cz.: 121.800.- zł

Pierwsza opłata wynosi: 1.827.000.- zł
2. PARTER: mieszkanie nr 2: 1 pokój, kuchnia, łazienka, 

przedpokój, pow. użytkowa 44,00 m kw. Opłata roczna za 149 m kw. 
tj. 75/1000 cz.: 104.300.-zł

Pierwsza opłata wynosi: 1.565.000.-zł
3. PARTER: mieszkanie nr 3: 2 pokoje, kuchnia, łazienka, 

przedpokój, pow. użytkowa 54,30 m kw. Opłata roczna za 182 m kw. 
gruntu tj. 92/1000 cz.: 127.400.- zł

Pierwsza opłata wynosi: 1.911.000.-zł
4. PARTER: mieszkanie nr 4: 2 pokoje, kuchnia, łazienka, 

przedpokój, pow. użytkowa 50,70 m kw. Opłata roczna za 170 m kw. 
gruntu tj. 86/1000 cz. 119.000.-

Pierwsza opłata wynosi: 1.785.000.-zł
5. I PIĘTRO: mieszkanie nr 7: 2 pokoje, kuchnia, łazienka, 

przedpokój, pow. użytkowa 53,70 m kw. Opłata roczna za 180 m kw. 
gruntu tj. 91/1000 cz.: 126.000.-

Pierwsza opłata wynosi: 1.890.000.-zł
6. I PIĘTRO: mieszkanie nr 8: 1 pokój, kuchnia, łazienka, 

przedpokój, pow. użytkowa: 39,30 m kw. Opłata roczna za 133 
m kw. gruntu tj. 67/1000 cz.: 93.100.-zł

Pierwsza opłata wynosi: 1.397.000.-zł
7. I PIĘTRO: mieszkanie nr 9: 2 pokoje, kuchnia, łazienka, 

przedpokój, pow. użytkowa 55,70 m kw. Opłata roczna za 188 m kw. 
gruntu tj. 95/1000 cz.: 131.600 zł

Pierwsza oplata wynosi: 1.974.000.-zł
8. II PIĘTRO: mieszkanie nr 15: 2 pokoje, kuchnia, łazienka, 

przedpokój, pow. użytkowa: 53,70 m kw. Opłata roczna za 180 
m kw. gruntu tj. 91/1000 cz.: 126.000.-zł

Pierwsza opłata wynosi: 1.890.000.-zł
9. II PIĘTRO: mieszkanie nr 16: 1 pokój, kuchnia, łazienka, 

przedpokój, pow. użytkowa: 39,30 m kw. Opłata roczna za 133 
m kw. gruntu tj. 67/1000 cz.: 93.100.- zł

Pierwsza opłata wynosi: 1.397.000.-zł
10. II PIĘTRO: mieszkanie nr 17: 2 pokoje, kuchnia, łazienka, 

przedpokój, pow. użytkowa 55,70 m kw. Opłata roczna za 188 m kw. 
gruntu tj. 95/1000 cz.: 131.600,-zł.

Pierwsza opłata wynosi: 1.974.000.-zł
11. III PIĘTRO: mieszkanie nr 23: 2 pokoje, kuchnia, łazienka, 

przedpokój, pow. użytkowa: 53,70 m kw. Opłata roczna za 180 m. 
kw. gruntu tj. 91/1000 cz.: 126.000,-zł

Pierwsza opłata wynosi: 1.890.000,-zł
12. III PIĘTRO: mieszkanie nr 24: 1 pokój, kuchnia, łazienka, 

przedpokój, pow. użytkowa 39,30 m kw. Opłata roczna za 133 m kw. 
gruntu tj. 67/1000 cz.: 93.100,-zł

Pierwsza opłata wynosi: 1.397.000,-zł
13. III PIĘTRO: mieszkanie nr 25: 2 pokoje, kuchnia, łazienka, 

przedpokój, pow. użytkowa 55,70 m kw. Opłata roczna za 188 m kw. 
gruntu tj. 95/1000 cz.: 131.600,-zł

Pierwsza opłata wynosi: 1.974.000,-zł
14. III PIĘTRO: mieszkanie nr 26: 2 pokoje, kuchnia, łazienka, 

przedpokój, pow. użytkowa 53,70 m kw. Opłata roczna za 180 m kw. 
gruntu tj. 91/1000 cz.: 126.000,-zł

Pierwsza opłata wynosi: 1.890.000,-zł

Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Geodezji i Gos
podarki Gruntami Urzędu Miasta Rybnika - teł. 22-364. Oględziny 
mieszkań 7 czerwca 1993 roku, godz. 12.00 -13.00. Przetarg odbędzie 
się 8 czerwca 1993 roku o godz. 10.00 w sali nr 37 , I piętro budynku 
Urzędu Miasta w Rybniku przy ul. B. Chrobrego 2.

Uczestnicy przetargu winni wpłacić wadium w kwocie 30 mln zł na 
dane mieszkanie w kasie Urzędu Miasta Rybnika najpóźniej do dnia 
przetargu godz. 9.30. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się 
uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej 
w wyznaczonym terminie.

Dodatkowo należy wpłacić koszt organizacyjny przetargu w wyso
kości 50 tys. zł.

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

U W A G A  M A T U R Z Y Ś C I ! ! !
GÓRNOŚLĄSKI PRYWATNY
COLLEGE EKONOMICZNY

Katowice - Piotrowice, ul. Harcerzy Września 1939 r. Nr 3 
telefon sekretariatu: 528-253, tel. pryw.: 526-943, 

155-34-15, 155-52-98
działający na podstawie decyzji 
KO Nr ZNO-5090/35/91/Ga 

posiadający uprawnienia szkoły publicznej
o g ł a s z a

nabór na I rok kierunku:

*  HANDEL I MARKETING
*  TURYSTYKA I HOTELARSTWO

Informacje i zapisy w Sekretariacie Cołlege’u 
w godzinach 9.00 - 14.00, po godz. 16.00 tel. 24-234 

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.

TEL. 392-134,
TEL/FAX 20-278 
Oś. Południe 37,
44-253 BOGUSZOWICE 
Czynne od 9.00 do 17.00

prowadzi sprzedaż ratalną 
bez poręczycieli i bez pierwszej wpłaty

KOMPUTERÓW OPTIMUS 
SPRZĘTU RTV, SAT, AGD 

ELEKTRONICZNYCH
INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH 

ROWERÓW I KOSIAREK DO TRAWY

Osoby dokonujące do 3 lipca zakupów w na
szym sklepie na sumę powyżej 2 mln zł wezmą 
udział w losowaniu PRALKI AUTOMATY
CZNEJ „CANDY,, prod. włoskiej wartości 10 
mln zł.

Nagrodę można oglądać w sklepie firmy 
U LEX w Boguszowicach._______ _______

Przedsiębiorstwo Transportu Kolejowego 
i Gospodarki Kamieniem 

ogłasza
PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY 

NA SPRZEDAŻ 15 SZTUK WAGONÓW 
SAMOWYŁADOWCZYCH TYPU 401 Vc.

Otwarcie ofert odbędzie się 9 czerwca 1993 roku 
o godz. 8.00 w siedzibie PTKiGK 
w Rybniku przy ul. Kłokocińskiej.

Pisemne oferty z proponowaną ceną należy składać 
do Wydziału Handlu tel. 39-29-11 i 39-29-12 

do dnia 8 czerwca 1993 roku.
Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo 

unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Zarząd Gminy Świerklany 
z /s  w Jankowicach ul. Świerklańska 52 

tel. 27419 lub 305132 tx 31587 fax 27419
ogłasza przetarg nieograniczony na najem 

pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie aptek:
1. Typu A w Świerklanach - lokal o pow. ok. 80 m kw. 

/budynek Ośrodka Zdrowia/,
2. Typu B w Jankowicach - lokal o pow. ok. 60 m kw. 

/budynek Remizy Strażackiej/
Osoby lub instytucje zamierzające wziąć udział 

w przetargu winny wpłacić wadium w kwocie 300.000.-zł, 
co najmniej 3 dni przed terminem 

przeprowadzenia przetargu.
Przetarg odbędzie się dnia 7 czerwca 1993 r. 

/poniedziałek/ w Urzędzie Gminy Świerklany
o godz. 10.00 w sali narad /I  piętro/.

Cena wywoławcza za 1 m kw. powierzchni lokali ustalona 
została na kwotę 20.000.-zł za m kw. w Jankowicach

1 40.000.-zł za m kw. w Świerklanach
i obejmuje tylko miesięczny czynsz najmu.

Wysokość opłat za energię elektryczną, wodę 
i ogrzewanie rozliczona będzie wg osobnej umowy 

- zgodnie z faktycznym zużyciem, podzielonym 
pomiędzy użytkowników danego obiektu.

Lokal w Świerklanach zostanie przekazany do użytku 
przez Wynajmującego dnia 1.09.1993 r., 

a lokal w Jankowicach przekazany być może 
Najemcy niezwłocznie.

Lokale objęte przetargiem można oglądać w dniach 
1-3 czerwca br. w godz. 10.00 - 12.00.

Gmina zastrzega sobie prawo wyboru oferenta 
i możliwość unieważnienia przetargu

bez podania przyczyn. 

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

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"

MINI GIEŁDA
Ceny z bieżącego tygodnia

M I Ę S O schab woł. ex. szynka wp. got.
Delikatesy, ul. Miejska 60 — 110

HERM ES 55 — 107

PIOTROWSKI 53,8 61,6 101,1

OW OCE jabłka pomarańcze banany

Miejska 3 16 15 16

HERMES 18 15 20

św. Jana 13 8 -2 2 16 17,5

S P O Ż Y W C Z E masło cukier jajko

HURTOWNIK 8,3 9 1,4 -1,5
Delikatesy, ul. Miejska 9 10 1,6

HERMES 8,5 9,5 1,55 -1,6

W A L U T Y dolar marka korona czeska

Pewex duży 16800/16900 10200/10270 565/575

Delikatesy, ul. Miejska 16800/16900 10200/10260 565/575

HERMES 16800/16900 10200/10280 570/580

r NASZ ADRES: 
44-200 Rybnik, 

ul. Kościuszki 16
tel./fax 28-825 

Biuro czynne 
od 9.00 do 17.00

6
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Program kanału „EF„

Pokazowa
kometka
”Troszcząc się o rozwój 

sportu w naszym mieście, 
a przede wszystkim o rozwój 
badmintona, jako zawodnicy 
klubu sportowego
„Energetyk,, Rybnik
pragniemy rozpropagować tę 
dyscyplinę sportu wśród 
dzieci i młodzieży rybnickich

Organizatorem imprezy, 
przy współudziale Polskiego 
Związku Szachowego, jest 
Rybnicki Młodzieżowy 
Klub Sportowy RMKS Ry
bnik, zaś honorowy patro
nat objęli redaktor Jacek Ze
mantowski - prezes Polskiego 
Związku Szachowego, Euge
niusz Wróbel - wicewojewoda 
katowicki, Andrzej Kuchars
ki - prezes Okręgowego 
Związku Szachowego w Ka
towicach, Józef Makosz - 
prezydent Miasta Rybnika, 
Urszula Szynol - przewod
nicząca Rady Miasta Rybnika

Dziewięć ośmioosobo
wych  drużyn,
reprezentujących rybnickie 
przedszkola, wzięło udział 
w rozegranych w kwietniu 
i maju szachowych Druży
nowych Mistrzostwach 
Przedszkoli Rybnika. Najle
pszymi okazali się młodzi 
szachiści z przedszkola nr 
17, którzy na swym koncie 
zgromadzili 67 punktów. 
W mistrzowskiej drużynie 
wystąpili: Robert MENT
LIK, Jacek KONSEK, Se
bastian MENTLIK, Dawid 
GOSIK, Grzegorz
MIŚKIEWICZ, Łukasz 
GIERYŃ, Mateusz MA
ZUREK, Bazyli KOWAL
SKI. Trenerem - nauczycielem

szkół. W  związku z tym 
wychodzimy z propozycją 
zorganizowania w szkołach 
podstawowych naszego 
miasta meczy pokazowych, 
które pozwolą dostrzec 
piękno tej dyscypliny 
sportowej.

Prosimy dyrekcje szkół 
podstawowych o wyrażenie 
zgody na zorganizowanie 
w rybnickich szkołach takich 
meczy.

Wszelkich informacji 
udziela Marcin Troszka, ul. 
Wyzwolenia 18/32, tel.

Celem turnieju jest wyło
nienie mistrza Polski do lat 
7 oraz nawiązanie kon
taktów pomiędzy dziećmi re
prezentującymi różne miasta 
i narodowości, oraz popula
ryzacja sportu szachowego.

Turniej odbędzie się w sali 
Małej Sceny Rybnickiej, 
przy ul. Kościuszki 54. W tu
rnieju uczestniczyć mają

nauczycielem jest w tym przedszkolu 
Krystian HASINSKI, który 
podkreśla, że ten sukces był 
możliwy dzięki zaangażowa
niu całego przedszkolnego 
personelu z dyrektorką Ja
niną CZAJĄ włącznie.

Na drugim miejscu upla
sowało się przedszkole nr 43 
zdobywając 43 punkty /M a
rcin Procek, Marta Szydło
wska, Kamil Kozak, Łukasz 
Kasperek, Jakub Gwóźdź, 
Darek Weideman, Wojciech 
Grzesiński, Marek
Pośpiech, Tomasz Boche
nek, Łukasz Kiper; trener - 
nauczyciel: Kazimierz
SZYDŁOWSKI.

Brązowy medal wywal
czyło przedszkole nr 9.

S P O R T  *

27889.
Licząc na Waszą 

przychylność dla naszej 
propozycji czekamy na 
pozytywne odpowiedzi
i kończąc przypominamy 
o przysłowiu: „W zdrowym 
ciele zdrowy duch,,.

Takiej treści list zawodni
cy sekcji badmintona K.S. 
„Energetyk,, posłali do dyre
kcji wszystkich szkół pod
stawowych.

Redakcja również się pod 
nim podpisuje.

dzieci urodzone w 1986 roku 
i młodsze, a warunkiem 
udziału jest przesłanie zgło
szenia na adres: RMKS Ryb
nik 44-200 Rybnik, ul. Po
wstańców Śląskich 40/42 do 
dnia 15.05.1993 roku oraz 
wplata wpisowego 30.000 zł, 
przeznaczonego w całości na 
nagrody.

Organizatorzy zapew
niają rezerwację miejsc noc
legowych w hotelach Ryb
nika względnie internatach 
szkolnych, zaś wyżywienie 
w restauracjach lub barach 
mlecznych w pobliżu miejsca

Turniej rozegrany zosta
nie systemem szwajcarskim 
/9 rund/, osobno dla 
chłopców i dziewczynek. Te
mpo gry 15 minut dla 
każdego zawodnika. Obo
wiązują przepisy Polskiego 
Kodeksu Szachowego.

Uroczyste otwarcie tur
nieju nastąpi 12 czerwca br. 
o godz. 9.50. W tym dniu 
rozegranych zostanie
5 rund. W dniu następnym 
rozgrywki rozpoczną się 
o godz. 10.00 i rozegrane 
zostaną pozostałe rundy.

Uroczyste zakończenie 
Mistrzostw Polski odbędzie 
się 13 czerwca o godz. 13.00.

Zwycięzcy otrzymają me
dale i puchary, zaś wszyscy 
uczestnicy dyplomy i nagro
dy rzeczowe.

Piątek 28.05.1993 
początek 18.45
- rozstrzygnięcie konkursu 

z poprzedniego tygodnia
- magazyn publicystyczny 

„Tutaj,,, a w nim: o „Inkubato
rze Przedsiębiorczości,,, wysta
wa afrykanistyczna w racibors
kim muzeum, pokaz spraw
nościowy na strzelnicy sporto
wej w Rybniku

program informacyjny 
„EF„ NEWS, a w nim: Dzień 
Matki, o prawach dzieci, 
początki sezonu wędkarskiego

Zbyszek KUCZERA, lat 10. 
Linoryt

go, o podatku akcyzowym od 
samochodów importowanych, 
o pewnej awarii wodociągowej

- ogłoszenie konkursu
Sobota 29.05.1993
12.00 - powtórzenie piątko

wego programu
Poniedziałek 31.05.1993
20.00 - Kino HIT - polski film 

fab. „Popioły,,, reż. Andrzej 
Wajda

Wtorek 1.06.1993
15.00 - specjalnie dla dzieci 

film „Sierotka Marysia i kras
noludki,,

Środa 2.06.1993
10.00 - Kino HIT -powtórze

nie filmu z poniedziałku
UWAGA: 28.05. tj. w piątek - 

godz. 14.00 i 23.45 - Kanał „EF„ 
na antenie PTV „RONDO,,

Wracamy do naszych 
konkursowych. zmagań; 
w najbliższą niedzielę żużlo
wa drużyna ROW-u Rybnik 
zmierzy się w Lublinie 
z drużyną tamtejszego MO
TORU, w którego barwach 
startują w tym sezonie m.in. 
Duńczyk Hans NIELSEN 
i Anglik, jeżdżący swego czasu

Solenizantce Elżbiecie 
Krakówka z okazji urodzin 
najlepsze życzenia zdrowia 
i wszystkiego dobrego. 
Życzy Mama i brat Rajmund

☆  ☆  ☆

Skonsumowanemu narze
czeństwu Zosi i Tomkowi 
z okazji ślubnej przysięgi 
z notarialnymi podpisami 
wiele szczęścia i gorących, 
iskrzących nocy pod 
małżeńskim baldachimem, 
życzliwości na co dzień, 
wszelkich sukcesów we 
wspólnym życiu i pożyciu 
oraz wesołej zgrai po
tomków

czasu w barwach rybnickiego 
zespołu Martin DUGARD.

Przypominamy, że wy
pełnione kupony należy 
wrzucić do naszych redak
cyjnych żółtych skrzynek 
najpóźniej pół godziny przed 
rozpoczęciem meczu w Lub
linie. Życzymy trafnych 
typów.

Mistrzostwa Polski Przedszkolaków w Szachach

P r z e d s z k o la k i  d o  s z a c h o w n ic y
Rybnika.

Mistrzowie
w krótkich spodenkach

życzą Przyjaciele 
i kibice redakcji „GR,,

Żużlowy konkurs „ G R "

Z m ia n y  i k łopoty
W najbliższą niedzielę na 

torze w Lublinie rybniccy 
żużlowcy rozegrają prawdo
podobnie mecz ostatniej 
szansy z tamtejszym MO
TOREM. Sytuacja w tabeli 
wygląda bardzo kiepsko; 
ostatnie miejsce z dwoma 
punktami nie nastraja zbyt 
optymistycznie. Gdyby 
w Lublinie udało się wygrać, 
pozostałby jeszcze cień szan
sy na utrzymanie się w eks
traklasie. Motor to solidny 
ligowy zespół, mający w za
nadrzu znakomitych obco
krajowców: Hansa Nielsena 
i Martina Dugarda. Rybni
czanie musieliby wznieść się 
na wyżyny, a przecież 
w nagłą metamorfozę naszej 
drużyny mimo wszystko tru
dno uwierzyć. Wszystkie do
tychczasowe mecze wyjaz
dowe zakończyły się wysoki
mi porażkami, czyżby w Lu
blinie miało być inaczej? 
Jakby mało było kłopotów, 
pech prześladuje rybnickich 
juniorów; po Krzysztofie 
Fliegercie poważnej kontuzji 
nabawił się Eugeniusz TU
DZIEŻ, który w czasie jed
nego z test-meczów w Szwe
cji złamał obojczyk i co naj
mniej przez miesiąc nie 
będzie mógł startować. 
W pierwszym test-meczu 
poszło mu całkiem nieźle; 
w czterech startach na trud
nym technicznie torze zdobył

zdobył 5 punktów, ale w drugim 
na torze w Kumli już w pier
wszym swoim starcie brał 
udział w poważnym karam
bolu. Na torze leżeli wszyscy 
czterej zawodnicy, najbar
dziej jednak ucierpiał jeden 
ze Szwedów i rybniczanin, 
któremu w Szwecji operacyj
nie poskładano złamany 
obojczyk.

Wygląda więc na to, że 
w meczu w Lublinie w bar
wach ROW-u wystąpi 
dwóch nieopierzonych ju
niorów, prawdopodobnie 
Oleś i Tarabura. Jak już pi
sałem, nie mają oni za sobą 
zbyt wielu startów w tym 
sezonie. Pozostaje jedynie 
wiara w cuda, czyli w to, że 
jeden z nich okaże się praw
dziwym czarnym koniem te
go meczu. Być może tez lub
linianie zlekceważą rybni
czan i przystąpią do meczu 
w krajowym składzie.

Przed tygodniem,
w piątek, na rybnickim torze 
chyba po raz pierwszy w tym 
sezonie razem trenowali bra
cia Skupieniowie. Andrzej

Musiolik i Dariusz Fliegert 
natomiast docierali nowe 
Goddeny Magnum zakupio
ne przy pomocy władz miejs
kich. Dwa nowe silniki zaku
piono wprost z fabryki i są 
one w tak zwanym stanie 
surowym, teraz trzeba je do
posażyć by stanowiły pełno
wartościowe silniki; kupić, 
korbowód, tłok, etc.

W drużynie zaszły tym
czasem zmiany personalne. 
Bronisław Klimowicz zrezy
gnował z prowadzenia pier
wszego zespołu. W miejsce 
trenera powołano menadże
ra zespołu, którym został 
dotychczasowy kierownik 
sekcji żużlowej Piotr Mat
loch. To on będzie teraz de
cydował o składzie drużyny 
i zmianach w czasie spotkań 
ligowych. To duża odpowie
dzialność i spory ciężar, 
zwłaszcza w tak trudnej sy
tuacji, gdy w czasie meczu 
nie można już popełnić naj
mniejszego błędu. Bronisław 
Klimowicz będzie w dalszym 
ciągu prowadził żużlową 
szkółkę, która powinna stać

się oczkiem w głowie 
zarządu rybnickiego klubu.

Cóż, trenerski chleb nie 
jest łatwy i wiele w nim haza
rdu. Wymaga nieraz olbrzy
miego doświadczenia i stalo
wych nerwów. Trenerowi 
Klimowiczowi po prostu się 
nie udało. Porażka w tym 
samym stopniu, co 
zwycięstwo, jest wpisana

w statut każdego sportowca 
i czasem trzeba się z nią 
najzwyczajniej pogodzić.

Poniżej zamieszczamy ak
tualną ligową statystykę ry
bnickiego zespołu po sześciu 
rozegranych meczach. Po
szczególne kolumny infor
mują o ilości meczów /M / 
u siebie bądź na wyjeździe, 
ilości wyścigów /W /, ilości

pierwszych, drugich, trze
cich i czwartych miejsc, 
ilości wykluczeń, ilości zdo
bytych punktów, ilości zdo
bytych punktów bonuso
wych, sumie zdobytych 
punktów, tzw. średniej bie
gopunktowej u siebie i na 
wyjeździe, wreszcie o łącznej 
średniej biegopunktowej 
każdego zawodnika.

WACŁAW TROSZKA

Rybnickie rekiny - ekstraklasa 93
Z a w o d n ik S p o tk a n ia M W Im 2m 3 m 4m Wyk. Pkt Bon S u m a Śr* Śr**

1 DARIUSZ u  s i e b i e 3 15 2 6 4 3 - 22 2 24 1,6 1,68FLIEGERT w y j a z d 3 16 5 4 4 3 - 27 1 28 1,75

2 HENRYK u  s i e b i e 3 13 3 7 3 - - 26 1 27 2,08 14BEM w y j a z d 3 11 - 4 1 5 1 9 - 9 0,82
3 FILIP u  s i e b i e 2 6 1 1 5 2 - 7 1 8 1,33 14BERGE w y j a z d 3 14 1 5 2 2 1 18 4 22 1,57
4  MIROSŁAW u s i e b i e 3 12 2 4 3 3 - 17 2 19 1,58 1,48KORBEL w y j a z d 3 15 - 7 5 2 1 19 2 21 1,4
5 A N D R Z E J u s i e b i e 3 11 2 2 6 1 - 16 2 18 1,64 149MUSIOLIK w y j a z d 3 12 - 3 7 2 - 13 1 14 1,17
6  ADAM i i  s i e b i e 3 13 4 4 2 - - 22 - 22 1,69 1,37PAW LICZEK w y j a z d 2 3 - - - 2 - 0 - 0 0,0
7 K R Z Y SZT O F u s i e b i e 2 7 1 . 2 3 1 - 10 - 10 1,43 1,29FLIEG ERT w y j a z d 3 10 - 3 4 2 - 10 2 12 1,2
8  EUGENIUSZ u s i e b i e 3 9 - 1 4 2 1 6 1 7 0,78 0,61TUDZIEŻ w y j a z d 3 9 1 1 6 1 3 1 4 0 ,44
9  BRO NISŁAW u  s i e b i e 1 1 - - - I - 0 - 0 0,00 0,00K LIM O W IC Z w y j a z d 1 1 - - - 1 ■ - 0 - 0 0,00
1 0  DARIUSZ i i  s i e b i e 1 3 - - - 3 - 0 - 0 0.00 0,00OLEŚ w y j a z d

KUPON KONKURSU DLA NAJMŁODSZYCH KUPON KONKURSU ŻUŻLOWEGO "GR"
IMIĘ  NAZWISKO

ADRES

MOTOR LUBLIN ROW RYBNIK

wpisz ilość punktów i
7GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Kupką mości panowie! Foto: wack

Fatałachy z naszej szafy

Klasyczny kostium w sty
lu „bizneswoman,, zaczyna 
ewoluować. I to w kilku kie
runkach. Trochę nas 
zmęczyły eleganckie mary
narki noszone do spódnic do 
kolan, nieskazitelnych jed
wabnych bluzek, butów na 
słupku i nieśmiertelnej 
aktówki. Pewnie jesienią 
znów do tego mundurka 
wrócimy, bo cóż, jest on fun
kcjonalny. Ale póki co, za
stanówmy się nad jego letnią 
odmianą, czyli safari. Styl 
ten nadaje się niekoniecznie 
wyłącznie na polowanie na 
grubego zwierza w sercu Af
ryki, równie dobrze można 
w nim zapolować na coś bardziej

Polowanie w m ieście
dziej swojskiego i użytecz
niejszego, i to w centrum 
miasta.

Styl safari charakteryzuje 
się przede wszystkim dużą 
ilością kieszeni, pagonami, 
choć niekoniecznie, za to ko
niecznie musi być pasek i od
powiedni kolor: biały, beż, 
ecri, khaki, brąz, a ostatnio 
również granat. Do takiej 
góry równie dobrze wygląda 
krótka i długa spódnica, 
spodnie czy szorty. Kostiu
my z czterema kieszeniami 
i paskiem, będące wariacją 
miejską na temat safari, już 
pojawiły się w sklepach 
i mogą stanowić oryginalną 
odmianę wiosennego stroju.

Wróżka

Pod znakami zodiaku

BARAN
Masz talent do prowokowania w swoim otoczeniu skrajnych postaw. 

Najczęściej jednak obraca się to przeciw Tobie...
BYK

Na skutek zbytniego autorytaryzmu wchodzisz zbyt często 
w konflikty. Spróbuj ustąpić choć pół kroku, a przyniesie to ulgę 
również Tobie.

BLIŹNIĘTA
Poczujesz potrzebę ekspansji w dziedzinę, która dotąd była Ci obca. 

Po zaspokojeniu ciekawości, wróć na znany Ci teren...
RAK

Narzucanie się z uczuciami lub z pomocą nie odniesie skutku, choć 
naznaczone jest altruistyczną postawą. Niekiedy trzeba oddać pola.

LEW
Działanie w zgodzie z sobą da Ci wewnątrzną siłę i pozwoli 

rozwiązać ważny problem, a potem - jakaż to przyjemność odkryć, że 
wszystko jest na swoim miejscu.

PANNA
Musisz uszanować wolność innych i ich wybory, choćby miało to 

nadszarpnąć Twoją potrzebę niezależności, która zdominowała 
wszystkie inne...

WAGA
Opór rzeczywistości spróbuj pokonać z należnym dystansem, co 

pozwoli Ci zrozumieć mechanizm rytmicznego przepływu życia...
SKORPION

Trudności pojawiają się specjalnie po to, by uświadomić nam 
popełnione błędy. A świadomość fałszywej drogi to już pierwszy krok, 
by z niej zejść...

STRZELEC
Miej na uwadze ostateczny cel, a działania indywidualne spróbuj 

zsynchronizować z tymi w globalnym wymiarze.
KOZIOROŻEC

Potrzeba autonomii i osobistej realizacji ścierać się będzie 
z dążeniem do harmonii z innymi. Znajdź „zloty środek,,...

WODNIK
Nie stroń od towarzystwa, ale też nie rozpraszaj się tylko na 

zewnątrz, a pragnienie ucieczki przed rzeczywistością powściągnij 
w konkretnym działaniu...

R YB Y
Podróże, rzeczywiste lub wewnętrzne, uświadomią Ci w jaki sposób 

wcielić w życie swój zamysł...

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.

Z okazji Dnia Dziecka

Konkurs dla najmłodszych
D o jakich śląskich 

miast należą te herby?

L O G O G R Y F
Wpisz pionowo w dia

gram zdrobnienia
następujących imion:

1. Adam, 2. Józef, 3. Wi
told, 4. Helena, 5. Sonia, 6. 
Edward, 7. Grzegorz, 8. M i
rosław, 9. Zenon, 10. Jacek, 
11. Ewa, 12. Barbara

Wszyscy, którzy do 7 czer
wca przyślą na kuponach pra
widłowe rozwiązanie obydwu 
zadań wezmą udział w loso
waniu nagród ufundowanych 
przez ULEX: 3 kalkulatorów 
/w artości przeszło 200 ty
sięcy zł k ażd y / i 3 kaset 
video.

Opr. graficzne Kazimiera 
DREW NIOK

2. 5. 7. 10. 11.

1. 3. 4. 6. 8. 9. 12.

KUPON KONKURSU ŻUŻLOWEGO "GR" 30.05.93

IMIĘ I NAZWISKO 

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

ROZW IĄZANIE HERBY MIAST HASŁO LOGOGRYFU 

KONKURSU 1......................... 1.......................... 
DLA 2........ 

NAJMŁODSZYCH 3.
2.

3.
i

Dzieci przystępują do pier
wszej spowiedzi. Jeden z nich 
mówi:

- Kąpaliśmy się wszyscy 
nago.

- A były tam dziewczynki?
- Nie wiem, bo byliśmy 

wszyscy rozebrani.

Śląskie
beranie

☆  ☆  ☆

Mały Karlik już som sie 
ubiero do przedszkola. Wstał 
roz rano, umył się i chcioł 
ubrać sweterek. Naroz woła:

- Mamo, czy przodek swe
terka to tu, kaj jajecznicą 
wysmarowane?

☆  ☆  ☆

Downiej to rechtorzy tak 
bardziej z życia wszystko 
dzieciom wyjaśniali i tak 
długo aż dzieci zrozumiały. 
My tam nie mogli ojców py
tać, jak to teroz. Toż roz była 
w szkole godzina rachunków.

Nauczyciel pado:
- Patrzcie dzieci, jeśli jeden 

człowiek robi jedna godzina, 
a drugi człowiek też jedna 
godzina, to wiela robią do 
kupy?

- Pódź sam ino Paulek. 
Patrz: twoja matka myje sta
tki po obiedzie i robi to jedna 
godzina, a twój ojciec sprząto 
piwnica i robi to też jedna 
godzina, to wiela godzin robią 
do kupy?

- Trzy godziny!
- A to po jakiemu?
- No, bo naprzód się zawsze 

godzina wadzą, kto ma co 
robić!

☆  ☆  ☆

Na spacerze spotkało sie 
dwóch chłopaczków.

- Ile masz lat? - pyta pierw
szy.

- Dziewięć!
- Aha, to już chodzisz do 

szkoły!
- Gdzie tam chodzę, po

syłają mnie!

☆  ☆  ☆

W jednej rodzinie była ku
pa dziecisków. Bieda tam 
była, no ale ojcowie byli 
oszczędni i nic nie wyciepo
wali. Ten ojciec to zawdy 
z talerza zjodoł jeszcze i to, co 
dzieci zostawiły. Tak też tam 
sie nic nie marnowało.

Roz też tak zjodl, 
a najmłodszy synek zawołoł:

- Pra, mamo, jakby my nie 
mieli taty, to by my se mogli 
wieprzka chować!

GAZETA RYBNlCKA, TEL. 2 8 8 2 5


