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Miasto już stroi 
się świątecznie. 

Zapraszamy zatem 
do lektury naszego 
specjalnego, bo z
 WIELKIM 

KONKURSEM
ŚWIĄTECZNYM

z nagrodami, 
numeru gazety, który 

ukaże się już za tydzień 
w Wielki Piątek 

14 kwietnia

CO DALEJ 
Z "PROXIMĄ "?

bezpłatne. Pod okiem fachowej grupy 
instruktorów młodzi mieszkańcy No
win być może ujawnią talenty plastycz
ne, muzyczne, teatralne...

Z pewnością będzie to jakaś alternaty
wa względem biernego wystawania po 
południu i wieczorami pod blokiem. 
Wiadomo: do centrum, gdzie niemal za
wsze coś się dzieje /patrz: popularność 
rybnickiego Rynku wśród młodzieży/, 
za daleko. Nie każdy ma w kieszeni 

c.d. na stronie 3

Na Nowinach, pomiędzy ulicami Broniewskiego i Wandy, znajduje 
się duży obiekt handlowo-usługowy, własność Rybnickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej. W jednym z jego lokali działało Stowarzyszenie Kul
turalno- Sportowe “Przekorna Wyspa”. Niedawno opuściło ono po
mieszczenia, już wcześniej częściowo zdewastowane. Dziś stoją one 
puste, nie zagospodarowane.

Podobno natura nie znosi próżni! Z 
całą pewnością tak właśnie jest z “natu
rą” ludzi młodych, którym brakuje 
choćby dyskotek organizowanych daw
niej przez stowarzyszenie, któremu 
prezesuje ksiądz dziekan Jośko. Jed
nym z pomysłów na zagospodarowa
nie przestrzeni zwolnionej przez 
“Przekorną Wyspę” jest idea prze
niesienia do dawnej “Proximy” zajęć 
Młodzieżowego Domu Kultury, 
który obecnie mieści się w centrum, 
przy ulicy Chrobrego.

Mimo rezygnacji z większości zadań 
programu pilotażowego, władze samo
rządowe miasta postanowiły, że zajęcia 
Młodzieżowego Domu Kultury oraz 
trzech Ognisk Pracy Pozaszkolnej 
przejmą jako zadania zlecone gminy.
Znaczy to, że wymienione placówki od 
strony bazy materialnej będą podlegać 
Miejskiemu Zarządowi Szkół i Przed
szkoli w Rybniku, zaś od strony mery
torycznej - jak dotychczas - władzom 
oświatowym.

Przeniesienie zajęć Młodzieżowego 
Domu Kultury z centrum na osiedle 
Nowiny to szansa na udaną inicjatywę 
kulturalną. Skorzystają z niej przede 
wszystkim dzieci oraz młodzież wiel
kiego blokowiska - sypialni. Po pierw
sze otrzymają ciekawą ofertę zajęć po 
godzinach szkolnych. Będą to zajęcia

Adam Strzembosz:

Trzeba zwiększyć samodzielność tego regionu
Adam Strzembosz uro

dził się w 1930 roku w 
Warszawie. Jest żonaty, 
ma czworo dzieci. S tu
diował prawo w Krako
wie /U J/ i w Warszawie 
/UW /, a następnie pra
cował w sądownictwie. 
D ziałacz “Solidarno
ści”. W  stanie wojennym 
stracił pracę jako sędzia 
i wykładał na Katolic
kim Uniwersytecie Lu
belskim. Od 1990 roku 
jest prezesem Sądu Naj
wyższego.

Przed dwoma tygodniami 
prof. Adam Strzembosz zgło
sił oficjalnie swoją kandydatu
rę do wyborów prezydenckich,

które odbędą się jesienią 1995 roku. 
Rybniczanie mieli okazję spotkać się z 
kandydatem już w ub. piątek. Wizyta 
A. Strzembosza w naszym mieście była 
związana z zaproszeniem go do Akade
mii Ekonomicznej do Katowic, wysto
sowanym przez tamtejsze Niezależne 
Zrzeszenie Studentów. Ponieważ Poli
technika Śląska odmówiła NZS-owi 
udostępnienia lokalu w swoim gmachu

c.d. na stronie 2

Monika Bobrowska 
szachową Mistrzynią Polski
Wielkim sukcesem rybniczanki, Mo

niki BOBROWSKIEJ, zakończyły się 
tegoroczne Szachowe Mistrzostwa Pol
ski Seniorek. Po raz pierwszy w swej ka
rierze zdobyła ona tytuł szachowej mi
strzyni Polski wśród seniorek. W turnie
ju prowadziła od piątej rundy gier, osią
gając na koniec bardzo dobry rezultat 10 
punktów z 13 rozegranych partii. Drugie 
miejsce zajęła Joanna Dworakowska, 
trzecie Agnieszka Brustman.

Monika Bobrowska jest najmłodszą 
mistrzynią seniorek w historii polskich 
szachów. Z turnieju wróciła z dwoma 
pucharami: Fundacji Nobla oraz pucha
rem prezesa Narodowego Banku Pol
skiego.

Tym sukcesem Monika Bobrowska 
zapewniła sobie udział w Szachowych

Mistrzostwach Świata do lat 20, które 
odbędą się w roku bieżącym w Izraelu. 
W czerwcu Monika będzie reprezento
wać Polskę na Strefowych Mistrzo
stwach Świata Seniorek, które zostaną 
rozegrane w Nadolu /woj. gdańskie/ z 
udziałem utytułowanych konkurentek z 
Bułgarii, Czech, Rumunii, Słowacji, 
Węgier i Polski. W zasięgu Moniki i 
wśród jej tegorocznych planów jest zdo
bycie tytułu arcymistrzyni szachowej.

Gratulujemy sukcesu nie tylko Moni
ce, jej rodzicom i trenerom, ale także 
RMKS-owi, któremu młoda mistrzyni 
przysporzy jeszcze niejednego sukcesu. 
A samej Monice życzymy wypełnienia 
wszystkich tegorocznych planów / i sza
chowych norm/ w stu procentach.

/gw/

Są optymistami, idealistami i entu
zjastami, są odważne, bystre, ener
giczne i niezależne. Zawsze chcą prze
wodzić... Są bardzo ambitne, chętnie 
podejmują się odpowiedzialnych i 
trudnych zadań. W dzieciństwie wyka
zują wielką aktywność, lubią rywali
zację i przewodzenie rówieśnikom. 
Rodzice powinni skierować ich ener
gię w stronę jakiegoś pozytywnego 
celu...

Mowa oczywiście o astrologicznych 
Baranach. A jednego z nich, świeżo 
upieczoną Mistrzynię Polski Kobiet 
w Szachach Monikę Bobrowską, ro
dzice, a szczególnie ojciec i pierwszy 
trener Piotr Bobrowski, już dawno 
skierowali w stronę pozytywnego celu 
jakim były szachy. Były i są, bo jak

mówi Monika, gdyby mogła jeszcze 
raz wybrać, wybrałaby ponownie tę 
dyscyplinę sportu. Jej tegoroczne, 17. 
urodziny przypadły na czas mistrzow
skiego turnieju, który odbywał się w 
Warszawie, w Sali Lustrzanej budyn
ku “Wspólnoty Polskiej” przy Kra
kowskim Przedmieściu. Nieopodal 
sławnej cukierni Bliklego, nic więc 
dziwnego, że będąca cały czas w 
czołówce Monika otrzym ała od tej 
właśnie firmy urodzinowy tort. Jed
nak najw spanialszym  prezentem  
było oczywiście zwycięstwo. Moni
ka przyjmuje sukcesy bardzo spokoj
nie, nie osiada jednak na laurach, ale 
uskrzydlona myśli o następnych za
daniach. Tym razem będzie to tytuł

c. d. na stronie 9

O wyższości gazu nad węglem
Na ostatniej sesji Rady Miasta 

podjęto uchwałę o przyznawa
niu jednorazowej dotacji dla 
tych właścicieli domów jednoro
dzinnych ogrzewanych central
nie, którzy zdecydują się na za
stosowanie w swoich instala
cjach grzewczych paliwa ekolo
gicznego - energii elektrycznej, 
oleju opałowego, propanu - bu
tanu w butlach.

Wysokość dotacji - 10 mln st. zło
tych - nie oszałamia, w sytuacji, kiedy 
sama instalacja jest wielokrotnie droż
sza, nie wspominając o eksploatacji. 
Ale, jak podkreśla kierująca Wydzia
łem Ochrony Środowiska Irena Ku
lach, decyzja ta, będąca jednym z ele
mentów szerszego programu przeciw
działania niskiej emisji zanieczy
szczeń, ma na celu rozpoznanie po
trzeb, wysondowanie ilu właścicieli 

c.d. na stronie 3

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5 1

GAZETA

Zdj.: Zb. Solarski



INSBUD - RYBNIK  
PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO 

INŻYNIERYJNO-HANDLOWE

44-203 Rybnik, ul. Brzezińska 8a, 
tel. 0-36/ 260-50,
226-21 w. 355 
fax /tel. 0-36/ 265-31

Przyjmie do pracy:
* monterów sieci wod . - kan.
* brukarzy
* robotników niewykwalifikowanych.

Zgłoszenia osobiście w biurze dyrekcji, w każdą sobotę,
w godz. 8.00 do 10.00.

Zatrudni osoby 
na następujące stanowiska:

Z-cę Naczelnego Inżyniera
- kierownika zespołu budów

* Kierowników budów z uprawnieniami
- wymagane przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samo
dzielnych funkcji kierowniczych w zakresie robót instalacyjno-inżynieryjnych

Głównego Księgowego
-jako członka dyrekcji z wykształceniem i doświadczeniem zawodowym po
zwalającym na przejęcie odpowiedzilaności za analizy ekonomiczno-finanso
we, księgowość analityczną i znajomość systemu komputerowego
- z możliwością doboru pracowników.
* Pracowników księgowości
- doświadczonych w pracy w księgowości
- ze znajomością obsługi komputera

Informatyka
- na część lub cały etat, o ile podejmie inny zakres czynności

Pracowników branżowych 
w dziale promocji i dystrybucji

- inżynierów i techników do pracy lub współpracy w ramach prawnego przed
stawicielstwa regionalnego austriackich firm HAWLE i InterApp,
- promocja i dystrybucja dotyczy armatury i urządzeń dla sieci wodnej, gazowej 
oraz kanalizacyjnej,
- armatury i urządzeń dla wszystkich instalacji i obiektów przemysłowych, a w 
tym przepustnice, zawory membranowe i magnetyczne wraz z napędami, 
kształtki PCV, PE, PP, PVDF, urządzenia techniki pomiarowej i inne,
- praca na terenie województwa: katowickiego, bielskiego, opolskiego, często
chowskiego i pozostałych Polski południowo-wschodniej.

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy 
o kontakt telefoniczny

celem umówienia się i przygotowania do rozmowy.

Od Redakcji:
Rada Miasta Rybnika, o czym in

formowaliśmy już przed dwoma ty
godniami publikując uchwały pod
jęte na sesji w dniu 22 marca br., 
przyjęła sprawozdanie finansowe 
Miasta Rybnika za 1994 rok oraz 
udzieliła Zarządowi Miasta absolu
torium z tytułu działalności finan
sowej w minionym roku. Wykonu
jąc obowiązek wynikający z Prawa 
budżetowego oraz realizując 
uchwałę Rady Zarząd Miasta 
przedstawia poniższe sprawozda
nie.

Sprawozdanie finansowe z działal
ności Miasta w 1994 roku obejmuje 
dochody i wydatki budżetowe wła
sne oraz w zakresie zadań zleconych
(1) (w tym pilotażowych), przychody i 
rozchody gospodarki pozabudżetowej
(2) oraz gminnego funduszu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej.

1. Budżet po stronie dochodów zo
stał wykonany w 100,99 %, jednak nie 
wszystkie zaplanowane dochody wy
konano w całości. Największe niedobory

niedobory odnotowano w podatku docho
dowym od osób prawnych (6 mld sta
rych złotych) oraz we wpływach z 
karty podatkowej od rzemiosła (1,2 
mld). Nie uzyskano także założone
go w planie dochodu ze sprzedaży 
mienia (5,6 mld).

II. Główne kierunki wydatków w
1994 roku to:
- gospodarka komunalna

156.375.465 tys. zł
- gospodarka mieszkaniowa i niema

terialne usługi komunalne
48.229.661 tys. zł

- oświata i wychowanie
352.182.563 tys. zł

- kultura i sztuka
33.767.445 tys. zł

- kultura fizyczna i sport
11.146.727 tys. zł

- ochrona zdrowia
215.897.025 tys. zł

- opieka społeczna
37.056.858 tys. zł

- administracja samorządowa
35.348.290 tys. zł 

Bieżąca działalność jednostek 
organizacyjnych Miasta, zaliczanych

Trzeba zwiększyć samodzielność tego regionuGolejów 
nie oddał 

zwycięstwa
Zwycięska drużyna ze SP 29 w Ryb

niku Golejowie w eliminacjach miej
skich XIX Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu 
Drogowego powtórzyła swój sukces 
w eliminacjach rejonowych. Opieku
nem drużyny w składzie: Krzysztof 
Rojczyk, Tomasz Szulc, Łukasz Du
dzik i Rafał Minas, jest Bożena Szy
mura. Sukces golejowskich uczniów 
jest tym większy, że byli oni najlepsi 
również indywidualnie. Tomasz Szulc 
zdobył pierwsze, zaś Krzysztof Roj
czyk drugie miejsce. Trzecie miejsca ex 
aequo przyznano Łukaszowi Radeckie
mu z Książenic i Jarosławowi Odrzy
wołkowi, reprezentantowi gospodarzy 
turnieju, czyli Szkoły Podstawowej nr 
11 .

Drużynowo drugie miejsce zdobyła 
drużyna z SP 3 z Rybnika - Ligoty, 
trzecie z SP Jejkowice, czwarte SP 11, 
piąte drużyna ze szkoły w Gaszowi
cach.

Współorganizatorem turnieju, wspól
nie z rybnicką delegaturą Oświaty i 
władzami miasta, był Wydział Drogo
wy Komendy Rejonowej Policji, które
go szef nadkomisarz Zdzisław Kucz
ma zasiadał w jury.
- Dzięki temu turniejowi - mówi Z. Kucz
ma - kilka tysięcy dzieci zetknęło się z 
przepisami o ruchu drogowym i ju ż  
to je s t osiągnięciem. W zdecydowa
nej większości młodzież była bardzo 
dobrze przygotowana, a ścisła czołów
ka mogła w tej chwili zdawać egzamin 
na prawo jazdy. Muszę stwierdzić, że 
poziom wiedzy zwycięzców był wyższy 
niż kierowców, z którymi mam do czy
nienia na drodze.

Organizatorzy byli zaskoczeni hoj
nością sponsorów. Pierwszą nagrodę w 
postaci roweru górskiego ufundowało 
Towarzystwo Ubezpieczeniowe “War
ta”, natomiast drugą - radioodbiornik i 
odtwarzacz CD marki “Philips”, oraz 
trzecią - aparat fotograficzny “Kodak”, 
a także radiomagnetofony dla człon
ków pięciu pierwszych drużyn - władze 
miasta i przyległych gmin.

Miejmy nadzieję, że wysiłek organi
zatorów nie poszedł na marne, a wie
dza, jaką zdobyła młodzież, pozwoli 
chronić młode życie, zgodnie z hasłem 
Międzynarodowego Tygodnia Bez
pieczeństwa na Drodze, którego tur
niej był jednym z punktów obchodów.

/róż

c.d. ze strony 1

w Gliwicach, rybnickie Porozumienie 
Centrum i Koalicja Konserwatywna po
mogły w zorganizowaniu spotkania w 
Rybniku. Spotkanie wzbudziło wielkie 
zainteresowanie. Przybyło na nie wiele 
osób, zapełniając całkowicie salę Małej 
Sceny Rybnickiej. W krótkim wstępie 
prof. Strzembosz podkreślił że nie chce 
się wiązać z jakąś konkretną partią poli
tyczną, a zamierza być kandydatem pol
skiej rodziny. Powiedział również: “Po
byt na terenie województwa katowickie
go jest wyrazem mojego zainteresowa
nia skomplikowanymi problemami 
tego terenu, na którym skupiły się tak 
niezwykle trudne do rozwiązania kwe
stie”. Następnie kandydat na prezy
denta cały swój czas przeznaczył na 
odpowiadanie na pytania z sali. Pyta
nia - co potwierdził później prof. 
Strzembosz w rozmowie z naszą gaze
t ą  - były bardzo wnikliwe i zadawane 
przez wyrobione politycznie audyto
rium. W większości dotyczyły one 
spraw wielkiej polityki. Pytano o płk. 
Kuklińskiego, o akta MSW, o Trybu
nał Konstytucyjny, o rozmowy przy 
okrągłym stole, o berlińskie obchody 
zwycięstwa nad III Rzeszą, itd. Nie
wiele było pytań, które dotyczyłyby 
poglądów przyszłego - być może - pre
zydenta RP na bliższe nam sprawy lo
kalne, dotyczące reformy samorządo
wej.

Na krótkiej konferencji prasowej, 
mimo ograniczonego czasu, dla czytel
ników “Gazety Rybnickiej” profesor 
Adam Strzembosz odpowiedział na 
kilka pytań.
Red. “GR”: - Co je s t Pan w stanie 
zrobić dla Śląska?
Prof. Adam Strzembosz: - Fragmen
tem mojego programu będą problemy 
Śląska, całego tego okręgu. Trzeba

Miejski Zarząd 
Szkół i Przedszkoli 

w Rybniku

życzy pracownikom 
oświaty, 

by nadchodzące 
dni świąteczne 

pełne były szczęścia, 
radości, dostatku,
zdrowia i spokoju

znacznie zwiększyć samodzielność 
tego regionu, by mógł on znacznie 
skuteczniej rozwiązywać własne pro
blemy. Oczywiście z tym się łączy po
zostawienie na Śląsku znacznie więk
szych środków finansowych.
- Jaki jest pogląd Pana profesora na 
reformę samorządową?
- Uważam, że samorząd jest rzeczą 
niezmiernie pozytywną, nie tylko dla
tego, że władza przechodzi w ręce 
tych, którzy znacznie lepiej znają wła
sne problemy. Również dlatego, że 
taki sposób dysponowania publiczny
mi pieniędzmi jest znacznie bardziej 
oszczędny i uwzględnia to, czego z da
leka nigdy się nie dojrzy, czyli bardzo 
konkretne potrzeby.
- Jest więc Pan profesor za Rzeczpo
spolitą samorządną. Zatem powiat i 
województwo powinny być samorządo
we? A czy starostowie i wojewodowie 
powinni być z wyboru czy z nominacji?
- Jestem oczywiście za powiatami samo
rządowymi i za starostą z wyboru. Nato
miast województwa moim zdaniem po
winny być rządowo-samorządowe. Nie 
może być tak, aby rząd nie miał żadnego 
oparcia w terenie. Wojewoda zatem po
winien być z nominacji, zaś inne władze 
z wyboru.
- Był Pan profesor kiedyś w naszym  
mieście?
- Nie. Jestem w Rybniku po raz pierw
szy.

* **

Prof. Adam Strzembosz tym razem nie 
miał możliwości zwiedzenia przynaj
mniej centrum naszego miasta. Przed 
wyjazdem gość otrzymał od Kazimierza 
Pogłódka z rybnickiego Porozumienia 
Centrum, jednego z organizatorów spo
tkania, symboliczny prezent-wizytówkę 
naszego miasta. Była to m.in. mapa 
Rybnika i egzemplarz “Gazety Ryb
nickiej”.

Tekst i zdj: 
MAREK SZOŁTYSEK

do gospodarki pozabudżetowej, finan
sowana jest także wpływami własny
mi (z odpłatności, z działalności usłu
gowej itp.) uzupełniającymi dotacje z 
budżetu Miasta. W 1994 roku przy
chody te wyniosły ponad 82 mld zł,

Priorytet miały zadania kontynuowane i 
zapewniające szybki efekt końcowy.

Na inwestycje komunalne wyda
no ponad 28 mld zł. Wśród nich wy
mienić trzeba, wykonywane w dzielnicach

w Gotartowicach samochód strażacki 
za 180 mln. Blisko 50 mld zł wydano 
na inwestycje oświatowe. Obejmo
wały one szkoły podstawowe (33,3 
mld), Zespół Szkół Ekonomiczno- 
Usługowych (11,2 mld) oraz przedszkola

Skrócone sprawozdanie finansowe z wykonania
w tym między innymi z czynszów i 
usług Zakładu Gospodarki Mieszka
niowej - 28 mld zł, usług Rybnic
kich Służb Komunalnych i Zarządu 
Zieleni Miejskiej - 15 mld zł, z dzia
łalności Miejskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji - 8 mld zł, przedszkoli - 9 
mld zł, a także środków specjalnych i 
gospodarstw pomocniczych - 12 mld 
zł oraz instytucji kultury - 6,6 mld zł.

Udział wydatków inwestycyjnych 
w budżecie własnym miasta jest 
znaczny (21,3 %). Zarząd Miasta 
realizował zadania wskazane przez 
Radę Miasta i w zakresie finanso
wym przez Radę uchwalonym. Priorytet

dzielnicach przy udziale czynu społeczne
go, wodociągi i kanalizację (8,2 
mld) oraz gazociągi (2,6 mld). Na za
kup sprzętu dla Służb Komunalnych i 
Zieleni Miejskiej wydano 1,5 mld zł. 
Zakupiono także wagi samochodowe 
do kontroli przejeżdżających przez 
miasto samochodów ciężarowych (1,1 
mld). Rozpoczęto budowę mostu i 
łącznika ulic Wiejskiej i Młyńskiej 
(0,8 mld). Ważniejszymi inwestycjami 
komunalnymi były także: kanalizacja 
sanitarna w dzielnicy Kamień (0,9 
mld), gazociąg średnioprężny ul. Rey
monta - ul. Górnośląska (4,2 mld) i ka
nalizacja w ulicach Janiego i Szczy
głów (3 mld). Zakupiono też dla OSP

szkoła (4 mld). Kontynuowano budo
wę szkoły podstawowej w dzielnicy 
Boguszowice Północ (16,5 mld), bu
dowę sali gimnastycznej przy SP 29 
w Golejowie (5 mld), rozbudowę SP 
nr 13 w Chwałowicach (6,5 mld). 
Realizowano rozbudowę SP 3 na Pia
skach i SP 33 w Niedobczycach. Na 
rozbudowę i adaptację przedszkola w 
Kamieniu wydano 4 mld zł. Blisko 15 
mld zł wydatkowano na remonty bu
dynków szkół oraz przedszkoli, w tym 
na szkoły ponadpodstawowe 6,4 mld 
zł. W ubiegłym roku kontynuowano 
rozbudowę i renowację Ratusza w czę
ści przeznaczonej dla Muzeum ko
sztem 3 mld zł. Na rozpoczętą w 1993
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Nasze
westchnienie

poprimaaprilisowe
Ach, jaka szkoda, że Tom 

Hanks, niedawny zdobywca 
Oscara, nie pobiera lekcji 
gwary śląskiej u Henryka Kon
ska, nie będzie grał  u Kazi
mierza Kutza i, w związku z 
tym, nie spotkał się z nami 
1 kwietnia w naszej redakcji!...



Z afektem... 
i z efektem!

Trzynastoletni uczeń rybnickiej szkoły mu
zycznej, Artur Hes, zdobył niedawno pierwsze 
miejsce na m iędzynarodowym konkursie dla  
młodych pianistów , który odbył s ię  w K oszy
cach na Słowacji.

Ojciec Artura gra w orkiestrze górni
czej. Kiedy zauważył u swego kilkulet
niego syna zdolności muzyczne, zaczął 
go uczyć podstaw gry na fortepianie. Sy
stematyczną naukę muzyki Artur rozpo
czął w wieku sześciu lat. Na moje pyta
nie o pozamuzyczne zainteresowania 
odpowiada, że właściwie nie ma na nie 
czasu. Jego “dzień codzienny” wypeł
niony jest ściśle od rana do wieczora - 
poza tym, że uczy się w szkole muzycz
nej w Rybniku, jest uczniem 
szóstej klasy SP nr 9 w Wodzi
sławiu Śląskim. Jednak Artur  
nie narzeka. Nie musi mówić, 
że muzyka jest jego pasją i wie
le jest gotów dla niej poświęcić 
- to widać! Oczy mu błyszczą, 
kiedy mówi, że jego ulubionym 
kompozytorem jest Szopen, a w 
ogóle najchętniej wykonuje 
utwory, jak to określa, “efek
towne”. Takim “efektownym” 
utworem jest np. Humoreska 
Wladigerowa, którą oprócz 
dwóch części sonaty D-dur J.
Haydna zagrał 25 marca w ra
mach drugiego etapu III Mię
dzynarodowego Konkursu Mło
dych Pianistów w Koszycach.
Krótko można by powiedzieć:
Artur pojechał, zagrał, i... wy
grał. Jednak nie było to ani tak 
proste, ani tak oczywiste, jak 
mogłoby się wydawać, i radość 
ze zwycięstwa jest tym większa, 
że niespodziewana. W konkur
sie zorganizowanym przez Sło
wackie Ministerstwo Edukacji i 
Nauki wzięło udział około dwu
stu młodych zdolnych pianistów 
m.in. ze Słowacji, Czech, Bułgarii, Ru
munii, Austrii, Ukrainy, Rosji i krajów 
Jugosławii. Dzięki informacjom rozesła
nym przez Instytut Polski w Bratysławie 
tego roku Polacy po raz pierwszy starto
wali w tym konkursie. Co ciekawe, pol
scy pianiści stanowili w Koszycach naj
liczniejszą grupę. Ku zaskoczeniu Artura 
i pani profesor Marii Warchoł, która 
uczy go już szósty rok, chłopak został 
zakwalifikowany nie do drugiej kategorii

kategorii wiekowej /do lat 13/, a do trzeciej /do 
lat 15/, i w ten sposób znalazł się w gru
pie, w której był jednym z najmłodszych 
i najmniej doświadczonych “konkurso
wiczów”. W pierwszym etapie, który 
odbył się w piątek, a w którym uczestni
czyło ok. 60 osób, Artur wykonał polo
neza gis-moll F. Szopena oraz alleman
de, sarabandę, menueta i gigue z suity 
h-moll J. S. Bacha. Wieczorem tego dnia 
okazało się, że jako jeden z dwudziestu

nagrodę - organy elektroniczne Casio. Na
grodę, która później w drodze powrotnej 
do kraju sprawiała pewne kłopoty. Zapako
wana w duże pudło wzbudziła podejrzenia 
celników i na granicy słowacko-czeskiej, i 
czesko-polskiej w Cieszynie. Trzeba było 
“legitymować się” dyplomem... Artur oczy
wiście bardzo cieszy się z nagrody, ale gdy
by mógł sam ją  sobie wybrać, wolałby do
brej jakości sprzęt odtwarzający. Pani Ma
ria potwierdza, że dla młodego zdolnego 
muzyka odtwarzacz płyt kompaktowych 
byłby niezwykle przydatną pomocą nauko
wą. Może już wkrótce rodzice Artura zro
bią mu ten kosztowny “praktyczny pre
zent”...

Pytam panią Marię, co jej zdaniem decy
duje o sukcesie w dziedzinie, którą się zaj
muje. “Zdolności, z a m i ł o w a n ie  - bo 
potrzebny jest zapał - odpowiada - Praca, 
praca... Odpowiednie predyspozycje psy
chiczne. Upór. ””I dobry  nauczyciel’' - 
uzupełnia tą listę Artur. Na szczęście on ma 
to wszystko. Pani Maria podkreśla, że jej 
uczeń zupełnie nieźle zniósł udział w kon

kursie - podróż, przesłuchania w 
piątek i sobotę, trudne warunki prób 
przed przesłuchaniami i napięcie 
wywołane rywalizacją z silną kon
kurencją. Teraz, ze zwycięstwem 
“w kieszeni”, Artur i pani Maria w 
chwili przerwy w zajęciach z uśmie
chem wspominają wyjazd do Sło
wacji. Pani profesor żałuje tylko, że 
nie było więcej czasu, by zwiedzić 
dokładnie Koszyce, które są mia
stem pięknym... i intrygującym. W 
niedzielę, po uroczystości wręczenia 
nagród, pani Maria wybrała się ze 
swoim uczniem do koszyckiego ko
ścioła na mszę. Z całego nabożeń
stwa nie zrozumieli ani słowa! Msza 
odprawiana była dla miejscowej 
mniejszości węgierskiej - oczywi
ście po węgiersku...

Zdobycie pierwszego miejsca w 
międzynarodowym konkursie z 
pewnością dodaje energii tak po
trzebnej do codziennych ćwiczeń, 
bez których nie można marzyć o 
sukcesie... Arturowi i pani Marii ży
czymy uporu i kolejnych osiągnięć!

Mistrz i uczeń - Maria Warchoł i Artur Hes. Wspólnie 
pracowali i wspólnie cieszą się z sukcesu. Zdj.: kas

ośmiu przeszedł do drugiego etapu. Na
stępnego dnia, w sobotę rano, rozpoczął 
się drugi, decydujący etap, podczas 
którego Artur efektownie zagrał m.in. 
swoją ulubioną “efektowną” Humoreskę 
Wladigerowa. Po przesłuchaniu wszyst
kich uczestników jury ogłosiło wyniki: 
trzecie miejsce zajęła dziewczyna z Ju
gosławii, na drugim uplasował się Łukasz 
Kwiatkowski z Łodzi, a Artur Hes zdobył 
pierwsze miejsce, a z nim dyplom i główną

O sukcesach uczniów rybnickiej 
szkoły muzycznej pisaliśmy nieraz.
Warto odnotować, że w ubiegłym 

tygodniu troje młodych artystów wyjechało 
na ogólnokrajowe przesłuchania uczniów 
szkól muzycznych II stopnia - waltorni
sta Grzegorz Grzegorzek z klasy prof. 
Joachima Nowa ka do Częstochowy, a 
Paweł Stawarski i Dagna Krzempek do 
Elbląga na eliminacje dla klas skrzypiec 
i altówek. Zakwalifikowali się do drugiej 
grupy.

MICHALINA CHOMERSKA

r. restaurację popadającego w ruinę 
zabytkowego kościółka przy ul. Gli
wickiej wydano w roku ubiegłym 745 
mln zł. Rozłożony na kilka lat remont 
budynku Teatru Ziemi Rybnickiej 
pochłonął w ubiegłym roku niespełna

na 2 mld zł. Ponadto remontowano 
Dom Kultury w Chwałowicach (0,4 
mld). Na budowę nowego szpitala 
miasto wydało w ub. roku 25 mld zł, a 
na ekologiczną kotłownię w szpitalu 
“Juliusz” - 1 mld zł . Kontynuowano 
prace inwestycyjne w Domu Pomocy 
Społecznej przy ul. Żużlowej (1,5 mld 
zł). Modernizowano basen “Ruda” 
przy ul. Gliwickiej (1 mld zł). Trwały 
prace remontowe na krytej pływalni 
przy ul. Powstańców (1,4 mld). Wy
dano także 2 mld zł na budowę ośrod
ka Bushido na Nowinach.

Wydatki budżetowe w 1994 roku 
finansowane były z :

- dochodów na łączną kwotę 873,3 
mld, w tym dochodów własnych w 
wysokości 566 mld zł, dotacji na za
dania pilotażowe - 293 mld zł i dota
cji na pozostałe zadania zlecone - 
14,2 mld zł

- pożyczki z W ojewódzkiego  
Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w kwocie 0,5 
mld zł
- kredytu bankowego - 26,7 mld zł.

Wykorzystanie kredytu na koniec 
ubiegłego roku było o ponad połowę 
niższe od początkowych założeń, a to 
dzięki uzyskaniu dochodów wyższych 
od planowanych oraz poczynionym 
oszczędnościom. Pożyczka i kredyt spła
cone będą w 1995 roku.

Dochodami gminnego funduszu 
ochrony środowiska i gospodarki wod
nej były głównie udziały we 
wpływach ekologicznych naliczanych

przez Wojewodę Katowickiego (9,8 
mld) oraz opłaty za gospodarcze ko
rzystanie ze środowiska i odsetki od 
środków na rachunku bankowym (0,5 
mld). Środki funduszu w kwocie 3,6 
mld zł wydano w minionym roku na 
budowę kolektora sanitarnego “B-II” - 
2,6 mld, urządzanie i utrzymanie tere
nów zieleni miejskiej - 0,8 mld zł, 
modernizację silników samochodo
wych na paliwo gazowe - 0,1 mld zł 
oraz na edukację ekologiczną i propa
gowanie działań proekologicznych.

Przypisy
(1) Zadania zlecone to zadania z za
kresu administracji rządowej zlecone 
miastu z mocy ustawy względnie w 
drodze porozumień; najważniejszym 
było porozumienie z Wojewodą w za
kresie pilotażu, obejmujące głównie 
ochronę zdrowia i oświatę ponadpod
stawową. Zadania zlecone obejmowa
ły ponadto opiekę społeczną oraz ad
ministrację.
(2) Gospodarka pozabudżetowa obej
muje zakłady budżetowe, środki spe
cjalne, gospodarstwa pomocnicze i in
stytucje kultury.

budżetu miasta za 1994 rok

CO DALEJ Z  " P R O X IM Ą ”?
c.d. ze strony 1
odpowiednią liczbę złotówek, żeby 
wstąpić do ulubionych przez młodzież 
kawiarni.

Konsumpcyjnego stylu bycia większo
ści młodych od razu się nie zmieni, ale 
mamy przykłady, że są wśród nich tacy, 
którzy chcą spróbować swoich sił nie w 
przejażdżkach cudzymi samochodami, 
lecz na przykład w zajęciach sportowych

sportowych, modelarstwie, turystyce. Przykła
dowo: nie zdarzyło się jeszcze w Klubie 
“Energetyka”, wspomaganym przez 
elektrownię “Rybnik”, żeby przeglądy 
teatralne nie ściągnęły pełnej sali młodej 
publiczności.

Także dla Młodzieżowego Domu Kul
tury byłaby to szansa na rozwój. Nie ma 
co ukrywać, że w centrum miasta, gdzie 
skupia się większość instytucji przycią
gających młodzież, placówce tej trudno 
z nimi konkurować. Na Nowinach mia
łaby możliwości poszerzenia oferty zajęć 
i - przede wszystkim - zwiększenia licz
by ich uczestników. Oferta władz samo
rządowych i oświatowych Rybnika z 
całą pewnością należy do tych, których 
odrzucać bez gruntownego przemyślenia 
zysków i strat nie wolno. Co prawda lo
kal po “Proximie” nie jest zbyt duży, ale

nawet kilka sal efektywnie wykorzysta
nych może mieć znaczenie.

Ostatni, decydujący głos będą miały w 
tej sprawie władze Rybnickiej Spółdziel
ni Mieszkaniowej. Negocjacje pomiędzy 
władzami miasta a władzami spółdzielni 
są w toku. MDK oferuje swoją kadrę in
struktorów, którzy będą chcieli jak najle
piej utrafić w potrzeby młodych mie
szkańców Nowin. Spółdzielnia dyspo

nuje pomieszczeniami, 
które mogłaby wydzier
żawić z zyskiem na ko
lejny punkt handlowy, 
ale odstąpiła od przetar
gu zapewne powodowa
na świadomością, że są 
zyski co prawda trudniej 
wymierne /bo natury du
chowej/, lecz nie mniej 
konkretne. Władze mia
sta obiecują wyremonto
wać lokal, ale... ani mia
sto, ani władze oświato
we nie dysponują fundu
szami, które mogłyby 
sprostać wysokości 

czynszu, nawet najniżej skalkulowanego 
przez władze spółdzielni. Chodzi o sumę 
około 20 milionów starych złotych mie
sięcznie /koszty czynszu, c.o., wywozu 
śmieci/.

Policzmy: za tę sumę można by opła
cić ponad 330 godzin zajęć z dziećmi i 
młodzieżą miesięcznie. Niech na każde z 
nich przyjdzie - skromnie licząc - dzie
sięcioro zainteresowanych: ponad 3300 
obecności na miesiąc, gdzie i krzywda 
się nie stanie, i nauczyć się czegoś poży
tecznego będzie można. Zatem, panie i 
panowie: liczmy, radźmy i decydujmy - 
byle z wyobraźnią! Bo jeżeli dzisiaj mar
twimy się o dzieci i młodzież, to jedną z 
zasadniczych przyczyn naszych zmar
twień jest ostatnie pięćdziesiąt lat 
oszczędzania na oświacie!

/gw/

O wyższości gazu nad węglem
c.d. ze strony 1
domków byłoby skłonnym zamiast mia
łem, węglem czy koksem zasilać swoje 
kotły innym, bardziej ekologicznym pa
liwem. Czy sonda ta będzie jednak mia
rodajna? Trudno się oprzeć bowiem 
przeczuciu, że im miejska dotacja byłaby 
wyższa, tym więcej byłoby chętnych. 
Nie ma się co oszukiwać: ekonomiczna 
kalkulacja zawsze weźmie górę nad 
świadomością ekologiczną i dopóki w 
naszym regionie węgiel będzie łatwo do
stępny i tańszy, ludzie będą nim palić. 
Nie wspominając o tym darmowym, de
putatowym... Gdyby ekologicz
ne nośniki energii były konku
rencyjne cenowo, nasze powie
trze byłoby o wiele bardziej 
przejrzyste. Na razie możliwości 
miasta w tym zakresie wyliczono 
na 10 mln i cieszmy się z tego 
pierwszego kroku.

O dotację ubiegać się mogą 
mieszkańcy dzielnic miasta po
zbawionych sieci gazowej oraz 
ciepłociągu i gdzie ich założenia 
nie planuje się w najbliższej 
przyszłości, a mianowicie: 
Chwałęcic, Golejowa, Grabow
ni, Kamienia, Kłokocina, część 
Ligoty - Ligockiej Kuźni, części 
Niedobczyc, Niewiadomia, 
Orzepowic, Popielowa, Radzie
jowa, Rybnickiej Kuźni, Stodół, 
Wielopola, Zebrzydowic i części 
dzielnicy Nowiny - Zachód. Wy
bór nośnika zależy od właścicie
la posesji. Jeżeli miałaby to być 
energia elektryczna, trzeba za
dbać o to, by sieć wewnętrzna i 
przyłącza spełniały wymogi od
powiednich służb energetycz
nych. Można zastosować licznik 
dwutaryfowy i kocioł podgrze
wany grzałką elektryczną. Kocioł na gaz 
propan-butan wymaga z kolei dobrej

wentylacji. Niekiedy wystarczy przero
bienie kotła na palnik olejowy, a wtedy 
koszty nowej instalacji nie są zbyt duże.

Chętny do otrzymania dotacji powi
nien złożyć w Urzędzie Miasta podanie, 
które zostanie zaopiniowane przez spe
cjalnie powołaną do tego komisję. Nale
ży również przedstawić VAT-owskie ra
chunki za zakupione urządzenia, ko
niecznie atestowane. Odpowiednia ko
misja dokona również odbioru technicz
nego całej inwestycji.

Życzmy zatem sobie, aby jak najwięcej 
kotłowni przeszło metamorfozę, co sprawi

sprawi, że nasze powietrze będzie może 
ciut, ciut bardziej przejrzyste.

W.R.

Zgazyfikowane dzielnice miasta mogą się czuć 
uprzywilejowane. Na zdj.: automatyczna ko
tłownia na gaz przewodowy w kamienicy w 
centrum Rybnika. Zdj.: kas
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Górną kondygnację pawilonu na Nowinach 
przejmie Młodzieżowy Dom Kultury. Zdj.: kas



Schody poezji

C H O R O B A  
P IS A N IA  W IE R S Z Y

Nazwisko Stanisława Lema wywołuje 
z pamięci wiele skojarzeń: znakomity 
pisarz, science-fiction, futurologia, na
uka, filozofia, wiedza, “jajogłowy”, 
wysokie czoło i lśniące pod nim okula
ry, ale... komu Stanisław Lem skojarzy 
się z twórczością poetycką? Niemal ni
komu! A jednak: “zapadłem na pisanie 
wierszy - bo na to zapada się ja k  na 
chorobę " - powiada Lem o swojej mło
dzieńczej twórczości, którą rozpoczął 
wspaniałą karierę pisarską.

Lem to znany facecjonista, zresztą po 
pięćdziesięciu latach od debiutu ma 
prawo nań patrzeć z przymrużeniem 
oka. A jednak swoje “wiersze mło
dzieńcze” przedrukował, nie wyparł się 
swej “choroby”.

Dzisiaj w “Schodach poezji” drukuję 
wiersze uczennic liceum urszulanek w 
Rybniku. Nic ich nie łączy prócz faktu, 
że ich autorki chodzą do tej samej 
szkoły, są młodziutkie i między innymi 
“poważnymi” zajęciami znajdują czas
na pisanie wierszy:

***

Wyszłam 
na spacer
54 kilometry od mojego życia.

Wśród ostrych dźwięków telefonu 
który i tak nie jest do mnie 
zasypiam 
gubiąc sny 
malej dziewczynki

Wrócę piątkowym autobusem 
lecz tylko na 
jeden pocałunek 
jeden dźwięk waszej piosenki 
niedzielny obiad...

Autorka Dorota GAJDZICA, uczy 
się w 1. klasie liceum. Czy trzeba do
dawać, że wiersz rzetelnie oddaje sy
tuację dziewczyny, k tóra uczy się i 
mieszka daleko od domu rodzinnego 
w Cieszynie?
* * *

Moje życie
toczy się na pograniczu 
matematyki poezji 
Każdy dzień - 
jak kolejny wers poematu 
jeży się
od sterczących pałeczek z daszkiem 
To pi,
które dla mnie
raz jest bliżej trójki
a raz czwórki
3,14 to niby takie proste,
ale potem
zaczynają się cyfry, 
w nieskończoność 
jak kolejne problemy 
Sama nie daję sobie rady 
potrzebuję pomocy 
Znowu ktoś mi wytłumaczy 
że nie trzeba liczyć dalej 
bo w końcu pi

Koncert na tytuł naukowy
W ubiegłą sobotę w rybnickim koście

le ojców misjonarzy - werbistów odbył 
się koncert chóru “Cantemus” i Orkie
stry Kameralnej Państwowej Szkoły 
Muzycznej w Rybniku. W pierwszej 
części tego wyjątkowo udanego koncer
tu chór a capella przedstawił program, 
na który składały się utwory kilku epok - 
od renesansu do współczesności. Drugą 
część stanowiło wykonanie Mszy G-dur 
nr 2 Franciszka Schuberta, którą chór 
zaśpiewał w towarzystwie szkolnej 
orkiestry. Partie solowe wykonali stu
denci wydziału wokalno-teatralnego 
Akademii Muzycznej w Katowicach: 
Sabina Olbrich /sopran/, Piotr Rachocki 
/tenor/ i Adam Fenger /bas/, natomiast 
partię organową zagrała Elżbieta Wło
sek.

Karola Szymanowskiego, a był on jed
nym z elementów przewodu kwalifi
kacyjnego pierwszego stopnia Czesła
wa Freunda, który w uczelniach arty
stycznych spełnia wymogi doktoratu 
na uniwersytetach. Od strony arty
stycznej koncert przygotował i oczywi
ście poprowadził przyszły adiunkt Cze
sław Freund, nauczyciel Państwowej 
Szkoły Muzycznej w Rybniku i Akade
mii Muzycznej w Katowicach. Zaś ze 
względów proceduralnych na koncercie 
obecni byli również promotorzy owego 
przewodu, czyli profesorowie akademii 
muzycznych w Katowicach i Gdańsku.

Cz. Freund podkreślił pomoc przy 
organizowaniu koncertu młodzieży z 
rybnickiej Szkoły Muzycznej. My ży
czymy natomiast więcej takich koncertów

Koncert przygotował i poprowadził przyszły adiunkt Czesław Freund. Zdj.: kas

Koncert ten miał charakter szczególny. 
Zorganizował go wydział wychowania 
Muzycznego i Katedra Chóralistyki 
Akademii Muzycznej w Katowicach im.

koncertów i pomyślnego zakończenia prze
wodu, który ma zostać sfinalizowany 
w maju br.

/szoł/
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zacznie panować
Przestaję pisać cyfry po przecinku,
ale pi i tak
pozostaje niewymierne.

Zgrabny pomysł, prawda? Agnieszka 
SZKATUŁA zajmuje się składem 
komputerowym “Carpe Diem” - gazety 
szkolnej liceum urszulanek. W krótkiej 
autorefleksji napisała mi, że zapisuje 
“swoje myśli tak, jak przyjdą do głowy.
I zazwyczaj tak już pozostają. Chy
ba, że któraś z tych notatek bardzo 
mi się podoba czy ma dla mnie 
szczególne znaczenie.
Wtedy próbuję nad nią pracować, po
głębiać treść, poprawiać formę, skra
cać...”

Oba wiersze są okruchami z wieczoru 
poetyckiego w LO sióstr urszulanek, o 
którym pisałem tu tydzień wcześniej. 
Słyszałem tam również inne ciekawe 
utwory. Chciałbym do nich w tym 
miejscu wracać, jeśli ich autorki zechcą 
mi ich więcej nadesłać, bo nie ma nic 
wstydliwego w “chorobie pisania wier
szy” /wg Lema/. Obyśmy tak wszyscy 
chorzy byli!

GRZEGORZ WALCZAK

Twarze
Chrystusa

Przedstawiamy ko
lejne witraże z ko
ścioła na Nowinach 
pod wezwaniem św. 
Jadwigi Księżnej 
Śląskiej, których 
motywem jest droga 
krzyżowa. Ufundo
wany przez dzieci 
pierwszokomunijne 
w 1986 roku witraż 
/zdj. górne/ przedsta
wia prawdopodobnie 
Chrystusa modlące
go się w Ogrodzie 
Oliwnym. Dolne 
zdjęcie pokazuje po
chyloną głowę Chry
stusa z koroną cier
niową, obrazującą 
dwunastą stację dro
gi krzyżowej: 
“Śmierć Chrystusa 
na krzyżu”.

/szoł/

Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej

Czas na zmiany?
Zakończyły się rejonowe eliminacje 

V Festiwalu Kultury M łodzieży 
Szkolnej. Z rejonu Rybnika i Żor wzię
ło w nich udział łącznie 46 zespołów 
teatralnych, muzycznych i tanecznych, 
a przez Małą Scenę Rybnicką i dużą 
scenę w Teatrze Ziemi Rybnickiej 
przewinęło się ponad 600 młodych lu
dzi.

W kategorii zespołów teatralnych 
wyróżnienie I stopnia 
otrzymał zespół tea
tralny z Ogniska Pra
cy Pozaszkolnej n r 2 z 
Rybnika za montaż 
słowno-muzyczny “Ja - 
mój - moje". Wśród ze
społów muzycznych 
wyróżnienie kategorii 
“S” otrzymały: chór 
“Voce Segreto” z I LO 
w Żorach i zespół wo
kalny SP w Świerkla
nach. Wyróżnieniami I 
stopnia nagrodzono 
chór “Dio Do Cle Co” I 
LO im. Powstańców Śl. 
z Rybnika, zespół wo
kalny Klubu Energety
ka, zespół instrumental
no-wokalny ZSZ “Ry
fama”. W kategorii ze
społów tanecznych bezkonkurencyjna 
była “Przygoda” z MDK, otrzymując 
wyróżnienie kat. “S”. Wyróżnienie I 
stopnia otrzymały “Wesołe Nutki” z 
Żor, zespół tańca nowoczesnego z SP 
13 w Rybniku, zespół “Mad Mil” z II 
LO oraz zespół folklorystyczny “So
bótki” z Jankowic. Wymienione zespo
ły będą reprezentować rejon rybnicko- 
żorski w przeglądzie wojewódzkim.

Wyróżniono także teatrzyk “Apelek” 
z SP 5 za inscenizację “Straszna klasa”, 
teatrzyk kukiełkowy z SP 27 oraz Ane
tę Szandecką z OPP nr 3 w Rybniku - 
Orzepowicach za aktorską interpretację 
roli matki w spektaklu “Czerwony 
Kapturek”.

Anna Skomorowska, kierująca Mło
dzieżowym Domem Kultury w Rybni
ku - który był jednym z organizatorów 
eliminacji - oceniła również na podstawie

wie wypowiedzi jurorów, że poziom 
zespołów teatralnych był niższy niż w 
roku ubiegłym. Zawiodła przede wszy
stkim umiejętność doboru tekstów do 
możliwości wykonawców. Również 
krytycznie wypowiedziała się na temat

poziomu zespołów tanecznych. Uważa 
ona, że wszystkie formy taneczne - od 
ludowych po nowoczesne, wymagają 
pewnych kanonów i instruktor - amator 
skazuje dzieci na niepowodzenie. Stąd 
również zastrzeżenie organizatorów 
przeglądów rejonowych, którzy uważa
ją, że nie mogą w jednej, ocenianej

Muzeum Ludowych Instrumentów 
Muzycznych w Szydłowcu, które ob
chodzi 20-lecie swojego istnienia, oraz 
Wojewoda Radomski przy współudziale 
kilku jeszcze instytucji, w tymi Minister
stwa Kultury i Sztuki, są organizatorami 
II Ogólnopolskiego Konkursu na Bu
dowę Ludowych Instrumentów Mu
zycznych.

przez fachowców imprezie brać udziału 
zespoły z domów kultury, które zatru
dniają profesjonalistów i dysponują 
większymi środkami, oraz ze szkół, 
gdzie sytuacja zajęć pozalekcyjnych 
"jaka jest każdy widzi".

Najwyżej oce
niono zespoły 
muzyczne, które 
wysoki poziom 
zawdzięczają za
trudnionym w 
szkołach muzy
kom z prawdzi
wego zdarzenia.

Jeżeli chodzi o 
zespoły taneczne, 
przeważały for
my nowoczesne, 
ale generalnie po
ziom daleki był 
od oczekiwań ju
rorów. Nie spo
sób nie wspo
mnieć o proble
mach finanso
wych, jakie po
ciągają za sobą 

wyjazdy na przeglądy wojewódzkie, 
gdzie zresztą praca dzieci i młodzieży 
nie jest tak doceniona jak być powinna. 
Organizatorzy zgodnie twierdzą, że 
formuła festiwalu się przeżyła i prze
stała spełniać funkcje wychowawcze.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w 
grudniu br., a prace należy dostarczyć 
osobiście lub przesłać do Szydłowca - 
Zamku /woj. radomskie/ do 20 listopada.

Cele konkursu, jego zakres i regulamin 
uczestnictwa zawarto w wydawnictwie, 
które jest dostępne w naszej redakcji. 
Bliższych informacji udziela również 
Muzeum w Rybniku.

Dziecięce grupy artystyczne biorą udział w akcjach organizowanych 
dla ich rówieśników. Na zdjęciu młodsza grupa ”Przygody" 

w czasie imprezy mikołajkowej

/róż/

Konkurs na instrument ludowy

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825

WITRAŻE



Informator o szkołach ponadpodstawowych

Kuratorium Oświaty - Delegatura w Rybni
ku za pośrednictwem "Gazety Rybnickiej" pra
gnie przybliżyć wszystkim zainteresowanym, a 
więc uczniom kończącym naukę w szkole podsta
wowej, ale również ich rodzicom, zasady naboru 
do szkól ponadpodstawowych na rok szkolny 
1995/96. Aby ułatwić ósmoklasistom wybór, dru
kujemy również pełny wykaz szkół podlegających 
rybnickiej delegaturze, w których mogą kontynuo
wać naukę absolwenci klas ósmych szkół podsta
wowych.

Informujemy, że w tym roku szkolnym obowią
zują następujące terminy związane z naborem do 
szkół ponadpodstawowych:
1. Podania do szkół średnich należy składać od 20 
marca do 31 maja, do zawodowych od 24 kwiet
nia do 5 lipca, a do szkół policealnych i szkół dla 
dorosłch od 12 czerwca do 18 sierpnia.
2. Egzaminy wstępne w szkołach średnich odbędą 
się 26 i 27 czerwca o godz. 9,00, zaś w szkołach 
policealnych i szkołach dla dorosłych 24 i 25 
sierpnia.
3. Ogłoszenie wyników przyjęć do szkół średnich

zaplanowano na 30 czerwca o godz. 14.00.
4. Kwalifikowanie do zasadniczych szkół zawo
dowych nie nastąpi przed 6 lipca.

Zgodnie z przepisami dyrektor szkoły może 
egzamin wstępny zastąpić rozmową kwalifika
cyjną, jeżeli liczba kandydatów nie przekroczy 
liczby miejsc.

Dla wszystkich uczniów, którzy zdadzą pomyśl
nie egzamin wstępny, miejsca w szkole średniej 
na pewno się znajdą, choć niekoniecznie w szko
le wybranego typu. Ci, którzy nie przebrną przez 
egzamin, mają możliwość złożenia dokumentów 
w zasadniczych szkołach zawodowych do 5 lipca 
albo zgłoszenie się do szkół średnich, które, nie 
mając pełnego naboru, zorganizują dodatkowe eg
zaminy wstępne 24 i 25 sierpnia.

Wszelkie informacje o wolnych miejscach zo
staną podane w szkołach w trakcie ogłoszenia wy
ników, będzie je także można otrzymać w Kura
torium Oświaty - Delegatura w Rybniku, ul. 3 
Maja 29, tel. 23-802, 22-496.

Dyrektor Delegatury 
JAN BOCHENEK

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Nazwa szkoły Nr tel. Profil Języki obce

I LO im. Powstańców Śl.
44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 41 22-787

ogólny, humanistyczny, 
biol.-chem., mat.-fiz.

angielski, francuski, 
rosyjski, niemiecki, łacina

II LO w ZSO Nr 2 
im. H. Sawickiej 
44-200 Rybnik, 
ul. Mikołowska

21-229
21-208

ogólny
angielski, francuski, 
rosyjski, niemiecki

IV LO
44-206 Rybnik 
ul. 1 Maja 93 21-850 ogólny angielski, francuski

V LO
44-200 Rybnik 
ul. Borki 37d 28-688 ogólny angielski, francuski

I LO w ZS Nr 1 
44-335 Jastrzębie Zdrój 
ul. Graniczna 2a

712-346
ogólny, humanistyczny, 
biol. -chem., mat. -fiz., 
mat-.fiz.-inform.

angielski, francuski, 
niemiecki, łacina

II LO w ZS Nr 2 
44-335 Jastrzębie Zdrój 
ul. Poznańska la

711-633 ogólny, humanistczny, 
biol.-chem. mat.-fiz.

angielski, francuski, 
łacina, rosyjski

I LO im. 14 Pułku Powstańców Śl. 
44-300 Wodzisław ŚL 553-164 
ul. Szolna 1

ogólny, biol.-chem. 
mat. -fiz., mat. -fiz. -inform.

angielski, francuski, 
niemiecki, rosyjski, 
łacina

II LO przy ZSM 
44-300 Wodzisław Śl. 
ul. Wałowa 5

553-546
ogólny

angielski, 
niemiecki, rosyjski

III LO w ZSO 
44-300 Wodzisław Śl. 
ul. Wyszyńskiego 41

552-228 ogólny angielski, francuski, 
niemiecki, rosyjski

LO w ZSO 
44-280 Rydułtowy 
ul. Skalna 1

577-360 ogólny biol.-chem. 
mat. -fiz.

angielski, 
francuski, rosyjski

I LO im. Karola Miarki
44-240 Żory
ul. Powstańców 6

342-933 ogólny,
humanistyczny, biol. -chem

angielski, francuski, 
niemiecki, łacina

II LO
44-240 Żory 
ul. Boryńska 2 342-076 ogólny angielski, rosyjski, łacina

LO Czerwionka-Leszczyny 
44-230 Czerwionka-Leszczyny 
ul. 3 Maja 42 _ 288-800 ogólny angielski, francuski

Od 1 września 1995 r. zostaną otwarte:
VI LO w Rybniku-Boguszowicach, w budynku ZSZ NR1, ul. Małachowskiego, 
tel. 23-031
III LO w Żorach, w budynku SP Nr 14, Oś. Sikorskiego, tel. 342-497

r
SZKOŁY ZAWODOWE

RYBNIK

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH, 42, tel. 22-279
ZSZ - technolog robót wykończeniowych w budownictwie, monter instalacji

budowlanych, murarz/posadzkarz, stolarz, krawiec odzieży damskiej, 
wielozawodowa 

LZ - krawiec konfekcyjno-usługowy
T po SP - technik budownictwa: dokumentacja budowlana, budownictwo
T po ZSZ - technik budownictwa: budownictwo ogólne
Pol. St. Zawod. - technik urządzeń sanitarnych: wyposażenie sanitarne budynków

ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNO-ELEKTRYCZNYCH, ul Kościuszki 23, tel. 22-776
ZSZ - emaliernik, tokarz, elektromechanik, elektromonter,

monter aparatury RTV, mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych 
LZ - mechanik naprawy maszyn i urządzeń, mechanik obróbki skrawaniem,

elektromechanik urządzeń przemysłowych 
T po SP - technik mechanik: budowa i eksploatacja maszyn

i urządzeń mechanicznych;
- technik elektryk: elektrotechnika przemysłowa;
- technik elektronik: elektronika ogólna

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH, Kościuszki 5, tel. 21-813
ZSZ - elektromechanik pojazdów samochodowych,

monter mechanicznych urządzeń energetycznych 
T po SP - technik mechanik: naprawa i eksploatacja poj. samochodowych;

- technik energetyk: energetyka cieplna;
- technik elektryk: elektroenergetyka, eksploatacja maszyn 

i urządzeń elektr. górnictwa podziemnego;
- technik elektronik: elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowa, 

automatyka górnicza;
- technik ochrony środowiska: gospodarka odpadami

T po ZSZ - technik mechanik: naprawa i eksploatacja poj. samochodowych,
eksploatacja maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego 

T dla dorosłych - technik energetyk: energetyka cieplna;
- technik górnik: podziemna eksploatacja złóż;
- technik elektryk: elektroenergetyka, eksploatacja maszyn 

i urządzeń elektrycznych górn. podziemnego;
- technik mechanik: naprawa i eksploatacja poj. samochodowych, 

eksploatcja maszyn i urządzeń mech. górnictwa podziem.
Pol. St. Zaw. - technik informatyk

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH “RYFAMA”, u l Chrobrego 39, te l 24-261
ZSZ - mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych, tokarz, ślusarz
T dla dorosłych - technik mechanik: budowa i remont maszyn oraz urządzeń górniczych

i wiertniczych

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH, ul Św Józefa 30, tel 23-663
ZSZ - sprzedawca, kucharz, piekarz, ciastkarz
LZ - pracownik administracyjno-biurowy, kelner bufetowy, gastronom
T po SP - technik technologii żywności,

- technik technologii żywienia,
- technik handlowiec,
- technik ekonomista: finanse i rachunkowość,

ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Liceum Techniczne - profil usługowo-gospodarczy i ekonomiczno-administracyjny 

(program wdrożeniowy)
T dla dorosłych - technik handlowiec,

- technik technologii żywienia
Pol. St. Zaw . - technik ekonomista: finanse i rachunkowość; technik prac biurowych

ZESPÓŁ SZKÓŁ MEDYCZNYCH, ul. Borki, te l 28-688
LM - opiekunka dziecięca
Medyczne Studium Zawodowe - pielęgniarka, terapeuta zajęciowy

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH, u l Karłowicza 48, te l 23-353
ZSZ - rolnik: wiejskie gospodarstwo domowe,

krawiec odzieży damskiej lekkiej, kucharz 
LZ - rolnik: wiejskie gospodarstwo domowe

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH, u l Św. Maksymiliana 26, tel. 28-453
ZSZ - mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy,

lakiernik, ślusarz, fryzjer

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2, ul. Rymera 2 4 a , tel. 28-691
ZSZ - kucharz, krawiec odzieży damskiej, ogrodnik terenów zielonych, elektromechanik
LZ - elektromechanik urządzeń przemysłowych
T po ZSZ - technik elektryk: elektromechanika ogólna

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2, ul Mikołowska, tel 21-229
Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 1, ul. Małachowskiego 145, tel.23-031
ZSZ - ślusarz -mechanik

- monter układów elektronicznych i automatyki przemysłowej
J
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Informator o szkołach ponadpodstawowych
WODZISŁAW ŚLĄSKI

ZSZ
LZ
LE

LH
TG
TH

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH, u l. S z k o ln a  1, te /. 5 5 4 -0 5 6
- sprzedawca, kucharz, kelner
- pracownik administracyjno-biurowy, sprzedawca-magazynier
- technik ekonomista: ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, 

finanse i rachunkowość
- technik handlowiec
- technik technologii żywienia
- technik hotelarstwa

Liceum Techniczne - profil usługowo-gospodarczy
i ekonomiczno-administracyjny (program wdrożeniowy)

Pol. St. Zaw. - technik informatyk

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. 14 Pułku Powstańców Śląskich, ul. Szkolna 7, tel. 553-164
ZSO - ogrodnik
ZSR - rolnik: wiejskie gospodarstwo domowe
LZ - ogrodnik

ZESPÓŁ SZKÓŁ MEDYCZNYCH, ul. Wałowa, tel. 553-546
Med. St. Zaw. - pielęgniarka, położna, technik fizjoterapii

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 7, ul. Gałczyńskiego 7 , tel. 553-593
ZSZ - ślusarz-mechanik, stolarz
T po SP - technik elektryk: eksploatacja maszyn i urządzeń elektr. górnictwa podziemnego;

- technik mechanik: budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń mechanicznych
górnictwa podziemnego, urządzenia i instalacje 
przemysłu gazowniczego;

- technik ochrony środowiska: uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków;
- technik księgarstwa

LZ - monter urządzeń elektronicznych
TG po ZSZ - technik mechanik: eksploatacja maszyn i urządzeń mechanicznych

górnictwa podziemnego, budowa maszyn;
- technik elektryk: elektromechanika ogólna, eksploatacja maszyn i urządzeń

górnictwa podziemnego
TG dla dorosłych - technik górnik: podziemna eksploatacja złóż;

- technik elektryk: eksploatcja maszyn i urządzeń elektr. górn. podziemnego,
elektromechanika ogólna;

- technik mechanik: budowa maszyn, eksploatacja maszyn i urządzeń
mechan. górn. podziemnego

Pol. St. Zaw. dla dorosłych - technik mechanik: budowa maszyn;
- technik elektryk: elektromechanika ogólna

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH, ul. Pszowska 92, tel. 554-720
ZSZ - stolarz, murarz, blacharz, malarz-tapeciarz, elektromonter,

mechanik pojazdów samochodowych, monter aparatury RTV 
LZ - mechanik pojazdów samochodowych
T po SP - technik elektronik: elektronika ogólna
T po ZSZ - technik elektryk - elektroenergetyka; technik budownictwa - budownictwo,

dokumentacja budowlana;
- technik technologii drewna: meblarstwo

T dla dorosłych - technik budownictwa: budownictwo ogólne;
- technik mechanik: budowa maszyn;
- technik technologii drewna: meblarstwo 

Śr. St. Zaw. dla dorosłych - elektryczny, ogólnobudowlany 
Pol. St. Zaw. - technik geodeta: geodezja
Szkoła Przysposabiająca do Zawodu /po kl. 6 SP/ - murarz, posadzkarz, cieśla

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA KWK "MARCEL", ul. Orkanu 23, tel. 222-91 w. 5368
LZ - mechanik naprawy i eksploatacji urządzeń chłodniczych 
- mechanik urządzeń hydraulicznych, pneumatycznych i klimatyzacyjnych 

 PSZÓW
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2, Pszów, ul. Traugutta 32, tel. 558-947

ZSZ - mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, lakiernik,
elektromechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, krawiec, fryzjer 

LZ - krawiec konfekcyjno-usługowy
T po ZSZ - technik mechanik: naprawa i eksploatacja poj. samochodowych

RYDUŁTOWY

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA, Obywatelska 30, tel. 577-021
ZSZ - ślusarz, mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych, elektromechanik,

operatorzy przetwórstwa mięsa, sprzedawca, kucharz, wielozawodowa 
LZ - mechanik naprawy maszyn i urządzeń

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, ul. Skalna 1, tel. 577-360
ZSZ - rolnik, wiejskie gospodarstwo domowe

CZERWIONKA-LESZCZYNY

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA, 3 Maja, 311-466
ZSZ - ślusarz, elektromechanik, stolarz, kucharz
ZSZ dla dorosłych - murarz, monter instalacji budowlanych 
Podstawowe Studium Zawodowe
/po kl. 6 SP i 17 lat/ - monter instalacji budowlanych, operatorzy przetwórstwa mięsa

JASTRZĘBIE ZDRÓJ
ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH, Wielkopolska, 711-846

ZSZ - sprzedawca
LZ - sprzedawca-magazynier
LH - technik handlowiec
LH dla dorosłych - technik handlowiec

ZESPÓŁ SZKÓŁ GÓRNICZO-ELEKTRYCZNYCH, ul. Harcerska 12, tel. 717-264
T po SP - technik elektronik: elektronika ogólna;

- technik elektryk: elektrotechnika przemysłowa;
- technik ochrony środowiska: uzdatnianie wód i oczyszczanie ścieków,

gospodarka odpadami;
- technik górnik: podziemna eksploatacja złóż, przeróbka i przetwórstwo kopalin,
- technik mechanik: eksploatacja maszyn i urządzeń mechanicznych 

górnictwa podziemnego
T po ZSZ dla dorosłych - technik górnik: podziemna eksploatacja złóż;

- technik elektryk: eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych
górn. podziemnego;

- technik mechanik: eksploatacja maszyn i urządzeń
mechanicznych górn. podziemn.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2, ul. Poznańska 711-633
ZSZ - kucharz, kelner
LZ - gastronom, pracownik administracji biurowej
LE po SP - technik ekonomista: finanse i rachunkowość, ekonomika

i organizacja przedsiębiorstw handlowych

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA, ul. 11 Listopada 45, tel. 62-071
ZSZ - mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, stolarz,

lakiernik, wielozawodowa, fryzjer, krawiec odzieży damskiej, 
piekarz, ciastkarz, kucharz, kelner

LZ - mechanik pojazdów samochodowych, krawiec konfekcyjno-usługowy

ZASADNICZA SZKOŁA ROLNICZA, ul. Komuny Paryskiej 18c, tel. 62-942
LZ - rolnik, wiejskie gospodarstwo domowe

ZASADNICZA SZKOŁA GÓRNICZA KWK “JASTRZĘBIE”, ul. Staszica 10, tel. 62-995
ZSG - mechanik maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego,

elektromonter górnictwa podziemnego, monter układów elektronicznych 
i automatyki przemysłowej

T po SP - technik mechanik: budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń mechanicznych

ŻORY
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-USŁUGOWYCH, ul. Rybnicka 5, tel. 342-626

ZSZ

TB po SP 
TB po ZSZ 
TB dla dorosłych

Pol. St. Zaw.

- murarz, malarz, stolarz, cieśla, monter instalacji budowlanych, posadzkarz, 
dekarz-blacharz, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, 
lakiernik, ślusarz, elektromonter, elektromechanik

- technik budownictwa: budownictwo, dokumentacja budowlana
- technik budownictwa: budownictwo ogólne
- technik budownictwa: budownictwo ogólne;
- technik elektryk: elektromechanika ogólna;
- technik mechanik: budowa maszyn
- technik informatyk: oprogramowanie maszyn cyfrowych;
- technik architekt: projektowanie architektoniczne;
- technik urządzeń sanitarnych: wyposażenie sanit. budynków

ZASADNICZA SZKOŁA ROLNICZA, Baranowice, Strażacka 6, 342-298
ZSZ - rolnik, wiejskie gospodarstwo domowe

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2, ul. Wodzisławska 5, tel. 342-076
LZ - pracownik administracyjno biurowy, sprzedawca-magazynier
T - technik mechanik: budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń mechanicznych;

- technik ekonomista: finanse i rachunkowość, ekonomika 
i organizacja przedsiębiorstw

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 3, Oś. Ks. Władysława, tel. 345-366
ZSZ - fryzjer, krawiec, piekarz, ciastkarz, sprzedawca,

operatorzy przetwórstwa mięsa, wielozawodowa 
LZ - sprzedawca-magazynier

PLACÓWKI NIEPUBLICZNE

PRYWATNE ŻEŃSKIE LICEUM OGÓLNIKSZTAŁCĄCE 
SIÓSTR URSZULANEK, 3 Maja 49, 28-750

PRYWATNE LICEUM EKONOMICZNO-HANDLOWE 
POLICEALNE STUDIUM MENADŻERSKIE, Hallera 19, 28-108, Rybnik

- technik handlowiec
- technik ekonomista

PRYWATNE STUDIUM FINANSOWO-BANKOWE (bez uprawnień), 
Wodzisław Śl., ul. Rymera 15, tel. 558-270 

- specjalista finansowo-bankowy

PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM EKONOMICZNO-HANDLOWE, Rybnik, Chrobrego 39
- technik handlowiec

__________________- technik prac biurowych__________________________________________

Powielanie informatora tylko za zgodą Delegatury Kuratorium w Rybniku

6 GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



 Abecadło 
Rzeczy

śląskich
Na terenie dzisiejszego miasta 

Opola już w VIII wieku istniał drew
niany gród, zaś król Bolesław Chro
bry w 1024 roku utworzył tam swoją 
kasztelanię. Natomiast stolicą księ
stwa opolskiego miasto stało się 
około 1200 roku za panowania księ
cia śląskiego Mieszka Plątonogiego i 
jego syna Kazimierza I. Książę Kazi
mierz I przeniósł starą osadę na pra
wą stronę Odry, zaś po jej lewej stro
nie, na prastarym miejscu wybudo
wał dla siebie zamek murowany. 
Podczas budowy wyniknęły proble
my z podmokłym gruntem, więc ze 
zwiezionej ziemi teren podwyższono 
o około cztery metry. Budowę za
mku ukończono w 1228 roku, nie 
cieszył on jednak długo oczu książę
cych poddanych, gdyż w 1241 roku 
Opole zostało najechane przez Tata
rów, którzy tę nową budowlę spalili i 
doszczętnie zniszczyli. Kolejni ksią
żęta zm uszeni byli zamek opolski 
odbudowywać, a następnie dostoso
wywać do coraz to nowych potrzeb. 
Jednej z największych przebudów 
opolskiego zamku dokonał książę 
Bolko I. W latach 1285 - 1300 dobu
dował on do południowo-wschodniej 
części zamku wysoką wieżę obronną, 
która do dziś jest symbolem Opola. 
Budowa wieży była ogromnym 
przedsięw zięciem  - na same tylko

Wieża piastowska 
w Opolu

głębokie na sześć metrów fundamen
ty zużyto 450 metrów sześciennych 
kamienia, nie mówiąc już o ścianach 
wieży, których grubość u dołu 
w ynosiła 3,2 metra. W swej 
konstrukcji wieża liczyła sobie 
34 metry, a najcieńsze ściany 
górne miały 80 centymetrów 
grubości. W ejście do wieży 
było usytuowane bardzo wyso
ko i można się tam było dostać 
po zewnętrznych drewnianych 
schodach, które podczas oblę
żenia niszczono. Konstrukcja 
ta sprawiała, że zdobycie wie
ży było prawie niemożliwe. By 
um ożliwić obronę burgrabia 
opolski zobowiązany był za
dbać, aby w wieży znajdowały 
się zawsze duże zapasy jedze
nia i wody pitnej. W wieży 
oprócz schodów w ew nętrz
nych znajdował się górny ga
nek obserwacyjny dla strażni
ków, sala rycerstwa, izby mie
szkalne dla żołnierzy i kuch
nia, zaś na samym dole loch. 
Legenda głosi, że z tego lochu 
prowadziło tajemne przejście 
podziem ne, którym można 
było dojść daleko poza zamek. 
Przejście takie mogło być bardzo

bardzo pomocne przy obronie grodu, z 
uwagi jednak na podmokły teren ist
nienie takiej budowli wydaje się być

mało prawdopodobne. W każdym ra
zie badania archeologicznenie po
twierdziły legendy.

Widoczna już z daleka wieża była 
wiele razy remontowana. Jej zewnę
trzne ściany licowano dobrze wypa
loną cegłą, a na przestrzeni wieków 
w ielokrotnie zm ieniano też dach. 
Decydowały o tym względy prak
tyczne, natomiast w 1928 roku wła
dze niemieckie dokonały ingerencji 
w omawianą budowę ze względów 

politycznych. Piastowski 
zamek z wieżą, przypomi
nającą polską historię Ślą
ska, był dla władz niemiec
kich solą w oku. Ówczesny 
p rezyden t re jen c ji o p o l
skiej dr Proske podpisał 
decyzję jego wyburzenia, 
a prace te okazały się bar
dzo kosztowne. Tą barba
rzy ń sk ą  decyzję N iem cy 
p rzew ro tn ie  tłum aczy li 
k o n ieczn o śc ią  po staw ie
nia w tym m iejscu nowej 
budowli przeznaczonej na

Wieża piastowska w Opo
lu z około 1300 roku jest 
jednym z najcenniejszych 
zabytków Opola i całego 
regionu. Obok niej stal 
dawniej opolski zamek, 
rozebrany jednak przez 
Niemców w latach mię
dzywojennych. Podobną 
budowlą na Górnym Ślą
sku jest jedynie wieża pia
stowska w Cieszynie.

siedzibę rejencji czyli władz woje
wódzkich. Wobec jednak sprzeci
wu naw et n iem ieckich  obyw ateli 
Opola, nie odważono się wyburzyć 
rów nież  w ieży. O cala ła  zatem , 
chociaż w 1934 roku obniżono jej 
wysokość o 2,5 metra. Chodziło o 
to, aby górująca nad miastem  bu
dow la p rze s ta ła  być znaczącym  
punktem  opolskiego krajobrazu i 
nie p rzypom inała  p iastow sk ich  
dziejów miasta.

Kiedy po drugiej wojnie św iato
wej O po lszczyzna pow róciła  do 
Polski, piastowska wieża znów bez 
przeszkód św iadczyła o polskości 
tych ziem. W 1957 roku dokonano 
je j g run tow nej renow ac ji, a je j 
p ie rw o tn ą  w ysokość uzyskano 
przez nadbudowanie ceglanego da
chu w kształcie ostrosłupa o pod
stawie sześcioboku foremnego. Na 
szczycie dachu umieszczono stalo
wy maszt, na którym przymocowa
no wykonanego z metalu piastow
skiego orła z koroną. M otyw ten, 
oprócz funkcji estetycznych i h i
storycznych, spełnia również rolę 
w iatrow skazu. Tak więc w czasie 
remontu wieża została podwyższo
na o sześć m etrów i w tym kształ
cie istnieje do dziś. Opolska wieża 
piastowska jest znana w całej Pol
sce z transm isji Festiwalu Piosenki 
Polskiej w Opolu, gdyż właśnie w 
jej pobliżu usytuowany je s t opol
ski amfiteatr.

Tekst i zdj: 
MAREK SZOŁTYSEK

70 lat temu "Sztandar Polski" i "Gazeta Rybnicka" 
donosiły od 7 do 13 kwietnia 1925 roku

Wiadomości
- Gazety donoszą: Hotel Polski w Ryb
niku został sprzedany. Nowym właści
cielem jest oberżysta Myśliwiec z Za
brza. Myśliwiec nabył hotel za 67 ty
sięcy złotych. - Jak nas informuje go
spodarz Hotelu Polskiego, p. Morgalla,
nie odpowiada wiadomość ta prawdzie. 

***
- /Nowe kino/ Mistrz malarski Wylenż
ek w Rybniku kupił budowisko w po

bliżu poczty. Na gotowych już funda
mentach wybudowany będzie dom, w 
którym urządzone zostanie wielkie 
kino. Otwarcie nowego kinematografu 
nastąpi w ciągu b. roku

Wszystkim naszym czytelnikom, człon
kom i sympatykom życzymy z okazji 
Świąt Wielkanocnych 
Wesołego Alleluja!
wyrażając zarazem nadzieję, że przy
szłe święta będą szczególnie dla war
stwy pracującej pod względem gospo
darczym lepsze.
Administracja i Redakcja 
“Sztandaru Polskiego” i “Gazety Ryb
nickiej”

ogłoszenia
Poszukuje się zaraz 
dzieln. młodszego ekspedjenta 
do składu towarów kolonjalnych. 
Oferty z odpisem świadectw należy 
skierować pod 191 do administracji 
tego pisma

Na misje i odpust!! 
bardzo tanio dla handlarzy:
Książki do nabożeństwa 
w wielkim i ładnym wyborze, 
dobry papier, opr. skórk. 
celuloid, i imit. Różańce 
białe, czarne i kolorowe.

Wszelkie artykuły piśmienne i szkolne 
tanio.
Księgarnia Wydawnicza 
Polska, Poznań
Hurtownia artykułów piśmiennych, 
ul. Ratajczaka 115 a w.

Stenotypistki z pełną znajomoś. języka 
polskiego
i niemieckiego oraz przynajmniej jedną 
stenografji - poszukuje na 
stałą posadę od 1 maja br. większe 
przedsiębiorstwo przemysłowe. Na siły 
początkujące nie reflektuje się. Podania 
z opisem dotychczasowej 
praktyki należy kierować /Skrytka po
cztowa 16 Rybnik/

Licytacja przymusowa.
W środę dnia 15 kwietnia br. o g. 10 przed 
połud. będę sprzedawał w drodze przymu
sowej w Rybniku na podwórzu przy ul. 
Kościuszki Nr. 28 za natychmiastową za
płatę i najwięcej dającemu: 
ca 75 kg kwas z tłuszczu kokosowego 
ca 75 kg oleju palmowego 
ca 250 kg Aecnairon
ca 50 kg wosku do żółtej pasty na obuwie 
ca 50 kg wody szklanej 
ca 100 sztuk pudełek blaszanych do pasty 
na obuwie
ca 1000 sztuk pudełek blaszanych po 2 
kg zwartości
200 sztuk żółtej pasty na obuwie 
100 sztuk czarnej pasty na obuwie 
1 Pult do pisania 
1 kwiat blaszany 
5 różnych książek kupieckich 
1 mały Aparat fotograficzny /aparat fil
mowy.
Rybnik, dnia 10 kwietnia 1925 r. 
Wolnik
komornik sądowy w Rybniku.

XXVI Rybnickie Dni Literatury

Urząd Miasta i Komitet Organizacyj
ny XXVI RDL ogłaszają już teraz 
konkurs pod nazwą: “Teatralne spoj
rzenie na literaturę marynistyczną”.
Oto jego regulamin:

1. Konkurs jest przeznaczony dla mło
dzieży zespołów teatralnych /poezji, ży
wego słowa itp./ działających w pla
cówkach oświatowych, placówkach 
kultury regionu rybnicko-wodzisław
skiego, dotyczy wykonania spektaklu /  
programu teatralnego na podstawie 
własnego scenariusza.

2. Forma prezentacji je s t dowolna. 
Może to być:
- spektakl w konwencji teatru drama
tycznego, teatru poezji, teatru faktu, te
atru przy kawie itp.

Z okazji święta Służby Zdrowia dla 
dra Tadeusza SZYMURY najlepsze 
życzenia wraz z podziękowaniem za 
cały trud dwóch operacji, za szczególną 
troskę o pacjenta i opiekę nad nim, zaś 
dla dra Andrzeja PLUTY najlepsze 
życzenia wraz z podziękowaniem za 
błogie uśpienie i skuteczne przewie
trzenie płuc w czasie operacji.
Składa: I.P.

***

Szanownej Solenizantce
Izoldzie Bombik z okazji urodzin
długich, pogodnych, szczęśliwych i
zdrowych lat życia
oraz spełnienia marzeń
życzą
krewni z ul. Liściastej w Zamysłowie

3. Czas trwania programu nie może 
przekroczyć 30 minut.

4. Wypełnione karty zgłoszeń należy 
przesiać do Teatru Ziemi Rybnickiej /  
ul. Saint Vallier 1, 44-200 Rybnik/ do 
15 czerwca br.

5. Przegląd programów konkursowych 
odbędzie się w dniach 18 i 19 września 
1995 r. Miejsce przeglądów zostanie 
ustalone na podstawie form  teatral
nych zgłoszonych do konkursu.

6. Na nagrody organizatorzy przezna
czają kwotę 3.000 zł /30.000.000 z ł/, 
którą jury rozdysponuje uwzględniając 
najlepszy scenariusz, reżyserię albo 
wykonanie.

7. Ogłoszenie wyników konkursu, wrę
czenie nagród oraz prezentacja pu
bliczności i gościom XXVI RDL najlep
szych programów odbędzie się w czasie 
trwania imprezy. O dokładnej dacie

Kina
“APOLLO”

7 kwietnia, godz. 17.00 - “TYLKO 
TY”, prod. USA; godz. 19.00, 21.15 
- “W SIECI”, prod. USA 
8 - 9  kwietnia, godz. 15.00 - 
“BRZDĄC W OPAŁACH”, prod. 
USA; godz. 17.00, 19.15 - “W SIE
CI”, prod. USA
10 - 14 kwietnia, godz. 16.00 - 
“BRZDĄC W OPAŁACH”, prod. 
USA; godz. 18.00, 20.15 - “W SIE
CI”

“PREMIEROWE” przy TZR 
7 - 9  kwietnia, godz. 15.00 - 
“BRZDĄC W OPAŁACH”, prod. 
USA, cena 3 zł; godz. 17.00, 19.15 - 
“QUIZ SHOW”, prod. USA, cena 4 
zł
11- 13  kwietnia, godz. 17.00, 19.00

organizatorzy poinformują w później
szym terminie.

Jak pisaliśmy już tydzień temu, wy
bór tematyki konkursu został podykto
wany nowym podejściem do ogólnej 
formuły Rybnickich Dni Literatury. Te
goroczne RDL odbywać się będą pod 
hasłem: “Prezentacja pisarzy Wy
brzeża". Kolejne lata - zapowiadają 
organizatorzy rybnickiego święta sztu
ki - będą stały pod znakiem prezentacji 
środowisk literacko-artystycznych sku
pionych wokół różnych centrów kultu
ralnych Polski.

Ogłaszany obecnie konkurs teatralny 
stanowi dobrą okazję na ożywienie na
szego ruchu amatorskiego. Zwraca 
uwagę fakt, że jest on adresowany nie 
tylko do rybnickich animatorów twór
czości scenicznej, lecz także do twór
ców z miejscowości ościennych, jak 
Wodzisław czy Żory.

Wymieniona w regulaminie ogólna 
kwota nagród będzie z pewnością moc
nym magnesem twórców spektakli. 
Termin zgłoszeń upływa 15 czerwca, a 
więc jest sporo czasu na przemyślenie 
koncepcji przedstawienia.

/gw/

- “DZIKA RZEKA”, prod. USA, 
cena 4 zł

DKF “EKRAN" przy TZR 
10 kwietnia, godz. 19.00 - “WYLI
CZANKA”, prod. ang., wstęp za 
okazaniem karnetów i kart wstępu 

“WRZOS” - Niedobczyce 
9 kwietnia, godz. 17.00 - “ODLO
TOWCY”, prod. USA

“ZEFIR" - Boguszowice 
9 - 1 3  kwietnia, godz. 17.00, 19.00 - 
“ICH TROJE”, prod. USA

 Wystawy 
Teatr Ziemi Rybnickiej 

7 kwietnia, godz. 12.00 - Otwarcie 
wystawy prac plastycznych Laury 
Paweli /LO im. H. Saw ickiej/ i 
Magdaleny Tworkowskiej /LO im. 
Powstańców Śl. /. /gw/

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

Konkurs teatralnySztandar  Polsk i
Gazeta R ybnicka

DRZEWKO ŻYCZEŃ



Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku-Kamieniu
ogłasza PRZETARG NA DZIERŻAWĘ SEZONOWYCH 

PUNKTÓW GASTRONOMICZNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ 
NA TERENIE KĄPIELISKA KAMIEŃ I KĄPIELISKA RUDA.

1. KIOSK ZACISZE na terenie MOSiR Kamień o łącznej powierzchni 100 m, stawka 
wywoławcza 450,- miesięcznie + 22 proc. VAT
2. KIOSK POD MUSZLĄ na terenie MOSiR Kamień składający się z 2 pomieszczeń o 
łącznej powierzchni 14 m, stawka wywoławcza 200,- miesięcznie + 22 proc. VAT
3. KIOSK BARTEK na terenie MOSiR Kamień składający się z 2 pomieszczeń o łącznej 
powierzchni 40 m, stawka wywoławcza 220,- miesięcznie + 22 proc. VAT
4. POMIESZCZENIE POD REST. RELAKS Nr 1 na terenie MOSiR Kamień o po
wierzchni 20 m, stawka wywoławcza 150,- miesięcznie + 22 proc. VAT
5. POMIESZCZENIE POD REST. RELAKS Nr 2 na terenie MOSiR Kamień o po
wierzchni 20 m, stawka wywoławcza 150,- miesięcznie + 22 proc. VAT. Pomieszczenie 
przeznaczone do handlu art. przemysłowymi.
6. RESTAURACJA RELAKS na terenie MOSiR Kamień, składa się z dużej sali kon
sumpcyjnej, zaplecza kuchennego, do wydzierżawienia dolna część budynku, cena wywo
ławcza 1.200,- miesięcznie + 22 proc. VAT
7. KAWIARNIA STADION na terenie MOSiR Kamień, składa się z 2 pomieszczeń - 
magazynku, piwnicy, łączna powierzchnia 100 m, stawka wywoławcza 500,- miesięcznie 
+ 22 proc. VAT
8. BAR KROKUS na terenie kąpieliska RUDA w Rybniku, składający się z sali konsump
cyjnej, zaplecza kuchennego, łączna powierzchnia 100 m, stawka wywoławcza 2000,- mie
sięcznie + 22 proc. VAT
9. KORTY TENISOWE na terenie MOSiR Kamień, cena wywoławcza 150,- miesięcznie 
+ 22 proc. VAT.
Informacje na temat obiektów można uzyskać pod nr tel. 22-140, wew. 351 od poniedział
ku do piątku w godz. 7.00 - 15.00. Do udziału w przetargu uprawnia wpłata: wadium w 
wysokości 2.000,- i opłata przetargowa w kwocie 10,- Wpłaty należy uiścić w kasie MO
SiR-u w dniu przetargu. Przetarg odbędzie się 10 kwietnia 1995 roku o godz. 10.00 w 
Hotelu “Olimpia” w Kamieniu, ul. Hotelowa 12.

Spółdzielnia Rzemieślnicza 
“Wielobranżowa” w Rybniku 

zatrudni
z-cę dyrektora d/s technicznych 

z wykształceniem inżynier budownictwa 
o 10-letnim stażu pracy w budownictwie.

Oferty należy składać osobiście w każdy wtorek w godz. 10.00 - 12.00 
w biurze Spółdzielni w Rybniku przy ul. Wysokiej 15/17 

na ręce Prezydium Rady Nadzorczej.

WYCENA NIERUCHOMOŚCI
Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK 

tel. 27-616

lek. med. Krzysztof POTERA 
chirurg dziecięcy 

USG
STAWÓW BIODROWYCH 

Rybnik, Hallera 8 
wtorki, godz. 18.00 - 19.00 

GABINET
CHIRURGII DZIECIĘCEJ 

Rybnik, Hallera 32, 
wtorki, godz. 16.00 - 17.00

Serdecznie
 zapraszamy RACIBÓRZ

 do nowootwartej hurtowni
WĘDLIN, MIĘSA 

i DROBIU
w Rybniku przy ul. Żorskiej 2a
( dawne Zakłady M ięsn e) 

od godz. 530-1430
HURTOWNIA - jak SUPERSAM

możesz sam
* wybierać i przebierać wśród kilkudziesięciu gatunków wędlin mięsa i drobiu 

* plasterkować na krajalnicy * paczkować próżniowo * oglądać i degustować nowe wyroby

Oczekujemy na Państwa telefony pod numerem: 0-36/ 24014
Istnieje także możliwość dostarczenia zakupionego towaru za niewielką opłatą.

T E L E F O N IC Z N A
A G E N C J A

IN F O R M A C Y J N A

511 8 7 0  
511 865  
511 8 6 4

KATOWICE
UL. MIKOŁOWSKA 72B

Udziela informacji o: 
*handlu *produkcji 

*usługach oraz *treści 
ogłoszeń i reklam 
Gazety Rybnickiej 
z ostatnich 7 dni

 CENNIK OGŁOSZEŃ  
W GAZECIE RYBNICKIEJ

•  1 cm 2 - 0 ,8 0  zł 
•  1 słow o  - 0 ,5 0  zł 

w artykułach
sponsorow anych  

•1 /4  strony - 9 0  zł 
• 1 / 2  strony - 160 zł 
• 3 /4  strony - 2 4 0  zł
•  1 strona - 3 0 0  zł

...U NAS 
SZYBKO I TANIO

BEZPŁATNE 
PORADY PRAWNIKA

w "Gazecie Rybnickiej"
W piątki w godz. 15.00-17.00 
w siedzibie naszej redakcji 

/Rynek 12a (oficyna), tel. 28-825/ 
dyżuruje prawnik, udzielający 

bezpłatnie porad

100,3 MHz

D zia ł R eklam y i P rom ocji 
Racibórz, Pl. Dworcowy 16 
te l./fa x  (0 -3 6 )  15-45-8 2 

Rybnik, Rynek 6 
te l.  ( 0 - 3 6 )  2 3 -9 7 5

Redakcja radia 
tel. (0 -3 6 ) 15-42-21 

(0 -3 6 ) 15-42-22

W r a z i e  p o t r z e b y
TELEFONY ALARMOWE 

POG. RATUNKOWE: 999, 23-666 
STRAŻ POŻARNA: 998, 22-277 
POLICJA: 997, 21-091
STRAŻ MIEJSKA: 27-254 w godz. 6.00-22.00 
POG. WETERYNARYJNE: 22-461 
POG. GAZOWE: 23-419 
POG. ENERGETYCZNE: 210-71
POG. WODNO-KANALIZACYJNE: 236-81, 261-92, 266-47 
POG. KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ - DYSPOZYTOR: 21-820 
POG. CIEPŁOWNICZE: 249-56, 246-45 
POMOC DROGOWA: 27-569
WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE: 26-599 
POGOTOWIE RATUNKOWE KOLEJOWE: 22-638 
POGOTOWIE RATOWNICTWA GÓRNICZEGO: 55-12-89 
POGOTOWIE ZIMOWE: 21-233 
MIEJSKI OŚRODEK DYSPOZYCYJNY: 21-000

TELEFONICZNE SŁUŻBY INFORMACYJNE 
INFORMACJA: PKS 22-242, PKP 23-009, WPK 21-820 
INFORMACJA O NUMERACH TELEFONÓW: 913 
NADAWANIE TELEGRAMÓW: 900, 905 
ZAMAWIANIE ROZMÓW MIĘDZYMIASTOWYCH: 900 
BUDZENIE TELEFONICZNE: 900 
ZEGARYNKA: 926
INFORMACJA I REKLAMACJA MIĘDZYMIASTOWA:909 
ZAMAWIANIE ROZMÓW MIĘDZYNARODOWYCH: 901 
POSTÓJ TAXI: 236-60, 286-60 
RADIO TAXI: 27-000
POSTÓJ TAXI BAGAŻOWYCH: ul. Młyńska, tel. 23-561 
Hasło "KRYZYS" - sobotnio-niedzielne, całodobowe dyżury 
psychologów: 26-876 /izba przyjęć szpitala psychiatrycznego, ul. 
Gliwicka 33/
NOCNY DYŻUR APTEK:od 7 do 13 kwietnia,
Apteka Zdrowie, ul. Kościuszki 64, tel. 26-626, 44-200 Rybnik

EKSPRESS  
Rybnik, Reja 2 FUJICOLOR

Wywoływanie negatywów w procesie C-41 i wykonywanie 
odbitek w ośmiu formatach. Terminy od 1 do 24 godzin.

4 zdjęcia paszportowe - tylko 50 tys zł,-

"Dziś fotografujesz  -  dziś masz zdjęcia "

Z a k ła d  P o g r z e b o w y

ORCUS®
/Charon/

Kompleksowe usługi pogrzebowe 
Międzynarodowy przewóz zmarłych

mgr Zofia Zając
Rybnik, Wodzisławska 11, tel. /036/ 23638

Środowa Giełda Cenowa
Mięso sch ab

w olow e
extra

szynka wp. 
gotow ana śląska

PIOTROWSKI 8.64 8,78 13,11 7,02
Jastef, Raciborska 22 8,60 9,00 12,60 6,65
TARG 8 ,4 0 -8 ,8 0 8 ,8 0 -9 ,5 0 12,80-13,00 6 ,9 0 -7 ,1 0

Owoce/Warzywa cytryny pomarańcze marchewka ziemniaki

R a c ib o rsk a  15 2,60 2,70 1,00 1,11
M iejska 2 3,00 3,20 1,20 1,20
TARG 3,50 2 ,2 0 -2 ,5 0 1,00- 1,20 1,00

Spożywcze m asło 
200 g cukier jajko m ąka

R y n k o w y 1,60 1,70 0,22 1,00

J a n  N o g a 2 2 7 g - 1,65 1,65 0 ,20 1,00

TA R G 1,60 1,60 0 ,1 5 -0 ,2 0 0 ,8 3 -0 ,9 7

Waluty 100
dolarów

100
m arek

100 koron 
czeskich

100 franków 
francuskich

P e w e x  d u ż y 231,00\234,00 168,00\ 169,50 8,85\9,00 47,50\48,80

Delikatesy, ul. Miejska 232,00\235,00 168,00\169,50 8,85\9,00 48,00\ 48,70
G allux, R y n ek 232,00\235,00 168,00\ 169,50 8,80\8,95 47,50\ 48,50
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Do obdzielenia 
jest wielu...

 Żużel
Sukces w Łodzi

Oby tak dalej...
Żużel"Założenie klubu sportowego jest 

bardzo proste - mówi przewodniczący 
Komisji Kultury Fizycznej i Sportu 
Rady Miasta Lech Kowalski. Trzeba 
tylko skrzyknąć 15 zainteresowanych 
osób i ta liczba wystarcza, by utworzyć 
stowarzyszenie. Gorzej z jego finanso
waniem, bez którego nie jest możliwa 
żadna działalność".

Przekonali się o tym działacze spo
rtowi w początku lat 90., kiedy stru
mień państwowych pieniędzy zaczął 
wysychać i działalność nawet dużych, 
bogatych dotąd klubów stanęła 
pod znakiem zapytania. A co do
piero mówić o szeroko rozumia
nej kulturze fizycznej, w tym 
przede wszystkim wśród dzieci i 
młodzieży.

W Rybniku, zgodnie zresztą z 
zadaniami statutowymi, miasto 
postanowiło uratować ze sportu 
młodzieżowego co się tylko 
dało. “A było co ratować" -  
mówi L. Kowalski. Z inicjatywy 
Komisji Kultury Fizycznej i 
Sportu postanowiono powołać 
miejski klub, który wziąłby pod 
swoje skrzydła sport przede 
wszystkim dziecięcy i młodzie
żowy. W skład Rybnickiego 
Młodzieżowego Klubu Sporto
wego weszła dziewczęca koszy
kówka, siatkówka chłopców, 
szachy, szermierka i lekkoatlety
ka. Oczywiście miasto nigdy nie 
ograniczało swojej pomocy tylko 
do finansowania powołanego 
przez siebie klubu.

Żeby młodzież mogła zaistnieć 
w klubie, musi zostać wcześniej 
wyselekcjonowana w szkołach.
Pewne środki idą więc na sport 
szkolny - pozalekcyjne zajęcia 
sportowe, SKS, a także na sprzęt spo
rtowy.

Dotacje otrzymują wszystkie kluby 
działające w mieście, a także jednostki 
zajmujące się rekreacją i turystyką, 
choć, co oczywiste, priorytetowo trak
towany jest młodzieżowy sport kwalifi
kowany, w tym najwięcej środków 
przeznacza się na RMKS.

Jak to zazwyczaj bywa, są zadowole
ni i mniej zadowoleni. Do tych ostat
nich należą kluby spoza RMKS-u, sku
piające również przede wszystkim mło
dych zawodników, jak np. Miejski Ko
szykarski Klub Sportowy. Powstał on 
na bazie klubu policyjnego i, jak twier
dzą miejscy działacze sportowi, ma 
dzięki temu bardzo dobre warunki do 
pracy. Choćby nieodpłatne korzystanie

c.d. ze strony 1
arcymistrzyni, który jest tuż, tuż, bo 
spełniła już wszystkie warunki. To 
tylko kwestia formalnego przyznania 
tego najwyższego w szachach tytułu. 
Monika uważa, że oprócz dobrego 
przygotowania, pomogła jej wyjąt
kowa dyspozycja psychiczna i trochę 
szczęście. Ze w szystkich znaków 
Zodiaku to właśnie Baran ma naj
mniej zahamowań i kompleksów, nie 
zniechęcają go niepowodzenia, nie 
ma w nich żadnego udawania. Cała 
Monika, cała ona.

To ojciec wziął na siebie denerwo
wanie się w czasie gry córki. Teraz 
zresztą nie jeździ już z nią na zawo
dy. Co nie znaczy, że jest mniej emo
cjonalnie zaangażowany. To on wno
si do pokoju, w którym rozmawiamy, 
ostatnie trofeum , główną nagrodę 
turnieju - Puchar Nobla. To on za
biega o sprawy materialne, które w 
tym sporcie, gdzie turnieje w róż
nych miastach i krajach trwają po 2- 
3 tygodnie, są szczególnie ważne.

z sali w komendzie policji. Należy 
podziwiać pasję, z jaką animatorzy 
chłopięcej koszykówki w MKKS-ie 
wykonują swoją pracę, ale na podział 
środków patrzą przez pryzmat tylko 
swojej dyscypliny, a przecież do obdzielenia

obdzielenia jest wielu. Miasto nie może 
zgodzić się na dodatkowe dotacje na 
konkretne turnieje koszykówki organi
zowane przez MKKS, bo poszczególne 
szkoły, które w nich uczestniczą, otrzy
m ują już miejskie dotacje na działal
ność SZS-ów i pozaszkolne zajęcia 
sportowe. Dodatkowe pieniądze byłyby 
ukrytym finansowaniem MKKS-u, co 
byłoby nie fair w stosunku do pozosta
łych klubów.

Członkowie Komisji Kultury Fizycz
nej i Sportu przed budowaniem budże
tu zbierają informacje o poszczegól
nych klubach i ich potrzebach, biorąc 
pod uwagę specyfikę dyscypliny. Ko
misja ma wpływ na podział środków, 
dotację przyznaje w końcu Komisja Fi
nansów wspólnie z Zarządem Miasta.

Monika jest zawodniczką Rybnickie
go Młodzieżowego Klubu Sportowe
go i miasto może być z niej dumne. 
Dlatego poruszył sprawę finansowa
nia sekcji szachowej na spotkaniu 
sportowców z prezydentem Mako
szem. Piotr Bobrowski uważa, i to 
nie dlatego, że je s t ojcem Moniki, 
ale dlatego, że Rybnik stał się za 
sprawą i innych zawodników stolicą 
młodych polskich szachów, że na 
dotacje trzeba sobie zapracować tyl
ko wynikami sportowymi. A szachi
ści je mają... Wyjściem optymalnym 
jest sponsoring, którego przykład dał 
Powszechny Bank Kredytowy, fun
dując koleżance Moniki, również fi
nalistce M istrzostw  Polski, Iwecie 
Radziewicz z “Polonii” W arszawa 
roczne stypendium.

Wydaje się, że w naszym mieście 
firm y powinny targować się o 
m ożliwości sponsorow ania Mi
strzyni Polski M oniki Bobrow
skiej. Jak będzie - zobaczymy...

Kluby chciałyby mieć w Komisji Kul
tury Fizycznej swoich przedstawicieli, 
ale wtedy zachodzi obawa, że spory o 
pieniądze przysłoniłyby wszystko inne. 
Dlatego lepiej, gdy pracują w niej lu
dzie stojący trochę z boku, obiektywni, 

potrafiący patrzeć szerzej 
niż na jedną tylko dyscypli
nę czy dział. Lech Kowal
ski uważa, że skład komisji 
jest wyjątkowo kompetent
ny: są w niej znawcy sportu 
szkolnego, wyczynowego, 
rekreacji, a także osoba po
trafiąca promować kulturę 
fizyczną i sport w mediach. 
Lech Kowalski podkreśla 
wyjątkowy reżim, jeśli cho
dzi o rozliczanie się 
RMKS-u z otrzymanych 
środków. Uważa, że inne 
kluby chętnie do RMKS-u 
by wstąpiły, ale wolałyby 
rozliczanie się traktować 
mniej rygorystycznie.

W każdym razie nie moż
na twierdzić, że dzieci nale
żące do RMKS-u są bar
dziej uprzywilejowane, 
skoro 75 proc. tegoroczne
go budżetu na zadania wła
sne kultury fizycznej prze
znaczone jest na dzieci i 
młodzież w ogóle. Przyjęto 
ponadto politykę wyrówny
wania szans; w tegorocz
nym budżecie dotację dla 

RMKS-u zwiększono tylko o 20 proc., 
zaś dla MKKS-u o ponad 150 proc. 
Generalnie postawiono na rozwój spo
rtu dzieci i młodzieży i stworzenie ta
kich warunków, by jak największa licz
ba młodzieży mogła uprawiać jakąś 
dyscyplinę sportową w sposób zorgani
zowany. Istnieje wtedy szansa, że 
wśród paru setek sprawnych ruchowo 
dzieciaków pojawią się ci naprawdę 
utalentowani. I że ktoś ich zauważy... 
Bo tak naprawdę wszystko zależy od 
ludzi. Jeżeli jakaś dyscyplina trafi na 
pasjonata, trenera czy działacza, można 
być pewnym, że będą wyniki. Ale tre
ner, by wybrać najlepszych, musi dys
ponować szeroką bazą. I tworzenie tej 
bazy jest zadaniem miasta.

W środę, 29 marca w Szkole Pod
stawowej nr 13 odbyły się zawody 
szachowe uczniów szkół podstawo
wych o tytuł drużynowego i indywi
dualnego mistrza dzielnicy Chwałowi
ce. Wszystkie szkoły wystawiły nadspo
dziewanie liczne reprezentacje: SP nr 13

W minioną niedzielę na polskich torach 
odbyły się spotkania pierwszej ligowej 
kolejki. Występujący w II lidze żużlow
cy Rybnickiego Klubu Motorowego 
zmierzyli się w Łodzi z debiutującą w 
rozgrywkach drużyną “JAG Speedway”. 
Rybniczanie rozpoczęli batalię o awans do 
ekstraklasy bardzo udanie. W wyjazdo
wym meczu zwyciężyli 48 : 42. Punkty 
dla RKM-u zdobyli: P. Vandirek - 10, 
K. Fliegert - 0, D. Fliegert - 13, A. Mu
siolik - 5, A. Skupień - 8, P. Sobczyk - 2, 
E. Sosna - 4, E. Tudzież - 6.

Już w pierwszym wyścigu tych zawo
dów doszło do zderzenia trzech zawo
dników: Vandirka, K. Fliegerta i Lisa. 
W wyniku tego wypadku K. Fliegert do
znał złamania kości pięty prawej nogi. 
Kontuzja ta uniemożliwia temu zawo
dnikowi występy na torze przez okres 
przynajmniej 2 miesięcy. Strata Krzy
sztofa Fliegerta w ważnych, początko
wych spotkaniach ligowych jest bardzo 
dotkliwa dla drużyny. Pozostający w re
zerwie żużlowcy nie prezentują bowiem 
poziomu sportowego kontuzjowanego 
zawodnika.

W zespole łódzkim wystąpił doskona
le znany żużlowym kibicom Ameryka-

W dzisiejszym odcinku przedstawia
my kolejne rodzaje rozgrywek na torach 
żużlowych.
1. Młodzieżowe Drużynowe Mistrzo
stwa Polski /MDMP/.
Zawody te rozgrywane są jako 16-biego
we czwórmecze. Nie wszystkie polskie 
zespoły biorą udział w tej formie rozgry
wek. Drużyna zgłoszona do MDMP 
musi bowiem liczyć przynajmniej 4 za
wodników młodzieżowych /w wieku do 
21 lat/. Niektóre kluby nie posiadają tylu 
młodzieżowców. Przed sezonem Głów
na Komisja Sportu Żużlowego /GKSŻ/ 
dokonuje podziału zgłoszonych drużyn 
na 4 grupy. W każdej grupie występują 4 
zespoły. Na torze każdej z drużyn 
odbywa się jeden eliminacyjny czwór
mecz 16 biegowy.

Po zakończeniu rozgrywek w grupach 
zwycięzcy grup spotykają się w czwór-

Klasyfikacja indywidualna: mistrzem 
Chwałowic wśród chłopców został Krzy
sztof Wysocki /komplet 7 p/, SP 13; 2. 
miejsce: Mariusz Zimoląg, SP 13, 5,5 p; 
3. Adam Skowron, SP 13, 5 p; 4. Grze
gorz Wieszala, SP 13, 5 p; 5. Krystian 
Setla, SP 35, 5 p. Mistrzynią Chwałowic 
wśród dziewcząt została Elżbieta Janiszyn

nin Sam Ermolenko. Był on najlepszym 
zawodnikiem na torze. Wygrał wszyst
kie swoje wyścigi. Było to jednak zbyt 
mało, aby gospodarze mogli sprostać 
bardzo odważnie i ambitnie jeżdżącym 
rybniczanom. Najlepiej w drużynie 
RKM-u pojechał Dariusz Fliegert - 
zdobył 13 punktów. Antoni Skupień 
wywalczył 8 punktów, ale w swoich 
dwóch pierwszych startach miał kłopoty 
z motocyklem i punktów w tych wyści
gach nie zdobył.

Podopieczni Jerzego Gryta wypadli 
w inauguracyjnych zawodach bardzo 
dobrze. Oby tylko nadal szczęście 
sprzyjało.

W najbliższą niedzielę, 9 kwietnia o 
godzinie 15.00 RKM spotka się na wła
snym torze z zespołem “CemWap-u” 
Opole. Goście zapowiadają udział Niko
łaja Kokina, a gospodarze - Petra Van
dirka. Mecz zapowiada się atrakcyjnie, 
a kibice będą mogli przed zawodami zo
baczyć prawdziwego rekina - maskotkę 
rybnickiej drużyny, którą zaprezentują 
najmłodsi członkowie “Speedway Fan-
Clubu”.

meczu finałowym. Finał odbywa się za
wsze na torze jednego z finalistów. Za
wody finałowe różnią się od turniejów 
eliminacyjnych tym, że składają się z 20 
wyścigów. Po zakończeniu 16. biegu 
przeprowadza się klasyfikację zawodni
ków w drużynach według liczby zdoby
tych punktów. W biegu 17. /podobnie 
jak w rozgrywkach Drużynowego Pu
charu Polski/ startują zawodnicy sklasy
fikowani w drużynach na 4. miejscu, w 
biegu 18. - na 3. miejscu, w biegu 19. - 
na 2. miejscu, a najlepsi w ostatnim, 20. 
wyścigu. Klasyfikację końcową w finale 
MDMP ustala się sumując punkty zdo
byte przez zespoły w biegach od 1. do 
20. Zwycięzca zawodów finałowych 
zdobywa tytuł Młodzieżowego Druży
nowego Mistrza Polski.
2. Mistrzostwa Polski Par Klubowych 
/MPPK/. W zawodach tych każdy klub 
może wystawić tylko jedną parę zawo
dników. Każda para może być uzupeł
niona rezerwowym zawodnikiem mło
dzieżowym reprezentującym ten sam 
klub. MPPK rozgrywane są dwustopnio
wo - eliminacje i finał. W turniejach eli
minacyjnych startuje po 6 drużyn /wtedy 
zawo dy składają się z 15 wyścigów/ lub 
7 drużyn /zawody 21-biegowe/. W fina
le startuje 7 par. W wyścigach zawodni
cy startują parami - “każda para z każ
dą “. Końcową klasyfikację ustala się 
szeregując pary według liczby zdoby
tych przez nie punktów. Zwycięzcy tur
nieju finałowego zdobywają tytuł Mi
strza Polski Par Klubowych.
3. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski 
Par Klubowych /MMPPK/. Zawody te 
rozgrywane są według tych samych za
sad, co MPPK. Mogą w nich startować 
jedynie zawodnicy młodzieżowi. P.S.

Janiszyn, SP 13, 6 p; 2. miejsce: Michalina 
Gajewska, SP 13,5 p; 3. M arzena 
Śpiewka, SP 35,4 p; Aleksandra Bula,
SP 35, 3,5 p; Anna Łapa, SP 35, 3 p.

Krystian Hasiński, sędziujący zawo
dy z ramienia sekcji szachowej Domu 
Kultury w Chwałowicach, był bardzo 
zadowolony zarówno z poziomu, jak i 
frekwencji uczniów w zawodach. Na
grody książkowe dla najlepszych ufun
dowała kopalnia “Chwałowice”. Impre
zą godna polecenia na lata następne!

/gw/W.R.

- 15 osób, SP nr 14 - 15 osób, SP nr 35 - 
13 osób.

Zmagania nad sza
chownicami trwały 
ponad trzy godziny.
Znakomicie spisali się 
reprezentanci SP nr 
13, którzy osiągnęli 
dużą przewagę nad 
zespołami pozosta
łych szkół, zdobywa
jąc ogółem 51 punk
tów i tytuł drużyno
wego mistrza Chwa
łowic. Efektowną 
okrasą sukcesu jest 
puchar ufundowany 
przez KWK “Chwa
łowice”. SP nr 35 za
jęła drugie miejsce /
37,5 p/, SP nr 14 - 
trzecie /32,5 p/.

Pojedynek na szczycie: Krzysztof Wysocki z Michaliną 
Gajewską; kibicuje Elżbieta Janiszyn, mistrzyni Śląska 
juniorek
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Siatkarze RMKS-u w czasie zajęć w sali MOSiR-u 
przy ul. Powstańców. Zdj.: kas

W.R.

Monika Bobrowska 
szachową Mistrzynią Polski

Uczniowskie mistrzostwa 
Chwałowic w szachach

PIOTR SZWEDA

Żużlowe ABC

Poznajemy regulamin
/V /

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Zdjęcie 
z albumu czytelników

FUJICOLOR

Zapraszamy na
szych Czytelników 
do wspólnego oglą
dania zdjęć. Wy
starczy przyjść do 
redakcji z cieka
wym zdjęciem, 
które po skopiowa
niu natychmiast 
zwrócimy. /Można 
też wrzucić je do 
naszych "żółtych 
skrzynek"/. A utora  
n a jsy m p a ty c zn ie j
sz eg o  lub n a jb a r
d ziej ” o d ja zd o w e
go" z d ję c ia  firm a  
" E K S P R E S  
F U JI”, R ybnik , ul. 
R eja  2 n a g ro d z i 
bezp łatnym  w yw o
ła n iem  i w y k o n a
niem  odbitek  z rol
ki film u.

Koty chadzają własnymi wiadrami? Zdj.: Ludmiła Pojda

Wśród autorów 
prawidłowych 

rozwiązań 
rozlosujemy 

2 bony towarowe 
po 20 zł

(200 tys. zł) każdy, 
ufundowane 

przez firmową 
hurtownię wędlin, 

mięsa i drobiu 
w Rybniku, 

przy ul. Żorskiej 2a 
(dawne

Zakłady Mięsne)

Za rozwiązanie łamigłówki z nr 11 nagrodę otrzymuje: Danuta 
Warzeszka, ul. Rymera 6/24, 44-310 Wodzisław Śl.
Poziomo: A/ “szereg” władzy, B/ włada zakochanym, C/ lepszy 
niż węgiel, D/ publiczna lub harcerska, E/ do parzenia, F/ imię, 
które przeczytasz również wspak, G/ może być też bojowy, H/ 
z hasłem w herbie, I/ bywa prywatna, J/ zmysł gustu 
Pionowo: 1/ dziennikarski ptak, 2/ buduje, 3/ ma odchyły, 4/ 
czasem rogata w człowieku, 5/ zwierzę z wieńcem, 6/ w kości, 
7/ szkoda go /i czasu/, 8/ betonowy pod ziemią, 9/ siostra biedy, 
10/ sejmowa gadanina
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie po upo
rządkowaniu liter wg szyfru: A-8, B-4, J-8, D-6, B-10, F-8, B-9, 
G-5; F-5, I-5, C-4, E-10; C-6, B-7, H-5, G-6, B-10, J-8; G-3, C- 
2, B-6, G-6, A-3, A-10, E-1, B-4
Na rozwiązanie wraz z kuponem czekamy 10 dni od daty ukaza
nia się numeru. Rozwiązania prosimy przesłać na kartkach po
cztowych na nasz adres, lub wrzucać do naszej “żółtej skrzynki”/ 
Kościuszki 54 lub Korfantego 3/.
Nagrody za rozwiązanie krzyżówki nr 12 z hasłem “Szczery 
wzroku nie ukrywa” otrzymują: Olga Hejmo, ul. Kowalczyka 
16c, 44-200 Rybnik oraz A. H. Olesiowie, ul. Kościuszki 45a/25, 
44-200 Rybnik.

Nagrody do odebrania w redakcji przez miesiąc 
od daty ogłoszenia nazwiska zwycięzcy.

Pod znakami zodiaku
BARAN - 21.03. - 20.04. - Twoja cierpliwość zostanie wystawiona na wielką próbą. Jeżeli 
chcesz wyjść z opresji z honorem, póki co pohamuj j ęzyk. Na twarde obstawanie przy swoim 
zdaniu też przyjdzie czas.
BYK- 21.04. - 20.05. - Wiosenne osłabienie wyraźnie da Ci się we znaki. Jeżeli to możliwe, 
przełóż ważniejsze sprawy na następny tydzień, bo teraz efektywność Towich działań będzie 
bardzo niewielka.
BLIŹNIĘTA - 21.05. - 21.06. - Okoliczności sprawią, że staniesz się wyrazicielem interesów 
większej grupy ludzi. Będzie to dla Ciebie ważne - i pierwsze tego rodzaju - doświadczenie, 
zakończone całkowitym sukcesem.
RAK - 22.06. - 22.07. - Mogą się pojawić trudności z porozumieniem się z partnerami, a to za 
sprawą Twojej zbytniej impulsywności. Przejrzyj jeszcze raz na spokojnie podsuniętą Ci do 
podpisu umowę  i wspólnie omówcie wątpliwości.
LEW- 23.07. - 23.08. - Właśnie ten tydzień może być początkiem całego pasma sukcesów. 
Uważaj tylko by gwałtowna zmiana nastroju, jakiej ulegniesz, nie wpłynęła na zerwanie nie
zbyt jeszcze silnych więzów z osobą, której wiele możesz w przyszłości zawdzięczać.
PANNA - 24.08. -22.09. - Innymi oczami spojrzysz na swoich zwierzchników, partnera i zna
jomych. Będzie to wynikiem przemyśleń, do których zmusi Cię incydent, który, choć z pozoru 
blahy, wywarł na Tobie duże wrażenie. Wnioski będą nadspodziewanie optymistyczne.
WAGA - 23.09. - 23.10. - Jeżeli masz coś ważnego do zrobienia, zrób to jak najszybciej. Two

ja aktywność intelektualna jest u szczytu, po tym okresie może już się tylko obniżać. Nie wyma
gaj wtedy od siebie zbyt wiele, swój plan wykonałeś.
SKORPION - 24.10. - 22.11. - Intuicyjnie wyczujesz niebezpieczeństwo, jakie grozi Ci ze stro
ny podstępnie deklarujących dobrą wolę ludzi. Jeżeli odpowiednio zareagujesz, unikniesz 
wciągnięcia Cię w niezbyt legalne i ryzykowne interesy.
STRZELEC - 23.11.- 21.12. - Szansa na wyjście z pognębiającego dołka i pomyślne zakoń
czenie przerwanego w połowie przedsięwzięcia. Na szczęście wspólnicy wierzyli, że się ock
niesz, i zaangażują się w nie na równi z Tobą.
KOZIOROŻEC - 22.12. - 20.01. - Nie wiadomo czy to podróż, którą odbędziesz, czy też po
znana w czasie jej trwania osoba podziała na Ciebie tak odświeżająco. W każdym razie wstą
pią w Ciebie nowe siły i entuzjazm, wart wykorzystania w jakimś zbożnym celu.
WODNIK- 21.01. - 19.03. - Zostaniesz postawiony przed sytuacją wymagającą ruchliwości, 
wyobraźni i odwagi w podejmowaniu decyzji. Jeżeli nie będziesz się oglądał na to czy coś 
uchodzi czy nie, możesz wygrać wielką szansę.
RYBY- 20.02. - 20.03. - Dobrze zaplanuj działania zawodowe, by móc wygospodarować parę 
chwil na odpoczynek. A będzie Ci on potrzebny, by pokonać piętrzące się trudności.

R Ó Ż O W a  Fatałachy z naszej szafy

a l t e r n a t y w a  może stać się elementem bardzo ożywczym

Zastanawiam się nieraz jak działa w 
świecie mody mechanizm lanso
wania kolorów. W jednym sezo
nie, jak np. ubiegłego lata, mod
ny był granat, jesienią i zimą w 
wielu kolekcjach pojawiły się 
dawno nie widziane brązy.
Czy to jakiś boss zarzą
dza - od jutra nosimy  
fiolety, czy po prostu  
tak jakoś wynika to 
samo z siebie?

W każdym razie, jakie 
by te mechanizmy nie 
były, już dziś wypatrujcie 
na sklepowych półkach 
różu. Skojarzenie z tym 
kolorem nie zawsze mamy 
dobre: bo to przecież banal
ne i pretensjonalne, cukierko
we, kiczowate, ale przecież i 
kobiece, radosne. Po monotonii ekolo
gicznych beżów, ten wykpiwany różyk

Ostry róż, tzw. shoking pink, przewi
ja się w tzw. stylu modern, gdzie jest 

równouprawniony z czerwie
nią, zielenią, turkusem czy 
pomarańczowym. W stylu 
zmysłowym róż jest wyra
źnie przypudrowany, w stylu 
eleganckim róż jest... ele
gancki, czyli np. do czarnej 
sukienki nosi się różowe do
datki.

 Hasło “włóż róż”, choć 
brzmi bardzo kategorycz
nie, nie obowiązuje oczy
wiście wszystkich. Przy tak 
wielkiej różnorodności w 
aktualnej modzie, jest ha
słem alternatywnym.

Wróżka

Musicie uwierzyć na sło
wo, że ten króciutki w stylu chanelow
skim żakiecik jest w oryginale różowy

STEMPEL MARKET
P A P I R U S
P i e c z ą t k i
RYBNIK, UL GLIWICKA 4 tel. 22013

5 minut 
łamania głowy

Ilustracje różnią się w 8 miejscach. Znajdź różnice.
Wśród czytelników, którzy w ciągu 10 dni od daty ukazania się numeru nadeślą prawidło
we rozwiązanie łamigłówki, wylosowana zostanie nagroda ufundowana przez sklep “PAPI
RUS” /ul. Gliwicka 4/. Jej zdobywca po odebraniu w naszej redakcji specjalnego kuponu 
będzie mógł złożyć w “Papirusie” zlecenie bezpłatnego wykonania stu kolorowych wizy
tówek lub dwóch automatów samotuszujących.
Rozwiązania prosimy przesłać na kartkach pocztowych na nasz adres, lub wrzucać do naszej 
“żółtej skrzynki” /Kościuszki 54 lub Korfantego 3/

Szanuj
zielyń

Z wielkom ciekawościom przeczyta
ła cołko nasza fam ilijo co napisoł 
Bartek F. o ekologii /nr 11 “Gazety 
Rybnickiej”/. Jak dycko po swaczynie 
zaczli my na tyn tymat dyskutierować. 
Wedle nos, manifestacyjo na między
narodowy Dzień Ziemi to już jest coś, 
ale niywiela. Ło dobro natury musi 
dbać niy ino organizacyjo na rzecz 
środowiska. Kożdy, łod małego do sta
rego, musi spokopić, że natura to jest 
tyż nasze życie. Dużo sie po prowdzie 
godo i pisze ło tym, ale ludzie to smo
łom, zocniyjszo jest gonitwa za pinion
dzami. Miyszkomy ze starzykami na 
blokach. Pora lot tymu posadziyli my z 
chopcami z placu 13 drzewek. Wszyst
ke diobli wziyny, ostały sie ino dwa. 
Podjedzie niyjedyn panoczek wyglan
cowanym mercym pod blok i choć mo 
wyflostrowany chodnik ino pora kro
ków dali, wali prosto bez trownik. Jeź
dzić łon umi, ale chodzić jak sie noleż
y  by sie musioł nauczyć. Boł przed  

blokym cymyntowy baniok z kwiotka
mi. Keryś mazok niy dość, że wjechoł 
kołami na trowa, to jeszcze baniok 
przewrocioł, co go ani niy ziombiyło 
ani parzyło.
Matki siedzom na placu i tak zawziyń
cie łosprowiajom, że jakby pieron w 
drzewo wele nich piznoł, to by nic niy 
słyszały. Kludzom jałowe godki ło bele 
czym i ło bele kim. Jak to boły na by
zuchu w rajchu, jak i tam porzondek 
wszyndzie, wiela tam kwiotków i piyk
nych trowników. Wajo  jedna przez 
drugo, ja k i to u nos garus, maras i 
ciaprajstwo. Żodno jednak sie niy 
podziwo na swoje dziecka, kere w cza
sie ich klachanio rozciepujom z hasio
ka po trowniku papendekle i inksze 
klamory. Łoński rok jedyn mały szko
lorz połomoł i powyrywoł dziepro co 
posadzone krzoki, kere ale już piyknie 
zakwitły. Starzyk pokozali to jego łoj
cu, a tyn ino pokiwoł głowom i padoł, 
że isto teroz som dziecka take niy do
bre. I szlus!! Wele nos mioł łon kupić 
za synkowe kapsowe nowe krzoki i 
snim dokupy je  wsadzić w ziymia. Jak
by bajtel sie przy kopaniu urobiol, to 
możno by spamiyntoł, że zielyni niy 
śmi sie niszczyć.
Dziołszki rade targajom wszystko, co 
mo kwiotki. Targajom bele kaj i przy
noszom puket swoji mamie. Mama sie 
raduje, że j i  cera fest pszaje, pogła
szcze jom  i pochwoli. A czymu ta do
bro mama niy wyślimaczy tyj dobryj 
cerze, że tak sie niy robi. Kwiotki w 
blumwazie chneda łoblecom, a w par
ku kwitły dlo uciechy wszystkich.
Jo sie bez tóż pytom, czy ino dziecka i 
młodzież mo sie nauczyć szacunku do 
natury i do czystości środowiska?! A 
kery by sie łopowożoł jakimuś spasio
nymu pachołowi, możno jeszcze na
pranymu, rynka przytrzymać, zanim 
złomie drzewo? Jak sie niy mo kung
fu  łobcykane, to lepi dać sie pokój. 
Starka ino roz sie łopowyżli upomnieć 
dwóch harcerzy w mundurkach żeby 
niy deptali po świyżo zasiotym trowni
ku. Dowiedzieli sie, że som starom he
ksom i majom p... trzymać. Starki ło 
mało niy rozerwało, bo sama boła in
struktorym w harcerstwie i po dzisiok 
pamiynto punkt w prawie harcerskim 
ło poszanowaniu przyrody.
Jakbych tak zaczon wymiyniać za ra
jom  wszystke grzychy starych i mło
dych przeciw naturze i środowisku, to 
by w “Gazecie Rybnickiej” placu za
brakło.

Edek,

NASZ ADRES: 44-200 Rybnik  
R ynek 12a (oficyna) 
Skrytka pocztow a 96 

tel./fax 28-825  
Biuro czynne 9.00 - 17.00
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