
Dni Promocji Zdrowia 
w  Rybniku

Terenowa Stacja Sanitarno-Epidem
iologiczna w Rybniku organizuje w 

dniach od 24 do 26 kwietnia br. w sali 
Cechu Rzemiosł Różnych przy ul. 
Wysokiej “RYBNICKIE DNI PRO
MOCJI ZDROWIA”. Z tej okazji zo
stanie wygłoszony cykl wykładów 
znanych rybnickich lekarzy:

* 24 kwietnia, godz. 11.00 - dr Hanna 
SĄSIADEK o cukrzycy,
* 25 kwietnia, godz. 11.00 - dr Józef 
MEISEL o schorzeniach serca,
* 25 kwietnia, godz. 16.30 - dr Stanisław 
WENCELIS o zagrożeniach narko
manią i chorobą AIDS,
* 26 kwietnia, godz. 11.00 - dr Kazimierz 
NOWAK o chorobach nowotworo
wych,
* 26 kwietnia, godz. 16.30 - dr Józef 
LEŚNIAK o osteoporozie.

Każdy z wykładów będzie uzupeł
niony pokazem ćwiczeń rehabilitacyj
nych związanych z omawianą jednost
ką chorobową. Omówione będą rów
nież sposoby żywienia pomocne w za
pobieganiu chorobom.

Młodzież Technikum Gastronomicz
nego przygotuje odpowiednie menu, a 
promocja zdrowej żywności zostanie 
połączona z jej degustacją. Na miejscu 
będzie możliwość dokonania zakupu 
zdrowej żywności i kosmetyków z 
firm: “Despol”, “Ogrodnik”, "D i M" 
i “Rondo” z Rybnika oraz Zakładów 
Mleczarskich z Raciborza.

Wraz z rybnickim Sanepidem wszy
stkich zainteresowanych promocją 
zdrowia serdecznie zapraszamy do 
“okrąglaka” przy ulicy Wysokiej w 
Rybniku.
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Nowe “czerwone” autobusy
Z dniem 1 maja cała komunikacja 

miejska będzie obsługiwana przez 
nową samodzielną jednostkę.

Dotychczasowemu przewoźnikowi - 
jastrzębskiemu PKM-owi do obsługi 
pozostaną tylko linie, które swym za
sięgiem wykraczają poza granice Ryb
nika tj. np. linia pośpieszna E3 do Ja
strzębia czy linia 594 do Wodzisławia 
przez Biertułtowy. Jak zapewnił wice
prezydent miasta Marian Adamczyk, 
zasadnicze zmiany, które dokonują się 
w komunikacji miejskiej, dotkną raczej 
sfery organizacyjnej. Dla potencjalnych 
pasażerów korzystających z “czerwo
nych” autobusów powinny one być nie
zauważalne, chociaż na pewno poprawi 
się wygoda i komfort jazdy, gdyż auto
busy ”Transgóru”, mają większą po
jemność i są nowocześniejsze.

Zdaniem M. Adamczyka sprawy 
związane z komunikacją miejską były 
przedmiotem wielu analiz. Na początku 
postawiono na wspólne działanie kilku 
gmin. Powołano Międzygminny Zwią
zek Komunikacyjny, który dobrze wy
pełniał swoje zadania. Miarą jego po
zytywnego działania jest chociażby 
fakt, że jako jedynemu ze związków na 
naszym terenie została mu przekazana

przez wojewodę część mienia dawnego 
WPK. Również wiele innych spraw do
czekało się w związku uporządkowa
nia. Jednak, jak zauważył M. Adam
czyk, nowa rzeczywistość wymaga 
podjęcia jeszcze bardziej radykalnych 
kroków. Pierwszy przykład takich dzia
łań widoczny jest w Żorach, gdzie pry
watne przedsiębiorstwo obsługuje linie 
miejskie. Teraz przyszła kolej na Ryb
nik. Systematycznie rezygnowano z 
usług PKM-u, zastępując obsługę wy
branych linii autobusami “Transgóru”, 
który z dniem 1 maja przejmie wszyst
kie rybnickie linie /poza linią 580 ob
sługiwaną przez PKS/. Nowy przewo
źnik dał już 10 nowych autobusów, a 
także obiecał kolejne 10 w najbliższej 
perspektywie. Silniki pozostałych auto
busów jeżdżących po rybnickich dro
gach będą sukcesywnie przerabiane na 
gaz. Komunikacja miejska utrzymuje 
się z wpływów z biletów oraz z dotacji, 
które pochodzą z budżetów poszcze
gólnych miast - członków związków 
komunikacyjnych. Rybnik w ubiegłym 
roku przeznaczył na ten cel 13 mld zł, 
w tym roku przewiduje się 18 mld zł 
/jest to największa składka w całym 
związku/. Nie można jednak powiedzieć

powiedzieć, żeby sposób wykorzystania tych 
pieniędzy w pełni zadowalał nasze mia
sto; nowych autobusów nie przybywa, 
niektóre starsze jeżdżą tylko dzięki 
temu, że nasi mechanicy dokonują cu
dów przy ich naprawie, a kierowcy 
przy kierowaniu nimi. Dlatego zdaniem 
M. Adamczyka miasta nie stać już na 
komfort dopłacania tak ogromnych 
sum. Wprost przeciwnie, trzeba zrobić 
wiele, aby gminna komunikacja stała 
się relatywnie tańsza. Miasto musi sa
modzielnie dźwigać ciężar wielu inwe
stycji, dlatego też należało zacząć robić 
oszczędności w wielu dotychczaso
wych działaniach, a takimi s ą  np. spra
wy związane z komunikacją. Następ
nym krokiem będzie najprawdopodob
niej wystąpienie Rybnika z Międzyg
minnego Związku Komunikacyjnego, 
które nastąpiłoby z dniem 1 stycznia 
1996 r. Wtedy też pojawiłyby się w na
szym mieście nowe wzory biletów. 
Występując ze związku będziemy 
chcieli przyjąć, a raczej przejąć po 
MZK, kilku urzędników, którzy zajmo
waliby się szeregiem spraw związanych 
z komunikacją w mieście: od zrealizo
wania wytyczonych kierunków strate
gicznych po zamawianie i sprawne roz
prowadzanie biletów. W związku z tym 
już teraz myśli się albo o utworzeniu

c.d. na stronie 3

SOS - to Ziemia woła ludzi...

Jakby Ruda godać umiała...
Jakby rzeka Ruda godać umiała, 
Swoi żale by opowiedziała,
A na zadane jej pytanie 
Tak odpowiedziałaby na nie...

Rudo, nasza rzeko stara 
Czamu tako brudno płyniesz?
Kajś tego marasu nazbiyrała? 
Godej, nim do Odry zapłyniesz,

Nazbiyrałach wody kalnej 
Hań pod Żorami.
Teraz płyną aż do morza 
Z tymi ściekami.

Moji rybki, żabki i raczki 
Wszystki mie opuściyły.
O to sie starejcie dziatki,
Żeby nazod wrociyły.

Moji dno i złoty pioseczek 
Czornym szlomym zamulyli. 
Kiedyś muszelki i dużo dziecek - 
Po nim se chodziyli.

W mojij czystej wodzie 
Wszyjscy sie kedyś kompali,
A na groblach przy piyknej

pogodzie
Fajnie sie opolali.

Moji brzegi som teraz popielate, 
Porosty i krzoczki usychajom,
A ptoczki skrzidlate 
Już mi tez nie gwizdajom.

O to was prosza moji ludkowie - 
Wiyncyj o mie dbejcie,
A w obawie o wasze zdrowie 
Ściekami mie nie zalywejcie.

Wasze oczy niech zaglondajom 
Z daleka i z bliska,
Czy wszyjscy przestrzygajom 
Ochrony Środowiska.

Wszystkich tych, co mie kalajom, 
Niech sztrofujom i karajom - 
Wtedy moji czyste wody 
Dodajom przyrodzie dużo urody.

Niech budujom łoczyszczalnie, 
Przybydzie zielyni.
Popłyna czysto, tak jako hań

downij,
Po piyknej Rybnickij Ziymi.

Od redakcji: autorem wiersza jest 
Ślązak Roku’94 Henryk Konsek, 
który napisał go specjalnie z 
okazji Dnia Ziemi.

Żywiołowy doping zgro
madzonej w Teatrze Ziemi 
Rybnickiej młodzieży towa
rzyszył finałowej rozgryw
ce konkursu wiedzy ekolo
gicznej EKO-Rybnik '9 5 , 
zorganizowanego przy  
współudziale miasta przez 
Koło Rybnickie Polskiego 
Klubu Ekologicznego z 
okazji przypadającego 22 
kwietnia DNIA ZIEMI.

Siedmioro finalistów wyłoniono pod
czas dwuetapowych pisemnych elimi
nacji, w których wzięło udział ponad 
130 uczniów rybnickich szkół podsta
wowych. Pytania dotykały tak wielu 
zagadnień związanych z ochroną śro
dowiska, że poprawne odpowiedzi na 
wszystkie świadczyłyby o naprawdę 
niezłej znajomości tematu.

Finał, zgodnie z założeniami organi
zatorów, przybrał formę quizu, tak aby 
problematyka ekologiczna trafiła do 
najszerszych kręgów młodzieży. Kon
kursowe jury: Hanna i Marian Dud
kowie z PKE, przewodnicząca Rady 
Miasta Urszula Szynol, kierująca

Wydziałem Ochrony 
Środowiska UM Ire
na Kułach oraz czło
nek Komisji Ekolo
gicznej RM Ryszard 
Sadanowicz oceniali 
wiadomości teoretycz
ne finalistów, najcie
kawszy pomysł na pla
kat oraz hasło proeko
logiczne, umiejętności 
naśladowania leśnych 
zwierząt czy sadzenie 
drzewa.

Najwięcej punktów 
oraz nagrodę w posta
ci roweru górskiego 
zdobył Janusz Pie
choczek /SP 17/, tuż 
za nim uplasował się 
kolega zwycięzcy z tej 
samej szkoły Seba
stian Chełminiacki 
nagrodzony plecakiem 
turystycznym, trzecia 
w finale konkursu Al
dona Bober /SP 8/ 
otrzymała dmuchany 
plastikowy ponton. 
Pozostała czwórka: 
Krzysztof Kopiec

c.d. na stronie 2

Laureaci konkursu ze zdobytymi nagrodami: (od pra
wej) zwycięzca Janusz Piechoczek, zdobywca II miej
sca Sebastian Chełminiacki i trzecia w finale Aldona 
Bober. Zdj.: Zb. Solarski
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Zarząd Miasta informuje
Z a r z ą d  M i a s t a  i n f o r m u j e

Zmiana czasu pracy Urzędu Miasta
Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta, w maju br. nastąpi 

zmiana czasu pracy pracowników Urzędu Miasta. I tak:
- dzień 2 maja br. / tj. wtorek/ jest dniem wolnym od pracy,
z wyjątkiem
1) Urzędu Stanu Cywilnego /praca w godz. od 7.30 do 14.00/ 

i Straży Miejskiej /praca w godz. od 6.00 do 22.00/.
2) Odpracowanie nastąpi dnia 6 maja br. 

tj. w sobotę w godz. 7.30 - 15.30.

SOS - to Ziemia woła ludzi...
c.d. ze strony 1

/SP 14/, Błażej Romanek /SP 4/, 
Ksymena Urbanek /SP 11/ i Karo
lina Białous /SP 8/ odebrali nagrody 
książkowe.

Każda inicjatywa, której celem jest 
edukacja ekologiczna m łodzieży, 
uświadomienie jej zagrożeń ekosy
stemu i możliwości ochrony środo
wiska, także przez nich samych, za
sługuje na uznanie. Jeżeli w świado
mości tych młodych ludzi zachowa 
się choćby część zagadnień poruszo
nych w trakcie trw ania konkursu,

organizatorzy mogą to sobie poczy
tać za sukces. Wiele takich konkur
sów trzeba jednak będzie zorganizo
wać, by szkoły podstawowe czy na
wet średnie opuszczali w pełni 
uświadomieni ekologicznie ludzie, 
którzy znają problemy ekologiczne 
własnego m iasta i m ożliwości ich 
rozwiązania.

Słowa piosenki, którą usłyszeliśmy 
na początku finału brzmiały: “SOS - 
to Ziemia woła ludzi” ... Przez Zie
mię każdy powinien rozumieć tę naj
bliższą sobie.

W.R.

PO LSK IE DR O G I
Pan Aleksander Lewiński urodził 

się w Taszkiencie, tam też urodziła 
się jego  m atka K leopa tra , córka 
Edmunda Lew ińskiego zesłanego 
na Syberię przez C zerw onych . 
Kleopatra Lewińska, choć nie zna
ła Polski, w paszporcie w rubryce 
“narodow ość” miała wpisane: Po
lka. Tak więc wychowany w Uzbe
kistanie A leksander polskość wy
niósł z dom u... Już jako  dorosły  
człow iek założył Polskie S tow a
rzyszenie K ulturalno-O św iatow e 
“ Ś w ietlica  P o lska” z s ied z ib ą  w 
T aszk iencie . W 1991 roku Ruch 
A postolatu Em igracyjnego /RAE/ 
naw iązał korespondencyjny kon
takt z panem A leksandrem , który 
pracow ał w ów czas w T elew izji 
U zbeckiej. N iedługo później, we

wrześniu 1991 r. Uzbekistan uznał 
n iepodleg łość, a po litycy zaczęli 
głosić hasła w rodzaju “Uzbekistan 
dla Uzbeków” ...

RAE zap rasza  w szystk ich , 
którzy chcieliby bliżej poznać h i
storię pana Aleksandra Lew ińskie
go na spotkanie z nim, które odbę
dzie się w n iedzie lę  23 kw ietn ia 
br. w auli domu katechetycznego o 
godz. 16.00. Po spotkaniu o godz. 
19.00 zostan ie odpraw iona m sza 
św. z okazji kolejnej rocznicy po
wstania Ruchu Apostolatu Emigra
cyjnego przy Parafii św. Jadwigi w 
Rybniku. Na spotkanie została za
proszona R edakcja “G ościa N ie
dzielnego” oraz redaktorzy Radia 
A rchidiecezjalnego z Łazisk G ór
nych.

PAŃSTWOWA
SZKOŁA

MUZYCZNA
I i II stopnia w Rybniku 

ul. Piłsudskiego 33, 
tel. /0-36/ 22775, 25340

O G Ł A S Z A  
ZAPISY NA 

ROK SZKOLNY 
1995 - 1996

Do Państwowej Szkoły Muzycznej
I stopnia

przyjmuje się dzieci i młodzież na pod
stawie pozytywnego wyniku egzaminu 
wstępnego do klas:
- fortepianu, akordeonu, skrzypiec, 
wiolonczeli, altówki, gitary oraz in
strumentów dętych drewnianych i 
blaszanych.
Do Państwowej Szkoły Muzycznej

II stopnia
przyjmuje się młodzież na podstawie 

pozytywnego wyniku egzaminu 
wstępnego do klas:

- fortepianu, skrzypiec, altówki, wio
lonczeli, kontrabasu, akordeonu, 
organowy instrumentów dętych 
drewnianych i blaszanych, gitary.

Egzaminy wstępne odbędą 
się w dniach 29, 30 i 31 maja. 
Zgłoszenia przyjmuje się do 15 kwiet
nia br. na formularzach wydawanych 
przez sekretariat szkoły.

Bliższych informacji udziela 
sekretariat w godz. 9.00 - 16.00.

Delegatura 
w R y b n i k u !
Przewodnicząca jury III Rejono

wego Przeglądu Działalności A rty
stycznej Szkół S pecja lnych , o 
którym  pisaliśm y w ostatnim  nu
merze “GR” w artykule “Spotkamy 
się za rok” , Joanna B łażyca je s t 
oczywiście wizytatorem  szkolnic
twa specjalnego delegatury Kura
torium  O św iaty w R ybniku, 
choćby z tej prostej przyczyny, że 
w W odzisław iu de lega tu ry  nie 
m a... Z ainteresow anych p rzep ra
szamy za przekłamanie.

Święta to nie tylko czas wypoczyn
ku, ale niestety również naszych cho
rób i słabości. O komentarz na temat 
kondycji zdrowotnej rybniczan pod
czas ostatnich świąt poprosiliśmy Witolda

Witolda Rębisia, dyspozytora rybnickie
go Pogotowia Ratunkowego. W ciągu 
dwu świątecznych dni karetkę do na
głych wypadków wzywano 57 razy. 
Natomiast na miejscu nasze pogotowie 
udzieliło w święta porad ambulatoryj
nych 182 osobom oraz wykonano 54 
zastrzyki. Karetka wyjeżdżała w świę
ta w sprawach omdleń, utraty przy
tomności, duszności i do wypadków 
oraz w sprawach “przypadłości świą
tecznych” : bólów brzucha, padaczki 
poalkoholowej oraz zranienia podczas 
libacji alkoholowych. I właśnie w 
związku z pobiciami w pijanym towa
rzystwie pogotowie rozpoczęło swoje 
święta zaraz w niedzielę pięć minut po 
północy, ratując mieszkańca Boguszowic

wic ciężko pobitego we własnym mie
szkaniu. Podobnym akcentem pogoto
wie święta zakończyło: w poniedziałek 
o godz. 22.00 wezwano karetkę do 
równie ciężko pobitego i pijanego

mieszkańca Popielowa. Lekkich bądź 
ciężkich pobić było sporo wieczorem 
drugiego dnia świąt, szczególnie w oko
licach lokali z dyskotekami, które rozpo
częły działalność po trudnym dla nich i 
chudym okresie postu. Tam również pi
jane osoby wszczynały bójki, po których 
wiele osób wymagało pomocy ambula
toryjnej. Tak minęły kolejne święta w 
rybnickim pogotowiu.

Przed kilkoma dniami na korytarzu 
jednego z wydziałów Urzędu Miasta 
można było zobaczyć świeży napis na 
ścianie, gdzie jeden z anonimowych pe
tentów głosi: “Polak nie kaktus, napić 
się musi! ”. Gdyby nie było to tak tra
giczne - byłoby nawet śmieszne.

szoł

Dzierżawca i jego śmieci

Jeden z naszych czytelników interwe
niował osobiście w naszej redakcji w 
związku z zaśmieconą posesją przy ulicy 
Powstańców. Udaliśmy się tam z apara
tem fotograficznym na dwa dni przed 
świętami. Rzeczywiście, wzdłuż bardzo 
uczęszczanej drogi, na posesji przy ulicy 
Powstańców Śląskich koło domu z nu
merem 25 jest wolna działka, na której 
stoi blaszany pawilon, w którym mieści 
się salon gier telewizyjnych. Właściciel 
blaszanego pawilonu wspomnianą pose
sję dzierżawi od miasta i w związku z

tym jest również obowiązany do jej 
sprzątania. Ale jak widać, nie robił tego 
od niepamiętnych czasów. W najbliż
szym czasie posesja ta zostanie sprzeda
na w drodze przetargu. Miejmy nadzieję, 
że przyszły właściciel wykorzysta teren 
na budowę równie imponujących obiek
tów, jak te dwa pozostałe budowane nie
opodal. Wtedy oczywiście zniknie z tego 
miejsca ów blaszany pawilon, podobnie 
zresztą jak leżące obok niego śmieci.

Teskt i zdj.: szoł

Świąteczne choroby

Człowiek od zarania swych dziejów 
stanowił integralną część przyrody. Po
czątkowo był zupełnie bezradny wobec 
niej, podporządkowany panującym w 
ekosystemie rygorom. Chęć przetrwa
nia była równoznaczna przeciwstawie
niu się prawom przyrody i podporząd
kowaniu jej sobie. Działania prze
kształcające naturę przybierały na sile, 
a technologia stała się drogą do kom
fortu cywilizacyjnego. Pierwszym do
kumentem o niszczącym, degradują
cym naturę procesie stał się światowy 
raport o stanie środowiska przyrodni
czego: “Człowiek i środowisko” przed
stawiony w 1969 roku na wniosek 
ONZ. Jest to data, od której zaczęto 
mówić oficjalnie o ekologii i środowi
sku, spuściźnie, którą pozostawimy 
przyszłym pokoleniom.

Od czasu ogłoszenia raportu mija 25 
lat i większość problemów przybrała na 
sile. Dla wyjścia z impasu ekologiczne
go państwa uzupełniają swój aparat 
prawno-administracyjny o odpowie
dnie prawa chroniące szeroko rozumia
ne zasoby naturalne: ochronę powie
trza, wód, powierzchni; całego ekosy
stemu. Ochrona przyrody to cały arse
nał form od ochrony gatunku, fauny i 
flory do racjonalnej gospodarki surow
cami i energią. Energia w różnorodnej

formie stanowi nieodzowny element 
naszego świata, tak naturalny, iż nie 
dostrzegamy poszczególnych rejonów 
jej obecności.

Od 20 lat ekologia podobnie jak tech
nologia stanowi jeden z elementów cy
wilizacji. W naszym regionie Rybnika i 
Śląska jej znaczenie jest szczególne ze 
względu na industrializację powodują
cą ponadnormatywne zanieczyszczenie 
środowiska naturalnego. W imię litery 
prawa podjęto inicjatywy, inwestycje, 
poprzez podmioty gospodarcze, samo
rządy lokalne oraz społeczeństwo. W 
ramach takich inicjatyw powołano do 
życia Fundację Ekologiczną EKO
TERM SILESIA w 1991 r. Jej zada
niem jest rozpoznanie i analiza zagro
żeń ekologicznych, prowadzenie przed
sięwzięć inwestycyjnych i moderniza
cyjnych w zakresie ciepłownictwa, 
działalność informacyjno-edukacyjna, 
wprowadzenie systemów motywują
cych racjonalne gospodarowanie ener
gią i jej nośnikami.

Fundacja Ekologiczna EKOTERM 
SILESIA przystąpiła w 1992 roku do 
opracowania i wdrożenia Doraźnego 
Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. 
Program ma za zadanie identyfikację 
źródeł emisji oraz określenie sposobu 
zminimalizowania niekorzystnego

wpływu na środowisko z uwzględnie
niem proponowanych rozwiązań ener
gooszczędnych. Podczas dwuletniego 
okresu pracy w obrębie tego programu 
zmieniono lub zmodernizowano ko
tłownie. W przedszkolu nr 7 zlikwido
waliśmy starą kotłownię budując stację 
wymienników ciepła. W SP nr 11 i 14 
wykonaliśmy podobny zakres prac, 
włącznie z wymianą wewnętrznej insta
lacji c.o. i montażem przy grzejniko
wych zaworów termostatycznych. Na 
terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno- 
Wychowawczego dokonaliśmy demon
tażu starej nieekologicznej i nierentow
nej kotłowni podłączając obiekt do sta
cji wymienników ciepła. W trakcie prac 
na terenie II LO wystąpiły perturbacje 
finansowe, które jednak nie uniemożli
wiły realizacji przedsięwzięcia i aktual
nie w “rybnickiej Hance” istnieje no
woczesna stacja wymienników ciepła. 
Kolejną inwestycją był Dom Małych 
Dzieci, który podłączono do magistrali, 
zaopatrzono w stację wymienników 
ciepła i kotłownię gazową. W Przycho
dni Specjalistycznej dokonaliśmy kom
pleksowej modernizacji gospodarki 
ciepłowniczej z wymianą wewnętrznej 
instalacji c.o. Na terenie I LO zmoder
nizowaliśmy i zautomatyzowaliśmy ist
niejącą na terenie szkoły stację wymienników

wymienników ciepła. Wszystkie wymie
nione obiekty podłączono do miejskie
go systemu ciepłowniczego. Wybudo
waliśmy kotłownie opalane ekologicz
nym olejem opałowym. Ukończyliśmy 
realizację naszej największej inwestycji 
- budowy centralnej kotłowni o mocy

1,4 MW w Szpitalu Miejskim nr 1, po
pularnym “Juliuszu”. Nowa kotłownia 
na olej opałowy zastępuje 4 dotychczas 
pracujące kotłownie tradycyjne. Nowo
czesna, ekologiczna, energooszczędna 
kotłownia ogrzewa wszystkie obiekty 
szpitala i dostarcza ciepłą wodę. 
Podobną inwestycją były prace w Zasa
dniczej Szkole Zawodowo-Specjalnej 
w Rybniku Niewiadomiu. Wszystkie 
wspomniane obiekty są wyposażone w 
urządzenia automatycznej regulacji za
pewniające efektywne, ekonomiczne 
funkcjonowanie. Aktualnie trwa mo
dernizacja Domu Pomocy Społecznej 
dla Dzieci, zarządzanym przez funda
cję SIGNUM MAGNUM oraz komple
ksowa zmiana gospodarki cieplnej w 
budynkach mieszkalnych Rybnickiej

Spółdzielni Mieszkaniowej w Spół
dzielni Mieszkaniowej przy Elektrowni 
“Rybnik” . Zwracamy uwagę na wy
czerpanie rezerw mocy cieplnej w miej
skim systemie ciepłowniczym. W tej 
sytuacji pojawiła się realna szansa po
prawy po wyprowadzeniu ciepła z modernizowanej

modernizowanej Elektrowni “Rybnik” i 
rozbudowy systemu dystrybucji. Fun
dacja Ekologiczna “EKOTERM SILE
SIA” proponuje rozwiązania technicz
ne motywujące użytkowników do in
stalowania bezpiecznych dla środowi
ska technologii oraz oszczędzania ener
gii cieplnej poprzez: montowanie regu
latorów pogodowych, zaworów termo
statycznych, liczników ciepła. W glo
balnym rozrachunku propagowane 
przez Fundację rozwiązania są nie tyl
ko ekologiczne - nieszkodliwe dla śro
dowiska /czyli również dla nas/, ale od
powiadające nowoczesnym wymogom 
i mają pełne uzasadnienie ekonomicz
ne, zmniejszając koszty związane z 
eksploatacją tych urządzeń. Jak zazna
czyłam wcześniej jednym z elementów

Fundacja Ekologiczna
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Pogoda 
dla alergików
Wraz z pojawieniem się przy telewizyjnej prognozie pogo

dy komunikatów o stężeniu pyłków różnych drzew, rozpoczy
na się czas dla alergików.

Uczulenie na pyłki roślin jest tylko jedną z wielu odmian 
alergii. Szacunkowe dane wskazują, że alergie są zmorą 30 
proc. ludzkiej populacji, a pesymistyczne przewidywania le
karzy idą jeszcze dalej - już niedługo połowa mieszkańców 
naszego globu będzie musiała walczyć z uczuleniami.

Rybnicka Poradnia Alergologiczna 
dla dzieci w Orzepowicach przy ul. 
Energetyków powstała kilka lat temu. 
Dziś zarejestrowanych jest w niej po
nad 3 tysiące młodych ludzi, a kalen
darz wizyt wypełniony jest do końca 
września. To najdobitniej świadczy o 
potrzebie jej powołania. Przedtem naj
bliższe placówki tego typu znajdowały 
się w Zabrzu i Bytomiu.

Od stycznia br. przy poradni istnieje 
oddział Polskiego Towarzystwa 
Zwalczania Chorób Alergicznych, 
którego organizatorem była doktor 
Barbara Ochojska, jedna z dwu zale
dwie lekarek pracujących w poradni. 
Sama będąc alergiczką doskonale rozu
mie jak ważny jest dla pacjentów, a w 
tym szczególnym przypadku ich rodzi
ców, jest dostęp do informacji, co to
warzystwo ma właśnie ułatwić. Kon
takt z pacjentami uświadomił jej, jak 
mało ludzie wiedzą o alergiach, a w 
przypadku tej choroby współpraca z 
pacjentem jest szczególnie ważna. Rze
czą podstawową, jeszcze przed próbą 
zdiagnozowania, jest wywiad - dane o 
środowisku w jakim pacjent żyje, jego 
rodzinie, okolicznościach występowa
nia objawów alergii itp. Chyba tylko 
ignoracją i brakiem umiejętności koja
rzenia skutków i przyczyn można na
zwać palenie papierosów przez matkę 
małego astmatycznego pacjenta, który 
sam wskazuje dym jako powód kłopo
tów z oddychaniem. Trzeba informo
wać, wyjaśniać, najlepiej jeszcze przed 
pierwszym kontaktem z lekarzem. Choć
by za pomocą broszur leżących w pocze
kalni...

Dotąd do towarzystwa wstąpiło około 
50 osób - chorych, ich rodzin, lekarzy, a 
więc tych wszystkich, których problemy 
choroby dotykają bezpośrednio. Marze
niem dr Ochojskiej jest stworzenie lobby 
alergologicznego, którego celem byłoby 
stworzenie porozumienia między leka
rzami różnych specjalności, bo leczenie 
alergii szczególnie wymaga współpracy 
interdyscyplinarnej - pediatrów, gastro
logów, pneumonologów, dermatologów, 
laryngologów.

Około 20 proc. zarejestrowanych pa
cjentów poradni to dzieci z objawami 
astmy, które to schorzenie powinno się 
zresztą znaleźć w nazwie poradni. Naj
częstszą bowiem postacią astmy wieku 
dziecięcego jest astma tzw. zewnątrzpo
chodna, czyli alergiczna. W tej postaci 
udaje się lekarzom zidentyfikować aler
gen w środowisku pacjenta. Jednym z 
czynników sprzyjających ujawnieniu się 
astmy jest zanieczyszczenie środowiska, 
w tym dwutlenkiem siarki i tlenkami 
azotu. Niestety, żyjąc na Śląsku, może
my być pewni, że jeśli tylko skłonności 
astmatyczne w nas tkwią, choroba się

naszej działalności jest szeroko rozumia
na informacja i edukacja. W świetle tego 
proponujemy uczniom rybnickich szkół 
średnich trzecią edycję “szkoły ekolo
gicznej”. W zakresie tej edukacji pra
gniemy uświadomić młodzieży przyczy
ny i skutki zanieczyszczenia środowiska

oraz sposoby ich rekultywacji. W trakcie 
współpracy z Poradnią Psychologiczno- 
Pedagogiczną prowadziliśmy program 
“VETO” i “VETO plus”, kierowany 
do uczniów szkół podstawowych. Jed
nocześnie w maju rozpoczyna się ple
nerowy kurs ochrony środowiska dla 
dzieci z wybranych szkół podstawo
wych. Przedstawiając młodzieży aktu
alną sytuację środowiska oraz metody 
jej poprawy, kładziemy nacisk na in
dywidualną świadomość naszej obe
cności w tych procesach. Decyzja o 
akceptacji lub negacji prawideł ekolo
gicznych leży nie tylko w gąszczu ad
ministracyjno-prawnym czy działa
niach podmiotów gospodarczych, lecz 
w szczególności w nas samych i samo
świadomości ekologicznej, iż chroniąc

ujawni. Astma jest chorobą “niedodia
gnozowaną”, jak mówi dr Ochojska, 
często rozpoznanie jest zbyt późne, gdy 
choroba zdążyła już poczynić duże szko
dy. W części przypadków astmy nie uda
je się lekarzom wykryć alergenu. Ten typ 
astmy określa się jako astmę wewnątrz- 
pochodną. Często jedyną uchwytn przyczyną

przyczyną zaostrzeń w tej postaci jest wiru
sowa infekcja dróg oddechowych. 
Wśród populacji wieku rozwojowego, 
jak w medycznym języku zwykło się 
określać dzieci i młodzież, oficjalny 
wskaźnik astmy wynosi od 2,3 do 2,8 
proc., zaś dane szacunkowe mówią, że 
na astmę choruje od 10 - 15 proc. dzieci 
(dane z 1993 roku I Kliniki Astmy 
Oskrzelowej Instytutu Leczenia Gruźli
cy i Chorób Płuc w Rabce), co jak się 
zdaje jest bliższe prawdy. Ta spora róż
nica między wskaźnikami oficjalnymi a 
danymi szacunkowymi dowodzi, jak 
wielkie jest owo “niedodiagnozowanie” 
choroby. Tylko jedna trzecia dzieci z ast
my “wyrasta”, u pozostałych choroba

nasze środowisko chronimy nas sa
mych. Wobec powyższego działalność 
Fundacji obejmuje przeciwdziałanie 
skutkom i przyczynom zanieczyszcza
nia atmosfery poprzez zmiany i mo
dernizacje instalacji ciepłowniczych, 
równolegle próbuje uświadomić - tym,

którzy po nas przejmą odpowiedzial
ność za środowisko - konieczność cią
głego podejmowania zadań i inicjatyw 
dla nas samych. Różnorodną działal
ność umożliwiają nam fundatorzy, 
którzy powołali w 1991 roku Fundację 
świadomi potrzeby zrealizowania tej 
idei i poprzez wsparcie finansowe 
gwarantują efektywność naszego 
funkcjonowania. Są nimi: Elektrow
nia “Rybnik” , PPH UTEX, Urząd 
Miasta, Rybnicka Spółka Węglowa, 
PTKiGK, Biuro Projektów MEXEM 
z Gliwic oraz liczne grono przedsię
biorstw wspomagających - jak  np.: 
PPU “Energo-Inwest”, PHU ECOL, 
MP Partners i wielu innych.

Ludzkie umiejętności techniczne 
trudno kwestionować, gdyż doprowadziły

ewoluuje i może prowadzić do tzw. in
walidztwa oddechowego, co stanowi 
dziś poważny problem społeczny. By 
dotrzeć do przyczyn astmy, trzeba wy
kluczyć alergię, by zaś diagnostykę po
lepszyć, potrzebne są odpowiednie in
strumenty.

W przypadku poradni przy Orzepo
wickiej, wiele problemów rozwiązałby 
spirometr, dzięki któremu możnaby wy
kazywać wczesne stadia choroby. Na 
urządzenie to potrzeba około 160 mln 
zł. Dotąd, również poprzez wspomnia
ny oddział Polskiego Towarzystwa 
Zwalczania Chorób Alergicznych, 
udało się zebrać 30 mln, które przeka
zała Rybnicka Spółka Węglowa.

Powszechnie wiadomo, że nie tylko 
kopalnie przyczyniają się do zanieczy
szczenia środowiska, liczymy więc, że i 
inne zakłady włączą się w zbiórkę 
funduszy na spirometr.

Oprócz tak powszechnych alergenów 
wziewnych - czyli wchłanianych przez

doprowadziły nas do komfortu cyw iliza
cyjnego, twierdzi się jednak, iż pier
w iastek techniczny przygłuszył w 
człowieku to, co pozwala mu być w 
pełni człowiekiem - humanizm. Aby 
więc skutecznie, nie instrumentalnie 
chronić przyrodę, należy obudzić w 
nas “sumienie ekologiczne” nakazu
jąc pielęgnować życie na Ziemi we 
wszystkich przejawach. Pojawienie 
się raportu ONZ, powołanie komisji, 
ustaw, inw estycji i fundacji /z 
których jedną jest Fundacja Ekolo
giczna “EKOTERM SILESIA” dzia
łająca w obrębie Rybnika i okolic/ 
je s t fragmentem całości. N ajisto t
niejsza jest jednak świadomość spo
łeczna nieodwracalności procesów de
gradacyjnych, których każdy z nas 
musi mieć indywidualną świadomość i 
indywidualnie propagować w swym 
postępowaniu proekologię. Bez efek
tywnego i realnego oddźwięku nasza 
"Fundacja /jak i inne/ może istnieć, 
lecz nigdy jej działalność nie będzie 
tak konstruktyw na, jak  wówczas, 
gdy postępuje zgodnie ze społecznym 
przeświadczeniem o konieczności dzia
łań dążących ku ochronie środowiska.

KATARZYNA CHŁODEK

Artykuł sponsorowany

organizm poprzez oddychanie - jak pył
ki roślin i roztocza kurzu, jesteśmy co
raz bardziej narażeni na alergeny pokar
mowe czy kontaktowe. Przyczyną jest 
postępująca chemizacja życia. Do żyw
ności dodawane są sztuczne substancje, 
produkowane przez człowieka i nie ma
jące odpowiednika w środowisku natu
ralnym czyli ksenobiotyki - barwniki, 
konserwanty, emulgatory, środki zapa
chowe, od których nie są wolne nawet 
poczciwe płatki kukurydziane. Można 
być uczulonym na zanieczyszczenia 
wody, a nawet chlor. Szkodliwe mogą 
być wszystkie substancje oznaczone na 
opakowaniach symbolami E 100 do E 
300. Istnieje nawet schorzenie nazywane 
“zespołem restauracji chińskiej ”, czyli 
uczulenie na glutaminian sodu, często w 
kuchni chińskiej stosowany. Objawy 
uczuleń pokarmowych to nie tylko zmia
ny skórne, ale i duszności, kołatanie ser
ca i wiele innych. Znalezienie substancji, 
na którą pacjent jest uczulony, to połowa 
sukcesu. Niestety, testy nie są niezawod
ne, nie można więc ich stosować jako 
ostatecznego rozpoznania, ale tylko jako 
potwierdzenie wcześniejszej diagnozy, 
uzyskanej np. dzięki wywiadowi. Przy 
obecnym stanie wiedzy odczulanie sto
suje się tylko wtedy, gdy uniknięcie aler
genu nie jest w pełni możliwe, a więc w 
przypadku pyłków roślin czy roztoczy 
kurzu domowego oraz w przypadku 
uczulenia na jady owadów błonkoskrzy
dłych (osy, pszczoły, szerszenie). Polega 
ono na wstrzykiwaniu pod skórę alerge
nu w małych ilościach, co ma przywrócić 
tolerancję organizmu na te substancje.

Problem alergii to temat nieskończony. 
Zadaniem Polskiego Towarzystwa Zwal
czania Chorób Alergicznych jest przybliże
nie go społeczeństwu, by było ono świado
me zagrożeń i wspierało w walce z nimi le
karzy. Temu ma służyć również “Dzień 
Alergii”, który rybnicki oddział towa
rzystwa organizuje 29 kwietnia w Miej
skiej Bibliotece Publicznej. Oprócz refe
ratów gospodarzy oraz zaproszonych nau
kowców na temat długofalowego leczenia 
astmy, swoje produkty tj. leki i sprzęt reha
bilitacyjny układu oddechowego zaprezen
tuje kilka firm farmaceutycznych. Czy 
niezbyt fortunna nazwa, zapożyczona 
zresztą od środowiska krakowskiego, 
nie powinna raczej brzmieć “Dzień 
walki z alergią ”, bo taki przecież jest 
sens imprezy?. W.R.

c.d. ze strony 1
wydziału w ramach struktury Urzędu 
Miasta, albo o powołaniu odrębnego 
referatu działającego przy Wydziale 
Komunikacji UM.
Odejście od MZK pozwoli na poczy
nienie dalszych oszczędności oraz, co 
jest równie ważne, usprawni zarządza
nie “czerwonymi autobusami”, gdyż te
raz wszystkie ważniejsze decyzje wy
magają przeprowadzenia szeregu kon
sultacji wśród członków 
zw iązku , co opóźn ia 
działanie. W iceprezy
dent M. Adamczyk, 
który jest zarazem prze
wodniczącym MZK, na 
najbliższym walnym 
zgromadzeniu planuje 
oddać się do dyspozycji 
związku. “Jeśli zechcą, 
nadal będę pełnił funkcję 
szefa zarządu - powie
dział. - Jeśli nie: odejdę.
W każdym razie nie zo
stawiam po sobie spalo
nej ziemi. Za mojej ka
dencji uporządkowano 
wiele spraw, zastosowa
no szereg nowatorskich 
rozwiązań. Rybnik i Żory 
mają samodzielne jedno
stki obsługujące komuni
kację miejską, podobnie 
będzie w Jastrzębiu  
Zdroju i Wodzisławiu Śl. 
gdzie stosowne porozumienia

Święcenie potraw w Wielką Sobotę 
to tradycja wielkanocna rdzennie pol
ska, wyróżniająca nas spośród innych 
krajów europejskich. Do koszyczka 
wkłada się symboliczną ilość potraw i 
zanosi do kościoła do poświęcenia. 
Przy okazji można pomodlić się w ko
ściele i odwiedzić Boży Grób, który 
również jest charakterystyczny dla Pol
ski oraz Bawarii i Austrii.

Wstydliwe
zwyczaje?

Wstydliwe zwyczaje?
Niestety, dla niektórych ludzi przej

ście z koszyczkiem przez miasto jest 
czynnością wstydliwą. No bo kto to wi
dział, żeby do rosły  cz łow iek ... 
Podobnie bardzo trudne, a nawet 
bezskuteczne je s t nam ówienie do 
n ie s ien ia  ustro jonego  koszyczka 
nastolatka. I co wtedy? Należy ko
szyczek schować do reklam ów ki, 
żeby go - broń Boże - nikt na dro
dze nie zobaczył i w yciągnąć do
piero w kościele, tuż przed poświę
ceniem. Wybawieniem są natomiast 
dzieci, bo wtedy ten sta ropo lsk i 
w ielkanocny zwyczaj ubieramy w 
formę zabawy i idziemy na spacer 
do kościoła z dzieckiem  niosącym 
koszyczek. A jeże li pada? W tedy 
dzieci się nie zab ie ra , ale za to 
ukrywanie koszyczka w reklamów
ce je s t zupełnie uzasadnione. Je
steśm y więc wtedy w porządku... 
T rudno zrozum ieć te opory, bo 
przecież święcenie potraw nie jest 
obowiązkowe. Albo więc ten zwy
czaj kultyw ujem y, albo nie... A n
gażowanie dzieci do noszenia ko
szyczka daje nam pewność, że ten 
sta ropo lsk i zw yczaj nie zag in ie . 
Dobrze też, że często pada deszcz.

C iekaw e, że w styd nie ogarnia 
rodu m ęskiego p rzestrzegającego  
trad y c ji “ lanego pon iedz ia łku” , 
kiedy m łodsi z za w zię to śc ią  le ją  
w iadram i w szystko  co się rusza, 
zaś starsi na chw iejących się no
gach i z błyszczącymi oczkami kursują 
po znajomych z buteleczką “parfinu”.

/szoł/

porozumienia z PKM-em zostaną podpisane w 
najbliższym czasie. Jednak oprócz szefo
wania związkowi jestem także, a może 
przede wszystkim, wiceprezydentem 
Rybnika i muszę dbać o to, aby to, co ro
bię, było korzystne dla miasta. Dlatego 
zadowala mnie, że tak newralgiczny 
problem, jakim jest miejska komunika
cja, zostaje przekształcana według ko
rzystnych dla Rybnika koncepcji. ”

/J.R./

Dla pasażerów zmiany organizacji komunikacji miej
skiej powinny być niezauważalne. Zdj.: Zb. Solarski

"EKOTERM" Silesia

Pielęgniarka Teresa Kopeć wykonuje testy naskórkowe. Zdj: Zb. Solarski

Nowe “czerwone” autobusy
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Pogwarka  o  gwarze
Kiedy w wielkanocną niedzielę dru

gi program TVP pokazał “Kronikę pa
rafialną Erwina Respondka ” - pro
gram rozrywkowy poświęcony humo
rowi śląskiemu - nie byłem zaskoczo
ny. Myślę, że jest to najbardziej natu
ralna droga “kariery” kultur regional
nych, które do niedawna nie zajmowa
ły należnego im w kulturze ogólnopol
skiej miejsca.

Kultura Śląska z nieodłącznym wy
kładnikiem jej odrębności, mądrości, 
trwania i piękna - śląską gwarą - po
woli, ale solidnie /jak to zawsze na 
Śląsku/ wkracza do świadomości kul
turowej współczesnego Polaka, Droga 
tej “kariery” jest równie współczesna: 
telewizja, radio, prasa. I to nie tylko 
regionalne pisma, stacje czy kanały 
poświęcają kulturze śląskiej swoją 
uwagę, lecz te o zasięgu ogólnopol
skim, żeby nie pozostać gołosłownym: 
kolorowy dodatek “Gazety Wybor
czej” z Wielkiego Piątku br. na pierw
szej kolumnie zamieścił barwną foto
grafię procesji wielkanocnej Piotrowic 
Wielkich koło Raciborza. Procesja 
odbywa się konno: w środku ksiądz 
proboszcz na koniu w otoczeniu orsza
ku!

Na kolejną - trzecią już z kolei - 
Niedobczycką Wiosnę Teatralną w 
sobotę 29 kwietnia br. zaprasza 
nasz Dom Kultury w Niedobczy
cach.
Imprezy przeglądu teatralnego roz
poczną się o godz. 11.30 konnym 
korowodem, który wyruszy spod 
Domu Kultury i wróci doń po obje
chaniu dzielnicy. Aktorzy zaproszo
nych zespołów teatralnych w towa
rzystwie orkiestry będą mieli okazję 
zachęcić miejscową publiczność do 
zapełnienia hallu i sali w idowisko
wej, w których odbędą się przedsta
wienia.

Po przywitaniu gości /godz. 12.20/ 
przegląd rozpocznie pełniący obo
wiązki gospodarza Teatr Plastyczny 
“PAPARAPA” znanym już. w Rybniku

Wielką zasługę w promowaniu gwa
ry, kultury, obyczajowości, folkloru 
śląskiego ma Kazimierz Kutz nie tylko 
jako twórca “Perły w koronie”, “Soli 
ziemi czarnej”, “Paciorków jednego 
różańca” - nazywanych słusznie filmo
wą trylogią śląską. Jego spotkania w 
katowickim Teatrze “Ateneum” z cie
kawymi Ślązakami to fenomenalne 
każdorazowo odkrycia odrębności i 
swojskości zarazem tej ziemi. To pod
czas tych spotkań został wyglansowany 
Kabaret “Rak”, twórca “Kroniki pa
rafialnej Erwina Respondka”, ale tak
że wielu znakomitych, kipiących poe
zją współczesności piosenek o losach 
współczesnego śląskiego gastarbaitera 
w Niemczech. Piosenek śpiewanych 
gwarą, która w sposób iście cudowny 
wchłania wszystkie nowe słowa, zwią
zane z nową sytuacją Ślązaka jadącego 
do roboty w Niemczech i często zosta
jącego tam już na stałe.

“Gwaru śląska to jądro polskiej 
mowy, to język  Rejów i Kochanow
skich ” - cytował Kutz Aleksandra 
Bruecknera podczas niedawnego spo
tkania z innym znanym Górnośląza
kiem - prof. Janem Miodkiem. Sam 
Kutz pisuje, i to znakomicie, polskim

Rybniku spektaklem pt. “Pozytywka". O 
godz. 13.50 przewidziany jest wy
stęp Teatru NSA z Nowego Sącza 
w przedstaw ieniu pt. “Kaczo " wg 
Bogusława Schaeffera. O 16.10 wy
stąpi teatr “MIGRESKA” z Ty
chów w spektaklu pt. “Diabelskie 
ig ra szk i”, zaś o 17.15 Teatr Pla
styczny “Bardziej” - również z 
Domu Kultury w Niedobczycach - 
wystawi “L ekcję". O godz. 18.20 
Teatr 11 z Klubu “Energetyka” w 
Rybniku pokaże swoją wizję rucho
wo-sceniczną, a całość przeglądu zakończy

językiem literackim: “Mój pradom był 
osmoloną od koloru sadzy dwupiętro
wą czynszówką z jednym hinterhau
zem- czyli oficyną - w podwórzu, a od 
frontu ze sklepem po lewej stronie par
terowego ciągu” - cytuję za krakow
skim miesięcznikiem “Nagłos”, nr 15- 
16 z 1994 r., gdzie Kutz ogłosił frag
menty swojej powieści pt. “Piąta stro
na świata ”. Jak widać, pisarz postano
wił tam objaśniać śląskie regionali
zmy, bo chce docierać do wszystkich. 
W tym numerze “Nagłosu”, poświęco
nym Śląskowi, najsłabiej wypadła 
współczesna śląska poezja. A przecież 
i ona potrafi, używając śląskiej gwary, 
ożywić tę intymną radość obcowania z 
tym, co nasze, co u korzeni, co najbar
dziej regionalnym będąc - powinno 
być radością wszystkich mieszkańców 
współczesnej Polski. Dowodów nie 
trzeba szukać daleko: jesteśmy szczę
ściarzami, bo właśnie na łamach “Ga
zety Rybnickiej” Marek Szołtysek 
opublikował w pięknej śląszczyźnie w 
grudniu 1993 r.”Kolyndę Śląską”, a 
w poprzednim numerze piękną, dow
cipną i pouczającą “Balladę o czwor
tym gwoździu". Zachęcam: pójdźmy 
w jego ślady, a “Schody poezji” chęt
nie przyjmą udane próby poezjowania 
w gwarze!

GRZEGORZ WALCZAK

kończy Teatr “MAKAEL” z Jastrzę
bia Zdroju spektaklem pt. “Gromibab". 
Później, po godz. 20.00, odbędzie się 
biesiada połączona z dyskusją.

Wiośnie Teatralnej w niedobczyc
kim DK-u towarzyszyć będą wysta
wy: fotografii artystycznej Henryka 
Tkocza, malarstwa na szkle Krzy
sztofa Szymika, malarstwa i rysunku 
Mariana Bednarka oraz prac dzieci 
z ogniska plastycznego tej placówki. 
Organizatorom życzymy pogody tea
tralnej oraz pogodnej publiczności.

/gw/

III Niedobczycka 
Wiosna Teatralna

Rynek 7
W tygodniu, w którym 

przypada światowy Dzień 
Zabytków /1 8  kw ietnia/, 
rozpoczynamy nowy cykl po
święcony rybnickim kamie
niczkom. M ając wzrok 
utkwiony najczęściej na wy
sokości sklepowych witryn, 
nie doceniamy ich piękna. W  
wędrówce tej naszym prze
wodnikiem i konsultantem 
będzie historyk sztuki A le
ksandra Besuch, pracownik 
Wydziału Urbanistyki i A r
chitektury Urzędu Miasta w 
Rybniku, zajmująca się 
ochrona i konserwacja za
bytków.

Rynkowa kamienica pod numerem 
siódmym została przed rokiem wyre
montowana, a także wybito w niej pa
saż łączący dziś Rynek z placem Wol
ności. Powstała ona prawdopodobnie 
w II poł. XVIII wieku, a słabe ściany 
boczne pozwalają przypuszczać, że 
wybudowano ją  między dwoma istnie
jącymi już w sąsiedztwie budynkami. 
Cegła jaką zastosowano przy budowie 
tego domu jest o wiele większa od ce
gły dzisiaj stosowanej i ma wymiary 
30/15/6,5 centymetrów. Mimo eksper
tyzy w Gliwicach, nie dało się ustalić 
czasu powstania tego oryginalnego bu
dulca, co jest związane prawdopodob

nie z wielka ilością

Cegła, którą trzyma pani Aleksandra Besuch z Wydziału 
Urbanistyki i Architektury UM w Rybniku pochodzi z wy
remontowanej, XVIII-wiecznej kamienicy pod numerem 
siódmym przy rybnickim Rynku

cegielni działających 
od wielu stuleci na 
terenie Górnego Ślą
ska. Piwnice zacho
wane pod częścią bu
dynku nie s ą  jednoli
tą całością. Kiedy 
podczas remontu od
kryto tynki, na ścia
nie zewnętrznej, od 
Rynku, widać było 
ślady kilku przebu
dowali. Dały się zau
ważyć ślady po daw
nych łukach, daw
nych oknach oraz po 
bramie, która prowa
dziła z Rynku na 
dziedziniec budowli. 
Na zapleczu kamieni
cy wyburzono pod
czas remontu wiele 
kleconych w ostat
nich 50 latach szop. 
Dzisiaj kamienica ta 
jest jedną z najła
dniejszych w Rynku.

Tekst i zdj.: 
MAREK 

SZOŁTYSEK

Do 10 maja czynna będzie w sali 
miejskiej Biblioteki Publicznej wysta
wa “Owady i ludzie” zorganizowana 
przez rybnickie Muzeum oraz Muzeum

Bytomski entomolog Roland 
Dobosz na tle ekspozycji. Zdj.:kas

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu ze 
zbiorów Działu Przyrody tego ostat
niego.

Jak informują specjalnie wydane z 
tej okazji folderki, ekspozycja, której 
niewielką część oglądamy w Rybniku, 
została przygotowana przez bytomską 
placówkę z okazji 90. rocznicy po
wstania Towarzystwa Entomologicz
nego Górnego Śląska, a także powoła
nia w marcu 1992 roku Śląskiego Towarzystwa
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Towarzystwa Entomologicznego z sie
dzibą w Bytomiu, które to miasto wy
rasta na centrum śląskiej entomologii.

Na wystawie można obejrzeć m. in. 
całe kolekcje motyli - od najmniej
szych, ledwo dostrzegalnych gołym 
okiem, do bardzo dużych, spotyka
nych tylko w tropikach. Największe 
jednak zainteresowanie budzą żywe 
eksponaty - olbrzymie karaczany ma
dagaskarskie, zamknięte w terrarium, 
przez którego szklane ściany śledzić 
można ich owadzi żywot z bliska - jak 
się pożywiają, przepoczwarzają... Wy
stawa pokazuje też historię śląskiej en
tomologii - ludzi, wydawnictwa, 
oprzyrządowanie. /r/

Koncert 
w bibliotece
W najbliższy wtorek, 25 kwietnia, o 

godz. 17.30 w sali Biblioteki Miej
skiej odbędzie się recital Roberta Ko
bary /skrzypce/ i Marioli Cieniawy
/fortepian/. W programie koncertu 
kompozycje Brahmsa, Czajkowskiego, 
Wieniawskiego, Paganiniego i Szyma
nowskiego. Organizatorem koncertu 
jest dyrekcja Państwowej Szkoły Mu
zycznej w Rybniku. Wstęp wolny.

KinaK i n a
“APOLLO”

21 kwietnia, godz. 16.00, 18.00- “MA
SKA”, prod. USA, godz. 20.00 - 
“STREFA ZRZUTU”, prod. USA
22 kwietnia, godz. 16.00 - “MASKA”, 
godz. 18.00- “STREFA ZRZUTU”
23 kwietnia, godz. 15.00, 17.00 - “MA
SKA”, godz. 19.00 - “STREFA ZRZU
TU”
24 - 27 kwietnia, godz. 17.00, “MA
SKA”, godz. 19.00 - “STREFA ZRZU
TU”

DKF “EKRAN” przy TZR
24 kwietnia, godz. 19.00 - “KSIĘGI 
PROSPERA”, z cyklu “Filmy Petera 
Greenewaya”, wstęp za okazaniem 
karnetów i kart wstępu

“PREMIEROWE” przy TZR
25 - 27 kwietnia, godz. 17.00 - “FOR
REST GUMP”, prod. USA, godz. 
19.30 - “ARIZONA DREAM”, prof. 
franc.

“WRZOS” Niedobczyce 
23 kwietnia, godz. 17.00 - “ANIOŁ 
ŚMIERCI”, prod. USA, cena 3,5 - 4 zł

“ZEFIR” Boguszowice 
23- 27 kwietnia, godz. 17.00, 19.00 - 
“GLADIATOR”, prod. USA

Spektakle
Teatr Ziemi Rybnickiej 

21 kwietnia, godz. 11.00 - A. Fredro - 
“ZEMSTA” w wykonaniu Teatru No
wego z Zabrza, cena 4 zł 
25 kwietnia, godz. 9.30, 11.30, “WE
SOŁA SZKOŁA NR 13” - widowisko 
dla dzieci Zespołu Estradowego 
WOW “Desant” z Warszawy, cena 3 zł

 Koncerty 
Kościół Ewangelicki - Rybnik 

21 kwietnia, godz. 18.00 - koncert 
chóru “LA MUSARELLE” z Francji 

Dom Kultury - Niedobczyce 
21 kwietnia, godz. 19.00 - XI spotka
nie cyklu “Niedobczyckie wieczory 
muzyczne” : koncert kwintetu instru
mentów dętych “DA CAMERA” Fil
harmonii Zabrzańskiej

Teatr Ziemi Rybnickiej 
23 kwietnia, godz. 18.00 - recital Sta
nisława Sojki, cena 8 zł 

MOK - Żory
25 - 27 kwietnia, ŻORSKIE SPOTKA
NIA GITAROWE: 25 kwietnia, godz.
18.00 - koncert inauguracyjny / grają 
Matteo Mela, Gianpaolo Bandini / 
Włochy/, Andrzej Wilkus /Polska/ 
oraz muzycy WOSPRiT w Katowi
cach pod dyr. Jana Miłosza Zarzyc
kiego;

26 kwietnia: godz. 8.00 - 13.00 i
14.00 - 17.00, przesłuchania konkur
sowe, godz. 18.00, recitale gitarowe: 
Peter Remenik /Słow acja/, Hans 
Wilhelm Kaufmann /Niemcy/
27 kwietnia, godz. 8.00 - 12.00, prze
słuchania konkursowe, godz. 16.00, 
projekcja wideo o tematyce gitarowej, 
godz. 18.00, KONCERT LAUREA
TÓW oraz recital gitarowy Marcina 
Siatkowskiego /Polska./; spotkaniom 
towarzyszą: wystawa malarstwa i gra
fiki Lucyny Decker - Firli, wystawa 
Zespołu Fotografii przy MOK-u oraz 
wystawa gitar i akcesoriów muzycz
nych połączona ze sprzedażą.

Dyskoteki
Restauracja “OLIMPIA” Kamień 

Piątek, 21 kwietnia, godz. 20.00 -
2.00

Mała Scena Rybnicka 
Sobota, 22 kwietnia, godz. 19.00 - 
1.00, cena 4 zł

Kino “APOLLO”
Sobota, 22 kwietnia, godz. 20.00 - 2.00

Zabawy
Mała Scena Rybnicka

Niedziela, 23 kwietnia, godz. 17.00 - 
22.00, WIECZOREK TANECZNY w 
rytmach muzyki lat 60. i 70., cena 3 zł.

/gw/
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Owady i ludzie



Abecadło 
Rzeczy 

Śląskich
Orzeł, ten największy ptasi drapieżnik, 

od najdawniejszych czasów był symbo
lem wielkości, bystrości, szybkości. Już 
w czasach starożytnych rzymscy legioni
ści umieszczali go na swoich propor
cach. Orzeł został też symbolem św. 
Jana Ewangelisty i św. Augustyna. Nato
miast od średniowiecza orzeł, jako ptak 
o niezwykle szlachetnych cechach, poja
wiał się na herbach poszczególnych ro
dów rycerskich, w tym panujących. Tak 
było w Bizancjum, a w późniejszych la
tach w cesarstwie Napoleona Bonaparte
go. Wiele państw wybrało czarnego orła 
na swoje godło państwowe, w tym trzy 
mocarstwa, które stały się z czasem za
borcami państwa polskiego, czyli Au
stria, Prusy i Rosja. Również dzisiaj 
orzeł jest godłem wielu państw /np. USA 
czy Meksyk/.

Nam najbliższy jest biały orzeł, wy
wiedziony z legendy o ‘'Lechu, Czechu i 
Rusie”, według której podczas wędrów
ki Lech zatrzymał się i wybudował swo
ją siedzibę właśnie tam, gdzie orzeł miał 
swoje gniazdo. Wspomina o tym w po
czątkach XII wieku Gall Anonim w 
“Kronice Polski” - legendarny władca 
Lech “Gniezdem” /dzisiaj: miasto Gnie
zno/ nazwał miejsce, gdzie na drzewie 
zobaczył gniazdo orła białego, zaś swo
im wojom "kazał kłaść na herby orła 
białego”. I tak pierwsza dynastia pol
skich władców i twórców państwa pol
skiego - Piastowie, uczynili z białego 
orła swoje godło. Kiedy zaś Bolesław 
Krzywousty /1138 r./ podzielił kraj mię
dzy swoich synów, po czym Polska na 
dwieście lat rozpadła się na dzielnice, 
orzeł piastowski znalazł się w godłach

Wypatrywanie orła
Złotoryj i, Lubinia, Niemczy, Paczkowa, 
Tarnowskich Gór i Gliwic. Również 
poza granicami Polski, na czeskim Ślą
sku znajdziemy piastowskiego orła w 
godłach Frydka, Frysztatu czy Jablunko
va. Wspaniałe orły ze śląskich herbów 
można również dostrzec na nagrobkach 
śląskich książąt piastowskich np. w 
Opolu czy Wrocławiu. W tej wielości 
przedstawień orła na śląskich herbach 
można jednak doszukać się pew
nej prawidłowości. Podstawą 
przedstawień jest m.in. orzeł ze 
zwornika sklepienia Kaplicy Pia
stowskiej z kościoła franciszka
nów w Opolu, pochodzącego z 
XIV wieku. Podobny klasyczny 
śląski orzeł przedstawiony jest na 
stronie tytułowej dzieła Bartło
mieja Paprockiego “Sztambuch 
Śląski” z 1607 roku. Orły te mają 
rozwinięte skrzydła i koronę, są 
złote na niebieskim polu i spoglą
dają na zachodnią stronę. Prosto
ta omawianego herbu, bez 
późniejszych przewiązek i innych 
dodatków zwanych upośledze
niami heraldycznymi, świadczy o 
dawności tego wzoru, pochodzą
cego już z XIII wieku.

Godny podkreślenia jest fakt, 
że ostatni z opolskiej linii Pia
stów, książę Jan II Dobry na rok 
przed śmiercią w 1532 roku, w 
swoim wielkim przywileju ziem
skim czyli zestawie praw normujących 
życie w swoim księstwie, poruszył także 
problem herbu śląskiego. A trzeba wie
dzieć, że na terenie włości księcia Jana 
Dobrego leżał wówczas również Ryb
nik. Pośród wielu unormowań dokument

ten wspominał również, że “dla podkre
ślenia jedności obu księstw” czyli opol
skiego i raciborskiego, książę udzielił im 
prawa posiadania wspólnego sztandaru, 
na którym na niebieskim tle umieszczo
ny ma być złoty orzeł ze złotą koroną. 
Książę Jan II Dobry dał również prawo 
posługiwania się tym godłem “na tar
czach i sztandarach” wszystkim tym na 
Śląsku, którzy działają dla dobra i sławy 
tej dzielnicy. Czy więc zgodnie z tym 
przesłaniem mamy prawo umieszczać 
orła śląskiego na emblematach instytu
cji, na znakach firmowych naszych pro
duktów czy na reklamówkach śląskich 
produktów?

Wypatrywanie orła...

Niestety, śląskiego orła zobaczyć moż
na niezmiernie rzadko. Został umie
szczony na znaczkach uśpionego jakby 
dzisiaj Związku Górnośląskiego czy na 
przydrożnych herbach śląskich miast. I 
na tym chyba koniec. A szkoda, bo inne

Wizerunek orła śląskiego ze strony ty
tułowej “Sztambucha Śląskiego” wyda
nego w Brnie w 1607 roku przez Bar
tłomieja Paprockiego

poszczególnych polskich księstewek 
dzielnicowych. Tak było też na Śląsku, a 
książę opolski, Kazimierz, już w 1222 
roku umieścił tego dostojnego ptaka na 
swojej książęcej pieczęci. Po nim prawie 
wszyscy książęta śląscy wybrali orły na 
swoje herby, proporce i pieczęcie. Ksią
żąt było bardzo wielu, więc i materiałów 
historycznych o śląskich orłach nie bra
kuje. Czarne pióra niektórych śląskich 
orłów niekoniecznie świadczą o nie
mieckiej przeszłości księcia lub miasta, 
które takiego właśnie orła wybrali na 
swoje godło. Zatem białego lub złotego 
/żółtego/ orła znajdziemy na godłach: 
Bytomia, Cieszyna, Raciborza, Chorzo
wa, Leśnicy, Opola, Pszczyny, Żor i 
Wodzisławia, zaś czarnego na godle

europejskie państwa umieją bardzo sku
tecznie reklamować swoje regionalne 
godła, że wspomnę tylko burgundzkiego 
lwa na jednym z francuskich samocho
dów. W Austrii i Szwajcarii herby po
szczególnych regionów umieszczone są 
na tablicach rejestracyjnych wszystkich 
samochodów między literami a cyframi. 
A w Polsce... I znów jesteśmy przy na
szej nieszczęsnej polityce, która spowal
nia reformę samorządową. Bo chyba do
piero przyszłe zreformowane wojewódz
two katowickie czy może województwo 
śląskie, pośród wielu olbrzymich prac ja
kie przed nim stoją, może gdzieś w chwili 
wolnego czasu uchwali wzór naszego ofi
cjalnego herbu... A potem już będziemy 
żyli z naszym orłem “za pan brat”. A prze
cież kolory śląskiego herbu, żółty i niebie
ski, są również kolorami z flagi Unii Euro
pejskiej. Przyjemny zbieg okoliczności.

Tekst i zdj.: 
MAREK SZOŁTYSEK

Koncert 
organowy 
w bazylice

We wtorek, 25 kwietnia br. o godz. 
19.15 w Bazylice św. Antoniego w 
Rybniku odbędzie się koncert w wyko
naniu uczniów klasy organów Hanny 
Bartośovej ze Szkoły Muzycznej w 
Brnie /Czechy/. Młodzi organiści przy
jeżdżają na zaproszenie uczniów z za
przyjaźnionych klas organów Elżbiety 
Włosek w Rybniku i Raciborzu.

Będzie to rewizyta czeskich muzyków 
po udanych koncertach naszych organi
stów w Brnie, które miały miejsce w lu
tym br. Koncert ten ma na celu uświet
nienie tegorocznych obchodów 800-le
cia urodzin św. Antoniego Padewskiego, 
pod którego wezwaniem jest nasza Ba
zylika. Wstęp jest wolny. Zapraszamy!

70 lat
70 lat temu "Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka" 

donosiły od 14 do 20 kwietnia 1925 roku

Sztandar Polski
Gazeta Rybnicka

Wiadomości
- /Zniesienie policji miejskiej/. Na 
ostatniem posiedzeniu Śląskiej Rady 
Wojewódzkiej powzięto między inne
mi stanowczą uchwałę w sprawie znie
sienia policji miejskej tak w Katowi
cach, jak i w innych miastach Woje
wództwa Śląskiego.

***
Walne zebranie Stow. Kolejarzy w 
Rybniku.
- Dnia 18 b.m. obyło się doroczne Wal
ne Zebranie Stowarzyszenia kolejarzy 
u p. Leśnikowskiego w Rybniku, które 
zgromadziło kolejarzy bez różnicy sta
nu, wieku i partyjności z całego obwo
du rybnickiego z bliższych i dalszych 
okolic. /.../

Po zebraniu zabawiono się jeszcze 
krótki czas w lokalu przy ożywionej 
rozmowie, poczem uczestnicy z zado
woleniem rozeszli się do swych rodzin.

Oby tak częściej było! Znikłyby uty
skiwania na kolejarzy i w wspólnem 
dążeniu do lepszych, szlachetnych ide
ałów będzie kolejarz i publiczność za
dowolona.
Embe.

Wieczór obywatelski.
Dla towarzyskich celów, miłego spę
dzenia kilka godzin wśród rodziny i 
znajomych urządza Tow. śpiewu w 
Rybniku na sali Świerklaniec w nie
dzielę, dnia 26 kwietnia br.
Wieczór pieśni z koncertem. 

Obywatele! Nie zaniedbajcie przybyć

na ten wieczór, który według programu 
obfitował będzie w pieśni piękne, we
sołe i przez najlepszych kompozytorów 
ułożone. Również część koncertowa 
podaje najlepsze kompozycje muzy
ków sławnych.

Wstępne wynosi tylko 1 zł.
Początek punktualnie o godzinie 7 

1/2 wieczorem.
***

- /Nieszczęśliwy wypadek./ Ciężkie po
parzenia odniosła Marja Ciupka z ul. 
Jankowickiej w pierwsze święto wiel
kanocne. Gotując herbatę na małym że
laznym piecyku, dotknęła się rozpalo
nego pieca odzieżą, która się zajęła i na 
niej spaliła. Nieszczęśliwą odstawiono 
do szpitala Juljusza, gdzie w zeszłą śro
dę swym cierpieniom uległa.

- /Renowacja łaźni miejskiej./ W tych 
dniach przystąpi Magistrat rybnicki do 
odnowienia tutejszej łaźni miejskiej.

Ogłoszenia
Dobry zarobek poboczny mogą uzy
skać sumienne i pilne osoby obojga 
płci przez rozsprzedawanie i rozszerza
nie katolickiego czasopisma.

Zgłoszenia nadsyłać pod T.K.1000 
do Administracji Sztandaru Polskiego.

Panienki dobrze wychowane, które 
mają zamiar uczyć się 3 lata krawiec
czyzny damskiej mogą się zgłosić do p. 
Wyciskowej w Rybniku ul. Rynkowa 
nr 1 /u p. rzeźnika Mendego/. Pierw
szeństwo m ają rybniczanki.

Sympozjum naukowe

Juliusz Roger 
a tradycje śląskie

Dr Juliusz Roger /1819-1865/, lekarz, dzia
łacz charytatywny, biolog, zbieracz pieśni lu
dowych, miłośnik Górnego Śląska...

Doktor Juliusz Roger jest w naszym 
mieście znany przede wszystkim jako 
fundator szpitala Juliusza w Rybniku, 
usytuowanego u zbiegu ulic Dworco
wej i 3 Maja. W rzeczywistości dr Ro
ger jedynie zainicjował budowę szpi
tala oraz rozpoczął zbiórkę pieniędzy 
na ten cel wśród ludności miejscowej, 
założył tzw. wieczny fundusz dla cho
rych. Nie umniejsza to jednak jego za
sług. Ten nadworny medyk księcia ra
ciborskiego Wiktora, leczący biednych

za darmo, stał się skutecznym 
inicjatorem tak wielkiego 
przedsięwzięcia. Cztery lata po 
śmierci Juliusza Rogera, w 
roku 1869, budowę rybnickie
go szpitala ukończył książę ra
ciborski i nadał mu urzędową 
nazwę Szpital Juliusza Rogera 
/Julius-Krankenhaus/. Należy 
też dodać, że iż dr Roger był 
również animatorem budowy 
szpitali w Rudach i Pilchowi
cach. Ale dr Roger jest znany 
nie tylko jako lekarz i działacz 
charytatywny. Był również za
miłowanym przyrodnikiem, a 
konkretnie entomologiem, 
który z pasją kolekcjonował 
owady oraz ptaki zebrane 
przez siebie w lasach rybnic
ko-raciborskich. Juliusz Roger 
był też autentycznym miłośni
kiem Górnego Śląska, jego 
folkloru, który poznawał 
głównie poprzez pieśni ludo
we. Wydał nawet własnym ko

sztem zbiór: “Pieśni Ludu Polskiego 
na Górnym Śląsku ”. Dr Roger, mimo 
iż urodził się w Niemczech, mówił po 
polsku i całe swoje dorosłe życie po
święcił Górnemu Śląskowi.

Był więc dr Juliusz Roger osobowo
ścią niezwykłą i tak barwną, że można 
go uznać za jedną z ciekawszych indy
widualności jakie na przestrzeni dzie
jów  związały się z naszym miastem. I 
właśnie w 130. rocznicę jego śmierci 
odbędzie się w Rybniku konferencja

Program konferencji

Rybnik, Mała Scena Rybnicka, 
czwartek 27 kwietnia br.

godz. 9.30: prof. dr hab. Irena Bu
kowska - Floreńska - “Prekurso
rzy etnologii polskiej i europejskiej 
a Juliusz Roger ”
godz. 10.15: dr Mirosław Fazan -
“Juliusz Roger - człowiek i dzieło ” 
godz. 10.45: dr Bogdan Cimała -
“Głód na Górnym Śląsku 1844- 
1848”
godz. 11.30: prof. dr hab. Teresa 
Smolińska - “Realia kulturowe po
granicza w pieśni śląskiej na przy
kładzie Pieśni Ludu polskiego...  Ju
liusza Rogera ”
godz. 12.00: prof. dr hab. Graży
na Szewczyk - “Niemiecka percep
cja zbioru pieśni górnośląskich Ju
liusza Rogera ”
godz. 13.30: dr Antoni Kuśka,
“Znaczenia badań przyrodniczych 
Juliusza Rogera ”
godz. 15.00: Koncert chórów - im. 
Adama Mickiewicza z Rybnika i im. 
Juliusza Rogera z Rud 

naukowa poświęcona jego postaci pn. 
“Juliusz Roger a tradycje śląskie ”. 
Organizatorami je j  są Uniwersytet 
Śląski, Urząd Miasta Rybnika, Ryb
nicki Ośrodek Kultury, Miejska B i
blioteka Publiczna, Muzeum w Rybni
ku oraz Centrum Dziedzictwa Kultu
rowego w Katowicach. Konferencja 
odbędzie się w sali Małej Sceny Ryb
nickiej w czwartek, 27 kwietnia br., od
9.00 do 16.00. W imieniu organizato
rów serdecznie zapraszamy!

MAREK SZOŁTYSEK
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Zarząd Miasta informuje
Z a r z ą d  M i a s t a  i n f o r m u j e

Zarząd Miasta Rybnika 
ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA BUDOWĘ PUNKTÓW 
OŚWIETLENIA ULICZNEGO W ROKU 1995.

Oferta powinna zawierać:
1. informację o firmie
2. wykaz zrealizowanych obiektów
3. informację o wiarygodności finansowej firmy
4. koszt:
a/ wykonania punktu świetlnego na istniejącej linii napowietrznej 
b/ ustawienia słupa wraz z zabudową na nim oprawy oświetleniowej 
c/ średni - zasilenia punktu świetlnego kablem ziemnym 
d/ średni - zasilenia punktu świetlnego siecią napowietrzną
5. Stosowane stawki roboczogodziny wraz z narzutami

Oferty w zamkniętej kopercie z napisem “oświetlenie uliczne” należy składać w 
Wydziale Dróg Urzędu Miasta Rybnika ul. Chrobrego 2 w terminie do dnia 
5 maja 1995 roku.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 maja 1995 r. o godz. 9.00 w Urzę
dzie Miasta Rybnika ul. Chrobrego 2, sala nr 37.

Zarząd Miasta Rybnika
OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY NA WYKONANIE ZADANIA 

P.N.: ODBUDOWA I KONSERWACJA ROWÓW MELIORACYJNYCH
w dzielnicach: Wielopole, Zebrzydowice, Ligota, Kamień, Niedobczyce, Radzie
jów, Chwałęcice, Boguszowice, Golejów, Gotartowice, Zamysłów, Kłokocin, Sto
doły, Orzepowice, Wawok, Centrum.
Bliższych informacji udziela Kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Grun
tów Urzędu Miasta w Rybniku tel. 26036 wewn. 67.
Oferty z wstępnym kosztorysem należy składać w Wydziale Geodezji i Gospo
darki Gruntami, w Referacie Rolnictwa i Ochrony Gruntów 
/ ul. 3 Maja 12/ - do dnia 9 maja 1995 r.

Rozpatrywanie ofert nastąpi w dniu 10 maja 1995 r.
Zarząd Miasta Rybnika zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez poda
nia przyczyny.

WYCENA NIERUCHOMOŚCI

U p r a w n i o n y  R z e c z o z n a w c a  M a j ą t k o w y  

mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK 
tel. 27-616

BEZPŁA TN E  
PO R A D Y  PR A W N IK A

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

Bociany przyleciały
Ponoć bociany zakładają gniazda tyl

ko w pobliżu zagród zamieszkałych 
przez dobrych ludzi. Sporo ich jeszcze 
u nas, bo bocianów w Polsce wyjątko
wo dużo. Jest ich dziś około 30 tysięcy 
par, co daje nam zdecydowanie pierw
sze miejsce w Europie. Na Ukrainie 
bocianich gniazd /czyli par/ jest 15 ty
sięcy, w Niemczech 3 tys., na Litwie 4

tys., Słowacy mają ich tysiąc, a Czesi 
zaledwie 650 par. W Europie Zacho
dniej bocian to atrakcyjna rzadkość i 
dlatego np. Szwajcarzy w ostatnich la
tach sprowadzili sobie kilka bocianich 
par aż z Algierii.

Bocianów nie brakuje również w 
Rybniku. Przyleciały one do nas na 
przełomie marca i kwietnia br. Widzia

no je już w Chwałęci
cach oraz w okolicach 
stawów za kąpieliskiem 
“Ruda”. Te dostojne 
ptaki kojarzą się nam 
nie tylko z potom
stwem, ale również z 
długo oczekiwaną wio
sną. Budzące same 
sympatyczne uczucia 
bociany są wykorzysty
wane często w rekla
mie.

Tak więc bociana 
możemy zobaczyć na 
sklepie pasmanteryj
nym przy ul. Zamko
wej, nie sposób nie do
strzec również sztucz
nego gniazda ze sztucz
nym bocianem na wy
sokim słupie przy ul. 
Gliwickiej w Golejo
wie, przy skręcie w kie
runku tamtejszego ko
ścioła. Zza szyb prze
jeżdżających samocho
dów wygląda bardzo 
autentycznie i pewnie 
nie ma osoby, która 
przy okazji nie zerknę
łaby poniżej na tablicę 
z reklamą firmy.

Szoł
Oryginalna dekoracja z bocianem przy ul. Gliwickiej 
w Golejowie

Ogłoszenia drobne

SPRZEDAM 
GARAŻ 

na Nowinach
kontakt: tel. 391-851 
w godz. 8.00 - 15.00 

lub ul. Wandy 15/11 po 15.00

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 

HURTOWNIA  
"BARBARA”

Bezpośredni importer z 
IND O N EZJI I TAJLANDII 

oferuje
* BA W EŁ N IA N Ą  O DZIEŻ  

D ZIEC IĘC Ą  - 1 5 0  wzorów 
* O RAZ O DZIEŻ  

D A M SK Ą  I M ĘSK Ą
sprzedaż hurtowa 
od 10 . 00- 18 . 00  

sobota 9.00 -13 .00  
Sprzedaż detaliczna 
W pawilonie obok 

od 9 . 3 0 - 1 7 . 3 0  
sobota 9.00 - 13.00 

Rybnik, ul. Broniewskiego 3, 
tel. 21-600

Osiedle "NOWINY" 
Możliwość reeksportu. 

TELEFONICZNA
AGENCJA

INFORMACYJNA
511 870 
511 865 
511 864

KATOWICE
UL. MIKOŁOW SKA 72B

Udziela informacji o: 
*handlu *produkcji 

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

M iejski O środek Sportu  
i R ekreacji w K am ieniu  

zatrudni 
kierownika

 Hotelu “OLIMPIA”
Kandydatów do pracy prosimy 

 o zgłoszenie się 
4 maja 1995 r. o godz. 8.00 

w Hotelu “OLIMPIA” w Kamieniu, 
ul. Hotelowa 12.

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, po godz. 15.00 - 55-37-91 
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 21 do 27 kwietnia,
Apteka, ul. Patriotów 1, tel. 20-364, Boguszowice

e k s p r e s s
Rybnik, Reja 2

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"

CENNIK OGŁOSZEŃ W GAZECIE RYBNICKIEJ

•  1 cm 2 - 0 ,80  zł
•  1 słow o - 0 ,50  zł 

w artykułach sponsorowanych
• 1/4 strony - 90  zł
•  1/2 strony - 160 zł 
• 3 /4  strony - 240  zł
•  1 strona - 300  zł

...U  N AS
I TANIO

Środowa Giełda Cenowa
Mięso schab

wolowe
extra

szynka wp. 
gotowana śląska

PIOTROWSKI 8,64 8,78 13,56 7,02
Jastef,Raciborska 22 8,60 9,00 12,60 6,65
TARG 8,40-8,80 8,80-9,50 12,80-13,00 6,90-7,10

Owoce/Warzywa cytryny pomarańcze marchewka ziemniaki

Raciborska 15 2,60 2,70 1,20 1,10
Miejska 2 3,20 3,20 1,30 1,20
TARG 3,00 2,00-2,20 1,20- 1,40 1,20

Spożywcze
masło 
200 g cukier jajko mąka

R ynkow y 1,60 1,70 0,22 1,00
Jan  N oga 227g - 1,65 1,70 0,20 1,00
TARG 1,60 1,60 0,17-0,19 0,83-0,97

Waluty 100
dolarów

100
marek

100 koron 
czeskich

100 franków 
francuskich

Pew ex duży 230,00\234,00 167,50\170,00 8,85\9,00 48,50\49,50
Delikatesy, ul. Miejska 230,00234,00 167,00\171,00 8,85\9,00 48,20\49,50
Gallux, Rynek 230,00234,00 167,00\170,00 8,80\8,90 48,00\49,00
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Ważne dla absolw entów  
szkół średnich

Żużel Żużel

Trzecie zwycięstwo, 
druga kontuzja

Nie wszyscy absolwenci szkół śre
dnich dostaną się na studia, nie wszyst
kich na nie stać. Wielu młodych ludzi 
nie chce jednak poprzestać na średnim, 
ogólnokształcącym wykształceniu. To 
właśnie dla nich kierowana jest oferta 
szkół policealnych. Kształcą one na 
podbudowie szkoły średniej, dając wy
kształcenie zawodowe na poziomie śre
dnim, przy czym dla dużej liczby zawo
dów i specjalności uzyskanie ich moż
liwe jest tylko w szkołach policealnych.

Od kandydatów do szkoły policealnej 
nie wymaga się zdania egzaminu doj
rzałości /z wyjątkiem zawodu bibliote
karz/, a jedynie ukończenia szkoły śre
dniej. Podejmować naukę w tych szko
łach mogą przede wszystkim absolwen
ci liceów ogólnokształących, a wyjąt
kowo ze względów zdrowotnych lub w 
przypadku braku możliwości podjęcia 
pracy w wyuczonym zawodzie, także 
absolwenci średnich szkół zawodo
wych za zgodą właściwych Delegatur 
Kuratorium Kuratorium Oświaty.

Dwie 
w jedną
Dotychczas dwie z rybnickich ko

palń - “Rymer “ i “Chwałowice” łączy
ła wspólna granica pola eksploatacyj
nego i data samodzielnego działania w 
granicach tych pól. W połowie marca 
br. Walne Zgromadzenie Wspólników 
Rybnickiej Spółki Węglowej S.A. 
podjęło uchwałę o połączeniu obu ko
palń. Decyzja ta jest m.in. konsekwen
cją wyczerpywania się złóż w “Ryme
rze”, jak również koniecznością zrezy
gnowania z eksploatacji przez tę kopal
nię z tzw. “pola jejkowickiego” - silnie 
zawodnionego, co czyniło ją  niezwy
kle kosztowną. Po zmniejszeniu pola 
eksploatacji “Rymera” do 6 km kw za
szła więc konieczność przyłączenia tej 
kopalni do “Chwałowic” - najbliższej 
sąsiadki, z którą już od pewnego czasu 
metodą szufladkową wybierano 
wspólnie te same złoża.

Połączenie obu kopalń nie zapo
wiada żadnej rewolucji w postaci 
chociażby grupowych zwolnień pra
cowników, a nieunikniona kompre
sja stanowisk administracyjnych ma 
też nie pozbawić nikogo pracy, gdyż

Nasze rybnickie targowisko - ja k  
zwykle tłok i hałas. Tu jabłka, tam wa
rzywa, a w jeszcze innym miejscu moż
na nabyć najprzeróżniejszą garderobę. 
Ludzie kupują i sprzedają - to przede 
wszystkim - ale, jak się okazuje, nie tyl
ko. Z zamyślenia “cóż jeszcze mam tu 
do załatwienia ” wyrywają mnie nagle 
przeraźliwe okrzyki. W pierwszej chwili 
nie mogę się zorientować, co się dzieje. 
Za moment dostrzegam jednak ucieka
jącego młodego chłopca, a za nim go
niącego go człowieka. Chłopiec był 
zwinny i szybki, byłby uciekł, gdyby na
gle na jego drodze nie stanął jakiś sta
ruszek, chwytając go za rękę. Wtedy 
dopadł go również i goniący. Był 
wściekły, krzyczał i wygrażał winowaj
cy, bo jak się okazało, młody człowiek 
go okradł. Spojrzałem wtedy na twarze 
ludzi stojących wokół i przeraziłem się. 
Były pełne nienawiści, bezlitosne. Cze
kałem tylko, kto pierwszy podniesie 
przysłowiowy kamień i rzuci nim w 
tego “zbrodniarza ”. No właśnie, czy 
można go nazwać “zbrodniarzem ”? 
Fakt, iż wziął to co do niego nie nale
żało, obciąża go niezaprzeczalną winą 
i w imię sprawiedliwości należy mu się 
słuszna kara. Jednak postawy tłumu 
oraz możliwości samosądu - nie można 
kojarzyć ze sprawiedliwością. Zastana
wiałem się, skąd tyle wrogości nagle

Przy przyjęciu kandydata do szkoły 
policealnej decydują wyniki egzaminu 
wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej, 
oceny uzyskane na świadectwie ukończe
nia szkoły z wybranych przedmiotów oraz 
inne dodatkowe kryteria /zdrowotne, 
sprawnościowe, uzdolnienia językowe, ar
tystyczne i inne/. O wyborze przedmiotów 
egzaminacyjnych decyduje szkoła.

Przyjmowanie podań na rok szkol
ny 1995/96 odbywać się będzie od 12 
czerwca do 18 sierpnia br., a egza
miny wstępne lub rozmowy kwalifi
kacyjne 24 i 25 sierpnia, przy czym 
szkoła za zgodą Kuratora Oświaty 
może ustalić inne terminy.

Z zapytaniami na temat przedmiotów eg
zaminacyjnych można zwracać się bezpo
średnio do szkół.

Informator na temat typu szkół 
policealnych z terenu woj. katowic
kiego do nabycia w Delegaturze Ku
ratorium Oświaty w Rybniku, ul. 3 
Maja 27.

powstający równolegle, kolejny za
kład RSW S.A. pod nazwą “Elektro
ciepłownie RSW. S.A.” ma przejąć 
tych pracowników, którzy nie zmie
szczą się w nowej strukturze połą
czonych kopalń. Okres połączenia 
kopalń rozłożony został na trzy etapy, 
a jego końcówkę przewidziano na luty 
1997 roku. Pierwszego kwietnia roz
poczęto więc łączenie tzw. okresem 
przygotowawczym, w którym opracuje 
się i wdroży wspólny system łączno
ści, transmisji i ewidencji załogi, opra
cowanie schematu organizacyjnego i 
zatwierdzenie go w Okręgowym Urzę
dzie Górniczym, wydanie zarządzeń 
warunkujących działanie kopalni, a 
także powołanie dyrektora kopalni, 
jego zastępców i głównego księgowe
go oraz zatwierdzenie kierownika ru
chu zakładu. W lipcu rozpocznie się 
łączenie działów i oddziałów po
wierzchniowych, przygotowany zosta
nie projekt skoordynowanej eksploata
cji dla przyszłego połączenia kopalń, z 
uwzględnieniem modelu technicznego 
przyszłej kopalni. Dopiero od połowy 
1996 będzie można przystąpić do po
łączenia obu zakładów podziemnymi 
wyrobiskami górniczymi. To na razie 
są jednak tylko plany i o szczegółach 
technicznych będzie można pisać do
piero w momencie ich realizacji.

CZ. GOLIŃSKI

Oko 
za oko?

pojawiło się w tych ludziach. To tak, 
jakby każdy chciał odgryźć się za wszy
stkie kłopoty i niepowodzenia całego 
dnia, które go spotkały, i teraz nada
rzyła się okazja. I  wtedy przypomniały 
mi się sceny, gdy sprzedawca wkłada 
szybko do torby klienta np. jakieś owo
ce, mieszając je  z kilkoma nadpsutymi. 
Klient zaś tak przebiera w oferowanym 
towarze, zmieniając co chwilę swe gu
sta i zagadując sprzedawcę, iż w kon
sekwencji płacąc za towar nie daje na
leżnej sumy, lecz okradając go odcho
dzi z kilkoma złotówkami w swej kie
szeni. Takie sytuacje zdarzają się co 
dzień. Jednak któż odważyłby się na
zwać takie osoby “zbrodniarzami ”? To 
przecież tylko nasze małe “zabawy ”, 
swoisty mini-hazard: ile razy ja  oszu
kałem, a ile razy mnie oszukano. Tym 
samym wracamy do starożytnej zasady 
“oko za oko”... I  usprawiedliwiamy 
się, że przecież tak wszyscy czynią - 
cóż, takie czasy. Tylko dlaczego zło
ścimy się, gdy ktoś weźmie nam kilka 
groszy, gdy my uprzednio zabraliśmy

W drugim dniu Świąt Wielkanoc
nych żużlowcy Rybnickiego Klubu 
Motorowego spotkali się na torze 
“Skałka” w Świętochłowicach z dru
żyną tamtejszego “Śląska”. Rybni
czanie wygrali w trudnym meczu wy
jazdowym 49:41. Punkty dla RKM-u 
zdobyli: E. Tudzież - 0, P. Vandirek - 
14, D. Fliegert - 12, A. Musiolik - 8, 
A. Skupień - 10, P. Sobczyk - 4, E. 
Sosna - 1, K. Mrowiec - 0.

Radość rybniczan z trzeciego, kolej
nego zwycięstwa w spotkaniach ligo
wych została nieco przyćmiona przez 
fakt odniesienia kontuzji przez kapi
tana RKM-u Eugeniusza Tudzieża. 
Zawodnik ten w wyniku upadku do
znał urazu kręgosłupa i zdaniem le
karzy będzie pauzował przynajmniej 
przez miesiąc. Kontuzja Tudzieża 
martwi kibiców rybnickiej drużyny, 
gdyż wcześniej ze startów został wy
łączony K rzysztof Fliegert. Strata 
tych dwóch dobrych zawodników 
jest poważnym osłabieniem zespołu.

Znakomicie radzi sobie jeżdżący w 
bieżącym sezonie w barwach RKM-u 
Czech Petr Vandirek. W Święto
chłowicach zdobył 14 punktów. Tre
ner Jerzy Gryt jest z postawy tego 
zawodnika bardzo zadowolony i pra
gnie, aby Czech startował również w 
najtrudniejszych meczach rybniczan 
w tym sezonie. W obecnie zaistniałej

Wprawdzie Tom Hanks nie pojawił 
się 1 kwietnia w Rybniku jak zapowia
daliśmy, ale na otarcie łez wszyscy 
rozczarowani będą mogli raz jeszcze 
podziwiać jego nagrodzoną Oskarem 
kreację w filmie “Forrest G um p”, 
który zostanie ponownie pokazany w 
Kinie Premierowym TZR 25, 26 i 27 
kwietnia o godz. 17.00. Jak zdążyliśmy

“Forres t
G um p”

raz jeszcze!
_________________________

zdążyliśmy się zorientować, do kina popędzą 
nawet te osoby, które film ten ogląda
ły już kilkakrotnie... A nie będzie to 
jedyna gorąca pozycja wiosennego re
pertuaru. W kolejce czekają już kolej
ni nominanci i zdobywcy Oskarów - 
choć już w skromniejszej ilości niż 
“Forrest Gump” - “Skazani na Shaw- 
shank ” i głośny “Pulp Fiction ” Quen
tina Tarantino z Brucem Willisem i 
Johnem Travoltą. Jeszcze w maju zo
baczymy widowiskową superproduk
cję z Kurtem Russelem i Jamesem 
Spaderem “Gwiezdne W rota” oraz 
film o zupełnie innym klimacie - 
“Faustyna”, polską produkcję o życiu 
błogosławionej i wyniesionej na ołta
rze siostry Faustyny Kowalskiej. Dla 
dzieci na początku maja - “101 dalma
tyńczyków”, klasyczny animowany 
film z wytwórni Walta Disneya, a już 
bardzo blisko Dnia Dziecka premiera 
“Klanu urwisów” i ... ponownie, na 
życzenie widzów “K ról Lew”.

wiele złotówek. Dlaczego powołuje
my się na prawo, które później z taką 
prem edytacją  łam iem y? Czemu 
mówimy o sumieniu, je ś liśm y go 
dawno zabłocili i wyśmiali? Buduje
my między sobą mury, a potem tęsk
nimy za ludźmi?... A ów chłopiec - 
winowajca trafił na policję.

Mikael

sytuacji kadrowej RKM-u udział 
Vandirka w spotkaniach ligowych 
jest wręcz niezbędny.

Wynik św iętochłowickiego spo
tkania może sugerować, że mecz był 
niezwykle zacięty. Rybniczanie jed
nak zdecydow anie przew yższali 
przeciwników sprzętowo i kondycyj
nie. W wyścigach wygranych przez za
wodników RKM-u mieli oni na mecie 
zazwyczaj dużą przewagą nad rywala
mi. Rybniczanie dysponują dobrze 
przygotowanym sprzętem, a szczegól
nie cieszy widok zawodników mło
dzieżowych dosiadających nowych 
maszyn.

Po zwycięstwie w Świętochłowicach 
rybniczanie wyszli na prowadzenie w 
drugoligowej tabeli. Trzeba jednak 
pamiętać, że “Unia” Leszno ma za
legły mecz z KKŻ Krosno i zapew
ne obejmie prowadzenie.

Na rybnickim  stad ion ie  w idać 
już efekty rządów MOSiR-u. Część 
trybun została oddzielona od toru

Z okazji 50. rocznicy zakończenia 
II wojny światowej oraz 45. rocznicy 
powstania Oddziału Polskiego To
warzystwa Turystyczno-Krajoznaw
czego w Rybniku, Komisja Kolarska 
przy Oddziale PTTK w Rybniku 
organizuje w sobotę 29 kwietnia br. 
Rowerowy Rajd Rodzinny. Start na
stąpi o godz. 9.00 z płyty rybnickiego 
Rynku. Meta /ok. godz. 13.00/ na polu 
kempingowym Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Kamieniu. W pro
gramie rajdu znajdą się także konkursy 
dla jego uczestników: piosenki o Ryb
niku, wiedzy o mieście oraz tor prze
szkód dla rowerzystów. Organizatorzy

żużlowego solidnym wysokim pło
tem. Ogrodzenie takie ma być po
stawione wokół całego toru żużlo
w ego, tak ie są  bow iem  wymogi 
staw iane obiektom  przez G łów ną 
K om isję Sportu Żużlow ego. N ie
którym  kibicom  m oże wydać się 
dziwne odgradzanie żużlowej pu
bliczności od toru potężnym i sta
lowymi prętam i, ale takie są wy
mogi bezp ieczeństw a. Na stad io
nach żużlow ych nie obserwuje się 
jeszcze takiego zdziczenia pseudoki
biców, jakie znamy z boisk piłkar
skich, ale władze polskiego żużla 
obaw iają się zaistn ienia chuligań
skich ekscesów w przyszłości i stara
ją  się zapobiegać im już w zarodku.

Najbliższy mecz ligowy rybniczanie 
rozegrają w niedzielę, 30 kwietnia o 
godz. 16.00 na własnym torze. Podej
mować wtedy będą zespół “Wandy” 
Kraków. Dla kibiców przygotowano 
niespodzianki.

zapewniają, że każdy uczestnik rajdu 
otrzyma pamiątkowy znaczek, przewi
dziane są także specjalne nagrody dla 
najmłodszego i najstarszego uczestnika 
rajdu, najliczniejszej rodziny oraz zwy
cięzców konkursów.

Warunkiem uczestnictwa w raj
dzie jest zgłoszenie /do 23 kwietnia/ 
przynajmniej 3-osobowej rodziny 
oraz wpłacenie w siedzibie PTTK 
/Rybnik, ul. Piłsudskiego 4/ wpisowe
go: 3 zł od uczestnika powyżej 16 lat 
i 2 zł od uczestnika do lat 16. Organi
zatorzy zapewniają, że rajd odbędzie 
się bez względu na pogodę.

/ J./

Od kiedy ruszyły rybnickie fontanny 
możemy być pewni, że wiosna nadeszła.

Zdj.: kas

PIOTR SZWEDA

R odzinny ra jd

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5 7



Zdjęcie
z albumu czytelników

FUJICOLOR

Zapraszamy na
szych Czytelni
ków do wspólne
go oglądania 
zdjęć. Wystarczy 
przyjść do redak
cji z ciekawym 
zdjęciem, które 
po skopiowaniu 
n a t y c h m i a s t  
zwrócimy. /Moż
na też wrzucić je 
do naszych "żół
tych skrzynek"/. 
Autora najsym
patyczniejszego 
lub najbardziej 
"odjazdowego” 
zdjęcia firma 
" E K S P R E S  
FUJI”, Rybnik, 
ul. Reja 2 nagro
dzi bezpłatnym 
wywołaniem i 
w y k o n a n i e m  
odbitek z rolki 
filmu.

Do lata, do lata piechotą będę szła... Zdj.: Edward Bryla

RACIBÓRZ

HURTOWNIA 
JAK SUPERSAM

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)

Pod znakami zodiaku
BARAN - 21.03. - 20.04. - Zupełnie niespodziewanie trafi Ci się większa gotów
ka, którą będziesz chciał odpowiednio zainwestować. Wystrzegaj się jednak łu
dzi, którzy zbyt gorliwie radzą Ci przystąpić z nimi do spółki, bo “sen o potędze ” 
może p rysnąć.
BYK- 21.04. - 20.05. - Z Twojego związku pozostało tylko przyzwyczajenie, a 
praca wydaje Ci się jałowa. Czas najwyższy na zmiany. Propozycja intratnej 
pracy daleko od miejsca, gdzie teraz się znajdujesz, stworzy dla nich dogodne 
warunki.
BLIŹNIĘTA - 21.05. - 21.06. - W tej chwili nawet najbardziej szalone pomysły 
mają szansę na realizację. Pod Twoim dotknięciem pomnożą się dobra material
ne, uzyskasz również uznanie przełożonych i nowe przyjaźnie.
RAK - 22.06. - 22.07. - To, co uważasz za swoje ostatnie osiągnięcie, może nie 
przetrwać próby czasu. Nie bierz sobie tego specjalnie do serca, bo rzecz da się 
odbudować i to z lepszym efektem końcowym.
LEW  - 23.07. - 23.08. - Nie warto oglądać się do tyłu na to co odeszło. Trzeba 
będzie opuścić wygodny kącik i mocno dotknąć ziemi. Im szybciej zapomnisz o 
poprzednim życiu, tym łatwiej będzie Ci odnaleźć nowy kierunek.
PANNA - 24.08. - 22.09. - Przed Tobą wyjątkowe możliwości spełnienia pra
gnień. To, co zamierzasz, odpowiada dokładnie Twoim predyspozycjom, więc 
nawet mała sprzeczka w tej kwestii z szefem nic nie zmieni na Twoją niekorzyść. 
WAGA - 23.09. - 23.10. - Małe kłamstwo bardzo ułatwiłoby Ci przebrnięcie 
przez trudną sytuację. Jednocześnie istnieje niebezpieczeństwo utraty zaufania 
kogoś na kim Ci zależy. Wybór należy do Ciebie.
SKORPION - 24.10. - 22.11. - Twój pierwszy publiczny występ będzie prawdzi
wym sukcesem! Nie dziw się więc, że zrobi się wokół Ciebie głośno i trzeba bę
dzie radzić sobie w tej nietypowej dla Ciebie sytuacji.
STRZELEC - 23.11. - 21.12. - Przeprowadzona transakcja będzie bardzo korzy
stna finansowo, z całego przedsięwzięcia wyjdziesz natomiast z nadszarpniętą 
reputacją. Cala nadzieja w przyjaciołach...
KOZIOROŻEC - 22.12. - 20.01. - Nie daj się nabrać bałaganiarzom, marzycie
lom i zwykłym naciągaczom, którzy liczą na Twoją pomoc w ryzykownych przed
sięwzięciach. Naiwnych nie sieją...
WODNIK - 21.01. - 19.03. - Niewykluczone kłopoty w załatwianiu spraw urzę
dowych, które są skutkiem Twojej własnej lekkomyślności. W podbudowaniu psy
chiki pomoże Ci lektura lub rozmowa z dawno niewidzianą osobą.
RYBY - 20.02. - 20.03. - Rzeczywistość nie pozwoli “odpłynąć” zbyt daleko. Wa
runki gry, którą podjąłeś, są twarde i by z niej nie wylecieć, musisz się przysto
sować.

Ciasno 
i sztucznie

Bez koszulowej bluzki trudno sobie 
wyobrazić damską garderobę. Ma ona 
wyjątkową umiejętność 
dostosowywania się do 
aktualnych tendencji 
mody, i tym razem, by 
zmieścić się pod małym 
żakiecikiem, w jaki prze
kształciła się nasza po
czciwa marynara, musia
ła wyraźnie się odchu
dzić. Nie jest to więc 
wielka koszula ukrywa
jąca wszystko, co pod 
spodem, ale dopasowana 
zaszewkami pionowymi 
bluzka z wyraźnie wydłużonym

Poziomo: A/ od pierwszego wejrzenia, B/ część bielizny, C/ ko
ściół wyznawców Allaha, D/ broń sprzed wieków, E/ “sprze
dam”, “kupię” lub “zamienię”, F/ kolega ofermy, G/ zajęcze 
nogi, H/ niemiecka lub określenie tłumu, I/ piaskowa góra, J/ na 
ziemniakach /z rasą/
Pionowo: 1/ sprężysty lub posuwisty, 2/ zawodowy, 3/ drogie 
futro, 4/ do nadania, lecz nie order, 5/ pierwsze słowo dziecka, 
6/ za Warsa wyjść chciała /bo go kochała/, 7/ strzela strzałami, 
8/ wojsko tatarskie, 9/ kropka z przecinkiem, 10/ carskie imię 
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie po upo
rządkowaniu liter wg szyfru: F-4, H-8, C -8, I-7, F-4, J-8, D-1, C- 
9, J-2; A-8, C-10, E-2, F-7, G-4, H-1, E-6; H-10, A -6, I-2, B-3, C- 
6; D-1, H -8, I-4, E-2, F-7.
Na rozwiązanie wraz z kuponem czekamy 10 dni od daty ukazania 
się numeru. Rozwiązania prosimy przesłać na kartkach poczto
wych na nasz adres, lub wrzucać do naszej “żółtej skrzynki” /Ko
ściuszki 54 lub Korfantego 3/.
Nagrody za rozwiązanie krzyżówki nr 14 z hasłem “Sumienie 
jest pulsem rozsądku” otrzymują: Cecylia Skrzypek, ul. PCK 
25, 44-200 Rybnik oraz Krystyna Kowalska, ul. Dworcowa 3/ 
41, 44-200 Rybnik

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

STEMPEL MARKETP apiru s
p i e c z ą t k i

 RYBNIK, U L  GLIW ICKA 4 tel. 2 2013

5 minut 
łamania głowy

Po
świyntach

Fatałachy z naszej szafy

wydłużonym kołnierzykiem, a także za
szewkami poziomymi na biust. Można 
j ą  nosić na wierzch, bo są dosyć długie, 

ale i do środka.
Oprócz bluzek koszulo

wych nosimy krótkie, ob
cisłe sweterki, i to, co jest 
nowością, z bardzo krót
kim rękawkiem. Bluzki lu
bią być błyszczące, a więc 
z atłasu, z błyszczącymi 
nitkami lub, o zgrozo, z 
cienkich elastycznych ma
teriałów. Tak oto moda za
reagowała na ogromnie 
popularną tendencję eko
logiczną.

Wróżka

Ilustracje różnią się w 8 miejscach. Znajdź różnice.
Wśród czytelników, którzy w ciągu 10 dni od daty ukazania się numeru nadeślą prawidłowe 
rozwiązanie łamigłówki, wylosowana zostanie nagroda ufundowana przez sklep “PAPIRUS” 
/ul. Gliwicka 4/. Jej zdobywca po odebraniu w naszej redakcji specjalnego kuponu będzie 
mógł złożyć w “Papirusie” zlecenie bezpłatnego wykonania stu kolorowych wizytówek lub 
dwóch automatów samotuszujących.
Za rozwiązanie łamigłówki z nr 14 nagrodę otrzymuje: Mariusz Borowski, ul. Gliwicka 40, 44- 
200 Rybnik

I  ju z a ś  momy po św iyntach.  
Wszystko co je s t  piykne, prze lec i  
dużo za prędko . P iyrw szy  dziyń  
świont, ja k  przystało, siedzieli my 
w dom a. N iy było żodnych byzu
chów, św iyn tow a lo  s ie  ino z ro
dzionom. Na s to le  leżała deczka  
sz t ikow an o , baran ek  s to ł p a r a
dnie z fankom , świynconka, kro
szonki i mocka in kszego  jod ła .  
Zanim my siedli pośniodać, kożdy 
kożdymu skłodoł życzenia św ion
teczne kroszonkom ze świynconki. 
Ś n iodoł kożdy , aż mu sie uszy  
tr zyn s ły, bo sie bo ło wyposzczo
nym, ja k  trza.

W drugi dziyń św iont, kej sie  
ino rozwidniyło, zaczły  bajtle hał
zyrowa- po  fa m ilo k a c h .  Kożdy  
smyczoł wielo f laszka z wodom po 
zel trze i bojtel na maszkety. U nos 
już  isto niy ma małych dziołszek  
ani frelek, ale tyż przychodzom ze 
śmiergusym. Roz bołbych puknoł  
ze śmiychu, jak  bajtle przyszli p o
loć tyż mojigo psa, kery niy je s t  
łon ino łona. Kej mój pies boł taki 
zocny, trza im boło dać za posika
nie kroszonka.

Jakech boł kneflym, toch tyż lo
toł z kiblym wody ani kot z pacha
rzinom. L o łe c h kożdo dziołcha,  
choćby boła gorejoncom stodołom  
i trza jom było gasić. Roz żech sie 
ale farońsko nadzioł, boch niych
concy łob lo ł  j e d n y j  s tarszy j  p a
niczce św ionteczne łachy. To mi 
sie niy łopłaciylo. Praskła mje ze 
złości w p ..., w gymba a kibel mój 
wziena ze sobom. W doma mi isto 
p o p ra w iy l i  dubeltow o, boch sie  
pozboł starczynego, nowego kibla. 
Ku zynk i ech la toś  tyż p o s ik o ł z 
p e łnom kulturom, ino parfinym.  
Jak łoński rok ciotce łod mojigo i 
Tatowego locio tapeta ze śc iany  
łodlazła i politura na meblach sie 
poflekow ala ,  to ciotka sie wner
wiyla i padała, że nos już na bez
rok do chałpy niy wpuści.

S iostra łod Marka je s t  p ie r zy
nym rada, ja k  jo m  chłopcy f e s t  
p o l ejom. W antryju  m o wdycko  
przyrychtowany ryjgenmantel, w 
kerym idzie ku chopcom do siyni. 
Tam mogom jo m  gichać, wiela  
ch com. U nos w dom a tyż bo ło 
kupa kwiku, kej ujce sie zjechali. 
Mama ze starkom f órt wajały, że 
p rzy  św iyncie  wyglondajom ja k  
utopce z Wielopola. Luki sie im 
wyprostowały choćby nudle szpa
geti. Wesołe to boły  świynta. Tro
cha mi ino je s t  luto, żech ju ż  je s t  
karlusym i niy pasowało mi lotać 
ja k  szyrszyń  po dziedzinie z wo
dom i bojtlym na maszkety. To 
boło richtik fa jnie a pomaszkecić  
to bych jeszcze terozki rod.

Edek,
fom fe l  Marka Mateji
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