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Zaproszenie do wspólnych obchodów  
Święta 3 Maja

Przed nami ko lejna rocznica uchwalenia konstytucji 3 Maja. Dzień ten je s t dla Polakó w  
symbolem odrodzenia narodowego, patriotyzmu i woli reform suwerennego państw a. 

M amy w iek  narodowych rocznic, ale ta je s t symbolem  z w ycięstwa nie oręża, ale rozumu i p a
trio tycznej myśli państwowej. Jest to także nasze wielkie święto religijne, M a tk i Boskiej 
K rólowej Polski, biorące swój począ tek  w  ślubach Jana I I  Kazimierza złożonych po przezw y
ciężeniu "potopu szwedzkiego".

W  tym  uroczystym dniu pragnąc nawiązać do tradycji wspólnego świętowania zapraszam  
wszystkich mieszkańców na godzinę 10.00 na plac przed bazyliką  pod  wezw . św. Antoniego, 
gdzie intradą w  wykonaniu Miejskiej Orkiestry Dętej rozpoczną się obchody Święta 3 Maja w  
naszym mieście.

O  godzinie 10.30 w  bazylice odprawiona zostanie msza święta w  intencji Ojczyzny, którą 
uświetni występ chóru “M ickiewicz”.
Po przejściu na Ry n e k  ulicami Powstańców i Sobieskiego przekażemy społeczności naszego 

m iasta odnowioną część R atusza, w  którego salach M uzeum  przygotowało ekspozycję "Rybnik 
nasze miasto". Będzie ją  można zw iedzić do godziny 18.00.
Po południu zapraszam na festyny i koncerty przygotowane przez Rady Dzielnic i Domy Kultury. 

Niech barwy narodowe ozdobią nasze domy i siedziby instytucji, ju ż  nie z  mocy administra
cyjnych nakazów, ale jako wolny akt ludzi świadomych znaczenia narodowych symboli.

J ó ze f Makosz 
Prezydent Miasta

Przed k an onizacją  b ł . Jana Sarkandra

NIESZPORY SARKANDROWSKIE
W 375 lat po męczeńskiej śmierci w Oło

muńcu zostanie kanonizowany bł. Jan Sar
kander. Oprócz pobytu w Ołomuńcu Jan 
Paweł II przybędzie 22 maja do Skoczowa, 
gdzie Jan Sarkander się urodził. Wśród 
witających Ojca Świętego będzie delega
cja z Rybnika, w skład której wejdą 
przewodnicząca Rady Miasta Urszula 
Szynol, prezydent Józef Makosz i przed
stawiciel parafii bł. Sarkandra 

W życiu tego kapłana znalazł się bowiem 
również epizod rybnicki. Nie chcąc narażać 
w czasie walk na tle religijnym ukrywają
cych go parafian na prześladowania, opuścił

opuścił w 1618 roku Holeszów i udał się na 
pielgrzymkę do Częstochowy. Wracając 
stamtąd zatrzymał się u swoich krewnych 
w Rybniku, gdzie zamieszkał niedaleko 
Rynku i codziennie odprawiał mszę św. w 
najstarszym kościele, dziś kościółku akade
mickim na “starym cmentarzu”. Ksiądz Jan 
Sarkander był też gorliwym kaznodzieją 
rybniczanie postawili więc na Rynku spe
cjalne rusztowanie, by mógł stamtąd głosić

Słowo Boże. Tu w Rybniku oczekiwał Jan 
Sarkander wiadomości ze swej holeszowic
kiej parafii. A ponieważ prześladowania 
trwały, ksiądz Jan pisze z Rybnika list z 
prośbą o wyznaczenie na jego miejsce in
nego kapłana. Kiedy jednak dymisja nie 
została przez władze kościelne przyjęta, 
Sarkander, niespokojny o los swoich para
fian, opuszcza Rybnik i wraca do Holeszo
wa. Wkrótce został pojmany i osadzony w 
więzieniu, gdzie, poddany torturom, zmarł 
17 marca 1620 roku.

Wdzięczni rybniczanie na cześć męczen
nika postawili na rynku kaplicę z drewnia

ną figurą św. Jana / 
prawdopodobnie Jana 
Chrzciciela/. Później, w 
1823 roku, kiedy na 
rynku stanął nowy ra
tusz, kaplicę rozebrano, 
a na środku Rynku po
stawiono kamienny po
sąg św. Jana Nepomu
cena, który przedtem 
stał przed zamkiem w 
Jastrzębiu. W zamian 
oddano drewnianą figu
rę św. Jana z rozebranej 
kaplicy.

Dziś posąg św. Jana 
Nepomucena, również 
męczennika za wiarę, 
upamiętniający pobyt 

ks. Sarkandra w naszym mieście, znów stoi 
na rybnickim Rynku. W “starymi” kościele 
w bocznym ołtarzu znajduje się obraz 
przedstawiający postać bł. Jana Sarkandra.

W 1989 roku z parafii św. Antoniego w 
Rybniku została wydzielona nowa parafia  
obejmująca dzielnice: Paruszowiec, Piaski i 
Zastaw. Ks. abp Damian Zimoń patronem 
nowej parafii ogłosił właśnie bł. Jana Sar
kandra. Budowa kościoła trwa już szósty

Bł. Jan Sarkander
rok. Architektem jest mgr inż. Marian Skał
kowski, a budowniczym ks. prob. Henryk 
Groborz. Już w 1990 roku odwiedził budo
wę ks. abp Franciszek Vanak z Ołomuńca i 
wszystkim tam pracującym udzielił paster
skiego błogosławieństwa. Jak przy każdej 
budowie kościoła, wielkim problemem są 
sprawy finansowe. Fundusze na budowę  
pochodzą z ofiar wiernych, a nikomu dziś 
nie jest łatwo. Dzięki ofiarnej pracy para
fian, mury i dachy kościoła oraz domu pa
rafialnego są  już gotowe. Obecnie trwają 
prace tynkarskie we wnętrzach, a potem 
rozpoczną się pracy wykończeniowe. Za 
dwa lata kościół powinien być gotowy do 
poświęcenia.

Wierni parafii Paruszowiec ogromnie się 
cieszą z kanonizacji ich patrona bł. Jana

Festyn w Paruszowcu
Bogato zapowiada się program dwu

dniowego festynu, który wspólnie orga
nizują parafia bł. Sarkandra w Paru
szowcu, działacze Rady Dzielnicy Paru
szowiec-Piaski oraz ognisko TKKF. 
Rozpocznie się on w niedzielę 30 kwiet
nia i trwać będzie jeszcze przez cały po
niedziałek 1 maja. Grać będzie orkiestra 
kop. “Jankowice”, wystąpi Andrzej Afanasjew

Uroczystości upamiętniające pobyt 
bł. Jana Sarkandra w Rybniku 
odbędą się w niedzielę 7 maja.

Rozpoczną się one
mszą świętą w kościele akademickim

na “starym cmentarzu” o godz. 17.00.
O godz. 18.00 na rybnickim Rynku 

w programie artystycznym

“Nieszpory Sarkandrowskie”
wystąpi zespół wokalno-muzyczny z Opawy, 

zespół “Gaudium et Spes” 
oraz uczennice liceum sióstr urszulanek.

W uroczystościach weźmie udział
M etro p o lita  K atow icki
k s, ab p  D am ian  Z im oń  

Matura '95

Maskotki przygotowane
W momencie oddawania numeru do 

druku nie było jeszcze wprawdzie wia
domo kiedy matury się rozpoczną wia
domo jednak, że w pierwszym ich dniu 
młodzież zasiądzie do matury pisemnej z 
języka polskiego, zaś następnego dnia 
odbędą się egzaminy pisemne z wybra
nych przedmiotów. Najpopularniejszy
mi z wybranych przedmiotów są  jak co 
roku matematyka, historia i biologia. Po
zostałe im do egzaminu dojrzałości dni 
maturzyści poświęcają na ostatnie po
wtórki, pisanie kolosalnej ilości ściąg,

przygotowanie swojej maturalnej kreacji 
oraz maskotek, które przyniosą szczęście 
i być może sprawią że pytania na tego
roczny egzamin dojrzałości okażą się ła
twe. Widoczna na zdjęciu Beata Grze
siak z IV LO będzie zdawała pisemnie 
język polski i historię, a następnie ustnie 
język polski, język angielski i historię. 
Beata na wszelki wypadek wyszczotko
wała już swojego misia-maskotkę. Po ma
turze Beata wybiera się na studia historycz
ne na Katolickim Uniwersytecie Lubel
skim. Życzymy udanych egzaminów.

Pod egidą Rybnickiej Izby 
H a n d lo w o -  P r z e m y s ło w e j , 
grupującej wiele p rze d s ię
biorstw  naszego regionu, w  
dniach od 31 marca do 6 
kwietnia w  Zagrzebiu, stolicy

C horw ac ji,  odbyła się n a j
w iększa  w  h is to r i i  naszych  
stosunków gospodarczych  
prezentacja polskich firm.

c.d. na stronie 3

MAŁA  SCENA RYBNICKA, Rybnik, ul. Kościuszki 54
zaprasza

MAŁA SCENA RYBNICKA 
5 maja, godz. 19.00 - koncert jazzowy

S E B A S T I A N  B E R N A T O W I C Z
/” Little Egoistes”, “Jazz T rio ” , “C arlos Johnson Blues B and”/ 

w p ro g ra m ie  -  “Suita na fortepian solo w 10 częściach”,
wstęp 2,50 zł /2 podwójne zaproszenia dla pierwszych dwóch czytelników GR/

Sarkandra. Jest on drugim, po św. Jacku, 
synem Ziemi Śląskiej, którego kościół 
ogłasza Świętym. Parafia bł. Sarkandra w 
Paruszowcu jest również inicjatorem i 
współorganizatorem razem ze Stowarzy
szeniem Civitas Christiana i redakcjami ka
tolickich czasopism, sesji naukowej po
święconej postaci ks. Jana Sarkandra, która 
odbędzie się 30 maja.

Afanasjew z “Piwnicy pod Baranami” z progra
mem “Balanga z połykaczem”, będą im
prezy sportowe, gry i zabawy dla dzieci 
oraz kierm asz książkowy. Zaprezentują się 
również zespoły dziecięce i młodzieżowe, a 
na zakończenie - zabawa taneczną piecze
nie kiełbasek, tradycyjna grochówka, a co 
najważniejsze - loteria fantowa z główną 
nagrodą w postaci samochodu. Dochód 
z loterii przeznaczony będzie na budowę 
kościoła pod wezwaniem bł. Jana Sarkan
dra w dzielnicy Paruszowiec.

W niedzielę 30 kwietnia
o godz. 16.00

pierwszy w tym roku
KONCERT POD WIERZBĄ

/estrada pod Teatrem Ziemi Rybnickiej/ 
W ystąpi

Miejska Orkiestra Dęta “Rybnik”
pod dyrekcją Mariana Wolnego.

* * *

3 maja o godz. 15.00
“Pod wierzbą”

wystąpi
w przebojowym programie

zespół
instrumentalno-wokalny

"MONA LISA”
z Katowic

1GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

GAZETA  
RYBNICKA

TYGODNIK SA M O RZĄ D O W Y

Rybnik w Zagrzebiu

w sobotę 29 kwietnia
od godz. 19.00 do 1.00

na DYSKOTEKĘ
Cena biletu: 4 zł

w niedzielę 30 kwietnia
od godz. 18.00 do 23.00

WIECZOREK TANECZNY
Cena biletu: 3 zł



Zarząd Miasta informuje
Zarząd Miasta Rybnika ogłasza 

USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ 
NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH  

WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA RYBNIKA
1 /parcela nr 2971/132 na k.m. 1 obręb Rybnik o powierzchni 338 m2, zapisana w 
KW 108.976
- teren zorganizowanego budownictwa jednorodzinnego przy ul. Szczygłów

cena wywoławcza: 3.415,00 zł
2/ parcela nr 2938/132 na k.m. 1 obręb Rybnik o powierzchni 365 m2, zapisana w 
KW 106.759
- teren zorganizowanego budownictwa jednorodzinnego przy ul. Szczygłów

cena wywoławcza: 3.700,00 zł
3/ parcela nr 3040/182 na k.m. 1 obręb Rybnik o powierzchni 555 m2, zapisana w 
KW 111.920 położona w terenach zorganizowanego budownictwa jednorodzinne
go przy ul. Rudzkiej

cena wywoławcza: 11.000,00 zł
4/ parcela nr 2582/94 na k.m. 5 obręb Niedobczyce o powierzchni 312 m2, zapi
sana w KW 107.163, położona w terenach zorganizowanego budownictwa jedno
rodzinnego przy ul. Karlika

cena wywoławcza: 2.255,00 zł
5/ parcela nr 2606/131 na k.m. 5 obręb Niedobczyce o pow. 384 m2, zapisana w 
KW 108.578 położona w terenach zorganizowanego budownictwa jednorodzinne
go przy ul. Szybowej

cena wywoławcza: 2.765,00 zł
6/ parcela nr 2466/49 na k.m. 5 obręb Niedobczyce o pow. 440 m2, zapisana w 
KW 97.428 położona w terenach zorganizowanego budownictwa jednorodzinne
go przy ul. Wiertniczej

cena wywoławcza: 3.170,00 zł
7/ parcela nr 766/44 o powierzchni 709 m2, zapisana w KW 116.512 obręb Nie
wiadom Górny położona przy ul. Niewiadomskiej - bez prawa zabudowy 

cena wywoławcza: 3.616,00 zł
Bliższych informacji udziela wydział geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu 
Miasta Rybnika przy ul. Miejskiej 7, pokój 78, tel. 22-364.
Przetarg odbędzie się w dniu 19 maja 1995 r. o godz. 11.00 w sali nr 3 7 ,  I pię
tro budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2.
Wadium od każdej nieruchomości wynosi 25 proc. ceny wywoławczej i należy je 
wpłacić w kasie tut. Urzędu Miasta najpóźniej w dniu przetargu do godz. 10.30. 
Dodatkowo należy wpłacić koszt organizacyjny przetargu w wysokości 10.00 zł od 
jednej nieruchomości. W przypadku niezawarcia umowy przez wygrywającego 
przetarg wadium nie podlega zwrotowi. Regulamin przetargu jest do wglądu w 
Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Miej
skiej 7, z którym uczestnik przetargu winien się zapoznać. Zarząd Miasta Rybnika 
zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, względnie unieważnienia jego 
wyników, bez podania przyczyny.

Ostatni dzwonek dla podatników
Za kilka dni /4 maja/ upływa termin 

składania zeznań podatkowych za 1994 
rok. W Urzędzie Skarbowym 
w Rybniku ruch zaledwie śre
dni. Potwierdzają to dane licz
bowe. W ubiegłym roku ze
znania za 1993 rok złożyło 
57.510 osób, teraz, do 22 
kwietnia wpłynęło 37.340 
PIT-ów. Kto i dlaczego czeka 
do ostatniej chwili? - zastana
wiają się pracownicy Urzędu.

Urząd Skarbowy wydłużył 
czas pracy do 17.00. W trzech 
“okienkach” 6 pracownic 
przyjmuje zeznania, przegląda 
czy są właściwie wypełnione 
/nie przelicza!/, wydaje po
twierdzenia przyjęcia. W so
botę - 29.04. Urząd pracował 
będzie do godziny 14.00; 1, 2 
i 3 maja będzie nieczynny. 
Pozostaje czwartek - ostatni 
dzień. Zeznanie podatkowe 
można wprawdzie przesłać po
cztą i na poczcie dokonać 
ewentualnej wpłaty, ale pamię
tać trzeba, że 1 i 3 maja urzędy 
pocztowe otwarte będą tak jak 
w dni świąteczne. Czasu więc

Jeszcze nie za późno na ostatnie poprawki 
PIT-ów. Zdj.: kas

Faworyci z Golejowa
Dziś tj. w piątek 28 kwietnia br. o 

godz. 10.00 w Miejskim Ośrodku Spo
rtu i Rekreacji w Rybniku-Kamieniu 
rozpoczną się eliminacje wojewódzkie 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o 
Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego. 
Pierwsza jego część to egzamin testowy 
składający się z pytań dotyczących znaków, 
przepisów ogólnych. Tor przeszkód skła
dać się będzie z 11 przeszkód. Część prak
tyczna obejmie też ćwiczenia z udzielania 
pierwszej pomocy. Dziewięciu najlepszych 
uczestników odpowiadać będzie ustnie na 
pytania dotyczące ruchu drogowego pod
czas ostatniego etapu konkursu . Fawory
tem Rybnika są zawodnicy ze Szkoły 
Podstawowej Nr 29 z Golejowa, którzy 
są zwycięzcami eliminacji rejonowych.

setki /0,19 % za dzień/.
Do 22 kwietnia Urząd Skarbowy w 

Rybniku dokonał 24.903 zwrotów nad
płaconych kwot podatku. Czas oczeki
wania na zwrot pieniędzy wynosi około 
3 tygodni /wg przepisów 3 miesiące/, a 
dokonywany jest zgodnie z zeznaniem 
podatnika. Na sprawdzenie i przelicze
nie zeznań podatkowych za 1994 rok 
Urząd Skarbowy ma 3 lata.

/oz/

Tylko w maju

Amnestia
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L is t   d o  r e d a k c j i

Jak kredyt to tylko 
nie w “Śląskim”!

C hciałam  p rzestrzec  w szystk ich  
chętnych  p rzed  staran iem  się o 
o trzym an ie  kredy tu  w B anku Ś lą 
skim - Oddział w Rybniku. Zebranie 
potrzebnych i niepotrzebnych doku
m entów  to istna droga przez mękę.

O w yjaśnienie poprosiliśm y Na
czelnika W ydziału Kredytów Ban
ku Śląsk iego  w R ybniku - M arię  
Rasińską - Musik.

D ow iedzieliśm y się, że kredyt h i
po teczny  m oże być p rzy d z ie lo n y  
każdej osobie fizycznej, k tóra  je s t 
wypłacalna, tzn. posiada zdolność do 
spłaty kredytu wraz z odsetkami 
i złoży w banku odpow iednie doku
menty. Odmowa udzielenia kredytu 
h ip o tecznego  ma m iejsce bardzo 
rzadko /2-3 przypadki rocznie/. Za
sadniczym  pow odem  odm ow y je s t 
niew ypłacalność kredytobiorcy, czy
li niewystarczająco wysokie dochody

Jeśli szczęśliw cow i uda się przejść 
wszystkie formalności /trwa to około 
2 m iesięcy / i w stępne zapew nien ie  
pani naczeln ik  w ydziału  kredytu  o 
p rzy zn an iu  k redy tu , to m oże być 
pewnym, że tego kredytu nie otrzy
ma. Z aznaczam , że sta ra łam  się o 
kredyt hipoteczny, którego wysokość 
m iała stanowić 1/20 w artości zasta
w ionego m ajątku. Ze źródeł banko
w ych w iem , że bank obecn ie  nie 
u d z ie la  żadnych  kredytów , co je s t

lub niska w artość hipoteki. Jednak, 
zdaniem pani naczelnik, nawet w ta
kich przypadkach nie praktykuje się 
od razu  odm ow y, lecz  p roponu je  
inne w arunki czy po p rostu  n iż szą  
kwotę kredytu. Nie ukrywała też fak
tu, iż zain teresow anie kredytem  h i
potecznym  je s t obecnie n iew ielk ie , 
g łów nie  z uw agi na jeg o  w ysok ie  
op ro cen to w an ie  /ok. 38,5 p ro cen t 
roczn ie/ a co za tym idzie - w yższe 
raty m iesięczne. Mimo to Bank Ślą
ski zachęca do korzystania z kredy
tów i zawsze jest otwarty dla nowego 
kredytob iorcy  /dziw i w ięc zarzut o 
nieudzielaniu kredytów/.

G oście z L o tary n g ii
W ubiegłym tygodniu w IV Liceum 

Ogólnokształcącym w Rybniku-Chwa
łow icach gościła grupa pedagogów z 
francuskiego Liceum św. Leona w Nancy 
/College et Lycee St.
Leon-Devallee a Na
ncy/ w L otaryngii: 
dyrektor szkoły  
Pierre M arceaux, 
dyrektor ekono
miczny Pascal Lau
rent i nauczycielka 
języka angielskiego 
Francoise Fuhrel.
W izyta ta m iała na 
celu naw iązanie 
w spółpracy między 
obu szkołami i usta
lenie zasad partner
stwa. Goście zw ie
dzili chw ałow ickie 
liceum  oraz nasze 
miasto, byli w Krakowie i Beskidach.

W maju br. do Nancy wyjedzie gru
pa około 40 uczniów z IV LO w Ryb
niku, zaś rew izyta francuskich  
uczniów nastąpi we wrześniu br. nale
ży jednak podkreślić, że kontakt z li
ceum w Nancy zainicjow ał dyrektor 
IV LO Marian Groborz, który z Ada
mem Nowakiem, również rybnickim 
romanistą, odwiedzili liceum w Nancy 
w listopadzie ubiegłego roku, gdzie 
zostali bardzo ciepło przyjęci. Należy

podkreślić, iż liceum  w N ancy było 
“po drodze” do kontaktów z jakąś pol
ską szkołą, gdyż w jego murach uczy 
się spora grupa młodzieży pochodzenia

pochodzenia polskiego z licznej Polonii francu
skiej, która zamieszkuje m.in. w regio
nie Lotaryngii, a głównie w m ieście 
Nancy. Lotaryngię z Polską łączy oso
ba króla polskiego S tanisław a Le
szczyńskiego, który po detronizacji 
osiadł w Lotaryngii i jako książę tej 
ziemi przyczynił się bardzo do rozwo
ju  jej gospodarki i architektury, szcze
gólnie stolicy regionu - Nancy.

Szoł

G oście z L o ta ryn g ii - P asca l L auren t, P ierre  
M arceaux i Francoise F uhrel oraz dyrektor IV  
LO Marian Groborz

Meksyk wysprzątany
W ostatnim dniu marca, a więc je 

szcze przed Dniem Ziemi, Rada Dziel
nicy postanowiła zorganizować w io
senne sprzątanie M eksyku, a raczej 
miejsc... do których nikt się nie przy
znaje. Przez długie lata papiery, butel
ki, części samochodowe, stare rowery,

lodówki itp., wędrowały tam, a nie do 
kontenerów czy na wysypisko śmieci. 
M iejsca te, najczęściej zalesione, nie 
św iadczyły dobrze o m ieszkańcach 
tych okolic, ale tak to już jest /a może 
było/, że dbamy o swoje, a zapomina
my o tym, co nasze. Mieliśmy wątpli

wości, czy ktoś zare
aguje na nasz apel, 
bo przecież “komu 
by się chciało sprzą
tać czyjeś brudy” , 
ale na szczęście w 
każdym z miejsc ze
brało się kilka, kil
kanaście osób, które 
ochoczo i z wielkim 
zapałem zabrały się 
do sprzątania. Akcja 
trwała dwa dni. Ze
braliśm y śmieci 
przywracając porzą
dek w m iejscach,

Mieszkańcy dzielnicy nie zawiedli...

w brew  logice, poniew aż na całym  
świecie banki przede wszystkim żyją 
z kredytów. Proponuję więc likwida
cję W ydzia łu  K redy tów  w B anku 
Śląskim , co z pew nością przyniesie 
w ym ierne  ko rzyści finansow e dla 
tego banku i zaoszczędzi czasu i ner
wów potencjalnym  kredytobiorcom.

Imię i nazwisko  
do w iadom ości redakcji

N ależy jeszcze dodać, że przydziela
niem kredytów  zajm uje się czteroo
sobowa kom isja z radcą prawnym, w 
zw iązku  z czym  nie m ogła m ieć 
m iejsca, jak  to sugeruje czy te ln icz
ka, u stna o b ie tn ica  p rz y d z ie le n ia  
kredytu.
W ielka szkoda, że autorka listu  za
s trzeg ła  sobie dane perso n a ln e  do 
w iadom ości redakcji, gdyż pani na
czelnik nie była w stanie sprawdzić 
w niosku i wyjaśnić tej właśnie skar
g i.

ROZM AW IAŁA: L ucyna T yl

S P  2 0
unieważnia
pieczątki!

Szkoła Podstawowa nr 20 im. Har
cerzy Buchalików w Rybniku infor
muje o uniew ażnieniu pieczątek o 
następującej treści:

1. Pieczęć okrągła metalowa z godłem 
państwowym w środku o średnicy
2 cm, w otoku napis: SZKOŁA POD
STAWOWA NR 20 IM. HARCERZY 
BUCHALIKÓW,
2. Jak wyżej o średnicy 3,6 cm
3. Pieczęć prostokątna z drewnianym 
trzonkiem o wymiarach 4,7 x 1,8 cm o 
treści: Szkoła Podstawowa Nr 20 im. 
Harcerzy Buchalików, 44-251 Rybnik, 
ul. Ziołowa, tel. 247-20. Identyfikator 
0728055
4. Pieczęć prostokątna z drewnianym 
trzonkiem o wymiarach 7,00 x 5,00 cm 
o treści: Potwierdza się odbiór towarów 
w ym ienionych w rachunku. Towary 
w pisano w książce inw entarzowej
poz........Towary w pisano w książce
materiałowej poz..............
Rybnik, d n ia ............

/pieczątka i podpis 
dyr. szkoły-przedszkola/

Uwaga kierowcy!
W dniu 29 kwietnia tj. sobota od 

godz. 15.30 do godz. 22.00 dnia na
stępnego /niedziela - 30.04.1995/
w związku z usuwaniem awarii wodo
ciągowej nastąpi zam knięcie części 
skrzyżowania ul. Kościuszki - Chro
brego; niem ożliwy będzie dojazd do 
Centrum ulicą Kościuszki z kierunku ba
zyliki rybnickiej /od ul. Powstańców/. Do
jazd do centrum ulicą Powstańców, Byłych 
Więźniów Politycznych, Piasta i Gliwicką.

W związku z powyższym należy za
chować wzmożoną ostrożność i stoso
wać się do wyznaczonych objazdów.

które jeszcze do niedawna były omija
ne przez spacerowiczów.

I choć to pierwsze tego typu przed
sięwzięcie, m ieszkańcy dzielnicy nie 
zawiedli. Szczególne podziękowania 
należą się Franciszkow i Kuczerze, 
który był koordynatorem  całej akcji, 
oraz Służbom Komunalnym za obsłu
żenie naszej imprezy.

A dam K otas

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

naprawdę niewiele, a każdy dzień zwło
ki to naliczane od należnej dopłaty od-
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Prezentacja pod hasłem “Teraz Polska 
- teraz Rybnik’’ była przygotowywana 
przez półtora miesiąca. Drugi człon ha
sła uzasadnia fakt, że w galerii wystawo
wej Chorwackiej Izby Gospodarczej 
swoje oferty handlowe przedstawiło 
osiem firm Ziemi Rybnicko-Racibor
skiej: Huta “SILESIA”, “PARTNERS”, 
Powszechny Bank Kredytowy, Rybnicka 
Spółka Węglowa, “ENERGO-INWEST” 
z Rybnika, Spółdzielnia Inwalidów 
“ZGODA ” z Wodzisławia Śl., Zakłady 
Cukiernicze “MIESZKO ” z Raciborza, 
Fabryka Porcelitu TUŁOWICE.

O tym, że polska ekspozycja w Za
grzebiu osiągnęła ponadregionalny wy
miar, świadczy fakt, iż w jej otwarciu 
uczestniczyli ambasadorowie: prof Wie
sław Walkiewicz, ambasador RP w 
Chorwacji oraz dr Ivan Brnelić, ambasa
dor Chorwacji w Polsce. Byli obecni 
również oficjalni przedstawiciele rządu 
Chorwacji, Biura Radcy Handlowego 
ambasady polskiej, władz regionalnych i 
miejskich z Zagrzebia. Rybnik repre
zentowali wiceprezydenci Józef Cy
ran i Michał Śmigielski, a Rybnicką 
Izbę Handlowo-Przemysłową jej pre
zes Andrzej Żylak i dyrektor Zbi
gniew Paciorek, w skład delegacji 
wchodziła także wicedyrektor rybnic
kiego oddziału Powszechnego Banku 
Kredytowego Krystyna Stokłosa. De
legację polską tworzyło w sumie 120

osób, w tym 70-osobowy zespół Orkie
stry Dętej KWK “Rydułtowy”, którego 
przemarsz ulicami Zagrzebia znakomi
cie rozreklam ował obecność Polski i 
Rybnika w stolicy Chorwacji, stał się 
efektowną wizytówką w miejscowej pra
sie i telewizji naszych przedsiębiorców i 
handlowców.

Każda z wystawiających firm miała 
podczas ekspozycji swój dzień, gdy za
praszała firmy pragnące podjąć z nią 
współpracę. Wystawę odwiedzili przed
stawiciele ponad 200 potencjalnych kon
trahentów, interesowały się nią także 
placówki dyplomatyczne, m.in. Grecji i 
Włoch. Chorwacja jest krajem relatyw
nie drogim w porównaniu z Polską, za
tem atrakcyjnym dla naszych przedsię
biorstw. I choć jest to kraj dłużej związa
ny z zachodnimi technologiam i od 
współczesnej Polski, więc i wymagają
cy, polskie firmy mogą śmiało konkuro
wać z innymi na jego rynku.

1 kwietnia Chorwacka Izba Gospodar
cza i Rybnicka Izba Handlowo-Przemy
słowa podpisały umowę o współpracy, 
mającą na celu nawiązanie stosunków 
gospodarczych, wymianę pracowników, 
rozwój produkcji, wymianę informacji 
gospodarczych i przepisów prawnych, 
wymianę surowców i nowych technolo
gii. Obie izby zobowiązały się do wza
jemnej pomocy w organizacji wystaw i 
wymianie informacji. Bezpośredni efekt 
w postaci dwóch wykazów najw ięk
szych firm chorwackich jest do wglądu

w rybnickiej siedzibie Izby Handlowo- 
Przemysłowej.

Sala wystawowa Chorwackiej Izby 
Gospodarczej przez cały tydzień ekspo
nowała zdjęcia, fotografie i materiały in
formacyjne na temat Rybnika, regionu i 
jego historii. Ekspozycja spotkała się z 
zainteresowaniem chorwackiej Polonii, 
która deklarowała swoją pomoc w na
wiązywaniu stosunków gospodarczych. 
Nawiązano kontakty na poziomie kon
kretnych firm. Rybnicki “Transgór” chce 
współpracować z firm ą transportow ą 
“Promet” w Varażdinie. Trwają prace 
nad uruchomieniem stałej linii autobuso
wej na trasie Rybnik-Katowice-Kraków- 
Varażdin-Zagrzeb oraz sezonowej Ryb
nik-Rijeka. W położonej nad Adriaty
kiem Rijece uzyskano już zgodę na przy
jazdy polskich autobusów do miejsco
wego portu.

Kontakty z Bankiem Zagrzebskim 
nawiązał Powszechny Bank Kredytowy. 
Trwają rozmowy central bankowych na 
temat uruchomienia linii rozliczeń za
granicznych, dotychczas bowiem przed
siębiorstwa obu krajów rozliczały się za 
pośrednictwem banków niemieckich i 
austriackich.

Jeżeli więc firmy rybnickie zaistnieją 
na chorwackim rynku, korzyść z tego 
będzie miał również oddział rybnicki 
PBK. Klientami tego banku jest już fir
ma “Partners”, a także Rybnicka Spółka 
Węglowa, dla której jest przygotowywa
na oprócz tego specjalna oferta. Ambi
cją PBK byłoby sfinalizowanie rozmów 
z Bankiem Zagrzebskim do czerwca, 
gdyż chciałby zaistnieć na wielkich, mię
dzynarodowych targach w Zagrzebiu, 
które odbędą się na jesieni.

Wojewoda varażdiński, Zvonimir

EKO... log ika?
Wraz z odżywającą wiosną przyrodą, 

również w nas ludziach “odżywa” jakaś 
szczególna wrażliwość na to, co dooko
ła. Pewnie właśnie dlatego o tej porze 
organizuje się w naszym kraju - w tym 
roku już po raz drugi - tzw. Dzień Ziemi. 
Choć sprawa ekologii “zaistniała” w 
Polsce dopiero niedawno, można zauwa
żyć, że z biegiem czasu zdobywa sobie 
coraz więcej entuzjastów - głównie 
wśród młodzieży. Idealizm czy kolejny 
przejaw buntu? Jakkolwiek postawę tą 
interpretować, nie da się zaprzeczyć, że 
ostatecznie jest to zjawisko pozytywne, 
rokujące duże nadzieje na to, że za kilka 
lat ochrona środowiska z sezonowej 
mody stanie się stałym elementem naszej 
kultury i mentalności. Nic więc dziwne
go, że w szczególny sposób w obchody 
Dnia Ziemi zaangażowani są ludzie mło
dzi. W naszej szkole np. odbył się z tej 
okazji konkurs ekologiczny, który przy
gotowały: nauczycielka biologii - Faustyna 
Pawlas i bibliotekarka - Gabriela Bonk. W

trakcie zabawy przedstawicielki klas zmie
rzyły się w trzech konkurencjach: praktycz
nej, artystycznej oraz teoretycznej. Pierw
sza z nich polegała na posortowaniu śmie
ci. Mimo pozornej łatwości nie brakło tu 
takich “kruczków” jak: wełniana szmatka z

uczNiowie piszą
przyszytym do niej blaszanym guzikiem 
czy słoik z metalową nakrętką. W drugiej 
części klasy przedstawiały - bardzo różny 
jak się okazało - program artystyczny: od 
piosenki poprzez przemowę i mini-dramat 
po pantomimę, oczywiście - o treści ekolo
gicznej. Natomiast ostatnia - teoretyczna 
konkurencja polegała na rozwiązaniu krzy
żówki. W tej części uczestniczki obok zna
jomości takich pojęć jak deforestracja mu
siały wykazać się w pewnym sensie wie
dzą ogólną, dotyczącą np. imion papużek 
szkolnych czy gatunków rybek w akwa
rium. Zmagającym się przez cały czas to
warzyszył doping klas - poprzebieranych w 
gazety, udekorowanych puszkami i innymi, 
podobnie szkodliwymi, tworzywami - oraz 
hasła ekologiczne wykrzykiwane i wypisa
ne na transparentach. Na zakończenie ucze
stnikom oraz zwycięskim klasom rozdano 
nagrody.

I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie 
błahy fakt, że jednym z bardziej widocz
nych śladów, jakie pozostały po tej zabawie

zabawie były - pochodzące głównie ze stro
jów  uczestniczek - śmieci. Zaskakujące? 
Chyba nie. Może tylko trochę nieekolo
giczne...

Ewelina Solich 
LO sióstr urszulanek

DZIEŃ ZIEMI był oka
zją do proekologicznych 
działań, w które włączyła 
się przede wszystkim 
młodzież.

Tym razem większość 
imprez odbyło się w  
szkołach, a obchody tyl
ko z rzadka wyszły poza 
obręb ich murów.

___________________ J

W  maju 
na o lim p ia d ę
W liceum  im. H anki Saw ick iej

obchody D nia Ziemi po trw ają  do 5 
czerw ca /M iędzynarodow y D zień 
O chrony Ś rodow iska/. W ub ieg ły  
p ią tek  za inaugurow ano  je  au d y c ją  
radiow ą i ogłoszeniem konkursów na 
p lakat, p iosenkę, w iersz i album  o 
tem atyce ekologicznej. Po gorącym 
okresie matur, pod koniec maja - w 
w ielkim  finale w yłoniony zostan ie  
najlepszy ekolog szkoły. W czerwcu 
-  już  po raz trzeci - na terenie szkoły 
odbędzie się festyn ekologiczny. W 
program ie między innymi: wystaw a 
kwiatów, degustacja zdrowej żywno
ści. Już dziś młodzież zaprasza mie
szkańców miasta.

Jednak najm ilszym  i na jbardziej 
znaczącym  dla szkoły akcentem ob
chodów  D nia Z iem i je s t  sukces 
uczennicy klasy IId - Izabeli Lipp, 
która zakw alifikow ała się do Ogól
nopolsk iej O lim piady E k olog icz
nej. N agrodą za dojście do finału są 
tygodniowe w arsztaty ekologiczne w 
N iem czech , na które Izabela  p o je
dzie już  w maju.

W olim piadzie szkołę reprezento
w ali je szcze : Anna T om as z IId i 
Grzegorz Piwczyk z IVd. Do finału 
zabrakło im tylko trochę szczęścia. 
W szystkim serdecznie gratulujemy.

/oz/

Uczniowie I  LO im. Powstańców Śl. przygotowali na Rynku tablicę, na której 
można było w Dniu Ziemi wpisywać ekologiczne hasła. Mimo, że Rynek zapeł
niony był młodzieżą pod tablicą tłoku nie było, a hasła nie zawsze były ekolo
giczne... Zdj. Zb. Solarski

Sabati, już 12 kwietnia br. gościł w 
Rybniku u wiceprezydenta Józefa Cy
rana, zwiedzał miasto i wyrażał zain
teresowanie współpracą kulturalną.
Jego region słynie w Chorwacji z prze
twórstwa spożywczego i produkcji te
kstyliów. Przemysł drzewny produkuje 
meble, które chętnie kupują w USA.

Rybnicka Izba Handlowo-Przemsłowa 
stała się dobrym ambasadorem naszego 
regionu w dalekiej Chorwacji, która ko
jarzyła nam się kiedyś z urokami Makar
skiej Riviery - “lazurowego wybrzeża” 
Adriatyku, a obecnie z w ojną na tere
nach byłej Jugosławii. Ale na ziemi 
chorwackiej nie ma działań wojennych, 
Polska i Rybnik są dobrze postrzegane, a 
środowiska administracyjne, handlowe i 
przemysłowe są zainteresowane współ
pracą z nami - twierdzi Andrzej Żylak, 
którego odznaczono honorowym meda
lem miasta Zagrzebia z dedykacją: “Dla 
największego przyjaciela Chorwacji”.

Bez firm, które reprezentuję, nie było
by i mnie - mówi prezes Rybnickiej Izby 
Przemysłowo-Handlowej. W każdym ra
zie szlak na południe dla rybnickiego bi
znesu został już przetarty. Kto następny 
nim wyruszy? /gw/

Szkolenia Izby 
Handlowo- 

Przemysłowej
9 maja br. o godz. 11.00 w sali konfe

rencyjnej Biblioteki Miejskiej odbędzie 
się szkolenie dotyczące sposobu i 
techniki przygotowywania ofert do 
przetargu oraz zapoznania z aktual
nym stanem prawnym dotyczącym  
przetargów. Szkolenie organizuje 
Rybnicka Izba Handlowo-Przemysło
wej. D odatkow e inform acje m ożna 
uzyskać pod telefonem Izby, 211-68.

W trakcie przygotowania są szkole
nia dla kadry kierowniczej i zarządzają
cej firm, które Izba przygotowuje we 
w spółpracy z niem iecką firm ą TMB. 
Zostaną one oparte na programie opra
cowanym przez Ministerstwo Gospo
darki, Stanu Średniego i Technologii 
Północnej Nadrenii-Westfalii. /gw/

Z e g a r y  o ż y ł y !
Zegary na wieżach 

bazyliki św. Antonie
go były nieczynne już 
tak długo, że rybni
czanie odzwyczaili się 
chyba od spoglądania 
na ich tarcze. Już na 
Wielkanoc 1993 roku 
gazetka parafialna 
"Głos św. Antoniego” 
donosiła, że zegary 
lada dzień ruszą.
Okazało się jednak, 
że nie wystarczyło, 
dorobienie jednej czy drugiej części, 
ale wymienić trzeba było prawie cały 
zużyty mechanizm.

Zegary w końcu ruszyły i ponownie 
możemy spoglądać na wieże, by do
wiedzieć się, która godzina. szoł

P ełne p o je m n ik i śm ie c i
Dzieci i młodzież ze Szkoły Podsta

wowej nr 14 już od trzech lat z okazji 
Dnia Ziemi sprzątają swoje otoczenie. 
W tym roku w akcji wzięły udział prawie 
wszystkie dzieci uczące się w tej szkole, 
a jest ich prawie 2300. Maluchy sprząta
ły otoczenie Domu Kultury w Chwało
wicach, zaś starsze dzieci tereny między 
lasem a torem kolejowym w stronę Kozich

UCZNIOWie PISZĄ

Takie hasło przyświecało obchodom 
Międzynarodowego Dnia Ziemi, które 
odbyły się 21 kwietnia w Zespole Szkół 
Mechaniczno-Elektrycznych w Rybni
ku. Nad całością imprezy czuwali 
Urszula Grzonka, Zofia Liczba oraz Ja
nusz Tum.

Wszystko rozpoczęło się od audycji 
radiowej, z której można było się dowie
dzieć jak zrodziły się obchody ku czci 
Ziemi oraz jakie zagrożenia niesie przy
rodzie postępujący rozwój przemysłu.

W zorganizowanym konkursie na pla
kat i gazetkę ekologiczną uczniowie wy
kazali się bardzo wielką inwencją twór
czą, a jury miało wielkie trudności z wy
łonieniem zwycięzców. W końcu nagro
dzono trzy prace, a zw ycięzcą został 
Maurycy Motyka. Również w teście 
wiedzy ekologicznej toczono wyrówna
ną walkę, aby wreszcie wyłonić trzech 
finalistów. Zostali oni poddani jeszcze 
jednej próbie, którą były zakupy ekolo
giczne. I tutaj okazał się najlepszy Miro
sław Wójcik, który zwyciężając rywali 
wygrał cały konkurs. Słowa uznania na
leżą się również osobom, które przygo
towały obie konkurencje, a mianowicie: 
Adrianowi Antoszowi, M arianowi

Kozich Górek. Pojemniki, które dostarczył 
Zakład Usług Sanitarnych i O czy
szczania Miasta “Eko”, szybko napeł
niły się śmieciami, w tym złomem, stary
mi oponami, meblami. Firma “Eko” już 
wielokrotnie współpracowała ze szko
łą, która tą drogą chciałaby serdecz
nie jej pracownikom podziękować.

/r/

Graniecznemu, Grzegorzowi Przyby
łe, Sebastianowi Dziadowi, Jackowi 
Pytlikowi oraz nauczycielce Darii Ka
mińskiej.

W trakcie trwania obchodów Dnia 
Ziemi miało miejsce również spotkanie z 
Ireną Kułach kierującą W ydziałem 
Ochrony Środowiska w Rybniku. Przy
bliżyła ona uczniom pojęcie ekologii 
oraz przedstawiła sytuację naszego mia
sta pod względem zanieczyszczenia.

Ciekawą wystawę zorganizowała klasa 
IVa Liceum Zawodowego, która zapre
zentowała zwiedzającym produkty eko
logiczne oraz próbowała nauczyć śpie
wania kilku pieśni indiańskich oddają
cych hołd Matce Ziemi.

Cała impreza była wspaniałym przy
kładem, jak uczeń i nauczyciel mogą, 
połączywszy siły, stanąć w obronie pla
nety Ziemi i zaśpiewać pieśń, którą śpie
wali przed laty Indianie Ameryki Pół
nocnej :
Ziemia to moje ciało 
Woda to moja krew 
Powietrze to mój oddech 
A ogień - moim duchem.

Bartłomiej Fojcik

OTWÓRZ OCZU 
-  ZIEMIA GINIE!
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Schody poezji

ZWIERZENIA I ŻART
Chcąc nie chcąc codziennie koło niego przechodzę 
Rzucam mu czasem pretensjonalne spojrzenia 
Niekiedy nawet wpatruję się w niego
Uporczywie i dobitnie /nie wiem może gdzieś z dwie godziny/ 
I  dotykam go dość często, aby odczuł, że jestem i czekam

Lecz gdy nie wytrzymuję tej ciszy 
Krzyczę po prostu krzyczę jak  opętana 
Potem jest mi trochę głupio 
I
Opowiadam mu różne dziwne historie 
Wtedy czujemy się jakby trochę lepiej 
Ale tylko na chwilę 
Bo ponownie ogarnia mnie szał 
i wydzieram się w nieskończoność
- Gdy on jest taki milczący i bezduszny 
A kiedy już leżę obok niego na dywanie 
To myślę, że może z nim jest coś nie tak
- No bo przecież telefony często się psują

M yślę, że ten jeden  jedyny, w iersz 
musi wystarczyć czytelnikom “Scho
dów poezji” za w izytówkę tw órczo
ści poetyckiej M oniki W az z Rybni
ka. R ecenzen t p rzeczy ta ł ich c a łą  
teczkę - p raw ie  sto p ięćd z ie s ią t 
utworów - i sądzi, że właśnie ten je s t 
najlepszy. A utorka sw oich w ierszy 
nie ty tu łu je , jed y n ie  ten u tw ór ma 
um ieszczony pod tekstem i w naw ia
sie tytuł: Romans z telefonem, jakby 
wahała się, czy aby warto tytuł pozo
staw ić. I słusznie. Moim zdaniem  - 
nie warto! A gdyby jeszcze ów tytuł 
dać na początek, cały efekt zaskocze
nia, jaki w iersz zyskuje dzięki poin
cie ostatn iego  w ersu, poszedłby na 
marne!

Ten w iersz czytany bez ostatniej 
linijki, reprezentow ałby typ poezjo-

poezjowania, którego nie lubię. Liryka wy
znaw cza, konfesyjna - liryka zw ie
rzeania się ze swoich najskrytszych 
uczuć. U w ażam , iż naw et w poezji 
nie w szystko  je s t  na sp rzedaż ; że 
czas, kiedy tw órca w ierszy przepeł
niony swoimi uczuciam i, przeżycia
mi, najczęściej poczuciem  klęski w 
m iło śc i, o g łasza ł je  p u b liczn ie  - 
wszem i wobec, urbi et orbi, że czas 
takiej poezji nieodw ołalnie wraz 
z XIX w iekiem  m inął. Kto jeszcze  
dzisiaj chciałby upraw iać taką  poe
zję, ten n ieodw ołalnie staje się ep i
gonem . N aślad o w n ic tw o  je s t  tym  
gorsze, jeśli n ieuśw iadam iane przez 
au to ra . N aty ch m iast p row adzi go 
nad skraj przepaści literackiej, której 
na imię grafomania.

Uczucia, siła ich przeżyw ania, nie

są  we w spó łczesnej poezji n a jlep
szym doradcą. W ylewność uczuć w 
wierszu - traktowana przez ich auto
rów często jako ostatnia deska ratun
ku, bo jako  szansa na zaznaczen ie  
swojego istnienia, swojej osobow o
ści - prowadzi na manowce. Jest zbyt 
łatwa! Tym bardziej, że współczesny 
wiersz wolny, pozbawiony zew nętrz
nych rygorów jak  np. rym, kusi sw ą 
sw obodą budow ania linijek, dopisy
w ania w ersu do w ersu bez o g ran i
czeń . D latego  w szystk im  m łodym  
autorom wierszy polecam starożytną 
regułę Horacego: saepe stilum  ver
tas - często skreślaj! Bo inaczej ich 
w łasna twórczość i w ogóle jakakol
wiek poezja zmienia się w bełkot. A 
przecież jes t ona sztuką wyboru, se
lekcji tem atów , a nade w szystko  
sz tu k ą  “zak lin an ia  s łów ” , sz tu k ą  
tw orzenia “ formy odpornej na dzia
łanie czasu bez czego/ nie ma frazy 
godnej pam iętan ia  a mowa je s t jak  
piasek” /Z. Herbert/.

Na szczęście ten w iersz ma ostat
n ią linijkę: dzięki niej jest tu dystans 
oraz ironia, a przede wszystkim żart. 
Tylko taki utw ór może się podobać: 
poczucie humoru ciągle je s t najlep
szym lekarstwem na uczuciowe kwa
sy!

GRZEGORZ W ALCZAK

O przyjaźni - cum amore, 
cum decore

W ieczór pieśni z różnych stron 
świata - oto najkrótsza formuła wie
czornego spotkania dwóch zaprzyja
źnionych chórów: “La Musarelle” z 
M azam et oraz Chóru im. Adama 
Mickiewicza z Niedobczyc. Oba wy
stąpiły w czw artek, 20 kw ietnia, o 
godz. 18.00 na scenie niedobczyckiego 
Domu Kultury. I choć akustyka dużej 
sali tej placów ki mocno rozprasza 
brzmienie, choć oba chóry o wiele le
piej zabrzmiały dzień wcześniej w ko
ściele pod wezw. św. Teresy od Dzie
ciątka Jezus w Chwałowicach, wieczór 
był bardzo udany. Wyjątkowo licznie 
zgromadzona publiczność nagrodziła 
oba zespoły śpiewacze gorącymi okla
skami /choć i te w ygłuszała tutejsza 
akustyka/.

Pierwszy wystąpił chór z Niedobczyc, 
prowadzony przez W acława Mickie
wicza. Repertuar: “Cum decore, cum 
amore ” - pieśń łacińska oraz pieśń sło
wacka, ukraińska i polska, przeprowa
dzona przez drugiego dyrygenta chóru, 
Izabellę Janas - W ierzgoń. Goście z 
Francji, którzy pokonali 2000 kilome
trów do Polski w okrojonym, 29-oso
bowym składzie, śpiewali pod dyrekcją 
Francoise Solomiac. Ze swego szero
kiego repertuaru wybrali na rybnicki 
koncert stare pieśni francuskie Pierre’a 
de La Rue, Anny Sylvestre, pieśń Mau
rice’a Ravela, Katalończyka Ferrana 
Sorsa, trzy pieśni negro spirituels oraz - 
na zakończenie - “Exultate Deo, Alle
luja! ” Scarlattiego.

Ukoronowaniem występu, jak zwykle 
w śpiew aczych spotkaniach, było 
wspólne odśpiewanie najpierw pieśni 
occytańskiej, później po polsku pieśni 
“Przyjaźń, o bracia, niech łączy nas ”. I 
trudno powiedzieć, czy Ślązacy lepiej 
śpiewają w języku odległej Occytanii, 
czy Francuzi - po polsku. Ale i jedni, i

drudzy śpiewali “cum amore, cum de
core ”. Wśród wielu miłych słów, które 
padły pod adresem obu śpiewających 
stron, nie najmniej ważne były te, wy
głoszone przez prezesa chóru z Maza
met, Jeana Avelus: “Zapraszamy was 
ponownie do M azamet”. Tak pieśń 
zbliża odległe kraje, narody i tradycje.

/gw/

Stanisław Sojka kolejny raz wystąpił w 
Rybniku. Koncert odbył się w niedzielę 
23 kwietnia w TZR. Na widowni nie
liczne wolne krzesła, przewaga młodzie
ży, na scenie Sojka solo i fortepian.

Podczas półtoragodzinnego koncertu 
publiczność wysłuchała znanych już 
piosenek z płyt “Neopositive”, “Radical 
Graża”, “Retrospekcja” i... sonetów 
Szekspira z muzyką Stanisława Sojki. 
Dlaczego wybrał te arcydzieła angiel
skiej liryki? Cóż, Niemen przed laty też 
zaszokował swą płytą “Bema pamięci 
żałobny rapsod”, która potem stała się 
przebojem. Może będziemy więc nucić 
szekspirowskie sonety?

Laserowa fotografia
Galeria Teatru Ziemi Rybnickiej za
prasza na wystawę fotografii Zbigniewa 
Szendery, której otwarcie nastąpi w nie
dzielę 30 kwietnia o godz. 18.30.

Przedmiotem zainteresowań artysty 
urodzonego w Żorach a mieszkającego 
na stałe w N iem czech je s t przede 
wszystkim pejzaż i akt kobiecy. Posłu
gując się dającą nieograniczone możli
wości nowoczesną techniką laserową 
osiąga interesujące efekty artystyczne, 
które będziemy mieli okazję obejrzeć 
w rybnickiej galerii.

Nie jestem  w ielbicielką Sojki, ale 
szczerze przyznaję, że to bardzo dobry 
wokalista /Fryderyk ’94/ i kompozytor. 
Jednak jego muzyka - to wyłącznie moja 
opinia - nie porusza, nie emocjonuje. 
Byłam, posłuchałam, podobało mi się, 
już zapomniałam.

A pomijając osobiste odczucia, sądzę, 
że kończąca występ owacja na stojąco, 
to duża przesada. Zauważyłam, że rybni
czanie bardzo często nagradzają w ten 
sposób bardzo r ó ż n y c h  wykonaw
ców. Moim zdaniem takie podziękowa
nia zachować należy dla prawdziwie wy
bitnych artystów.

/ oz/

SOJKA solo

Rynek 13
Kamienica przy rybnickim rynku pod 

“trzynastką” jest jedną z najsolidniej
szych kamienic w naszym mieście. Po
wstała w XIX wieku i przez starszych 
rybniczan bywa potocznie nazywana 
“sobczykowcem” od nazwiska przedwo
jennego właściciela - rybnickiego przedsiębiorcy

sztukaterii. Właściciele zdecydowali się 
wtedy zatrudnić specjalistyczną firmę 
konserwatorską z Katowic “KONRES”, 
która dokonała odnowienia elewacji

Orkiestry
wojskowe....

Ponad 8 tysięcy koncertów oklaski
wanych przez wielomilionową widow
nię w kraju i za granicą, m.in. we Wło
szech, A ustrii, Francji, Holandii i na 
W ęgrzech czy w paryskiej siedzibie 
UNESCO, 30 nagranych płyt, bogaty 
repertuar - od muzyki symfonicznej po
cząwszy, przez operetkową, na rozryw
kowej skończywszy - oto tylko niektóre 
atuty Orkiestry Koncertowej Wojska 
Polskiego, im. St. M oniuszki, która 
wystąpi w Teatrze Ziemi Rybnickiej 
5 maja o godz. 18.30. Warto dodać, że 
kierownikiem artystycznym i dyrygen
tem tej orkiestry jest Grzegorz Mieli
mąka, syn koncertmistrza WOSPR-u 
oraz Filharmonii Ziemi Rybnickiej. /r/

Pracownik firm y konserwacji zabyt
ków “KONRES” z Katowic podczas 
odnawiania sztukaterii na elewacji 
klasycystycznej kamienicy Rynek 13, 
obok kamienica w całej okazałości 
po remoncie

zgodnie z najwyższymi wymogami sztu
ki konserwatorskiej. Dziś kamieniczka ta 
jest jedną z najładniejszych w mieście.

szoł
przedsiębiorcy zajmującego się m.in. produk
cją słodyczy i likierów. Po wojnie wła
dza ludowa przejęła tę kamienicę z XIX 
w. i mieściły się w niej urzędy państwo
we oraz sklepy spółdzielcze - ostatnio 
spożywczy, warzywny. Przed dwoma 
laty dom, już jako mienie komunalne, 
został sprzedany na przetargu i po re
moncie usadowił się w nim “Bank Ziemi 
Radomskiej” przemianowany później na 
“Bank Energetyki”.

Podczas remontu wynikła sprawa 
odrestaurow ania elewacji, a głównie

Kina
K i n a

“APOLLO”
28 kwietnia - 4 maja - “STAR TREK. 
POKOLENIA”, prod. USA

“PREMIEROW E” przy TZR 
1 - 5 maja - “ 101 DALMATYŃCZY
KÓW”, prod. USA, cena 3,5 zł 

“WRZOS” Niedobczyce 
30 kwietnia, godz. 17.00 - “ W ILK”, 
prod. USA, cena 3,5 - 4 zł

“ZEFIR” - Boguszowice 
30 kw ietnia - 4 maja, godz. 17.00,
19.00 - “KRÓL LEW ”, prod. USA

 Spektakle 
Dom Kultury - Niedobczyce 

29 kwietnia, od 11.30 do w ieczora - 
III NIEDOBCZYCKA WIOSNA TE
ATRALNA - w ystąp ią  teatry: “M I
GRESKA” z Tychów, “M AKAEL” z 
Jastrzęb ia , TEA TR 11 z Rybnika, 
“MATYSAREK” ze Złotowa i dwa te
atry plastyczne z DK w Niedobczycch, 
wstęp wolny

Teatr Ziemi Rybnickiej 
1 maja, godz. 20.30 - KABARETO
WA AKADEMIA MAJOWA, w pro
gramie: Marcin Daniec - przemówie
nie programowe, Tadeusz Krok - refe
rat liryczny, cena 13,5 zł

 Wystawy 

plastycznego Domu Kultury z Rybnika- 
Niedobczyc.

 Koncerty 
Teatr Ziemi Rybnickiej 

5 maja, godz. 18.30 - Występ Orkie
stry Koncertowej Wojska Polskiego
/Warszawa/

Mała Scena Rybnicka 
5 maja, godz. 19.00 - Koncert jazzowy: 
wystąpi Sebastian Bernatowicz z utwo
rem własnym: “Suita na fortepian solo w 
dziesięciu częściach”, wstęp 2,50 zł

Dyskoteki
Restauracja “OLIMPIA” Kamień 

Piątek, 28 kwietnia, godz. 20.00 - 2.00 
Mała Scena Rybnicka 

Sobota, 29 kw ietnia, godz. 19.00 - 
1.00, cena 4 zł

Teatr Ziemi Rybnickiej 
30 kwietnia - Otwarcie wystawy foto
grafii artystycznej Zbigniewa Szende
ry z Niemiec

Dom Kultury - Niedobczyce 
29 kwietnia - W ystawa fotografii ar
tystycznej Henryka Tkocza, m alar
stwa na szkle K rzysztofa Szumika, 
m alarstw a i rysunku M ariana Bed
narka o raz  prac dziec i z ogn iska

Kino “APOLLO”
Sobota, 29 kwietnia, godz. 20.00 - 2.00

Zabawy
Mała Scena Rybnicka 

Niedziela, 30 kwietnia, godz. 17.00 - 
23.00 - WIECZOREK TANECZNY w 
rytmach muzyki lat 60. i 70., cena 3 zł

/gw/
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P olak
z zaśw iadczenia

Abecadło
Rzeczy

Abecadło Rzeczy Śląskich
Na Śląsku, jak na każdej ziemi pogra

nicza, kontakty z sąsiadami odciskały 
się na jej kulturowym wizerunku. Do 
dnia dzisiejszego w gwarze śląskiej 
obecne s ą  czechizmy i germanizmy, zaś 
dawna architektura czy sztuka kulinar
na czerpały więcej od N iem ców  czy 
Austriaków niż z innych polskich 
dzielnic. Te odmienności widoczne są 
również w mentalności ludzi ze Śląska. 
Duch pozostał jednak zawsze polski, 
zwłaszcza na Górnym Śląsku, co po
twierdzają współczesne badania nauko
we, zwłaszcza filologiczne i etnogra
ficzne. Potw ierdzają też, że polskość 
Śląska ma charakter rodzimy, natural
ny, autochtoniczny. Największym jed
nak dowodem na polskość Śląska jest 
to, że trwanie przy słowiańskiej, pol
skiej tradycji nigdy nie przynosiły Ślą
zakom m aterialnych korzyści, nato
miast przyznanie się do obcej nacji by
wało atrakcyjne bądź przynajm niej 
bezpieczne.

Zdarzało się rów nież, że państwo 
polskie podchodziło do Ślązaków  z 
urzędową nieufnością, każąc im udo
wadniać, zaświadczać czy wykazywać 
swoją polskość. Miało to miejsce m.in. 
po roku 1922, kiedy to po powstaniach 
śląskich i plebiscycie część niemiec
kiego dawniej Górnego Śląska została 
włączona do Polski jako Województwo 
Śląskie. W tym nowym polskim woje
wództwie znalazł się również Rybnik.

Ziemie te po sześciu wiekach odłącze
nia od Polski były przez polską admini
strację państwową traktowane z pewną 
ostrożnością. Bo co to za Polacy co 
sześćset lat żyli poza Polską? Dlatego 
na wszelki wypadek strażnicy na pol
skiej linii granicznej 
biegnącej przez 
Śląsk pochodzili z 
centralnej Polski.
Podobnie jak zatru
dniani na Górnym 
Śląsku wysocy 
urzędnicy państwo
wi, a także pracow
nicy kolei, poczty, a 
przede w szystkim  
szkolnictwa. N ato
miast niższe urzędy 
pow iatow e lub 
gminne obejmowali 
rodow ici Ślązacy, 
lecz musieli oni 
w cześniej przejść 
d w u m ie s ię c z n y  
organizow any w 
szkołach kurs repo
lonizacyjny. Kurs 
taki kończył się wy
daniem odpow iedniego św iadectwa, 
które umożliwiało później staranie się 
o stanowisko. A tak oto brzmiał tekst 
wypisany na świadectwie ukończenia 
kursu repolonizacyjnego: Pan Herman

S. urodzony w 1906 roku uczęszczał na 
kurs języka polskiego i nauki o Polsce 
współczesnej, zorganizowany na pod
stawie rozporządzenia Wydziału 
Oświecenia Publicznego w Katowi
cach, który odbył się w czasie od 9 listopada

listopada 1925 roku do 15 stycznia 1926 
roku. Na kurs uczęszczał regularnie. 
Chwałowice, dnia 15 stycznia 1926 
roku ”. Na dole niniejszego świadectwa 
znajduje się podpis prelegentki Marty

Wylążanki i kierownika kursu Józefa 
Kumorka oraz okrągła pieczęć z te
kstem: “Katolicka Szkoła Powszechna, 
Chwałowice, Powiat Rybnik”. Repolo
nizacyjne zapędy niektórych ugrupo
wań politycznych tak charakteryzuje w 
1925 roku rybniczanin Artur Trunkhardt: 
“Ten sam błąd który kiedyś robili nie
mieccy hakatyści, powtarzają tu haka
tyści polscy z szeregów Związku Obro
ny Kresów Zachodnich. / .../ Jeżeli zaś 
obecne sposoby spolszczenia mają słu
żyć państwu polskiemu i ogółowi naro
du, powinny one być owiane duchem 

miłości. / . . . /Dzisiej
sze metody dążące 
do polonizacji sieją 
jednak wręcz coś in
nego... ”

Ślązacy jakoś ten 
początkow y okres 
r e p o lo n iz a c y jn e j  
nadgorliw ości ze 
strony polskich urzę
dników  znieśli, bo 
cóż mieli robić... i 
w szystko zostało w 
rodzinie. Dzisiaj 
wielu z nich na czasy 
“za staryj P o lsk i” 
nic nie da ją  sobie 
złego powiedzieć.

Podobne wydarze
nia przeżyli G órno
ślązacy po 1945 
roku. Podczas ko
szmaru hitlerowskiej 

okupacji Niemcy wpisywali Ślązaków 
na tzw. listy narodowościowe /volksli
sty/, gdzie rodowitych Ślązaków wol
nych od proniemieckich sympatii wpi
sywano na listę z numerami “3” i “4” .

Tak posegregow anych Ślązaków  z 
“trójek” i “czwórek” uznano za “zdat
nych do zniemczenia ze względów ra
sowych ”. Jak więc było do przewidze
nia, tej skom plikowanej sytuacji nie 
mogli rozumieć Polacy z innych regio
nów Polski. Kiedy zakończyła się woj
na, Śląsk znów przez resztę Polski trak
towany był z podejrzliwością. Dlatego 
Ślązacy kolejny raz muszą oświadczać 
i udowadniać, że są Polakami. Oto jak 
wyglądało takie urzędowe zaświadcze
nie: “Starostwo Rybnickie, Rybnik 19 
grudnia 1945 roku. Zaświadczenie 
tymczasowe ważne na okres 6 miesięcy 
od daty wydania. Na podstawie para
grafów 2 i 3 rozporządzenia Ministra 
Administracji Publicznej z dnia 25 
maja 1945 roku w sprawie rehabilita
cji osób wpisanych do trzeciej, czwar
tej grupy niemieckiej listy narodowej /  
.../Zaświadcza się, że obywatel/ka/He
lena D. córka / . . . /złożyła/a/deklarację 
wierności Narodowi Polskiemu i demo
kratycznemu Państwu Polskiemu. Za
świadczenie niniejsze służy jako dowód 
osobisty”. Pod tekstem  znajduje się 
pieczęć rybnickiego starostwa i nieczy
telny podpis urzędnika w/z starosty.

Widzimy zatem, że polski urzędowy 
wizerunek Ślązaka, polskiego Ślązaka, 
czy jak  kto w oli, śląskiego Polaka, 
kształtował się niejednokrotnie w opar
ciu o formalne zaświadczenia czy świa
dectwa lojalności. I nawet pomimo tej 
nieufności, bardzo krzywdzącej nieuf
ności, Ślązacy się na Polskę nie obrazi
li, co jest tylko kolejnym dowodem na 
to, że w rodzinie wiele rzeczy można 
sobie wybaczyć.

M arek Szołtysek

Bywało w historii, że koniecznym dopełnieniem wizerunku Ślązaka było 
bezduszne zaświadczenie...

Sztandar Polski
G azeta Rybnicka

70 lat temu "Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka" 
donosiły od 14 do 20 kwietnia 1925 roku

Wiadomości
- W sobotę w ieczorem  spłoszyły się 
konie na Rynku od roweru, który się w 
pobliżu obalił. Byłoby się stało wielkie 
nieszczęście, gdyby w oźnica innego 
powozu nie był w tym mom encie 
wskoczył i konie zatrzymał.

wody bokserskie, występy Sokołów. O 
godz. 7,30 wieczorem uroczysta aka
demja na sali “Świerklańca”, połączona 
z przedstawieniem sztuki p.t.: “Warsza
w ianka”, przem ową okolicznościową 
śpiewem chórowym i solowym.

Ogłoszenia

Program uroczystości 3-go M aja w 
Rybniku.

Sobota, 2 maja: O godz. 6,45 zbiórka 
na rynku, gdzie dołączają się organiza
cje półwojskowe oraz Towarzystwa do 
capstrzyku wojskowego i wymarsz na 
cmentarz, gdzie odbędzie się prze
mówienie oraz odśpiewanie “Roty” . 
Potem wymarsz do kościoła św. Anto
niego na nabożeństwo. Po nabożeń
stwie pochód przez miasto.

Niedziela, 3 maja: O godz. 6,30 rano: 
pobudka. Od godz. 8 - 9  1/2 zbierają 
się organizacje na rynku. O godz. 10 
uroczysta Msza św. polowa oraz kaza
nie, które wygłosi ks. prof. Rygielski. 
Po nabożeństwie odśpiewanie pieśni 
“Boże, coś Polskę” . Po nabożeństwie 
przemówienie posła Mich. Kwiatow
skiego. Następnie wyrusza pochód ul. 
Sobieskiego, Łony, 3 Maja, Dworco
wą, Korfantego, na rynek, gdzie odbę
dzie się defilada. /Przed pochodem wy
ruszają dzieci szkolne z rynku ul. M i
kołaja Reja na plac Wolności i dołącza
ją się tamże do pochodu. Na czele po
chodu kroczy wojsko, potem władze, 
powstańcy, sokoli, harcerze i inne To
warzystwa/. Na rynku rozwiązanie po
chodu.

Po południu od godz. 3 - 6  festyn lu
dowy na błoni za stawem rudzkim koło 
Zakładu dla umysłowo-chorych, gdzie 
odbędą się gry wojskowo-sportowe, zawody

Szanownej Publiczności miasta Rybni
ka i okolicy podają do łaskawej wiado
mości, że z dniem dzisiejszym objąłem 
drogą kupna 
Hotel Polski
Polecam m oją pierw szorzędną kuch
nię, wyborowe likiery i pielęgnowane 
wina po cenach umiarkowanych. Pro
szę o łaskawe poparcie mego przedsię
biorstwa.
Myśliwiec - Rybnik 

Powróciłem.
Przyjmuję: przed poł. od godz. 8 1 /2 - 
11 1/2 po poł. od godz. 2 - 4  
Lecznica Bracka, Rybnik 
Dr. Hofftner, okulista

Zelówka darmo!
Każdy nowy i stary klient, który u mnie 
da 5 par obuwia podzelować, otrzyma 
6 zelówkę 
całkiem darmo!
W arsztat szewski A ugustyn Kozok, 
Rybnik ul. Mikołaja Reja 4 Naprzeciw 
p. Zoremby.

Humor

Stroiciel.
- Co to ma znaczyć? To zamiast stoić 
fortepian, pan całuje moją córkę!
- W ybacz, łaskaw a Pani, ale i córka 
była również rozstrojona.

Powrót do kraju
W  Polsce przebywam już od kilku miesięcy i nadal zastana
wiam się, jakie szczęście mnie spotkało i co za cud się zdarzył, 
że powróciłem do ojczyzny moich przodków - takimi słowami 
rozpoczął Aleksander Lewiński spotkanie, które zorganizował 
Ruch Apostolatu Emigracyjnego przy parafii św. Jadwigi w 
Rybniku.

życia spędzili w la
grach. Powrót do 
kraju mógł odbyć 
się tylko dzięki lu
dziom dobrej woli.
Zaproszenie otrzy
mał od polskiej 
dziennikarki, mimo 
tego nie był pewny 
w yjazdu. W koń
cu nie patrząc na 
straty m aterialne 
zw iązane z pozo
stawieniem mająt
ku - w yjeżdża, 
w iedząc, że to 
podróż w je d n ą  
stronę. K ilka ty 
sięcy p rze jecha
nych k ilom etrów  
było bardzo w y
czerpującym prze
życiem, ale myśli 
pana A leksandra 
były coraz bliżej 
granic Polski. Za
dawał sobie często 
pytanie: co będzie
dalej? Czuł też, że spełnia się marzenie 
jego matki. To właśnie ona, chociaż 
nigdy nie była w Polsce, ciągle myśla
ła o swoim kraju. Była w ykształco
nym lekarzem i często mu powtarzała: 
“M usisz zawsze pamiętać kim jesteś, 
nie ukrywać swego pochodzenia, bo w

Legitymacja Pol
skiego Stowarzysze
nia Kulturalno- 
Oświatowego, które
go nasz gość był 
prezesem, wypisana 
w trzech językach: 
polskim, rosyjskim i 
uzbeckim

polskiej szkole, która 
jakiś czas funkcjono
wała. Będąc pracow 
nikiem  telew izji 
uzbeckiej starał się re
alizować program y o 
Polsce we współpracy 
z te lew izją  w arszaw 
ską.

Aleksander Lewiński w czasie spotka
nia w Domu Katechetycznym parafii 
św. Jadwigi

W trakcie spotkania został wyświe
tlony film ukazujący sylwetkę budow
niczego kościoła - księdza Kukułkę, 
którego odw aga zosta ła  doceniona 
przez tam tejszą  społeczność. Mimo

w ielu sprzeciw ów  postanow ił on 
ukończyć rozpoczętą przed 70 laty bu
dowę neogotyckiego kościoła. Świetli
ca m ieszcząca się przy parafii m iała 
integrow ać w szystk ich  Polaków  na 
obczyźnie.

W szystkich obecnych na tym spo
tkaniu wzruszył przekazywany z poko
lenia na pokolenie w iersz M arii Ko
nopnickiej recytowany przez pana Ale
ksandra:
“Czy znasz ten kraj gdzie Wisła, Nie
men płynie?
Z tęsknoty nam dziś płomień duszy gi
nie,
Bo nie wie nikt, czy wszyscy tam 
wrócimy.
Żyć nam źle i umrzeć się boimy.
Nie chcemy umrzeć nie w swojej pol
skiej stronie,
Nie chcemy żyć, gdy serce martwe to
nie.
Znasz li ten kraj, gdzie wrócić Bóg po

może?
Bo tam nasz raj, do 
Polski wróć nas 
Boże! ”

O becnie pan A le
ksander przystosowu
je się do życia w Pol
sce, gdzie zam ierza 
się osied lić  w w oje
w ództw ie poznań
skim. Jest szczęśliwy, 
że jego  dzieci - 
córeczka i syn - będą 
uczęszczały  do po l
skiej szkoły, gdyż on 
sam mówi, ale nie pi
sze w naszym języku.

Sytuacja Polaków  
na D alekim  W scho
dzie jest dla nas mało 
znana i takie spotka

nia przybliżają problemy naszych ro
daków w państwach byłego Związku 
Radzieckiego.

T ekst i zdj.: 
Z b. Solarski

5GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

Jego rodzina pochodzi z Warszawy, 
dziadek Edmund został zesłany do Ka
zachstanu, później Uzbekistanu, matka 
zaś urodziła się na Syberii, gdzie część

dowodzie masz wpisane narodowość 
polska” . Języka polskiego uczył się 
sam, a będąc prezesem Stowarzyszenia 
Polaków zachęcał rodaków do nauki w



Zarząd Miasta informuje
Zarząd Miasta Rybnika

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA STAWKĘ 
MIESIĘCZNĄ CZYNSZU ZA 1 M KW. POWIERZCHNI LOKALI 

UŻYTKOWYCH NA DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWO-GOSPODARCZĄ:
Lp. Usytuowanie lokalu Pow. 

lokalu 
w m.kw.

Wizja 
w dniu

Godz. Stawka 
wyjściowa 
za 1 m.kw.

Wadium
w wys. 
zł

1. ul. Kościuszki 9 31,0 4.05.95 9 - 1 1 4,50 500,00
2. ul. Kościuszki 17 /garaż/ 14,0 4.05.95 9 - 1 1 1,50 500,00
3. ul. Powstańców 34 50,8 5.05.95 9 - 1 1 4,50 500,00
4. ul. Powstańców 34 /I piętro/ 18,4 5.05.95 9 - 1 1 4,50 500,00
5. ul. Zebrzydowicka 2 50,0 8.05.95 9 - 1 1 4,50 500,00
Do stawki niniejszego czynszu za 1 m kw. naliczony zostanie obowiązujący poda
tek VAT w wysokości 22 proc. Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału 
Lokalowego Urzędu Miasta Rybnika, tel. 24-168 lub 25-344. Przetarg odbędzie 
się 9 maja 1995 r. o godz. 10.00 w sali 37 na I piętrze budynku Urzędu Miasta 
Rybnika przy ul. Chrobrego 2. Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta 
Rybnika najpóźniej w dniu przetargu do godz. 9.30. Dodatkowo  wypłacić należy ko
szty organizacyjne przetargu w wys. 15,00 zł za 1 lokal. Uczestnik przetargu winien 
zapoznać się z regulaminem przetargu, który jest do wglądu w wydziale Lokalo
wymi Urzędu Miasta Rybnika przy ul. 3 Maja 12. Zastrzegamy sobie prawo odstą
pienia w każdej chwili od przetargu bez podania przyczyny.

Gabinet internistyczny
Grażyna POTERA 

l e k a r z  s p e c j a l i s t a  

c h o r ó b  w e w n ę t r z n y c h  

Rybnik, ul. Św. Jana 5 - I piętro 
wtorki, piątki 15.30 - 16.30 

 wizyty domowe - tel. 26-883 

HURTOWNIA "BARBARA" 
Bezpośredni importer z INDONEZJI I TAJLANDII

oferuje
* BAWEŁNIANĄ ODZIEŻ DZIECIĘCĄ -150 wzorów 
* ORAZ ODZIEŻ DAMSKĄ I MĘSKĄ

sprzedaż hurtowa od 10.00 - 18.00, sobota 9.00 - 13.00 
Sprzedaż detaliczna w pawilonie obok 

od 9.30 - 17.30, sobota 9.00 - 13.00 
Rybnik, ul. Broniewskiego 3, tel. 21-600 

Osiedle "NOWINY"
 Możliwość reeksportu.

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

Kronika policyjna

Perfumy dla żony?
Między 15 a 18 kwietnia nieznani 

sprawcy włamali się do hurtowni przy 
ul. W ierzbowej. Skradli kosmetyki o 
wartości 5 tys. zł.

Majsterkowicz
W nocy z 17 na 18 kwietnia włamano 

się do domu jednorodzinnego poprzez 
urwanie kłódki. Sprawca skradł maszyn
kę do cięcia płytek ceramicznych, wier
tarkę i inne przedmioty.

Śmierć w pożarze
18 kwietnia ok. godz. 17.00 w Suminie 

wybuchł pożar w jednej z szop. Śmierć 
poniósł 15-letni chłopiec. Policja nie 
stwierdziła działania osób trzecich.

Biją naszych
18 kwietnia na przystanku przy ul. 

Ogrodowej został pobity jeden z mie
szkańców Rybnika. Dwaj sprawcy pobi
cia zostali zatrzymani w areszcie policyj
nym.

Tego samego dnia o godz. 20.30 na ul. 
Andersa przed blokiem pobito jednego z. 
jego mieszkańców.

Także 18 kw ietnia o godz. 3.00 w 
Czuchowie nieznani sprawcy pobili 
obok baru jednego z klientów.

Z łomem do szkoły
W nocy z 19 na 20 kwietnia włamano się 
do SP nr 20. Sprawcy weszli do środka 
przez okno od zaplecza, zerwali kłódkę z 
kraty i wyłamali drzwi do gabinetu dy
rektora i sekretariatu. Weszli do gabine
tów higienistki i wychowania fizyczne
go. Skradli kserokopiarkę Canon, dru
karkę komputerową, wzmacniacz, mi
krofon bezprzewodowy, radiomagneto
fon i pieczątki wartości 4500 zł.

Ciekawe znalezisko 
20 kwietnia patrol policji u zbiegu ulic

Krzyżowej i Kilińskiego znalazł ukryty 
w wyrwie w ziemi i przykryty arkuszem 
blachy wózek dwukołowy z dwiema po
mpami do wody i silnikiem. Urządzenie 
zabezpieczono w komendzie w celu wy
jaśnienia sprawy.

Lubią żucie
22 kwietnia nieznani sprawcy włamali 
się do SP nr 4 poprzez wybicie szyby w 
okienku piwnicy. Wyłamali drzwi w 
sklepiku szkolnym. Zabrali soki owoco
wa, gumy do żucia i inne przedmioty o 
wartości 1000 zł.

Traktorem w malucha 
22 kwietnia o godz. 12.30 w Szczerbi
cach na ul. Rybnickiej traktor z przycze
pą skręcił w lewo, gdy był wyprzedzany 
przez fiata 126p. Uderzony samochód 
stoczył się do przydrożnego rowu. Trak
torzysta odjechał nie udzielając pomocy 
poszkodowanym - dwóm 32-letnim ko
bietom, które jechały maluchem.

Daltonista?
24 kwietnia o godz. 10.30 fiat 126p wje
chał na skrzyżowanie ulic Raciborskiej i 
Reymonta na czerwonym świetle. Zde
rzył się z prawidłowo jadącym fordem. 
Przeciwko kierowcy malucha skierowa
no sprawę do kolegium.

Ważne dla
miłośników zwierząt

Urząd Miasta Rybnika informuje, 
że na terenie miasta działa 
od dnia 3.10.1994 roku 

Terenowy Punkt Zatrzymań 
dla bezdomnych zwierząt. 
Istnieje możliwość przekazania 

zatrzymanych psów bezpańskich 
lub poszkodowanych 

w wypadkach ulicznych. 
Kontakt telefoniczny 

w godz. 16.00 - 20.00, tel. 55-33-28

Ogłoszenia drobne

SPRZEDAM GARAŻ 
na Nowinach 

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

lub ul. Wandy 15/11 po 15.00

WYCENA NIERUCHOMOŚCI
Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK 

tel. 27-616

Dział Reklamy i Promocji 
Racibórz, Pl. Dworcowy 16 
tel./fax (0 -36) 15-45-8 2 

Rybnik, Rynek 6  
te l. (0 -3 6 ) 23 -975

Redakcja radia
tel. (0-36) 15-42-21

(0-36) 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, 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 28 kwietnia do 4 maja,
Apteka pod Lwem, Rybnik, ul. Sobieskiego 4, tel. 22-806

EKSPRESS 
Rybnik, Reja 2

TELEFONICZNA
AGENCJA

INFORMACYJNA
511 870 
511 865 
511 864

KATOWICE
UL. MIKOŁOWSKA 72B

Udziela informacji o: 
*handlu *produkcji 

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

Zarząd Zieleni Miejskiej 
w Rybniku

Dział Usług Pogrzebowych 
ul. Rudzka 70 b

/Cmentarz Komunalny -tel. 28-991/ 
o f e r u j e  n a s t ę p u j ą c e  u s ł u g i :

* wynajęcie karawanu
* całodobowy przewóz zwłok 
*szeroki asortyment trumien 
*kosmetykę, ubranie

i przechowanie zwłok
* wynajęcie kaplicy do pogrzebu
z możliwością odprawienia mszy św. 

*usługi cmentarne 
*zamówienie wieńców, palm, 
wiązanek, kwiatów 

*możliwość załatwienia orkiestry
* wynajęcie autobusu

Możliwość załatwienia formalności 
pogrzebowych również w Zakładzie 
Anatomopatologii w Orzepowicach 
przy ul. Energetyków 46

Ceny konkurencyjne

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 NASSZYBKO
I TANIO

Środowa Giełda Cenowa
M ięso sch ab

w olow e
extra

szynka wp. 
gotow ana śląska

PIOTROWSKI 8,64 8,78 13,56 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 1,90 1,20

M iejska 2 2,70 2,90 1,30 1,20

TARG 3 ,00 2 ,0 0 -2 ,5 0 1,20- 1,50 1,20

S p o ż y w c z e m asło 
200 g cukier jajko m ąka

R y n k o w y 1,60 1,70 0,20 1,00

J a n  N o g a 2 2 7 g - 1,65 1,70 0,20 1,00

TA R G 1,60 1,60 0 ,1 6 -0 ,2 0 0 ,8 3 -0 ,9 7

W aluty 100
dolarów

100
m arek

100 koron 
czeskich

100 franków 
francuskich

P e w e x  d u ż y 230,00\235,00 168,50\171,00 8,90\9,00 48,60\49,80

Delikatesy, ul. Miejska 230,00\234,00 167,00\ 171,00 8,90\9,05 48,20\49,50
G allux, R y n e k 231,00\234,00 168,50\ 171,00 8,80\9.05 48,80\ 49,80
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“Optymisty” w akcji
W dniach 21 - 23 kwietnia na Zale

wie Rybnickim rozegrano regaty że
glarskie o “Śląski Puchar Optymista”.
W zawodach tych uczestniczyło 80 mło
dych żeglarzy z całego kraju a także z 
Czech i Słowacji. Piękna pogoda spra
wiła, że impreza była bardzo udana. Bez 
żadnych problemów rozegrano zaplano
wanych 8 wyścigów. W klasie “Optymist

pociech. Młodzi żeglarze po zakończeniu 
wyścigów w ysłuchiwali fachowych 
uwag swoich opiekunów. Nie brakowało 
zarówno łez, jak i gromkiego śmiechu. 
Ale tak to jes t w świecie żeglarzy, a 
szczególnie “optym iściarzy” . Przyje
mnie było popatrzeć na nieźle wyszkolo
nych, kilkunastoletnich zawodników i 
ich zadbany, kosztowny sprzęt. Dobrze,

Ci młodzi żeglarze przyjechali z Pomorza. Na zdjęciu: Cezariusz Piórczyk, 
Michał Pawlik, Krzysztof Trąbała i Łukasz Wilamowski wraz z trenerem Ry
szardem Trąbałą

Optymist” startują zawodnicy w wieku do 15 
lat. Cieszy duża liczba młodych ludzi, 
którzy uczestniczyli w tych regatach. 
Świadczy to z jednej strony o dobrej pra
cy w klubach, a z drugiej o zaangażowa
niu sponsorów i rodziców. Wielu zawo
dników przybyło na regaty w towarzy
stwie rodziców - nierzadko również że
glarzy. Podczas wyścigów rodzice sponta
nicznie reagowali na popisy swoich pociech

że żeglarskie tradycje w narodzie nie 
giną.
WYNIKI:
Grupa A - 1. Piotr Szwoch /Arka Gdy
nia/ 2. Adam Łozowski 3. M ichał
Bumbul /obydwaj Baza Mrągowo/ 
Grupa B - 1. Paweł Piszczyk /RKS 
Energetyk Rybnik/ 2. Cezariusz Piór
czyk /Astoria Bydgoszcz/ 3. Aleksy Pa
sternak /YKP Warszawa/ P.S.

Puchar Rybnika w... Nowym Targu
Zawody modeli latających potrzebują 

specjalnych warunków. Stąd rybnickich 
modelarzy wcale nie dziwi fakt, że Pu
char Rybnika modeli sterowanych me
chaniczne /F1E/ odbył się w... Nowym 
Targu. Wzięło w nim udział około 30 
zawodników.

Wśród seniorów najlepszy okazał się 
Józef Wojtek - Aeroklub ROW, drugie 
miejsce zajął Stanisław Bocheński - 
Aeroklub Tatrzański, trzecie - Jacek  
Pawlik - Aeroklub Tatrzański.

Najlepsi juniorzy to Łukasz Bocheń
ski - Aeroklub Tatrzański, Marian

Filia Biblioteki 
Miejskiej 

w Gotartowicach
W dzielnicy Gotartowice oddano 

do użytku filię Miejskiej Biblioteki 
Publicznej. Mieści się ona w budynku 
Szkoły Podstawow ej nr 20 przy ul. 
Ziołowej /odrębne w ejście/. K sięgo
zbiór liczący 6667 woluminów został 
zakupiony od Fabryki Urządzeń Sy
gnalizacyjnych i T eletechnicznych 
“Sygnały” , która była zmuszona z li
kwidować bibliotekę zakładową. Zo
stała ona przejęta przez M iejską B i
bliotekę Publiczną dzięki staraniom  
członków Rady Dzielnicy znających 
potrzeby lokalnego środowiska.

Biblioteka jest czynna w ponie
działki, wtorki i piątki w godzinach 
od 10.00 do 17.00.

Rduch - Aeroklub ROW i Andrzej Du
dek - Aeroklub ROW.

Drugiego dnia, w niedzielę 23 kwiet
nia odbyły się zawody o Puchar M ło
dzieżowego Domu Kultury w Nowym 
Targu w tej samej konkurencji. Tym ra
zem wśród seniorów pierwszy był Stani
sław Bocheński /AT/, a kolejno Józef 
Morgała /ROW/, Bogusław Kudas 
/AT/.

W kategorii juniorów zwyciężył Mar
cin Wypior /ROW/, drugi był Łukasz 
Bocheński /AT/, trzeci - Marcin Rduch
/ROW/. /r/

Długi weekend 
na sportowo

Przed nami długi majowy weekend. 
Miejskie ogniska TKKF przygotowały dla 
mieszkańców szereg plenerowych imprez 
sportowo-rekreacyjnych, które powinny 
uatrakcyjnić wolne od pracy dni. Czekają 
nas zatem emocje na boiskach sportowych, 
w ośrodkach niedzielnego wypoczynku i 
na turystycznych szlakach. O wielkim fe
stynie w Paruszowcu-Piaskach piszemy 
osobno, ale imprezy przygotowano rów
nież w innych dzielnicach.

W obiektach sportowo-rekreacyjnych 
“Ryfamy” przy ul. Chrobrego odbędzie się 
1 i 2 maja festyn, a w jego ramach turniej 
piłki nożnej niezrzeszonych “szóstek”, tur
niej tenisa stołowego, gry i zabawy dla 
dzieci, a przygrywał będzie zespół “Trans
fer”. W Boguszowicach zorganizowane 
zostaną gry i zabawy dla dzieci oraz konku
rencje biegowe - bieg na orientację oraz 
biegi narodowe z okazji święta 3 Maja.

Streetball przy muzyce
Festyn, jaki 1 maja na rybnickim Rynku organizuje tygodnik “Nowiny ’94” 

upłynie pod znakiem sportu i muzyki. Wystąpią: grupy folkowe “Carrantuohiłl” i 
“Pejzaż”, zespoły rockowe “Rodney” i “Pitzcarraldo”, a także folklorystyczny 
zespół taneczny “Przygoda” i kapela regionalna “Kowole”.

Jednocześnie odbywać się będzie turniej streetballa, w którym wezmą udział 3- 
osobowe /4. rezerwowy/ drużyny. Zapisy uczestników trwać będą do godz. 9.00 w 
dniu imprezy, która rozpocznie się o godz. 10.00. /r/

W ykorzystu jąc krótką 
przerwę w rozgrywkach l i
gowych poprosiliśmy trenera 
rybnickich żużlowców JERZE
GO GRYTA o garść refleksji 
związanych z tegorocznym 
sezonem.

Żużel Żużel

Najtrudniejsze mecze 
przed nami

- W trzech pierwszych tegorocznych 
kolejkach ligowych zespól RKM-u od
niósł zwycięstwa. Kibice już zaczynają 
rozmyślać o ewentualnym awansie do 
ekstraklasy. Czy istotnie rybnicka dru
żyna jest faworytem zmagań na dru
go ligowych torach?
- Dobra postawa drużyny w początko
wej fazie rozgrywek bardzo mnie cie
szy. Wiadomo, że na żużlu najważniej
szy jest dobry start. Ale do mety jest 
jeszcze bardzo daleko. Trzeba pamiętać 
o tym, że czekają nas jeszcze spotkania 
z należącymi do grona faworytów ze
społami z Zielonej Góry, Leszna, Gru
dziądza czy Gniezna. Zespoły te są bar
dzo mocne i również zam ierzają wal
czyć o awans. D rużyna RKM -u ma 
spore szanse na zajęcie czołowej loka
ty. Uważam, że awans do pierwszej ligi 
jest realny, ale decydujące będą rezul
taty czekających nas najtrudniejszych 
spotkań.
- Jaka atmosfera panuje w drużynie? 
Czy którykolwiek zawodnik zasługuje 
na szczególne wyróżnienie?
- Muszę podkreślić chęć walki i zaan
gażowanie wykazywane przez wszyst
kich zawodników. Dobra forma na po
czątku rozgrywek jest między innymi 
efektem pracy wykonanej na przedse
zonowym zgrupow aniu w Brennej. 
Nikt się tam nie oszczędzał, a zawodni
cy z dużym zapałem uczestniczyli w 
zajęciach terenowych i ćwiczyli w si
łowni. Zdaję sobie sprawę z tego, jak  
ważne jest przygotowanie siłowe i kon
dycyjne. W prow adzeni do zespołu 
m łodzi zaw odnicy zostali życzliw ie 
przyjęci przez starszych kolegów. W 
drużynie panuje dobra atm osfera, a 
wspólne wyjazdy na zawody jednym  
autokarem są dodatkowym czynnikiem 
integrującym zespół.
- Również na torach drugiej ligi może
my oglądać zawodników ścisłej czo
łówki światowej. Czy posiadanie w 
składzie dobrego zawodnika zagra
nicznego gwarantuje sukces?
- O końcowym wyniku w meczu decy
duje postawa całej drużyny. Jednakże 
wysokiej klasy zawodnik zagraniczny,

Z okazji trzeciom ajow ej roczni
cy na chw ałow ickim  stadionie zo
stanie rozegrany turniej piłki noż
nej drużyn 7-osobow ych. O rgan i
zatorem turnieju jest stowarzyszenie 
sportow e GKS “Pierw szy” C hw ało
wice. Zawody m ają charakter otw ar
ty, startują w nim reprezentacje szkół 
podstaw ow ych  w dwu kategoriach  
wiekowych: klasy VII-VIII, klasy V-
VI oraz zespoły  seniorów  /rocznik  
1978 i starsi/. Turniej zostanie prze
prow adzony tzw . system em  g ier w 
grupach każdy z każdym, po roz lo sowaniu

Dla uczczenia 50 rocznicy zwycię
stwa nad faszyzmem Zarząd Miejski 
Ligi Obrony Kraju organizuje zawo
dy strzeleckie o Puchar Prezydenta 
M iasta Rybnika. Z ostaną one prze
prow adzone w niedzielę 7 maja na 
strzelnicy w Rybniku-Paruszowcu.

W zawodach mogą uczestniczyć 3- 
osobowe zespoły reprezentujące szko
ły, zakłady pracy i inne jednostki, będzie

który zdobywa w meczu komplet punk
tów, może przesądzić o końcowym re
zultacie. Chciałbym zwrócić uwagę na 
jeszcze jeden, istotny aspekt startów w 
polskiej lidze czołowych zawodników 
świata. Mianowicie nasi żużlowcy mają 
możliwość bezpośredniego skonfronto
wania swoich umiejętności z tymi za
w odnikam i. Zw ycięstw o niezw ykle 
podbudow uje psychicznie. Ponadto 
można podpatrzyć, jak czołówka świa
towa koncentruje się przed startem, ja
kim dysponuje sprzętem i jaką  stosuje 
technikę jazdy. Szczególnie młodzi za
wodnicy mogą się sporo nauczyć.

Jestem zadowolony z dotychczaso
wej postawy startującego w barwach 
RKM-u Petra Vandirka. Jest on bardzo 
mocnym punktem drużyny i jego udział 
w najważniejszych meczach tego sezo
nu uważam wręcz za niezbędny.
- Problemem rybnickiego klubu jest 
“krótka ławka” zawodników. Kontu
zje Krzysztofa Fliegerta i Eugeniusza 
Tudzieża postawiły drużynę w trudnej 
sytuacji. Nadzieja zatem w młodzieży. 
Jak obecnie przebiega szkolenie adep
tów w szkółce żużlowej?
- Istotnie, kontuzje naszych czołowych 
żużlowców znacznie osłabiły drużynę. 
Eugeniusz Tudzież je s t człow iekem  
bardzo “tw ardym ” i mimo bolesnego 
urazu pragnie wystartować już w naj
bliższym  meczu. Jeżeli nie będzie 
sprzeciwu lekarza, Tudzież pojawi się 
w niedzielę na torze. Znacznie poważ
niejsza jest kontuzja Krzysztofa Flie
gerta. B ędzie on zdolny do podjęcia 
treningów  dopiero za dwa m iesiące. 
Szczególnie martwi mnie to, że doznał 
on kontuzji w okresie, gdy znajdował 
się w wysokiej formie. Sądzę, iż zawo
dnik ten rów nież po kontuzji będzie 
bardzo silnym punktem zespołu.

W szkółce żużlowej trenuje obecnie 
dwóch adeptów , którzy ju ż  16 maja 
p rzystąp ią  do egzam inu na licencję 
“Ż” . Są to M arcin Konkol i M ariusz 
W ęgrzyk. Zawodnicy ci kończą w ła
śnie 16 lat i zgodnie z przepisami mogą 
być pełnoprawnymi zawodnikami. Są

rozlosowaniu poszczególnych grup przez 
organ iza to rów . Pulę nagród s tan o
w ią wpisowe od zaw odników  b iorą
cych udział w turnieju. Gry finałow e 
zostaną rozegrane w dniu 3 maja, na 
boisku GKS “Pierw szy” C hw ałow i
ce. Celem turnieju jest popularyzacja 
piłki nożnej wśród m łodzieży, a tak
że n aw iązan ie  b liższeg o  kon tak tu  
pom iędzy zarządem  klubu a dy rek
cją , zw iązkam i zaw odow ym i, p ra
cow nikam i kop. “ C h w ało w ice” i 
mieszkańcam i dzielnicy.

będzie w nich można rów nież w ziąć 
udział indywidualnie.

Główną nagrodą dla zespołów będzie 
Puchar Prezydenta Rybnika, najlepsi w 
zawodach indywidualnych otrzym ają 
dyplomy i nagrody rzeczowe. Bliższe 
informacje udzielane są w ZM LOK 
w Rybniku przy ul. Prostej 11 lub te
lefonicznie pod numerem 21-018.

przygotowani dobrze i moim zdaniem 
powinni poradzić sobie z niełatwym  
przecież egzaminem licencyjnym. Po
nadto jesienią do egzaminu na licencję 
zamierzają przystąpić inni adepci: Mar
cin Furgoł, Artur Tyman, Piotr Padow
ski i Marcin Kiermaszek. Realne są za
tem nadzieje na “wydłużenie ław ki” 
zaw odników  pod koniec sezonu. Od 
m arca treningi szkółki odbyw ają się 
niemal codziennie. We wtorki, czwart
ki i soboty prowadzone są zajęcia na 
torze, a w pozostałe dni /z wyjątkiem 
niedziel/ odbywają się ćwiczenia ogól
norozwojowe. Oczywiście w przypad
ku złych warunków atmosferycznych 
zajęcia na torze są odwoływane. Adep
ci zwykle wtedy poznają tajniki budo
wy i eksploatacji sprzętu w klubowym 
warsztacie.
- W jaki sposób odbywa się rekrutacja 
do szkółki?
- M łodych entuzjastów  żużla zapra
szam do szkółki od połowy maja. Roz
poczynamy wtedy nowy cykl szkolenia. 
K andydaci m uszą mieć ukończone 
przynajmniej 14 lat, posiadać zgodę ro
dziców  lub prawnych opiekunów  na 
uprawianie sportu żużlowego oraz cie
szyć się dobrym zdrowiem. Niezbędna 
je s t rów nież zgoda szkoły, w której 
kandydat pobiera naukę. W ymagana 
jest umiejętność jazdy na motorowerze.
- Jak kandydaci powinni przygotować 
się we własnym zakresie do podjęcia 
zajęć w szkółce?
- Najważniejsze jest posiadanie odpo
wiedniej sprawności fizycznej. Warto 
pobiegać w terenie, pojeździć na rowe
rze oraz ćwiczyć siłę rąk, szczególnie 
nadgarstków, a także wykonywać jak 
najw ięcej ćw iczeń ogólnorozw ojo
wych.
- Które elementy żużlowego abecadła 
przysparzają szkółkowiczom najwięcej 
problemów?
- Zawsze zaczynam szkolenie od nauki 
zajm ow ania praw idłowej pozycji na 
m otocyklu. Jest to niezw ykle ważny 
element wyszkolenia. Adepci mają po
czątkowo największe problemy z pra
widłowym pokonywaniem wiraży “śli
zgiem kontrolowanym” . W czasie ja
zdy patrzą na bandę, zamiast koncen
trować się na tym, aby jechać jak naj
bliżej krawężnika. Powoduje to czasem 
kłopoty ze “zmieszczeniem się” na to
rze. Ale po kilku treningach to mija i 
adepci jeżdżą poprawnie. Kierowanie 
motocyklem żużlowym wymaga sporej 
siły i bardzo istotne jest wykonywanie 
ćwiczeń wytrzymałościowch we wła
snym zakresie.
- Dziękuję za rozmowę i życzę wielu 
radosnych chwil na torach oraz zdo
bycia wraz z drużyną awansu do eks
traklasy.
- Również dziękuję. Korzystając z oka
zji pragnę serdecznie pozdrowić Czy
telników “Gazety Rybnickiej” i zapra
szam ich na zawody. Liczę, że kibice 
wreszcie zaczną wypełniać stadion “po 
brzegi”. Myślę, że w tym roku emocji na 
torze przy ul. Gliwickiej nie zabraknie.

Z anotował: P iotr Szweda

 Rybnicki Klub  
Motorowy 
zaprasza 

na mecz II ligi 
z “Wandą” Kraków 
w dniu 30 kwietnia

/niedziela/ godz. 16.00

Świąteczne rozgrywki piłkarzy

D.S.

Z a w o d y  s t r z e l e c k ie

O PREZYDENCKI PUCHAR

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5 7



Zdjęcie 
z albumu czytelników

FUJICOLOR

Niech no tylko zakwitną jabłonie.

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.

Zdj.: MSz.

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)

BARAN - 21.03. - 20.04. - Dojdzie do konfrontacji z osobą, ze zdaniem której trze
ba będzie się liczyć. Pamiętaj, że inni też mają prawo do własnej opinii i gdy się z tym 
pogodzisz łatwiej Ci będzie zrozumieć to co się dzieje wokół Ciebie.
BYK - 21.04.- 20.05. - Twój partnerski układ może ulec zachwianiu, choć bardzo 
mocno pragniesz życiowej harmonii. Unikaj nieporozumień, bo wypowiedziane w 
gniewie słowo może zranić Twego partnera, a odbudowanie zaufania nie jest proste. 
BLIŹNIĘTA - 21.05. - 21.06. - Twoje działania idą w wielu kierunkach równocze
śnie. Możesz przez to przegapić moment, który jest kluczem do sukcesu w dziedzinie, 
na której zależy Ci najbardziej. Skup więc uwagę na jednej sprawie.
RAK - 22.06. - 22.07. - Nie do końca przemyślany plan i pośpiech mogą stać się 
przyczyną niepowodzenia. Dlatego rozważ wszystko raz jeszcze i omów z partnerem, 
tym razem już bez emocji.
LEW  - 23.07. - 23.08. - Nie podejmuj żadnych działań na własną rękę! Tylko współ
praca z innymi może przynieść sukces. Nawet liczby do gry w toto-lotka niech podyk
tuje Ci życzliwa osoba, z którą potem podzielisz się wygraną.
PANNA - 24.08. - 22.09. - Nie popadaj w pesymistyczny nastrój, bo “dołujesz ” tym 
wszystkich dookoła. Jest okazja, by humor poprawiło Ci spotkanie w gronie ludzi, 
w śród których czujesz się dobrze i swobodnie.
WAGA - 23.09. - 23.10. - Nadarzy się niespodziewana okazja do podwyższenia kwa
lifikacji. Jeżeli nie zniechęci Cię perspektywa kilku nieprzespanych nocy, nowo naby
ta wiedza będzie kapitałem, który się nie zdewaluuje.
SKORPION - 24.10. - 22.11. - Jedna chwila dekoncentracji może przesądzić o nie
powodzeniu dobrze zapowiadającego się przedsięwzięcia. Bądź więc czujny, szcze
gólnie jeśli idzie o osoby, które dopiero co się przyłączyły...
STRZELEC - 23.11 - 21.12. - Pomysłów chodzi Ci po głowie wiele! Przynajmniej 
jeden z nich doprowadzony do końca byłby nadzieją na poprawę sytuacji finansowej. 
Dasz radę, jeżeli dopuścisz do spółki osobę, która od dawna o to zabiega. 
KOZIOROŻEC - 22.12. - 20.01.- Najgorsze co mógłbyś zrobić, to poddać się. Mu
sisz walczyć o uczucie, które ma szansę na przetrwanie, mimo nietolerancyjnych po
staw większości znajomych. Przekonasz się, że i w tej sytuacji znajdziesz sojusznika. 
WODNIK - 21.01. - 19.03. - Przed Tobą nagromadzenie spraw, przez które prze
brniesz utrzymując zdrowy do nich dystans. Najważniejsze będzie zachowanie pro
porcji między pracą, a potrzebami domu i rodziny, czyli hasło “nie dajmy się zwario
wać”'.
RYBY - 20.02. - 20.03. - Nie spychaj problemów w podświadomość. Oswojenie się z 
nimi, choćby przez dyskusję z życzliwymi osobami, znacznie je  zminimalizuje. Wyo
brażenie jest przeważnie gorsze od rzeczywistości...

W  uścisku  
gorsetu

Lata 20. naszego wieku wyzwoliły ko
biety z gorsetu, lata 90. chcą je znów 
w niego wtłoczyć. Pa
nic nawet specjalnie się 
nic bronią, bo gorset, 
co tu dużo mówić, po
trafi wyeksponować 
nasze kształty, uwypu
klić to co trzeba, scho
wać nadmiar, ale nie
zbyt wielki, bo prze
cież gorset ma to do 
siebie, że gdy tu ści
śnie, to drugą stroną...

Gorset dziś to oczy
wiście nie sztuka bieli
zny, ale strój wyjścio
wy. Idealnie nadaje się 
pod letnią marynarkę,

Fatałachy z naszej szafy
F a t a ła t y  z  n a s z e j  s z a f y
ale również pod rozpiętą kusząco bluz
kę lub w upały zamiast bluzki. Bywa z 
najrozmaitszych tkanin: od bawełny, 
dzianiny, poprzez jedwab, satynę, aż do 
koronki.

Gorset nie jest odkry
ciem ostatniego sezonu, 
ale znalazł się ponow
nie na topie dzięki po
wrotowi mody kobiecej 
i akcen tu jące j ciało. 
Tak jak  kiedyś był sym
bolem ucisku kobiety , 
tak dziś świadczy o jej 
wyzwoleniu.

W różka

Gorset w wydaniu wie
czorowym

Poziomo: A/ gdy na rączkę zakładasz obrączkę, B/ w yw o
żenie po korzystnej cenie /za granicę/, C/ budynek z klat
kami, D/ pieniędzy użyczy gdy na zysk liczy, E/ lubi recho
tać, F/ coś do lansowania, G/ tym przekupisz dziecko, H/ 
do rąbania, I/ imię z częścią obiadu, J/ do przełamania lub 
na patyku
Pionowo: 1/ przysmak dzików, 2/ “niewinny” kwiat, 3/ w 
nim na plaży dziew czynie do twarzy, 4/ wciąż szlocha i 
chyba to kocha, 5/ czasem kuje, czasem się obija, 6/ upar
te zwierzę, 7/ nagroda po zawodach, 8/ z bramkami, ale 
nie ogrodzenie, 9/ rzecz osobista, 10/ stos ze sterem 
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie po  
uporządkowaniu liter wg szyfru: I-3, B-2, G-7, A -1, F-7, H- 
3, F-10, G -1, J-10; C-4, G-4, B-10; D-6, A -1, F-7, J-3, B-4, 
J-7, E-4; F-7, J-10, B-6, H-5.

Na rozwiązanie wraz z kuponem czekamy 10 dni od daty 
ukazania się numeru. Rozwiązania prosimy przesłać na kart
kach pocztowych na nasz adres, lub wrzucać do naszej “żół
tej skrzynki”/Kościuszki 54 lub Korfantego 3/.

STEMPEL MARKETY

Papi rus pi eczątki
RYBNIK, U L  GLIWICKA 4 tal. 2 20 13  

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 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.

Po Międzynarodowym Dniu Ziymi 
powioło juzaś porzondkym , choć niy 
wszyndzie. Starka dycko prawiom, że 
zrobić porzondek idzie roz dwa, ale 
go ciyngiym utrzymywać, to jest do
piyro richtik sztuka.

Jak sie mały Emilek niy nauczy pa
pierków po kanoldach do kosza wcie
pować, abo jak  żodnego niy ma na 
podoryndziu, wrażować je  do kapsy, 
to wieli Emil przekopyrtnie bez kupa 
marasu a mu niy bydzie wadziół.

Szpanowało mje, czy kero szkoła  
chyci sie porzondku na boisku wele 
Ryfamy. Jakby te boisko umiało go
dać, to by ju ż downo wołało głośno 
ani tromba jerychońsko na cołki Ryb
nik ło S.O.S. My z chłopcami z placu 
chcieli sie prawie za nie zabrać, ale 
ubiegnoł nos Dziyń Ziymi.

Już w piontek, dziyń przedtym, 
przyuważołech wedle połednia w jed
nym rogu boiska 20 abo i wiyncyj 
starszych szkolorzy. Myślołech, że to 
możno jakosik wycieczka krajoznaw
czo, bo krynciyli sie jakoś niymrawo. 
Ale kaj by tam sie kerzy z kiblami, 
grabiami, łopatami i karom na wy
cieczka wybiyrali. Potym żech sie po
kapowoł, że abo już som urobioni, bo 
boł wieli hic, abo robiom generalno 
próba na sobota.

W sobota, jak my w szkole skończy
li ju ż robota, wylozech z moim psym 
na boisko. Czy mi uwierzycie abo niy, 
alech stanoł jak  ta baba łod biblijne
go Lota, co jom  Ponboczek zamiynioł 
w słupek soli. Po boisku lotało pełno 
małych cwergów /krasnoludków/. Lo
tali wartko, ani graczki nakryncone. 
Kożdy z nich mioł rynkawiczki i wieli 
bojtel w rynce. Trzy EKO-hasioki 
boły  już kupowato nafolowane bele 
jakim i habraziami a łoni f órt gibko 
lotali po boisku i zbyrali lecyjake kla
mory. Z  ciekawości spytołech sie jed
nego bajtla, do keryj klasy chodzom. 
I  podziwejcie sie, to boła klasa 1B SP 
nr 1. Możno ta 1b bydzie przyszło
ściom naszego narodu?

Wedle me te szrócioki zagańbiyły 
sromotnie tych starszych szkolorzy. 
Nojwiyncyj tych, co f órt na boisku 
turnujom i styjts grajom tam fusbal. 
Łoni przeca wyłażom podczas pausy 
na boisko świyżym luftym dychnonć 
/abo zakurzyć/ a garus ich jakoś wca
le ani ziombi ani parzy.

Klasa 1b sie urobiyla jak  trza, a jo  
je s t zicher, że za jakiś ty dziyń juzaś 
bydom sie po boisku kulać flaszki po 
fancie abo gorczki po jogurtach. Po 
połedniu i pod wieczór zbiyrajom sie 
na ławkach abo pod krzokami chopy, 
aby chroboka prosto z flaszek zaly
wać. Kulo sie tych flaszek pełno na 
drugi dziyń po trowniku abo tyż leży 
fo l potrzaskanego szkła.

Jak sie tym boiskym choć trocha 
niy zainteresuje straż kolejowo, ba
nioki abo policyjno, to przy tyj piyk
nyj pogodzie łochlaptusy zrobiom sie 
na szportplacu chneda faronowo me
lina.
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