
W i z y t a  
ambasadora Francji
W przyszłą środę 14 czerwca gościć bę

dzie w Rybniku Ambasador Francji Daniel 
Contenay oraz Konsul Generalny tego 
kraju w Krakowie Yves Barelli. I choć am
basador sprawuje swoją funkcję dopiero od 
roku, nieobce mu są kontakty naszego mia
sta z Francją stąd jego zainteresowanie 
Rybnikiem i chęć jego poznania.

Ambasador spotka się z członkami Za
rządu Miasta, będzie gościem rybnickie
go ośrodka Alliance Franҫaise, zwiedzi 
Rybnik, a swoimi wrażeniami podzieli 
się z dziennikarzami na konferencji pra
sowej, która w godzinach popołudnio
wych odbędzie się w Zespole Szkół 
Ekonomiczno-Usługowych.

Nawet deszcz nie przeszkodził dzieciom w dobrej zabawie

Ś więto muzyki i pieśni

Na 800-lecie 
urodzin 

św. Antoniego

Figura św. Antoniego w bazylice 
pod jego wezwaniem. Zdj.:Zb. Solarski

Św ięto patrona ryb
nick iej b azy lik i czy li 
odpu st św. Antoniego  
je s t  przede wszystkim  
w yd arzen iem  r e lig ij
nym. Jednakże fakt że 
św ięty  ten  od wieków  
uznaw any j e s t  p a tro
nem  m ia sta  i całej 
Ziem i Rybnickiej, na
b iera  g łęb ok iego  w y
m iaru ku lturow ego  
w p isan ego  w d z ie je  
tego skrawka śląskiej 
ziem i.

C oroczna procesja  
ulicam i m iasta groma
d z i trad ycyjn ie  rów 
nież rajców m iejskich, 
w iernych  zob ow iąza 
n iu  u czyn ion em u  
przez ich dawnych po
p rzed n ik ów . G rom a
dzi różne stany, zawo
dy, korporacje i s to 
warzyszenia które po
czuwają s ię  do zw iąz
ku z tą tradycją.

W roku bieżącym  mija 80 lat 
od urodzin tego - pochodzą
cego z Lizbony, a działające
go i pochowanego w Padwie 
- św iętego . Fakt, że obrano 
go patron em  m ałego  ś lą
sk iego m iasteczka potw ier
dza wypowiedziane niedaw
no na naszym  Rynku słowo, 
że  “św ięc i jed n o czą  E uro
p ę ”.

W duchu tej wielkiej euro
p ejsk iej tradycji zw racam  
s ię  do społeczności naszego  
m iasta o zaznaczenie swojej 
obecności w obchodach tej 
niecod ziennej rocznicy p o
przez u d zia ł w odpustow ej 
procesji grup zawodowych i 
stanow ych, stow arzyszeń  i 
związków, a także instytucji 
i zakładów pracy z ich  p o
cztam i sztandarowymi.

N iech  św ięto patrona na
szej ziem i będ zie  jed n ocze
śn ie św iętem  m iasta pow ie
rzonego Jego pieczy.

J ó zef M akosz 
Prezydent M iasta

Jacek Cygan okazał się świetnym wodzirejem

Dyskoteka w deszczu
Nawet chłód i deszcz nie był w 

stanie zepsuć humorów dzieciom, 
które przybyły na Rynek, by 
uczestniczyć w zabawie zorgani
zowanej z okazji Dnia Dziecka.

Do wspólnych tańców zaprosił wszy
stkie dzieci Jacek Cygan, znakom ity 
kompozytor, a jak  się okazało, równie 
dobrze sprawdzający się jako dziecięcy 
wodzirej. Zaprezentował on znany pro
gram “Dyskoteka Pana Jacka”, a po
magali mu dzielnie Anna Jurksztowicz, 
K rzysztof A ntkow iak oraz znana z 
dziecięcych programów Ania Stawie
raj. Jacek Cygan w krawacie z m otywem

motywem z filmu o jaskiniowcach organizo
wał zabawy i konkursy wciągając w nie 
wszystkie dzieci, nie dające się zresztą 
długo prosić. Większość dzieci, choć 
pod parasolami, dobrze się bawiła i wy
trwała do końca imprezy.

Dobrze się dzieje, że do imprez orga
nozowanych przez miasto włączają się 
firmy działające na jego terenie, jak  
choćby KODAK, który w spomógł 
dziecięce święto wzbogacając wystrój 
Rynku, a także wykonując gratisowo 
prawie setkę zdjęć z imprezy.

/a/
Zdjęcia: Zb. Solarski

15 H anzeatyckie Dni w Soest

Prezentacja dorobku  
kulturalnego i gospodarczego Rybnika
Europa bez granic podstawą dla wza

jemnego zrozumienia, dobrobytu i poko
ju  - to motto odbywającego się w dniach 
8-11 czerwca br. w Soest w Niemczech 
Forum Gospodarczego n.t. “Współpraca 
gospodarcza to partnerstwo czy konkuren
cja pomiędzy Wschodem i Zachodem? “ 
Impreza ta odbywać się będzie w ramach 
“ 15. Hanzeatyckich Dni w Soest".

Tematy referatów związane z pomocą 
w przebudowie gospodarczej miast i re
gionów środkowej i wschodniej Europy 
oraz doświadczenia z tym związane, są 
interesujące dla naszego miasta, którego 
dynamiczny rozwój jest zauważalny i 
doceniany.

Na zaproszenie wysłane przez burmi
strza zaprzyjaźnionego z Rybnikiem Dorsten

Dorsten, do Soest wyjedzie grupa w skła
dzie: wiceprezydent Jerzy Kogut, wi
ceprezes Rybnickiej Izby Handlowo- 
Przemysłowej Zdzisław Konopka oraz 
st. kustosz rybnickiego Muzeum - We
rner Pierzyna.

Uczestnictwo w forum jest okazją do 
zaprezentowania dorobku kulturalnego i 
gospodarczego naszego miasta i regio
nu, co będzie miało miejsce w specjal
nym pawilonie zarezerwowanym dla 
Rybnika przez władze miasta Dorsten. O 
znaczeniu jakie przywiązywane jest do 
współpracy gospodarczej z Polską niech 
świadczy fakt, że jednej z dwóch sesji 
tematycznych forum przewodniczy se
nator Gerhard Bartodziej, profesor Poli
techniki Śląskiej w Gliwicach.

 Nr 23/229 PIĄ T EK  9 C ZER W CA 1995 CENA: 40 gr (4000,- zł)

W numerze: Kied y  hobby bywa nałogiem * Absolwenci szkoły
muzycznej ABC - Przednówek i kartofle

359-823 1232-437X

“Jak kapitalizm  do kapita lizm !” 
Zespół “Pod Budą” i jego lider Andrzej Sikorowski 

Teatr Ziemi Rybnickiej, Piątek, 9 czerwca br., godz. 18.00

SALON GIER HAZARDOWYCH I AUTOMATÓW

z a tr u d n i
barm anki, barm anów i pracowników salonu. 

Rybnik, Rynek, Hotel Polski - Biała Sala.

 Zgłoszenia: osobiście w godzinach od 10.00 - 24.00

Jubileuszu 75 - lecia 
Rybnickiego Okręgu 

Polskiego Związku Chórów i Orkiestr

*  Przemarsz chórów sprzed “Ryfamy” do bazyliki 
św. Antoniego
niedziela, 11 czerwca, godz. 14.00

*  Msza św. w bazylice św. Antoniego
godz. 14.30

*  Przemarsz pod Teatr Ziemi Rybnickiej
i koncert chórów zrzeszonych w Rybnickim Okręgu PZCHiO 
- ok. godz. 15.30

M iędzynarodowy Festiwal 
Orkiestr Dętych o “Złotą Lirę” 

*  Rozpoczęcie
- Rynek, piątek 9 czerwca, godz. 18.30

*  Przesłuchania  
i występy orkiestr

- Rynek, sobota 10 czerwca, godz. 15.00

*  Koncert Galowy
- Teatr Ziemi Rybnickiej, niedziela 11 
czerwca, godz. 18.00

Koncert Specjalny
orkiestry z Colorado Springs (USA)
- TZR, wtorek 13 czerwca, godz. 17.00

1
GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

GAZETA
RYBNICKA

T Y G O D N IK  SA M O R Z Ą D O W Y



Zarząd Miasta informuje Zarząd Miasta informuje Zarząd Miasta informuje
Zarząd Miasta Rybnika 

ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY I OGRANICZONY NA NAJEM  
LOKALI UŻYTKOWYCH NA STAWKĘ MIESIĘCZNĄ CZYNSZU 

ZA 1 M KW. POW. UŻYTKOWEJ NA DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWO - 
GOSPODARCZĄ

ORAZ PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 
STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA RYBNIK.

Przedmiotem przetargu jest:
- najem lokali użytkowych

Lp. Usytuowanie pow. lokalu wizja stawka wadium
lokalu w m. kw. w dniu godz. wyjściowa w wys. zł

za 1 m2 zł
1. Kościelna 7 

parter str. lewa
72,70 12.06 9-11 11,00 500,00

2. Kościelna 7 
I p. str. lewa 64,57 12.06 9-11 4,50 500,00

3. Kościelna 7 
I p. str. prawa 36,43 12.06 9-11 4,50 500,00

4. Kościelna 7 
poddasze str. lewa

61,56 12.06 9-11 4,50 500,00

5. Kościelna 7 
poddasze str. prawa

33,80 12.06 9-11 4,50 500,00

6. Raciborska 20 
oficyna

16,00 13.06 9-11 4,50 500,00

7. 1 Maja 57 127,10 13.06 9-11 4,50 500,00
8. Kościuszki 9 31,00 14.06 9-11 4,50 500,00
9. Rynek 12 20,40 16.06 9-11 4,50 500,00

oficyna - przetarg ograniczony na kawiarnię
Do stawki czynszu za 1 m kw. pow. użytkowej naliczony zostanie obowiązujący

podatek Vat w wys. 22 procent

- sprzedaż nieruchomości
Lp. Nieruchomość Nr Ks.Wiecz. Pow. Łączna Wadium Wizja

zabudowana Parceli na nieruch. wartość 10% ceny nieruch.
przy: K.m. 1 w  m.kw. składnika wywoł. godz.

budowal. w zł dzień
i  g runtow.

1. ul. Staszica 3 KW 162 parc . 132 43.000,00 4.300,00 9-11
nr 822/94 20.VI.
Km 3 dod 2 1995 r.
obręb Rybnik

2. ul. Willowa 28 KW 646 1016 19.000,00 1.900,00 9-11
Rzędówka parc. 21. VI.
Nr 3912/54 K.m 1995 r.
Leszczyny dod Kamień
obręb Kamień

Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Lokalowego Urzędu Miasta 
Rybnika tel. 24-168, 25-344

Oferty zawierające proponowaną cenę nabycia w/w nieruchomości należy skła
dać do dnia 21 czerwca 1995. godz. 15.00 do Wydziału Lokalowego Urzędu Mia
sta Rybnika przy ul. 3 Maja 12 pokój nr 9.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są wnieść wadium w wys. wyżej poda
nej od każdej pozycji najpóźniej do dnia przetargu do godz. 9.30 w kasie tut. Urzę
du Miasta przy ul. Chrobrego 2. Wadium przepada w przypadku uchylenia się od 
zawarcia umowy uczestnika wygrywającego przetarg. Przetarg na lokale użytkowe 
odbędzie się w dniu 22 czerwca 1995 r. o godz. 10 w sali nr 38 I piętro w bu
dynku Urządu Miasta Rybnika ul. Chrobrego 2, natomiast przetarg - otwarcie 
ofert dot. sprzedaży nieruchości nastąpi w dniu 22 czerwca 1995 r. o godz. 11.00 
w sali wyżej podanej.
Dodatkowo należy wpłacić koszt organizacyjny w wysokości 15,00 zł od jednej 
pozycji.
Uczestnik przetargu winien zapoznać się z regulaminami przetargów, które są do 
wglądu w Wydziale Lokalowym Urzędu Miasta przy ul. 3 Maja 12. Zastrzega 
się prawo wyboru ofert oraz unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.

W poprzednim  num erze “GR” , w 
tekście pt. “Gorsze dzieci” z przyczyn 
technicznych pojaw iło się kilka błę
dów:

W akapicie dotyczącym sponsorów 
nie zostało wymienione Przedsiębior
stwo W ielobranżowe “Ekrol-1” oraz 
Energo Inw est, który zasila  konto 
Domu regularnymi wpłatami w wyso
kości 20 mln zł. Błędnie zostało wy
drukowane nazwisko Tadeusza Kotuli, 
który pomalował całą placówkę. Suk
ces W. Abrahamczyk dotyczył adopcji 
dziewczynki bez rączek. Akapit doty
czący pom ocy pow inien natom iast 
brzmieć:

“Pom agają też parafie: o.o. Franci
szkanów, św. Jadwigi, szkoły z Rybni
ka, Żor, Chwałowic często prowadzące 
zbiórki zabaw ek, pieniędzy, ubrań.

Niektórzy jednak traktują takie akcje 
jako  pretekst do dom ow ych porząd
ków. Do Domu Dziecka trafiają nieraz 
rzeczy bardzo zniszczone, brudne. - 
Wszystkie, naw et najm niejsze dary, 
bardzo nas cieszą - powiedziała dyrek
torka Krystyna Kubat - Ale chcieliby
śmy, żeby trafiały do nas rzeczy czyste 
i w takim stanie, aby służyły dzieciom, 
abyśmy mieli z tego pożytek  

To właśnie dzięki rozmaitym instytu
cjom i osobom prywatnym Dom Dziec
ka wygląda coraz lepiej, a dzieci przy
najmniej w izualnie nie różnią się od 
przeciętnych przedszkolaków.” 

Dyrekcję Domu Dziecka i zaintereso
wane osoby za błędy, które wynikły z 
pomyłkowego ukazania się wersji nie
poprawionej, przepraszamy.

Zarząd Miasta Rybnika ogłasza 
USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA 

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH 
WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA RYBNIKA

1. parcela nr 2975/132 o pow. 340 m kw. położona przy ul. 
Szczygłów, zapisana w KW 106.754

cena wywoławcza: 3.500,00
2. parcela nr 2926/133 o pow. 558 m kw. położona przy ul. 
Szczygłów, zapisana w KW 105.070

cena wywoławcza: 5.700,00
3. parcela nr 2931/133 o pow. 451 m kw. położona przy ul. 
Szczygłów, zapisana w KW 108.044 oraz parcela nr 2942/ 
133 o pow. 444 m kw. położona przy ul. Szczygłów, zapisa
na w KW 105.069

cena wywoławcza: 9.100,00
4. parcela nr 2992/191 o pow. 333 m kw. położona przy ul. 
Pelargonii, zapisana w KW 104.948

cena wywoławcza: 3.700,00
5. parcela nr 2975/175 o pow.568 m kw. położona przy ul. 
Piwonii, zapisana w KW 103.747

cena wywoławcza: 6.400,00
6. parcela nr 2991/180 o pow. 342 m kw. położona przy ul. 
Piwonii, zapisana w KW 101.494

cena wywoławcza: 3.800,00
7. parcela nr 2569/131 o pow. 435 m kw. położona przy ul. 
Sztygarskiej, zapisana w KW 100.294

cena wywoławcza: 3.150,00
8. parcela nr 2568/105 o pow. 429 m kw. położona przy ul. 
Sztygarskiej, zapisana w KW 100.229

cena wywoławcza: 3.100,00
9. parcela nr 2570/131 o pow. 441 m kw. położona przy ul. 
Sztygarskiej, zapisana w KW 100.297

cena wywoławcza: 3.200,00
10. parcela nr 2592/130 o pow. 425 m kw. położna przy ul. 
Sztygarskiej, zapisana w KW 98.019

cena wywoławcza: 3.000,00
11. parcela nr 2604/131 o pow. 399 m kw. położona przy ul. 
Sztygarskiej, zapisana w KW 97.834

cena wywoławcza: 2.900,00
12. parcela nr 2565/94 o pow. 434 m kw położona przy ul. 
Sztygarskiej zapisana w KW 100.246

cena wywoławcza: 3.150,00
13. parcela nr 2534/63 o pow. 397 m kw. położona przy ul. 
Wyrobiskowej, zapisana w KW 100.923

cena wywoławcza: 2.900,00
14. parcela nr 2614/151 o pow. 489 m kw. położona przy ul. 
Odległej, zapisana w KW 98.933

cena wywoławcza: 5.500,00

15. parcela nr 2769/68 o pow. 774 m kw. położona przy ul. 
Górniczego Stanu, zapisana w KW 13.218

cena wywoławcza: 5.600,00
16. parcela nr 2770/68 o pow. 752 m kw. położona przy ul. 
Górniczego Stanu, zapisana w KW 13.218

cena wywoławcza: 5.500,00
17. parcela nr 2771/68 o pow. 863 m kw. położona przy ul. 
Górniczego Stanu, zapisana w KW 13.218

cena wywoławcza: 6.250,00
18. parcela nr 2769/68 o powierzchni 774 m kw. położona 
przy ul. Górniczego Stanu zapisana w KW 13,218

cena wywoławcza: 5.153,30 zł
19. parcela nr 2770/68 o powierzchni 752 m kw. położona 
przy ul. Górniczego Stanu zapisana w KW 13.218

cena wywoławcza: 5.978,40 zł
20. parcela nr 2771/68 o powierzchni 863 m kw. położona 
przy ul. Górniczego Stanu zapisana w KW 13.218

cena wywoławcza 6.860,85

Bliższych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospo
darki Gruntami Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Miejskiej 7, 
pokój 78 tel. 22-364.
Przetarg odbędzie się w dniu 23.06.1995 r. o godzinie 10.00 
w sali 37 I piętro budynku Urzędu M iasta Rybnika przy ul. 
Chrobrego 2.

Wizje działek w terenie odbędą się w dniu 20 czerwca br. 
gdzie zainteresowanych przedstawiciele Wydziału Geodezji i 
Gospodarki Gruntami oczekiwać będą:
- w dzielnicy Wawok przy ul. Sikorek /obok pawilonu PSS/ 
w godz. 8.00 - 9.00
- w dzielnicy Orzepowice przy ul. Piwonii w godz. 11.00 - 
12.00
- w dzielnicy Niedobczyce przy ul. Górniczego Stanu w go
dzinach 13.00 - 14.00.
Wadium od każdej nieruchomości wynosi 25 procent ceny 
wywoławczej, które należy wpłacić w kasie tut. Urzędu naj
później w dniu przetargu do godziny 9.30. Dodatkowo nale
ży wpłacić koszt organizacyjny przetargu w wysokości 15,00 
zł od jednej nieruchomości.
W przypadku niezaw arcia 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 zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetar
gu, w zględnie uniew ażnienia jego wyników bez podania 
przyczyny.

Wakacyjne dofinansowania
Dyrekcja

M ałej Sceny Rybnickiej 
dziękuje w szystkim  niżej 
w ym ienionym  firm om  za 
dotychczas okazaną pomoc:

HURTOWNIOM: “FR U K TU S”,
“GAM M A”, “JO W ITA ” , “K O N IA
CZEK ”, “LA SER ”, “M A ŁG O SIA ”, 
“N O W A K ”, “R O L-H U R T”, “STA
NEK”, “WOJCIECH”, “ZBIGNIEW” 
z Rybnika i “TRAGARZ “ z Żor

SKLEPOM : “M ERIN O ”, “PA PI
RUS” , “TELE-SAT”, A. ROJKA, K. 
RYSZKI i piekarni F. STUDNIKA z 
Rybnika

FIRMOM: “GETEX”, “KOM-GAZ”, 
“RUCH”, SPÓŁKA POLIT. z Rybni
ka, firmie kraw ieckiej K RA W IEC
TWO - D. MIKOŁAJCZYK z Bogu
szowic i ŚL. P.P.M. SA - Zakładom 
Mięsnym z Katowic

Miejski Ośrodek Pomocy Społecz
nej również w tym roku przyznawać bę
dzie dofinansowanie dla dzieci z rodzin 
ubogich na wyjazdy wakacyjne. Każdą 
pomoc przyznawać będzie indywidual
nie, po wnikliwym rozpatrzeniu wnio
sku, chętnych jest bowiem więcej niż 
MOPS ma m ożliwości finansowych. 
Sam ośrodek nie jest jednak organizato
rem żadnych kolonii ani obozów dla 
dzieci, uczestniczy on jednak w kosztach 
utrzymania ognisk wychowawczych.
W Rybniku funkcjonuje obecnie pięć ta-

oraz INSTYTUCJOM : U rzędowi 
Miejskiemu, Państwowej Szkole Mu
zycznej, Miejskiemu Zarządowi Szkół i 
Przedszkoli, Zespołowi Szkół Ekono
miczno-Usługowych, Centrum Kształ
cenia Inżynierskiego Politechniki Ślą
skiej z Rybnika i Domowi Kultury w 
Niedobczycach

takich placówek. W czasie roku szkolnego 
dzieci mogą się w nich przygotowywać 
do lekcji, uzupełniać pod okiem opieku
nów braki i rozwijać swoje zaintereso
wania. W czasie wakacji będą przede 
wszystkim bezpiecznie się bawić pod 
opieką pracujących w ogniskach wycho
wawców.

Kolejna edycja konkursu

O ładniejszy Rybnik
Jeszcze tylko do 14 czerwca można 

zgłosić swój balkon, ogród, teren przed 
blokiem, szkołą lub sklepem do konkur
su “O ładniejszy Rybnik”, którego kolej
na edycja właśnie rusza.

Specjalna Komisja oceniać będzie:
* najładniej ukwiecony balkon i loggię,
* najładniej zagospodarowany teren wokół 
budynków prywatnych,
* najlepiej urządzony i utrzymany teren 
wokół budynków mieszkalnych, wieloro
dzinnych w ramach administracji spół
dzielczej, zakładowej i komunalnej,
* najładniej urządzone otoczenie pawilo
nów handlowych i innych obiektów uży
teczności publicznej.

Zgłoszenia do konkursu przyjmuje 
Wydział Ochrony Środowiska Urzędu 
Miasta, ul. Chrobrego 2 w terminie do 
14 czerwca 1995 roku.

Już dzień później w teren ruszy specjalna 
komisja, by ocenić urządzenie zgłoszonego 
do konkursu obiektu pod względem kom
pozycji, ogólny porządek wokół niego, 
stan zieleni: dobór gatunków roślin, utrzy
manie trawnika, kwietników, krzewów, 
drzew. Będzie też oceniała wkład pracy w 
założenie i stałą pielęgnację całego obiek
tu, a także stan techniczny elementów tzw. 
małej architektury: ławek, huśtawek, pia
skownic, murków, schodów, tablic infor
macyjnych.
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach 
otrzymają nagrody pieniężne.

ZARZĄD MIASTA RYBNIKA ogłasza 
konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły 

Podstawowej Nr 17 w Rybniku - Boguszowicach
Kandydaci winni spełniać następujące warunki:

- co najmniej 5-letni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela 
lub nauczyciela akademickiego w pełnym wymiarze godzin
- wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
- dobry stan zdrowia
Oferty kandydatów zawierające:
1/ kwestionariusz osobowy,
2/ odpisy dyplomów studiów i inne dokumenty potwierdzające posiadane 
kwalifikacje i osiągnięcia zawodowe,
3/ opinie z miejsc pracy z ostatnich 5 lat,
4/ koncepcję pracy na stanowisku dyrektora szkoły,
należy składać w Miejskim Zarządzie Szkół i Przedszkoli w Rybniku, ul. 3 
Maja 2 7 , I piętro, pokój 5 w terminie 7 dni od ukazania się niniejszego 
ogłoszenia tj. do dnia 16 czerwca włącznie.

Konkurs odbędzie się w 3 dekadzie czerwca br.
O dokładnym terminie osoby zainteresowane zostaną powiadomione indywidualnie.

2 GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825

Gorsze dzieci?
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zawodów. I krajów. ” Ryszard Kuwałek 
nawiązywał kontakt z całym światem - 
Rosją, Niemcami, Australią Antarktydą 
Japonią Za każde połączenie otrzymuje 
tzw. QSL - kartę potwierdzającą nawią
zanie łączności. W klubowym biurku 
karty zajmują pełną szufladę.

Satysfakcja
Ryszard Kuwałek dzięki swojemu 

hobby ma znajomych na całym świecie. 
Nie wyróżnia jednak nikogo. Chociaż z 
jednymi rozmawia po angielsku, z inny
mi po niemiecku, jeszcze z innymi po 
rosyjsku czy po polsku, nie ma dla niego 
znaczenia z jakiej części świata pocho
dzi jego rozmówca - “Satysfakcją je s t  
samo nawiązanie łączności ”.

Wśród krótkofalowców bardzo silne 
jest również poczucie solidarności:

Niekiedy hobby bywa nałogiem. Kie
dy pięćdziesięcioletni mężczyzna do 
pierwszej w nocy słucha trzasków wydo
bywających się z radiostacji można 
śmiało tak powiedzieć. Ryszard Kuwa
łek robi to już od 35 lat. Zainteresowanie 
krótkofalarstwem przejął od starszych 
kolegów, potem zajęcia w LOK-u, Lidze 
Przyjaciół Żołnierza. Z czasem sam za
czął prowadzić zajęcia, w klubach kopal
ni Rydułtowy i Marcel. Teraz szkoli 
młode kadry w Boguszowickim Domu 
Kultury.

Początek
Pierwszy kontakt Ryszard Kuwałek 

nawiązał z Kolumbijczykiem. Było to w 
1960 roku. Potem przyszły inne ciekawe 
rozmowy. Zanim jednak mógł rozma
wiać z własnej radiostacji, korzystał ze 
sprzętu klubowego. Po pewnym czasie 
szkolenia w klubie otrzymał licencję na
słuchową WSL. Od jej otrzymania do 
uzyskania normalnej licencji i znaku 
nadawczego, minęły 2 lata. W tym cza
sie trwała nauka telegrafii, przepisów 
międzynarodowych, slangu, czyli 
skrótów. Po złożeniu egzaminu pań
stwowego Ryszard Kuwałek mógł już 
pracować na zakupionym przez siebie 
sprzęcie i przedstawiać się jako SP9 
RTH.
“Krótkofalarstwo to drogie hobby. 
Sama radiostacja to wydatek rzędu 50 
mln - mówi Ryszard Kuwałek. - Dlatego 
większość krótkofalowców ma sprzęt 
własnej konstrukcji. ” Kiedyś pomagało 
też wojsko. Niepotrzebne, złomowane 
radiostacje przekazywane były do po
szczególnych klubów. Teraz jest z tym 
trudniej, dlatego hobbiści stają się też 
majs terkowiczami.

Szum w eterze
Krótkofalowcy używają ośmiu często

tliwości - 3,5; 7; 14; 21; 29; 144; 432; 
1296 MHz - każdy z hobbystów należy 
też do polskiego Związku Krótkofalar
skiego i opłaca abonament za użytkowa
nie częstotliwości. Rozmowy w eterze 
prowadzone są na rozmaite tematy. “Nie 
wolno jednak mówić o polityce, spra
wach wojskowych, gospodarczych - wy
jaśnia Ryszard Kuwałek. - Poza tym roz
mawiamy o wszystkim - pogodzie, co
dziennym życiu. ” Ostatnio krótkofalo
wiec wymieniał się przepisami kulinar
nymi z rozmówczynią z Krakowa.

Serce rosło...

rozmawiać z kimś z kim jeszcze nie na
wiązałem kontaktu. To jedyne pragnie
nie ”.

Rodzina
Najczęściej z powodu hobby głowy 

rodziny wszyscy cierpią. W tym przy
padku stało się odwrotnie. Dwóch sy
nów Ryszarda Kuwałka poszło w jego 
ślady. Za przykładem taty krok po kroku 
uczyli się rozróżniać trzaski w eterze. 
Jeden z synów zyskał dodatkowo, gdyż 
dzięki posiadanej już licencji, gdy trafił 
do wojska od razu został skierowany na 
nasłuch radiowy. Dzięki temu ominęła 
go normalna, cięższa służba. Ojciec i sy
nowie korzystają w domu z jednego 
sprzętu. Razem urządzili sobie wspólny 
pokój z radiostacją. Jedynie żona nie za
raziła się bakcylem krótkofalarstwa. - 
“Ale lubi słuchać, gdy my rozmawia
my. ”

Doświadczenie
“To bardzo ciekawe hobby. A le przy  
okazji bardzo drogie i niebezpieczne. 
Można być posądzonym o szpiegostwo - 
powiedział Ryszard Kuwałek - lub nara
zić się sąsiadom. ” K rótkofalowcy 
oprócz tego, że sami prowadzą nasłuch, 
są również kontrolowani czy nie przeka
zują ważnych strategicznie wiadomości, 
czy nie prowadzą działalności szpiegow
skiej. Ale są też przyjemne strony tego 
hobby. Krótkofalowcy m ają swoje za
wody krajowe i międzynarodowe - ostat
nie zorganizowane były przez Klub kra
kowski z okazji wizyty papieża w Polsce

Polsce. Każdy uczestnik dostał listę różnych 
stacji na terenie Polski, z którymi musiał 
nawiązać kontakt. Za każdą łączność 
otrzymywał punkty. W ten sposób prze
prowadzona jest klasyfikacja.

Klub
W Boguszowicach Ryszard Kuwałek 

jest opiekunem klubu krótkofalowca i 
prowadzi zajęcia od 2 lat. Dwa razy w 
tygodniu przyjeżdża tu specjalnie z Żor. 
Na co dzień niezmiennie od 21 lat pracu
je w kopalni “Pniówek”.
W klubie jest obecnie 14 hobbystów. 
Dopiero uczą się kręcić pokrętłami przy 
wyszukiwaniu częstotliwości, rozmów 
przez mikrofon - “Bo to nie je s t takie 
proste. N iejednemu zatyka w gardle. 
Brakuje słów, czy jąka  się przed metalo
wym sitkiem. Przed rozmową niektórzy 
mają taką samą tremę ja k  przed wystę
pami na scenie ” - wyjaśnia opiekun. Za
jęcia w klubie to również przygotowanie 
do dalszej nauki. W końcu przy napra
wach czy montażu zdobywa się wiedzę 
techniczną. Ryszard Kuwałek nie liczy 
już swoich wychowanków, którzy dzięki 
krótkofalarstwu skończyli lub studiują 
na politechnice.
Zakończyć pracę czy zrezygnować z 
krótkofalarstwa też nie zamierza - “To 
wciąga tak samo ja k  inne pasjonujące 
zajęcia, w których każdego dnia można 
odkryć coś nowego. Po pewnym czasie 
je s t to ju ż  nałóg, a wyjść z  nałogu je s t  
bardzo trudno ”.

A neta T waróg

Serce rosło, kiedy patrzyło się na rado
sne buzie niepełnosprawnych dzieci tań
czących na wózkach i w ramionach mam 
na zorganizowanej dla nich zabawie z

Dobrze bawiły się i dzieci, 
i ich opiekunowie. Zdj.: sol

na co dzień są podopiecznymi placówki 
dla dzieci upośledzonych w Gorzycach, 
rybnickiej “Szkoły Życia”, ośrodka przy 
parafii św. Jadwigi i przedszkola dla 

dzieci niepełnospraw
nych przy ul. K ościu
szki.

Dla Ewy Płuciennik 
nie był to pierwszy kon
takt z dziećmi niepełno
sprawnymi, bywała już 
niejednokrotnie w 
ośrodku w Gorzycach,

Kiedy hobby jest nałogiem

O laparoskop dla Rybnika

Lepiej mieć niż pożyczać...
Metoda laparoskopowa w diagnozo

waniu, najczęściej chorób kobiecych, 
oraz w chirurgii jest stosowana w medy
cynie od wielu już lat. Jej zalety to 
przede wszystkim niewielka ingerencja 
w organizm, bo aparat pozostawia jedy
nie niewielką bliznę i co za tym idzie 
umożliwia skrócenie do zaledwie dwu 
dni pobytu w szpitalu. Korzyści z posia
dania tej aparatury nie da się przecenić. 
N iestety, Rybnik, w odróżnieniu od 
wszystkich ościennych miast laparosko
pu nie posiada. Przed paru laty oddział 
ginekologiczny w Szpitalu Miejskim nr 
2 dysponował laparoskopem niekom
pletnym, który pozwalał jedynie na oglą
dnięcie wnętrza miednicy małej. Szpital 
otrzymał wtedy na jego uruchomienie 
dotację od Banku Śląskiego. Ponieważ 
jednak zepsuł się układ optyczny, ordy
nator Oddziału Maciej Rogoszewski 
rozpoczął starania o kupno nowego lapa
roskopu, a znając sytuację ZOZ-u było 
wiadomo, że wchodzą w grę tylko spo
nsorzy. Urządzenie takie kosztuje ponad 
300 mln starych złotych, a do tej chwili 
zebrano mniej niż połowę tej sumy. Rozesłanie

Rozesłanie kilkudziesięciu listów do firm i 
instytucji z prośbą o dowolną kwotę nie 
przyniosło spodziewanych efektów.

W ciągu tygodnia lekarze ze Szpitala Miejskiego nr 2 
wykonali 11 zabiegów laparoskopowych.

Zdj.: Zb. Solarski

Przed dwoma miesiącami katowickie 
przedstawicielstwo niemieckiej firmy 
Karl Storz Endoskope zwróciło się do 
rybnickiego szp ita la  z p rom ocy jną  
o fe rtą  w ypożyczenia laparoskopu.
Dzięki temu przeszkoleni w cześniej

bawiąc się z dziećmi lub organizując dla 
nich zbiórki zabawek czy odzieży. Nie 
był to również kontakt ostatni, razem z 
kolegami z klasy chciałaby podobną za
bawę zorganizować w roku przyszłym.

/r/

Ryszard Kuwałek od chwili wejścia do 
domu prowadzi nasłuch radiowy - “Cza
sami trzeba mieć wprawę, żeby wśród 
tych wszystkich szumów i trzasków usły
szeć czyjś głos. ” Jeżeli chce z kimś poro
zmawiać - podaje swój znak i częstotli
wość i czeka na odpowiedź. Rozmów
ców ma przeróżnych - lekarzy, inżynie
rów, górników, nauczycieli. “Krótkofa
lowcy rekrutują się prawie ze wszystkich

“Zdarzają się przypadki poszukiwania 
leku czy pomocy. Ja jednak nie miałem 
jeszcze okazji uczestniczyć w podobnej 
akcji ” - wspomina hobbysta. Krótkofa
lowca nie ciągnie też specjalnie do roz
mowy z jakąś znaną osobistością, choć 
wszyscy wiedzą o podobnym hobby np. 
króla Jordanii. Największym zaintereso
waniem są obdarzone osoby, z którymi 
jeszcze nie rozmawiał - “Chciałbym porozmawiać

Ryszard Kuwałek wprowadza członka klubu w tajniki krótkofalarstwa.
Zdj.: Zb. Solarski

m.in. na inauguracyjnym kursie Euro
pejskiej Szkoły Endoskopii w Warsza
wie rybniccy lekarze w ciągu minio
nego tygodnia wykonali dzięki tej apa
raturze 11 laparoskopowych zabiegów 
- pobierania w ycinków , nakłuw ania 
cyst, przecinania zrostów, lecznenia 
endometriozy, przede wszystkim jed

nak m ieli okazję 
do bardzo p recy
zyjnego diagnozo
w ania chorych. 
Niestety, dziś tj. w 
piątek 9 czerw ca
wypożyczony apa
rat trzeba zwrócić. 
B rakuje tak n ie
w iele, by Rybnik 
miał własny lapa
roskop...

W szyscy ludzie 
dobrej w oli, 
którym poziom i 
n o w o c z e s n o ś ć  
naszego leczn ic
twa nie jest obo

jętny, mogą wysłać datki na zakup 
laparoskopu na konto: PBK SA I 0/ 
R ybnik 372602-2163-131, z dop i
skiem “Na ginekologię”.

okazji Dnia Dziecka.
Wprawdzie imprezę firmował Miejski 

Zarząd Szkół i Przedszkoli, ale to przede 
wszystkim młodzież z klasy II d II L.O. 
im. H. Sawickiej była głównym anima
torem tej imprezy. Całe przedsięwzięcie 
zainicjowała Ewa Płuciennik, która 
wraz z koleżanką postarała się o ponad 
20 sponsorów, którzy w gotówce lub w 
naturze imprezę wspomogli, a wrród 
nich P.P.H.U. LORD, P.P.H.U. SAN
ROW i sklep “MARKET ABC”i inni. 
Młodzież sama prowadziła rozmowy na 
temat sali, którą udostępnił Zespół Szkół 
Ekonomiczno-Usługowych, zorganizo
wała również konkursy i zabawy, przy
gotowała poczęstunek i bawiła się 
wspólnie z dziećmi.

Spotkanie było wielką frajdą dla dzie
ci, przyniosło też sporo satysfakcji mło
dym organizatorom. Zaproszone dzieci

Dzieci potrzebują pomocy
W iele się nie tak 

dawno pisało o no
watorskiej metodzie 
rehabilitacyjnej w 
przypadkach poraże
nia mózgowego po
przez zastosow anie adaptow anego 
kom binezonu kosm icznego “A deli- 
92”. Metoda ta jest nadzieją dla dzieci 
z tym schorzeniem, bo wyniki leczenia 
są ponoć rewelacyjne.

W Polsce stosuje ją  Centrum Rehabi
litacji “Euromed” sp. z oo. w Mielnie. 
Niełatwo dostać miejsce w ośrodku, a 
jeżeli już tak się stanie, koszt czteroty
godniowego turnusu wraz z utrzyma
niem pacjenta i opiekuna wynosi pra
wie 8 tysięcy zł /80 mln starych zło
tych/. Bliscy chorego dziecka robią za
zwyczaj wszystko, by zebrać tę nieba
gatelną sumę, nie zawsze jednak obywa 
się bez pomocy z zewnątrz.

Problem taki stanął przed Jadwigą i 
Zbigniwem Krukami z Rybnika, 
których 9-letnia córka Monika została 
zakwalifikowana na turnus w paździer
niku br. Rodzice, a także babcia 
dziecka zwracają się zatem z apelem 
do firm, instytucji i osób prywatnych 
o pomoc w zebraniu w ym ienionej

sumy. Nie bądźmy obojętni, może kie
dyś i my będziemy potrzebować po
mocy.

Na ludzi dobrej woli lub telefony w
tej sprawie czekamy w redakcji.

* * *

Krystian R ysiew icz ma 5 lat. Jest 
żywy, energiczny, ciągle rozrabia. 
Ostatnie trzy lata swojego życia spędził 
jednak w szpitalach i klinikach różnych 
miast Polski. Obecnie leży w Zabrzu. 
Krystian leczony jest z powodu nawra
cającego zespołu nerczycow ego w 
przebiegu przewlekłego kłębuszkowe
go zapalenia nerek. Prow adzone do
tychczas leczenie hormonalne i cytosta
tyczne nie przyniosło rezultatów. Chło
piec był już w klinice we Wrocławiu, 
naw et Centrum Zdrow ia D ziecka w 
Warszawie. Po kilkutygodniowym czy 
kilkumiesięcznym pobycie w domu za
wsze wracał do szpitali. W czasie 3-let
niej choroby przeżył jej 12 nawrotów.

Polskie leki poda
wane K rystianow i 
dzia ła ją  zapobie
gawczo. W yleczyć 
go może jedynie za
graniczna cyklo

sporyna. Niestety, zakup leku przekra
cza możliwości finansowe zarówno ro
dziców, jak i zabrzańskiej kliniki. Cena 
medykamentu wynosi 100 mln starych 
złotych.

W posiadaniu redakcji jest pisemny 
apel wystosowany przez Klinikę Pedia
trii i Hematologii z Zabrza dotyczący 
zbiórki potrzebnej kwoty. Rodzice trój
ki dzieci, wśród nich Krystiana, otrzy
mali taki dokument, by walczyć o wy
zdrowienie dziecka. Ojciec Krystiana 
odsyłany był przez rozmaite organiza
cje. Żadna nie chciała mu pomóc. Jedy
ną radę udzieloną mu było skierowanie 
apelu do gazety. Podajemy więc numer 
konta, na które można wpłacać pienią
dze.
Fundusz Dobrowolnych Świadczeń 
PBK II/o-Zabrze 
372615-983-189-85 
Oddział Nefrologii dla dziecka 
Rysiewicz Krystian

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825 3



Będą
tęsknić...

Będę za tą szkołą tęsknić - powiedziała 
Katarzyna Płaczek, jedna z tegorocz
nych absolwentek Państwowej Szkoły 
Muzycznej w Rybniku, której mury opu
ściło w tym roku dwanaścioro młodych 
ludzi z tytułem muzyk - instrumentalista 
wypisanym na świadectwie.

Na koncercie połączonym z rozda
niem świadectw, który odbył się w hallu 
Muzeum, spotkali się do niedawna 
uczniowie ze swoimi pedagogami, a tak
że rodzice i zaproszeni goście. Zaszczytu

Szafranków”, wyrażając 
nadzieję, że tegorocz
ni absolwenci będą 
godnie tę tradycję 
podtrzymywać. Wielu 
z młodych muzyków 
wielokrotnie już pre
zentowało się na sce
nie, zdobywając na
grody i czołowe miej
sca w przesłuchaniach 
makroregionalnych i

Z rąk dyrektora Eugeniusza Stawarskiego świadectwo odbiera 
Dagna Krzempek 

 Katarzyna Płaczek (w środku) prezentuje swoje świadec
two z czerwonym paskiem

Zaszczytu wystąpienia, po raz ostatni jako 
uczniowie szkoły, dostąpili wyróżniają
cy się w danym instrum encie, a ich 
kunszt wysoko ocenił dyrektor Euge
niusz Stawarski, podkreślając, że ich 
poziom świadczy o tym, że szkoła przy
gotowała ich dobrze do zawodu. Prawie 
wszyscy będą się kształcić dalej: Kasia 
Płaczek, która otrzymała świadectwo z 
czerwonym paskiem - w Akademii Mu
zycznej w Katowicach, słynącej z wyso
kiego poziomu klas fortepianu, tę samą 
uczelnię, kierunek wychowania muzycz
nego, wybrała Monika Sachs, altowioli
stka Dagna Krzempek będzie zdawała 
na Akademię M uzyczną w Krakowie, 
zaś skrzypaczka Iwona Misiurek chcia
łaby studiować we Wrocławiu. Pozosta
li również będą swoje, nabyte w rybnic
kiej szkole, umiejętności i wiedzę teore
tyczną, poszerzać. Dyrektor Stawarski 
podkreślił tradycję “szkoły Szafranków

ogólnopolskich. Prawdziwie profesjo
nalny spokój zachowała zatem Dagna 
Krzempek, kiedy przed samym wystę
pem pękła struna w jej altówce. Nauczy
cielka Olga Rumpel wspólnie z mamą w 
mgnieniu oka postarały się o zastępczy 
instrument. Koncert mógł być kontynuo
wany. Ta właśnie bliska więź między pe
dagogiem a uczniem jest dla tej szkoły 
charakterystyczna. Pełniąca nieomal eta
towo funkcję konferansjerki w szkol
nych imprezach Aleksandra Brzemia, 
godna w tej dziedzinie następczyni Da
nuty Węgrzyk, wyraziła to podziękowa
niem, jakie złożyła w imieniu absolwen
tów wszystkim nauczycielom, którzy w 
ciągu 6 lat trwania nauki pokazali mło
dzieży cząstkę swoich umiejętności. 
Były kwiaty i wspólne fotografie, a także 
zapew nienie, że spotkanie to nie jest 
ostatnim.

/r/

Absolwenci 
Państwowej Szkoły 

Muzycznej 
w Rybniku -1995

Fortepian
Michalina Pytlik, Aleksander Cze
kański - pedagog Maria Warchoł 
Katarzyna Płaczek, Monika Sachs - 
pedagog Krystyna Kurzeja
Skrzypce
Iwona Misiurek, Aleksandra Brze
mia - pedagog Renata Mielimąka
Flet
Joanna Porwoł, Katarzyna Szymik 
- pedagog Zdzisław Stachura 
Karina Mężyk - pedagog Grażyna 
Hejno
Waltornia
Grzegorz Grzegorzek - pedagog Jo
achim Nowak
Altówka
Dagna Krzem pek - pedagog Olga 
Rumpel
Wiolonczela
M ichał O ślizlok - pedagog Leon 
Mielimąka

M ł o d z i
l i t e r a c i
Pierwszy czerwca przyniósł rozwią

zanie konkursu literackiego “Szkolne 
zgrzyty” ogłoszonego przez M łodzieżowy

Pyton w Boguszowicach
Pierwszego czerwca Dom Kultury w 

Boguszowicach zapewnił wszystkim dzie
ciom wiele atrakcji. Tak jak przewidywał 
program, od rana dzieci z SP nr 17 i 18 
mogły obejrzeć film “101 Dalmatyńczy
ków”. Projekcję wykupiła im z okazji Dnia 
Dziecka dyrekcja szkoły. Ale i tak miękkie 
serce dyrektora DK dało się skruszyć kil
korgu dzieciom spoza wymienionych pla
cówek i one też zostały wpuszczone do 
kina. Każde dziecko wchodzące na salę 
otrzymywało słodycze - lizaki, batony, cu
kierki.

Tego dnia wszyscy mieli jedyną okazję 
dotknąć prawdziwego pytona tygrysiego i 
różnych gatunków żółwii - Barbara Szymi
czek z chorzowskiego ZOO przywiozła 
bowiem do Boguszowic niektóre okazy. 
Wymagało to od niej dużej ofiarności, bio
rąc pod uwagę, że jej ulubieniec z prywat
nych zbiorów - legwan zielony mocno 
podrapał jej rękę. Ale to z  miłości- skomen
towała całe zajście Barbara Szymiczek.

Cały Dom Kultury wypełniała dziecięca 
wrzawa: klub komputerowy, którym opie
kuje się Marek Siwaszczyk, udostępnił

chętnym posiadany sprzęt i każdy mógł za
siąść do ulubionej gry. Wiele emocji wzbu
dził też pokaz łączności krótkofalarskiej. 
Opiekun klubu - Ryszard Kuwałek nie 
tylko pokazał dzieciom w jaki sposób dzia
łają nadajniki, ale zainteresowani sami mo
gli porozmawiać z krótkofalowcami z oko
licy. - Zawsze po takich otwartych 
drzwiach klubu zostaje kilku chętnych, 
którzy przychodzą później na zajęcia regu
larnie - powiedział Ryszard Kuwałek. - 
Tym razem, sądząc po reakcjach dzieci, też 
tak będzie.

Oprócz tego wszyscy chętni mogli przy 
pomocy kolorowej kredy na chodniku 
uwiecznić swoje grafiki, zmierzyć się w 
konkursie zorganizowanym przez bibliote
karkę Reginę Leciejewską, lub pooglądać 
bajki z kaset wideo. Po południu dzieci 
starły się w potyczkach szachowych. Dwa 
dni później odbył się też V Turniej Szacho
wy, w którym najlepsi okazali się: Mateusz 
Macherzyński, Mirela Rybak, Sylwia 
Rybak, Piotr Woszczyk, Marcin Kamiń
ski i Roman Jasiński.

Do południa przygrywała wszystkim

orkiestra dęta kop. “ Jankowice”.
- Tego dnia nie było u nas dziecka, które 
nie zostałoby obdarowane jakim ś drobia
zgiem - powiedział dyrektor DK Bernard 
Kucz, który sam rozdawał słodycze. - Na
wet w konkursach zwyciężyli wszyscy - każ
dy dostał jakąś nagrodę.

Cała impreza udała się również dzięki 
sponsorom. Szczególnie pomogła Rada 
Dzielnicy Buguszowice, a wśród innych 
dobrodziejów znaleźli się: PPHU “Hal- 
Rek, Firma “Armet”, Hurtownia “Mini
- max”, “Sadex”, Barbara Kaniuch - 
“Interkan”, Krzysztof Kąkol - “Drewut
nia”, Elżbieta Bogusławska - sklep spo
żywczy, Ryszard Siwy - PPHU “Dzia
dek”, Iwona Czaplicka - PPHU “Denis”.

Wszystkim sponsorom DK w Boguszo
wicach serdecznie dziękuje. /a/

 Dziękujemy 
...zespołowi "Przygoda"  

za pozdrowienia z Turcji - z 
pobytu na International Yo
uth Festival Bornova '95 w 
Izmirze.
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Rynek 10
Kamienica przy 

Rynku z numerem 
dziewiątym to przy
kład pięknej klasy
cystycznej budowli 
z końca XIX wieku. 
Cechą charaktery
styczną tej kamie
niczki jest niewąt
pliwie jej zwieńcze
nie w postaci ażuro
wej attyki balustra
dowej z figurą ko
biety, wykonaną na 
modłę grecką. Całe 
piękno tej budowli 
psuje jednak brzyd
ki parter wykorzy
stywany na cele 
handlowe. A wy
starczyłoby jego 
wystrój dostosować 
do całości budowli.

szoł

Kina
K i n a

“APOLLO”
9 czerwca, godz. 16.00, 18.00, 20.00,
10 czerw ca, godz. 16.00, 18.00, 11 
czerwca, godz. 16.00, 18.00, 20.00 - 
“GŁUPI I GŁUPSZY” prod. USA / 
od lat 1 2 /12-14 czerwca, godz. 16.00 
- “ 101 D ALM A TY Ń CZY K Ó W ”, 
prod. USA /b/o/, godz. 19.00 - “BAR
WY NOCY”, prod. USA /od lat 15/

DKF “EKRAN” przy TZR  
12 czerw ca, godz. 19.00 - “GŁUPI I 
GŁUPSZY”, prod. USA, wstęp za kar
netami oraz kartkami wstępu.

“PREMIEROW E” przy TZR 
13-15 czerwca, godz. 17.00, 19.30 - 
“W ICHRY N A M IĘTN O ŚC I”, prod. 
USA /od lat 15/, cena 4,5 zł.

“WRZOS” - Niedobczyce 
14 czerw ca, godz. 9.00, 11.00 - 
“AWANTURA O BASIĘ”, prod. pol.

Młodzieżowy Dom Kultury. W trakcie koncertu 
pod Teatrem  Ziemi Rybnickiej trzy 
równorzędne wyróżnienia w trzech ka
tegoriach odebrali: M arcin H elle
brand z Zespołu Szkół Technicznych 
w Rybniku za poezję, Izabela Spicyn 
ze Szkoły Podstawowej w G aszow i
cach za pracę pt. “ 1/3 żartem, 2/3 se
rio” oraz Dorota Kołowrot z Liceum 
Zawodowego przy Zespole Szkół Bu
dowlanych za liryki.

Nagrodzone prace zostały najwyżej 
ocenione wśród 15 nadesłanych utwo
rów. /a/

Harcerskie
trele

W sobotę 10 czerwca w Teatrze Zie
mi Rybnickiej odbędzie się kolejny Fe
stiwal Piosenki Harcerskiej. Organi
zatorzy - kadra hufca ZHP w Rybniku 
nawiązując w tym roku do zadań zloto
wych “Mojej ojczyzny” - zapropono
wali, aby oprócz piosenki harcerskiej, 
uczestnicy wykonali piosenkę regional
ną lub śląską. W szystkich wykonaw
ców obowiązuje wykonanie jednego 
utworu w każdej kategorii. Uczestni
czyć w festiwalu mogą zespoły mini
mum siedmioosobowe.

Ze względu na udział zespołów przy
znane zostaną nagrody w postaci sprzę
tu sportowego. Najlepsza drużyna zdo
będzie natom iast puchar przechodni 
komendanta hufca. /a/

/projekcje dla szkół/
“ZEFIR” - Boguszowice 

11-15 czerw ca, godz. 17.00, 1 9.00 
“BARWY NOCY”, prod. USA

Koncerty
Teatr Ziemi Rybnickiej

9 czerwca, godz. 18.00 - ANDRZEJ 
SIK ORO W SKI I ZESPÓ Ł “POD 
BUDĄ” w programie pt. “Jak kapita
lizm to kapitalizm”, cena 8 zł
10 czerw ca, godz. 10.00 - FE STI
WAL PIOSENKI HARCERSKIEJ pt. 
“MOJE OJCZYZNY”, org. Komenda 
Hufca ZHP w Rybniku, wstęp wolny
11 czerwca, godz. 15.00 - WYSTĘP 
POŁĄCZONYCH CHÓRÓW z okazji 
75-lecia oddz. PZCh i O w Rybniku / 
przed Teatrem/
11 czerwca, godz. 18.00 - KONCERT 
GALOW Y IV M IĘD ZY N A R O D O
W EGO FESTIW A LU  O RK IESTR 
DĘTYCH O “ZŁOTĄ LIRĘ” - wyko
nawcy: Prezydencka Orkiestra Gwar
dii Narodowej Ukrainy z Kijowa /lau
reat Złotej Liry 94/ oraz laureat festi
walu Rybnik '95, wstęp wolny 
13 czerwca, godz. 18.00 - KONCERT 
ORKIESTRY SIŁ POWIETRZNYCH 
USA Z COLORADO SPRINGS / w 
ram ach IV MFOD o “Z ło tą  L irę”/, 
cena 10 zł /młodzież 5 zł/

Spektakle
S p e k t a k l e

Teatr Ziemi Rybnickiej 
12 czerwca, godz. 9.30 “SZALONA 
KLASA” - musical w wykonaniu Pań
stwowego Teatru “Rabcio” z Rabki, 
cena 3 zł , 12 czerwca, godz. 11.30 
“CZERWONY KAPTUREK “ - baśń 
w w ykonaniu Państw ow ego T eatru 
“Rabcio” z Rabki, cena 3 zł

Dyskoteki
D y s k o t e k i
Restauracja “OLIMPIA” - Kamień 
Piątek, 9 czerwca, od 20.00 do 2.00 

Mała Scena Rybnicka 
Sobota, 10 czerwca, od 19.00 do 1.00 

Kino “APOLLO”
Sobota, 10 czerwca, od 20.00 do 2.00

Zabawy
Mała Scena Rybnicka 

N iedziela, 11 czerwca, od 17.00 do 
23.00, tańce w rytmach lat 60. i 70., 
cena 3 zł

/gw/

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825

RYBNICKIE KAMIENICE



Przednówek 
i kartofle

Abecadło  
Rzeczy 

Śląskich
Głód jako masowe zajwisko spo
łeczne jest współcześnie w Euro

pie zupełnie nieznany. Termin ten 
zmienia zresztą powoli swoje znacze
nie, gdyż kiedy mówimy “ale jestem  
głodny!” myślimy raczej : “nie jadłem 
przez ostatnie 5 godzin!” czy też “chęt
nie zjadłabym coś dobrego!” Nie tak 
odległe są  jednak czasy, kiedy głód to
warzyszył ludziom na co dzień. Istnieje 
nawet termin określający okres, kiedy 
głodow ała w iększość ludzi. Był to 
“przednówek” czyli czas głodu i niedo
statku pomiędzy wyczerpaniem się za
pasów  na zimę, a żniwami. Przed
nówek mógł więc trwać, w zależności 
od urodzajów  poprzedniego sezonu, 
już od lutego czy marca, a kończył się 
na przełom ie czerw ca i l ipca. Na 
przednówku uboga i średnio zamożna 
ludność z resztek zapasów wyznaczała 
sobie codzienne głodowe porcje żyw
nościowe. Za zaoszczędzone pieniądze 
starano się kupić m aksym alną ilość 
żywności, jednak ceny wszystkiego co 
jadalne rosły wtedy kilkadziesiąt razy. 
Na przednówku najedzenie do syta po
zwalali sobie jedynie najbogatsi. To 
wiosenne niedożywienie zmuszało lu
dzi dojedzenia różnych niestrawnych i 
szkodliwych roślin np. otrębów, traw 
czy kory drzew. Przednówek był też 
czasem chorób i zwiększania się śmier
telności, zwłaszcza wśród dzieci i ludzi 
starszych. Ludzie obaw iali się tego 
okresu, pracowali więc ciężko całe lato 
i jesień, by przed następną zimą zapew
nić swojej rodzinie pełne zapasów piw
nice i spiżarnie. Głód okresu przed
nówka pow odował też zejście n iektórych

Ogłoszenia

Wągiel i drzewo
stosownie do istniejącego braku pienię
dzy obniżyłem ceny wągla i dostarczam 
w każdej ilości na kg i fury na życzenia 
aż do domu 
Emanuel Knesz 
ul. Rynkowa i Wiejska 55 
telefon 206

*  *  *

Dwóch wyższych urzędników 
państwowych poszukuje prywatnych 
obiadów li tylko u lepszej rodziny. 
Oferty uprasza się do administracji te
goż pisma pod nr 303 

* * *

Fabryczny skład obuwia “MARCO” 
Niebywałe ceny:
męskie czarne schimy God. W elt.
21.80 zł

“ żółte “ God. Welt. 23,80 
zł

czarne podw ójna podeszew
21.80 zł
Józef Kamiński, Rybnik 
Telefon nr III 8 Rynek nr 9.

Wiadomości
- /Procesja Bożego Ciała w Rybniku/ 
odbyła się przy bardzo ładnej pogo
dzie. Po uroczystem nabożeństwie o 
godzinie 9 w kościele św. Antoniego 
uformowała się procesja, w której ty
siączne rzesze ludu brały udział. Kom
panja wojskowa oddała przy każdym

których na drogę przestępstwa, nasilały 
się kradzieże, rozboje, kłusownictwo.

R ośliną, która w Europie w dużym 
stopniu ulżyła głodowym cier

pieniom  przednów ka okazał się z ie
mniak zwany też z niem iecka karto
flem. Bylina ta /łac. solanum tuberosum

tuberosum/ dokonała rewolucji w naszym ja
dłospisie. Jej duże bulwy pochodzenia 
południowoamerykańskiego nie tylko 
pozwoliły łatwiej wyżywić wielkie rze
sze ludzi. Ziemniaki wpłynęły również 
na zmianę struktury upraw, gdyż moż
na było stosow ać tzw. płodozm ian. 
Z iem ia nie leżała odłogiem , ale na 
zm ianę upraw iano kartofle i zboża.

ołtarzu strzały do pow ietrza celem 
uczczenia uroczystego momentu. Ołta
rze były godnie udekorow ane, co 
świadczy o ofiarności tutejszych oby
wateli mimo tak ciężkich czasów.

Sprawy towarzystw, zebrania itd.

RYBNIK. Zw iązek Obrony K resów  
zachodnich odbędzie swe zebranie w 
sobotę, dnia 13 czerw ca br., o godz. 
7.30 wieczorem na sali p. Mandrysza. 
Upraszamy o liczne przybycie. Zarząd. 
Na czaty, sokole srebrnopióry!

- /Zmiana nazw miejscowości./ Inspek
torat Poczt i Telegrafów komunikuje: z 
dniem 20 maja br. Inspektorat zmienił 
dotychczasowe nazwy urzędów poczto
wych “Miasteczko Śląskie” i “Wodzi
sław Śląski”, pierwszego na “Miastecz
ko koło Tarnowskich Gór”, a drugiego 
na “W odzisław  koło Rybnika” . Przy 
adresow aniu przesyłek pocztow ych, 
przeznaczonych dla powyższych miej
scowości, należy używać tylko obowią
zujących wyżej podanych nazw urzę
dów pocztowych. - Czy jednak zmiana 
ta jest dobra? Dlaczego zamiast upra
szczać nazwy, komplikuje się je? Dla
czego przy adresie telegraficznym ma 
obywatel płacić za 3 słowa?

- /Śm ierć żebraka/. Policja rybnicka 
znalazła na drodze koło m iasta trupa 
zawodowego żebraka Jana Gruszki.

Wprowadzenie uprawy kartofli spowo
dowało też pojawienie się na stole mię
sa wieprzowego, gdyż ziemniaki nada
wały się doskonale na paszę dla świń. 
W arto też dodać, że uprawa kartofli 
wpłynęła również na wzrost produkcji 
alkoholu... i to tego najmocniejszego.

Mimo, iż ziemniaki okazały się tak 
użyteczną rośliną, ludzie przyj

mowali je  początkowo z wielką niechę
cią. Na pruskim wtedy Śląsku rząd wie
lom a zarządzeniam i zmuszał wprost 
rolników do ich uprawy. Chłopi mimo 
tego, że widzieli wspaniałe efekty jego 
uprawy na polach niemieckich koloni
stów, z typow ą swojemu stanowi zawziętością

Odpowiedzialny za sprawy kultury i sztu
ki w mieście wiceprezydent Jerzy Kogut 
nie zaprzeczył, że to również zaangażowa
nie ludzi sprawia, że Rybnik nie jest kultu
ralną pustynią, jak podsumowaliśmy uro
czystość z okazji Dnia Pracownika Kultu
ry, ale to przede wszystkim łożone przez 
miasto niemałe środki sprawiają że instytu
cje kulturalne mogą wypełniać swoje zada
nie.

W bieżącym roku na kulturę i sztukę 
przeznaczono 42,7 mld st. złotych, tj. 6,5 
proc. budżetu miasta przeznaczonego na 
zadanie własne, wynoszącego w całości 
667 mld zł. Z tego cele inwestycyjno-re
montowe pochłonęły 10 mld, a najwięcej, 
bo 8 mld, rozbudowa starego Ratusza i 
mieszczącego się w nim Muzeum. Część 
efektów tej wielkiej inwestycji już możemy 
podziwiać, zakończenia prac należy 
spodziewać się jesienią.

Na funkcjonowanie instytucji przezna
czono 32,7 mld zł; w tym na biblioteki -12 
mld; dzięki pozostałym środkom mogą 
działać Miejski Ośrodek Kultury, Mała 
Scena Rybnicka, w tym nasza gazetą trzy 
miejskie domy kultury /Niedobczyce, Boguszowice

zaw zię to śc ią  byli nieufni wobec tej no
wości. Jeszcze na przełomie XVIII i 
X IX  w ieku  śląscy  ch łop i je d y n ie  
m ałą  część sw oich zagonów  o b sa
dzali ziem niakam i, a potocznie po
w tarzane tw ierdzenie mówiło wtedy, 
że “kartofel daje pokarm niezdrowy i 
m itręgę czasu  przy jego  je d z e n iu ” . 
Ta m itręga czasu odnosiła się głów
nie do ob ieran ia  kartofli ze skórek. 
R obiono to bow iem  po ugotow aniu 
ich “w m undurkach” , przed  je d z e
niem. Z czasem  jednak  okazało się, 
iż m im o złego m niem ania o k a rto
flach, ta  now a ro ślina  o b ron iła  się 
sam a i w połow ie X IX  w ieku by ła  
podstaw ą w yżywienia na całym Ślą
sku. T roszkę później ziem niaki za
dom ow iły  się w po zo sta ły ch  c z ę
ściach Polski. Proces ten jednak był 
zw iązany z kierunkiem  m arszu z ie
mniaka, który w kraczał na nasze zie
mie od zachodu. W dzisiejszej środ
kowej i wschodniej Polsce ziem niak 
początkow o był traktow any podob
nie ja k  na Ś ląsku , o czym  p isze  w 
“E ncyk loped ii s ta ro p o lsk ie j” Z yg
m unt G loger: “Polacy brzydzili się 
n im i, za szkodliw e je  poczy tyw ali 
zdrowiu, w m awiali to w pospólstw o 
księża n a w e t/.../”

Jednak ziem niak, który przy
n ió s ł całe j E urop ie  u lgę od 

głodu w okresie przednów ka, p rzy
niósł rów nież zagrożenia. Jednym z 
nich okazała się zaraza ziem niacza
na. D o tknę ła  ona upraw y śląsk ich  
chłopów  w latach 1844-48, a począt
kowo nie potrafiono sobie z n ią  po
radzić. Zapanow ał w tedy na Śląsku 
w ielk i g łód, choroby  i zw iązana  z 
tym duża śm ie rte ln o ść . B yło tak  
rów nież w pow iecie rybnickim. Tym 
jednak  zagadnieniem  zajm iem y się 
innym razem.

Boguszowice, Chwałowice/, a także filharmo
nią Muzeum, kluby i świetlice oraz Allian
ce Franҫaise.

We wszystkich tych instytucjach zatru
dnionych jest 200 osób, a ich płace są wy
ższe, niż w jednostkach kultury  finansowa
nych z budżetu państwa, choć i tu i tam 
obowiązuje ten sam taryfikator.

Prawdą jest, że w mieście, jeśli chodzi o 
kulturę, ciągle coś się dzieje. I to nie tylko

na dużej scenie TZR, ale i kameralnych 
przy ul. Kościuszki i w bibliotece przy ul. 
Szafranka, w domach kultury. Swoją trady
cję mają imprezy na Rynku i na scenach 
plenerowych. W Muzeum, “Galerii” TZR, 
salce wystawowej biblioteki, również w 
dzielnicowych domach kultury ciągle 
zmieniają się ekspozycje.

To, że oferta kulturalna Rybnika jest inte
resującą zauważają również mieszkańcy 
sąsiednich miast. To oni stanowią część jej 
odbiorców, żałując, że w ich rodzinnych 
miastach dzieje się mniej.
- Nie można więc mówić o mizerii finanso
wej kultury - twierdzi wiceprezydent Jerzy 
Kogut i biorąc pod uwagę przytoczone 
liczby, trzeba się z tym zgodzić. W .R

Harcerska 
Akcja Letnia
Większość harcerzy tegoroczne wa

kacje spędzi poza domem.
W ramach Harcerskiej Akcji Letniej na 
dwóch turnusach obozowych w Wapie
nicy wypoczywać będą dzieci i młodzież 
już od końca czerwca do początku sierp
nia. Również do Wapienicy wyjedzie na 
obóz Krąg Seniora, a dla chętnych spoza 
organizacji Komenda Hufca ZHP pro
ponuje 10-dniowe turnusy za 1,5 mln. 
Obóz harcerski dla dzieci pracowników 
ZOZ zorganizowany jest natomiast w 
okolicach Suchedniowa, nad zalewem. 
Dwie drużyny pojadą również do Pogo
rzelicy nad morze, na obóz zorganizo
wany przez PHU “Skrzat”.

Niewątpliwą atrakcją będzie natomiast 
udział dwóch drużyn - V DH “Stalowi” 
przy SP 2 i XXVIII D /1 “Wikingowie” 
oraz 6 drużynowych zuchowych w 
Światowym Zlocie Harcerstwa w Ze
grzu od 3-15 sierpnia. Te dwie drużyny 
i drużynowi zostali uznani za najlepsze 
po złożeniu raportu z realizacji zadań 
zlotowych ogłoszonych przez Naczelni
ka ZHP 11 listopada 1994 r. Podczas 
Zlotu, w którym będzie brało udział ok. 
7 tys. harcerzy i skautów drużyny będą 
musiały zaprezentować środowisko z 
którego się w ywodzą a więc przedsta
wić stroje, gwarę i zwyczaje śląskie. 
“Stalowi” dodatkowo przygotowują bieg 
na orientację dla 400 osób, a “Wikingo
wie” festiwal dla całego zlotu.

W przygotowaniach do akcji letniej i 
zlotu pomaga finansowo Urząd Miasta, 
ale KH ZNP nie ukrywa, że liczy też na 
innych sponsorów. /a/

Najlepsze
“G wiazdeczki

W szechśw iata”
W ostatnim tygodniu maja w Wapienicy 

odbył się II Zlot Zuchowy organizowany 
przez komendę hufca w Rybniku. Stanowił 
on podsumowanie całorocznej pracy po
szczególnych gromad zuchowych i był 
okazją do wyboru najlepszej. Gromady 
przez cały rok realizują rozmaite zadania, 
m.in. warsztaty dla kadry pt. “Techniki pla
styczne” czy “Pląsy i piosenki”, Wiosenna 
Olimpiada Zuchowa itp. Po złożeniu rapor
tu z działalności, przeprowadzonych zadań, 
najlepszą okazała się II Gromada Zucho
wa “Gwiazdeczki Wszechświata” przy 
SP 12 prowadzona przez Dominikę 
Knurę.

Gromadę czeka jeszcze rywalizacja na 
szczeblu chorągwiowym. /a/

Spotkania 
z medycyną 

niekonwencjonalną
Następny weekend od piątku 16 

czerwca poczynając, upłynie w Teatrze 
Ziemi Rybnickiej pod znakiem medycy
ny niekonwencjonalnej.

Okazją do zapoznania się z naturalnymi 
sposobami leczenia i zaopatrzenia się w 
środki je wspomagające będą I Spotkania 
Medycyny Niekonwencjonalnej - Natu
ra i Zdrowie. Organizatorzy zaprosili na 
nie znanych bioterapeutów, specjalistów od 
akupresury i innych metod leczenia zna
nych od wieków na różnych kontynentach.

W ofercie naturalne specyfiki: zioła, natu
ralne kosmetyki, parafarmaceutyki, prepa
raty wzmacniające organizm, leki homeo
patyczne, produkty pszczele i zdrowa żyw
ność, a także sprzęt radiestezyjny, wystawa 
kamieni szlachetnych, amuletów, leczni
czych radiatorów oraz literatura poświęco
na profilaktyce zdrowotnej i doskonaleniu 
duchowemu. Będzie można także zrobić 
zdjęcie własnej aury /biopola/ i zmierzyć 
jego siłę.

Ekspozycja będzie czynna w godzi
nach od 10.00 do 18.00.

T ekst i zdj.: 
M arek Szołtysek

Sztandar Polski

70 lat temu "Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka" 
donosiły od 9 do 15 czerwca 1925 roku

Ludzie, ale również środki...

Kartofle przybyły do Europy w XVI wieku z Ameryki Południowej. Po
wszechnie zadomowiły się na naszym stole dopiero na przełomie XVIII i XIX  
wieku zmniejszając głodowe cierpienia, jakie co roku spotykały ludzi na 
przednówku

Muzealny hol bywa również salą koncertową
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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
O G ŁASZA PRZETARG N IE O G R A N IC Z O N Y  W FO RM IE  
PISE M N Y C H  OFERT NA SPR ZED A Ż N IE R U C H O M O ŚC I  

Z PR Z EZN A C ZEN IEM  POD B U D O W N IC TW O  ZW IĄ ZA NE  
Z U SŁU G A M I K O M U N IK A C Y JN Y M I Z M O Ż L IW O ŚC IĄ  

BUDO W Y STAC JI PALIW  I O BIEK TÓ W  T O W A R Z Y SZĄ C Y C H . 
Przedmiotem przetargu jest:

nieruchomość niezabudowana o powierzchni 5.215 m2, położona w Rybniku 
przy ul. Kotucza-Budowlanych /przy rondzie/, zapisana w Kw 2126 oznaczona 
jako działki nr nr 2261/220, 2267/220, 2269/220, 2273/220, 3450/220 i 3453/ 
220, stanowiąca własność Gminy M iasta Rybnika.
Cena wywoławcza wynosi: 144.977,00 zł
Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem “PRZETARG” zawierających pro
pozycję zagospodarowania terenu z określeniem cyklu realizacji /terminów, tech
nologii, itp/ należy składać w Urzędzie M iasta Rybnika przy ul. Miejskiej 7 w 
terminie do 13 czerwca 1995 roku.
Przystępujący do przetargu zobowiązani są wnieść wadium w wysokości 30 proc. 
ceny wywoławczej na konto PBK W-wa I/O Rybnik nr 372602-2017-139-1 naj
później do godz. 9.00 w dniu 13 czerwca 1995 roku.
Przetarg - otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 czerwca 1995 roku o godz. 11.00 
w sali 37 I piętro w budynku Urzędu Miasta Rybnika, przy ul. Chrobrego 2, 
w obecności przybyłych przedstawicieli oferentów.
Przyjęte oferty będą brać udział w licytacji, o terminie której przedstawiciele zo
staną poinformowani w dniu przetargu.
W szelkich informacji dotyczących przedmiotowej nieruchomości udziela Na
czelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta w Rybni
ku przy ul. Miejskiej 7, pokój 64, tel. /0-36/ 22-364.
Zarząd M iasta zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferentów do nego
cjacji, unieważnienia lub przerwania rokowań bez podania przyczyn oraz zatrzy
mania wadium jeżeli wybrany oferent odmówi podpisania umowy notarialnej.

AKSEL
Elektronika-Łączność 

ul. Hallera 12a, Rybnik

Zatrudnimy osobę 
na stanowisko 
księgowego.

 Tel./fax (0-36) 24-836

6

Gabinet internistyczny
G rażyna PO TERA

lekarz specjalista 
chorób wewnętrznych 

Rybnik, ul. Św. Jana 5  -  I piętro 
wtorki, piątki 15.30 -16.30 
wizyty domowe - tel. 26-883

Ogłoszenia drobne
O g ł o s z e n i a  d r o b n e

SPRZEDAM  
PO LO NEZ CARO '91 

G AZ-BENZYNA  
Rybnik,

ul. Świerklańska 88

WYCENA NIERUCHOMOŚCI
Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK  

tel. 27-616

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

Zarząd Miasta Rybnika
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA 
WYKONANIE: STOJAKÓW REKLAMOWYCH, 

KTÓRE BĘDĄ UMIESZCZONE 
W PASACH DROGOWYCH NA TERENIE RYBNIKA.

Do udziału w przetargu mogą zgłosić się tylko ci oferenci, którzy spełniają nastę
pujące warunki:

1. Informacje o wiarygodności finansowej firmy
2. Udzielą 36-miesięcznego okresu gwarancji
3. Przedstawią informacje o firmie /posiadany sprzęt/

W zór /szkic/ stojaków reklamowych można odebrać osobiście w sekretariacie 
Wiceprezydentów Urzędu Miasta w Rybniku przy ul. Chrobrego 2 pokój 28 
w terminie do 13.06.1995 r.

Realizacja zamówienia do 3 miesięcy od daty podpisania umowy.

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Rybnika 
ul. Chrobrego 2 - pokój 28.
Koperta powinna być oznaczona napisem:
“OFERTA NA WYKONANIE STOJAKÓW REKLAMOWYCH”
Termin składania ofert upływa dnia 16.06.1995 r. o godz. 15.00
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, pokój 38, w dniu 19.06.1995 r. 
o godzinie 9.00.

100,3 MHz

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

Rybnik, Rynek 6  
te l. (0 -3 6 ) 2 3 -975

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

(0-36) 15-42-22

Zarząd Miasta Rybnika wspólnie z Radą Dzielnicy Niedobczyce 
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE SIECI 

GAZOWEJ ŚR. PRĘŻ. OSIEDLOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W 
DZIELNICY NIEDOBCZYCE W RYBNIKU.

Przetarg dotyczy wykonania sieci gazowej z rur polietylenowych o średnicy od 
25 mm do 110 mm. Dokumentacja techniczna - do wglądu - przedmiar robót, 
szczegółowe informacje oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia moż
na uzyskać w Wydziale Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miasta Rybnika, ul. 
Hallera 10 a.
Rozpoczęcie inwestycji - III kwartał 1995 roku.
Sieć gazowa będzie inwestycją wieloletnią, realizowaną sukcesywnie w dostoso
waniu do corocznych środków finansowych zabezpieczonych w budżecie. 
Przyłącza finansowane będą ze środków mieszkańców przy udziale Społecznego 
Komitetu Gazyfikacji Niedobczyce.
Oferty opracowane zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i 
umieszczone w zamkniętej kopercie z napisem “Sieć gazowa osiedlowa Niedo
bczyce” należy składać w terminie do dnia 26 czerwca 1995 roku do Wydziału 
Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miasta Rybnika, ul. Hallera 10 a. 
Komisyjne otwarcie ofert z udziałem oferentów nastąpi w dniu 27 czerwca 1995 
r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, sala nr 37. 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie:
- wadium w wysokości 5.000,00 zł
- opłaty za opracowanie materiałów - 10,00 zł 
do kasy Urzędu Miasta Rybnik, ul. Chrobrego 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

A D A R
* wykonuje kom pleksowe 

rem onty łazienek  
w dowolnie w ybranych  

system ach, instaluje  
urządzenia ogrzewcze 
oraz wod.-kan., gaz., 

plastik, m iedź, ocynk, 
a także m urarskie.

Tel. 25-656 ul. Pełczyńskiego 5,

Kawiarnia

“RONDO”
tzw. “KULOK”

Rybnik, ul. Wysoka /Dom Rzemiosła/ 
zaprasza na

relaksową kawę, drinki, 
dania barowe, piwo.

Organizujemy tanio wesela 
oraz imprezy okolicznościowe 

do 250 osób.
Tel. 26-179 czynny od 9.00 do 22.00

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 9 do 15 czerwca - Apteka, 
ul. 1 Maja 93a, tel. 21-364, Rybnik-Chwałowice

EKSPRESS 
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 cm2 - 0,80 zł
•  1 słowo - 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

Środowa Giełda Cenowa
Mięso s c h a b

w o lo w e
e x tra

sz y n k a  w p . 
g o to w a n a ś lą s k a

PIOTROW SKI 8,86 9,09 13,08 7,02
Jastef, Raciborska 22 8,70 — 12;60 6,70
TA R G 8 ,5 0 -8 ,8 0 8 ,8 0 -9 ,9 0 12,70-13,00 7 ,1 0 -7 ,2 0

Owoce/Warzywa cytryny pom arańcze m archew ka z iem n iak i

R a c ib o r s k a  15 2,60 2,60 (pol.) 1,70

M ie jsk a  2 2,80 3,00 (pol.) 1,50 1,40
T A R G (1p) 1,50 2 ,00 -2 ,50 2,00 1,50

Spożywcze m a s ło  
2 0 0  g cu k ie r ja jk o m ą k a  

R y n k o w y 2 0 0 g -1,50 1,80 0,20 1,00

J a n  N o g a 2 2 7 g -1,65 1,75 0,20 1,00

T A R G 227g - 1,50 1,60 0 ,1 3 -0 ,1 8 0 ,8 3 -0 ,9 7

Waluty 100
d o la ró w

100
m a re k

10 0  k o ro n  
c z e s k ic h

100 franków  
francusk ich

P e w e x  d u ż y 231,00\235,00 164,00\166,00 8,70\8,90 47,00\48,70
Delikatesy, ul. Miejska 231,00\235,00 163,50\166,00 8,70\8,90 46,5048,50
G allux , R y n e k 231,00\235,00 163,50\166,00 8,50\8,80 46,50\48,50

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5
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Miss SP 34 Patrycja Gawron. Zdj.:Zb. Solarski

W ramach Dni M ałolata 
w SP 34, 1 czerw ca 
odbyły się wybory miss 
szkoły. Tytuł miss pu
bliczności i olbrzymiego 
pluszowego pieska zdo
łała Karolina K ac
przak z kl. 8a, a miss 
gracji - Monika Pietru
sza z 7 c. Tytuły drugiej i 
pierwszej miss zdobyły 
odpowiednio - Ania Sza
boń z 5 c i Ola G ugul
ska z 7 d. Zdobywczynię 
diademu, statuetki i mia
na miss szkoły - Patry
cję Gawron z 7 e udeko
row ała osobiście ubie
głoroczna zwyciężczyni.

Nauczycielskie szachy w Rybniku
I znowu spora gromada nauczycie

li - szachistów zjechała się do Rybni
ka, by rozegrać kolejne zawody - tym 
razem mistrzostwa województwa ka
towickiego.

W sobotę 20 maja w Klubie Nauczy
ciela przy Zarządzie Oddziału ZNP w 
Rybniku spotkało się 28 zwolenników 
tej królewskiej gry, w tym dwie przed
stawicielki płci pięknej. Reprezentowa
li oni 18 szkół i placówek oświatowych 
w ojew ództw a katow ickiego oraz 14 
oddziałów ZNP: Rybnika /5 osób/, Gli
wic /3 osoby/, Żor /3 osoby/, Racibo
rza, Jastrzębia, Chrzanowa, Olkusza, 
Lysek, Piekar Śl., W odzisław ia, Ty
chów, N iedobczyc, C zernicy i K leszczowa

Kleszczowa.
Organizatorem zawodów był Zarząd 

Oddziału ZNP w Rybniku na zlecenie 
Zarządu Okręgu ZNP w Katowicach. 
Turniej miał silną obsadę, dość powie
dzieć, że 7 uczestników posiadało cen
tralne kategorie Polskiego Związku 
Szachowego, a 8 grających miało II ka
tegorię szachową.

W iększość rozegranych partii koń
czyła się rozstrzygnięciem , nieliczne 
remisem. Od startu silnej stawce zawo
dników  przew odził Robert P atla z 
Chrzanowa, który nie oddał prowa
dzenia do końca i zdobył mistrzostwo 
województwa. Miejsce drugie zdobył 
Alojzy Orlicki z Olkusza, trzecie - Jan

Reaktywacja Bractwa Kurkowego
Grupa mieszkańców Rybnika wystą

piła z propozycją powołania Towarzy
stwa Strzeleckiego “Bractwo Kurko
w e”. Towarzystwo takie działało w 
Rybniku w latach 1924 - 1939, zrzesza
jąc najbardziej św iatłych i prężnych 
m ieszkańców  m iasta. R eaktyw acja 
bractwa byłaby nawiązaniem do trady
cji ruchów sportowych, które działały 
w przeszłości z pożytkiem dla miasta i 
jego mieszkańców. Członkowie brac
twa mieliby możliwość wspólnego spę
dzenia wolnego czasu w towarzystwie 
osób o podobnych zainteresowaniach, 
a także uprawiania tak elitarnego spo
rtu jakim  jest strzelectwo, podnosząc 
przy okazji kondycję psycho-fizyczną. 
Bractwo włączałoby się również czyn
nie w życie miasta.

Wszyscy zainteresowani powstaniem 
i uczestnictwem w “Bractwie Kurko
wym” proszeni są na spotkanie w po
niedziałek 21 czerwca br. o godz. 18.00 
w sali zebrań Cechu Rzemiosł Różnych 
w Rybniku przy ul. Wysokiej 15.
W skład grupy inicjatywnej w chodzą 
m.in.: Eugeniusz Gutkowski, A dolf 
Siem aszkiewicz, Andrzej M ańkow
ski, Ernest Mikszan.

Uczestnicy spotkania zostaną poin
formowani o historii “Bractwa Kurko
w ego” w Rybniku, aktualnym  stanie 
“ruchu kurkow ego” w kraju, a także 
w yłon ią  spośród siebie tym czasow e 
kierownictwo, którego zadaniem bę
dzie nadanie ruchowi odpow iednich 
form organizacyjnych.

Sportowo w Niedobczycach
W minioną sobotę, pomimo chłodu, 

odbywały się na boisku MKS “Niedo
bczyce” zmagania uczniów z ZSZ nr 2, 
Technikum  Elektrycznego i Liceum  
Zawodowego w ramach organizowane
go już od 15 lat przez ZSZ nr 2 “Dzień 
Sportu”. Po wciągnięciu na maszt flagi 
SZS-u i odczytaniu “Apelu olim pij
skiego” ogłaszanego co roku przez Pol
ski Komitet Olilmpijski, chętni starto
wali w tym roku w pięciu konkuren
cjach: sztafecie, rzucie lotkami do tar
czy, kręglach, biegu na szczudłach i 
przeciąganiu liny. Pierwsza i ostatnia z 
wymienionych konkurencji okazała się 
dla wszystkich najatrakcyjniejsza.

Dużą wagę przywiązywano także do 
frekwencji i stroju. Za stawienie się 
całej klasy w sportowym stroju można 
było dodatkowo otrzymać 20 punktów. 
Również nauczyciele, będąc jednocześnie

śnie sędziami w poszczególnych kon
kurencjach, dopingow ali swoich 
uczniów.
- Większość klas traktuje te zmagania 

jako  dobrą okazję do zabawy - powie
dział Zbigniew W inkler, nauczyciel 
WF - ale jednocześnie bardzo poważ
nie podchodzą do rywalizacji: walczą 
o punkty dając z siebie wszystko.

Główną nagrodą był 1 mln starych 
złotych i przechodni puchar. Zdoby
ły go klasy - II Technikum Elektrycz
nego w kategorii dziewcząt i III e 1 w 
kategorii chłopców. Za drugie miej
sce dyrekcja szkoły przyznała 700 ty
sięcy starych złotych dla klas III e 2 
/drużyna dziewcząt/ i II b z Liceum Za
wodowego /drużyna chłopców/. Trze
cie miejsce i 500 tys. starych złotych 
zdobyli II kl. 1 /dziewczęta/ i II Techni
kum Elektryczne /chłopcy/. /a/

Żużel   Żużel
Porażka seniorów - 

sukces juniorów
W minioną niedzielę żużlowcy Ryb

nickiego Klubu Motorowego rozegrali 
w Krośnie mecz ligowy z tamtejszym 
KKŻ-em. Wyprawa do Krosna nie nale
żała do udanych - rybniczanie prze
grali 41 :49 . punkty dla RKM-u zdoby
li: D. Fliegert 14 /2 ,2 ,3 ,2 ,3 ,2 /, M. Foj
cik 3 / l ,  1, 1/, E. Tudzież 13 /3, 3, 2, 2, 
2, 1/, A. M usiolik 4 /1 ,  1, 1, 1, 0/, K. 
Mrowiec 0 /0, 0, 0/, M. Węgrzyk 5 /1 ,2 , 
1, 1/,E. Sosna 2 /0, 1, 1/.

Osłabieni brakiem kilku czołowych 
kontuzjowanych zawodników rybnicza
nie nie byli faworytami tego spotkania. 
Ponadto nie mógł wystartować nieza
wodny Martin Dugard. Sprawiło to, że 
wynik był sprawą otwartą. W drużynie 
KKŻ-u startował W ęgier Bodi, który 
zdobył 15 punktów. Zespół rybnicki 
walczył na trudnym torze w Krośnie bar
dzo ambitnie, a końcowy rezultat w peł
ni odzwierciedla układ sił na torze. W 
wyścigu VI porywający pojedynek sto
czyli Bodi z D. Fliegertem. Do końca nie 
było wiadomo, kto zwycięży. Ostatecz
nie minimalnie lepszy okazał się Węgier. 
Cieszy dobra postawa D. Fliegerta i E. 
Tudzieża, którzy ostatnio spisywali się 
nieco słabiej. Mecz w Krośnie powinien 
być przełomowym dla tych zawodników 
i w następnych spotkaniach zapewne 
będą oni należeć do grona najlepszych. 
Niebawem na tor powróci Krzysztof 
Fliegert, zaostrzy się rywalizacja o miej
sce w składzie na mecze, a wyjdzie to 
tylko na dobre drużynie i kibicom. Rów
nież Antoni Skupień już wkrótce będzie 
zdolny do startów. Jest to szczególnie 
ważne przed zbliżającym się spotka
niem z wiceliderem II ligi - “Unią” Le
szno. Mecz ten odbędzie się w Rybni
ku w niedzielę - 18 czerwca o godz. 
17.00, a ozdobą tych zawodów powinny 
być pojedynki Martina Dugarda z Ro
manem Jankowskim i Adamem Ła
będzkim. Rybniczanie nie są w tym spo
tkaniu bez szans na zwycięstwo. Dobry 
występ w meczu z ZKŻ Zielona Góra 
daje nadzieję na nieco lepszy wynik w 
konfrontacji z leszczynianami.

W miniony wtorek na torze w Lublinie 
odbyły się zawody II rundy Młodzieżo
wych Drużynowych Mistrzostw Pol
ski. Pod wodzą trenera Jerzego Gryta

wystąpili tam również juniorzy RKM-u. 
Spisali się bardzo dobrze. Zajęli II miej
sce zdobywając 24 punkty /M. Węgrzyk 
-10, M. Konkol - 4, Mrowiec - 5, E. So
sna - 5/. Zwyciężył zespół “Stali” Rze
szów /41 pkt/, trzecie miejsce zajęła 
“W anda” Kraków /23 pkt./, a ostatnie 
“Motor” Lublin /7 pkt./ Zawody w Lu
blinie warto było zobaczyć chociażby 
tylko dla XVI wyścigu.

Po znakomitej, stojącej na wysokim 
poziomie walce zwyciężył w nim Ma
riusz Węgrzyk, który wyprzedził Dado
sa z “M otoru” Lublin, Niemczurę z 
“W andy” Kraków i W ilka ze “Stali” 
Rzeszów. Na mecie wszyscy zawodnicy 
znaleźli się niemal równocześnie. Lubel
ska publiczność obserwowała ten wyścig 
na stojąco, a po zakończeniu autorom 
tego wspaniałego pojedynku zgotowano 
długotrwałą gorącą owację.

Trener Jerzy Gryt nie krył zadowole
nia zjazdy swoich wychowanków. “Ma
riusz Węgrzyk to wielki talent. Oby tylko 
rozwijał się prawidłowo ” - stwierdził 
trener.

Szkółka żużlowa RKM-u przyjmuje 
zgłoszenia adeptów. Wymagane jest 
ukończenie 14 lat, zgoda rodziców lub 
prawnych opiekunów  na uprawianie 
sportu żużlowego oraz dobry stan zdro
wia. Zgłaszać można się we wtorki, 
czwartki i piątki od godz. 16.00 na sta
dionie przy ul. Gliwickiej.

P iotr Szweda

Mistrz
matematyki
W czwartek 8 czerwca w SP nr 31 

odbył się trzeci etap rejonowych zma
gań w konkursie matematycznym dla 
klas III. Zorganizowany został przez pe
dagogów z SP 31 pod przewodnictwem 
metodyczki Grażyny Bojko. W konkur
sie wzięło udział 20 uczniów, po pięciu 
najlepszych wyłonionych z eliminacji re
jonowych w Żorach, Wodzisławiu, Ryb
niku i Jastrzębiu. W momencie składania 
tekstu do druku nie było znane nazwisko 
laureata. Podamy je w następnym nume
rze. /a/

Rano 
- procesja, 

po południu 
- festyn

Już po raz drugi Rada R odziców  
wraz z gronem pedagogicznym SP nr 
2 organizuje w święto Bożego C iała 
15 czerwca o godz. 16.00. festyn spo
rtowo - rekreacyjny. Program przewi
dziany został tak aby dobrze bawili się 
i uczniowie, i rodzice, i babcia. Będą 
im prezy zręcznościow e, m.in. m ecz 
koszyków ki rodzice i nauczyciele 
przeciwko uczniom, loteria fantowa, 
koncert życzeń, zabaw a taneczna, 
kiermasz książkowy i aukcja prac pla
stycznych uczniów . Przew idziano 
również bufet z tradycyjnym już dla tej 
imprezy bigosem i kiełbaskam i oraz 
wypieki przygotowane przez mamy.

Festyn odbędzie się na pow ietrzu 
przed szkołą, a dodatkową atrakcją bę
dzie pokaz sztuki walki tekwondo.

/a/

Foniok z Gliwic. Dobry poziom gry 
prezentowały dwie biorące w rozgryw
kach panie - Halina Fojcik z ZSG w 
Boguszowicach, ubiegłoroczna wice
mistrzyni Polski, oraz Ewa Mentel - 
nauczycielka z Jastrzębia, które, grając 
razem z mężczyznami, osiągnęły kilka 
zwycięstw i uzyskały po 3,5 p.

Należy podkreślić dobrą organizację 
imprezy - wszyscy uczestnicy otrzymali 
okolicznościowe dyplomy i wartościowe 
nagrody, a na specjalnej wystawie moż
na było obejrzeć zdjęcia z poprzednich 
turniejów. Podkreślano też serdeczną, 
rodzinną atmosferę, co znalazło odbicie 
we wpisach uczestników w kronice 
Z.O.ZNP w Rybniku.

Ustalono również reprezentację woje
wództwa katowickiego na ogólnopolskie 
mistrzostwa nauczycieli, które odbędą  
się w lipcu br. w Nisku. W zawodach 
wezmą udział Halina Fojcik, Robert Pa
tla, Alojzy Orlicki i Jan Foniok.

Rybnickie szachowe spotkanie nau
czycieli przygotowali - prezes Zarządu 
Oddziału ZNP w Rybniku K azimierz 
Piekarz, Halina Fojcik, Jan Heliosz, 
który również opisane zawody sędzio
w ał.    J.H.

Chłopcy 
pod koszem

W dniu 27 maja br. w Rybniku odbył 
się turniej koszyków ki dziecięcej 
chłopców rocznik 1983 z udziałem re
prezentacji miast: Raciborza, Jastrzę
bia, Rybnika. Niestety nie zgłosiły się 
zespoły z Wodzisławia i Pszczyny.

W wyniku rozgrywek: Raciborza z 
Rybnikiem - 37 : 26 /9:16/, Jastrzębia 
z Raciborzem - 17 : 42 /13:16/ i Ryb
nika z Jastrzębiem - 47 : 29/ 23:16 
/ zwyciężyła reprezentacja Racibo
rza, Rybnik uplasował się na drugim 
miejscu, a na trzecim Jastrzębie.

Głównym sponsorem turnieju była 
hurtownia “ARKAS” w Rybniku, która 
ufundowała wszystkim uczestnikom tur
nieju napoje, w tym soczki i słodycze.

W turnieju na szczególne wyróżnie
nie zasłużyli zawodnicy: D. Kaczm
rek, T. Rogowski, P. M ierzwa, M. 
Kam alla, T. Storka /R acibórz/, A. 
Ryszka, M. Płaczek, S. M aster, T. 
Porwoł, D. Ruczyński /Rybnik/, K. 
Dudka, G. Spandel, Ł. Zdziebło, A. 
Osowicz /Jastrzębie/

MKKS Rybnik wspólnie z “ODRĄ” 
Wrocław planuje od października br. 
rozgrywki “D ZIECIĘCEJ LIGI 
MIAST ROW” z udziałem reprezenta
cji poszczególnych miast.

Kryminałki 

Alkohol,
papierosy,...

Już po lekturze kilku stron doniesień 
Komendy Rejonowej Policji w Rybni
ku można zauważyć, że pewne rodzaje 
przestępstw są wyraźnie dominujące. 
Do powtarzających się wykroczeń na
leży zaliczyć okradanie kiosków “Ru
chu”, barów piwnych oraz kradzieże 
rowerów, a także włamywanie się do 
samochodów i wykradanie z nich ra
dioodbiorników. Oprócz nich celem 
kradzieży są  najczęściej papierosy i 
wódka. Czy zatem można domniemy
wać, że sprawcy pochodzą przede 
wszystkim barowego półświatka prze
pełnionego tytoniowym dymem i pobrzękiwaniem

pobrzękiwaniem kufli? Trudno to jedno
znacznie stwierdzić, ale prawdą jest, że 
sprawcy najczęściej nie stronią od al
koholu i tytoniu. Pod koniec maja br. 
okradziono sklep “Słoneczny” w 
Chwałowicach przy ul. 1 Maja, gdzie 
na szkodę spółki “Barbórka” skradzio
no dużą ilość alkoholu i papierosów. 
Podobnie 28 maja z baru piwnego “Ba
sia“ w Boguszowicach przy ul. Strażac
kiej skradziono piwo w pojemnikach 
w artości 100 złotych. Do zuchwałej 
kradzieży “a lkoholow ej” doszło 24 
maja w sklepie spożyw czo-drogeryj
nym w Boguszowicach, gdzie nieznany 
sprawca wyrwał jednej z klientek butel
kę wódki “Krakus” i zbiegł. Przemysł 
m onopolowy - co po tw ierdzają  do
świadczeni policjanci - zasilają również 
“drobni” i “g rubsi” kieszonkow cy, 
którzy preferują “czystą” gotówkę, wy
dawaną często na “czystą” w butelce.

szoł

7GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

Sklep “HADAR”
poleca: łączniki i rury 

do instalacji wodociągowej typu 
Genova /klejone/ 

oraz polipropylen /na zgrzewani 
a takie miedziane. 

Polecamy takie 
łatwe w obsłudze i  montażu 

niezawodne
listwy grzejne z osprzętem! ul. Pełczyńskiego 5, tel. 25656

sklep "Hadar ” 
oznaczono 
ciemnym 

kwadratem



Zdjęcie FUJICOLOR 
z album u czytelników

Zapraszamy naszych Czytelników do wspólnego oglądania zdjęć. Wystarczy przyjść do 
redakcji z ciekawym zdjęciem, które po skopiowaniu natychmiast zwrócimy. /Można też 
wrzucić je do naszych "żółtych skrzynek"/. Autora najsympatyczniejszego lub najbar
dziej "odjazdowego” zdjęcia firma "EKSPRES FUJI", Rybnik, ul. Reja 2 nagrodzi 
bezpłatnym wywołaniem i wykonaniem odbitek z rolki filmu.

W naszym konkursie zwyciężyło zdjęcie 
Cecylii Skrzypek z nr. 10 "GR” z 10 marca, 

pt. "Ja i mój królik"

Mimo wszystko wolę się paść na łące. 
Zdj.: Lutosławy Drożdż

W śród autorów  
prawidłowych rozwiązań  

rozlosujemy nagrodę 
w wysokości 20 zł

Poziomo: A/ warzywo, które ma swój sezon, B/ zaloty popu
larnie, C/ ciągnie go do stali, D/ zm artw ienie między zęba
mi, E/ rzeczne lub na czole, F/ do przeczytania, G/ kresecz
ka dla m atem atyka, H/ skom plikow ane nakrycie głowy, I/ 
siekiera rycerza, J/ część noża
Pionowo: 1/ odwet Fredry, 2/ nasza godka, 3/ mebel dla w y
godnickiego, 4/tu auta jeżdżą w kółko, 5/ jego zadanie to 
odbijan ie, 6/ odgłos grypy, 7/ m oże strzelać na m orzu, 8/ 
trium falny - z tarczą 9/ ukochana ogiera, 10/ długa, giętka, 
do skakania
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie po  
uporządkowaniu liter wg szyfru: E -10,F-8, J-5; C-1,J-1; G- 
2,D -4,J-10,I -7; A-10, A-5, B-7,F-5; G-5, H-6, G-1, G-2, A- 
5, C-4, G-2, E-6; H-10, G-2,F-1, A-8, F-7, A-10, I-5, D-10, 
A-5, H-8, G-3, C-5
Na rozw iązanie wraz z kuponem czekamy 10 dni od daty uka
zania się numeru. Rozwiązania prosim y przesłać na kartkach  
pocztow ych  na nasz  ad res , lub w rzucać  do naszej “żó łte j 
skrzynki’’/K ościuszki 54 lub K orfantego 3/.
Nagrodę za rozw iązanie krzyżówki nr 20 z hasłem “Kobieta 
ma naturę kam eleona” otrzym uje Barbara KALISZ ul. Za
jezdna 12, 44-200 Rybnik.

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

Pod znakami zodiaku
BARAN - 21.03. - 20.04. - Nawet bardzo zadawnione sprawy powinny dość łatwo 
ulec rozwiązaniu. Nie musisz się obawiać krytyki, Twoje wyjaśnienia zostaną wysłu
chane, a argumenty przyjęte. Do rozmowy musisz jednak przystąpić po solidnym  
przygotowaniu.
BYK - 21.04.- 20.05. - Statystowanie nie bardzo leży w Twojej naturze, ale w tej 
sprawie nie będziesz, niestety, grał głównej roli. Twój udział w przedsięwzięciu bę
dzie się jednak liczył, a część zaszczytów jakie za sobą pociągnie sukces, spadnie 
i na Ciebie.
BLIŹNIĘTA - 21.05. - 21.06. - Jeżeli nie jesteś pewny swoich uczuć, nie szafuj sło
wami, bo potem niezręcznie się będzie wycofywać. Najbliższy weekend poświęć na 
przemyślenie tej sprawy - może znajdziesz wyjście nie raniące partnera?
RAK - 22.06. - 22.07. - To wprawdzie spadnie na Ciebie ja k  grom z jasnego nieba, 
ale najgorszą rzeczą jaką możesz zrobić, to wycofać się “rakiem ”. Trzeba podjąć 
wyzwanie, bo gra jest warta świeczki i wszystko wskazuje na to, że doskonale sobie 
poradzisz.
LEW  - 23.07. - 23.08. - Będziesz musiał stoczyć pojedynek słowny z kimś kto w sło
wach nie przebiera. Nie daj się jednak zapędzić w kozi róg, gdyż nie agresywna for
ma, ale rozumne argumenty będą w tym starciu grały pierwsze skrzypce...
PANNA - 24.08. - 22.09. - Tylko jedna osoba będzie w stanie odpędzić chmury znad 
Twojego czoła. Ty dobrze wiesz kto to jest, musisz jednak wykonać ruch w je j stronę, 
by Twój rozpaczliwy sygnał został odebrany.
WAGA - 23.09. - 23.10. - Czasu nie można poganiać, upływa w swoim tempie i na 
nic niecierpliwość. I  ty doczekasz się w końcu tej ważnej wiadomości, przygotuj się 
jednak na pewne rozczarowanie, bo nie wszystko pójdzie po Twojej myśli. 
SKORPION - 24.10. - 22.11. - Niewiele czasu pozostanie Ci na przyjemności. Bę
dziesz całkowicie zaaferowany sprawami służbowymi i to wielkiej wagi. Od tego jak  
rozwiążesz zadany Ci przez szefa problem, zależeć może Twoja przyszłość... 
STRZELEC - 23.11 - 21.12. - Mnóstwo drobnych kłopotów może zepsuć humor tak 
samo ja k  jeden wielki problem. Ciesz się jednak, że konsekwencje niezałatwienia 
drobnej sprawy są jednak mniejsze niż zawalenie ważnego terminu. Tym razem je
szcze Ci się uda, ale bądź czujniejszy.
KOZIOROŻEC - 22.12. - 20.01.- Przed Tobą spotkanie towarzyskie, które dla Cie
bie może stać się najważniejsze w tym roku. Nie dość, że masz szanse nawiązania 
ciekawych kontaktów zawodowych, ktoś będzie na Ciebie zerkał z wcale niezawodo
wym zainteresowaniem.
WODNIK - 21.01. - 19.03. - Skoncentruj się na ludziach, którzy mogą do Twojego 
życia coś wnieść - rodzinie, bliskich, ale i współpracownikach. Oczekują oni zwięk
szonego zainteresowania, zresztą Ty sam wyciągniesz z tych kontaktów najwięcej 
korzyści...
R YB Y  - 20.02. - 20.03. - Nie decyduj o niczym bez uprzedniego porozumienia się z 
kompetentną osobą. Twoje wyobrażenia mogą zupełnie nie odpowiadać rzeczywisto
ści, dobrze więc będzie jeżeli ktoś ściągnie Cię na ziemię...

Mężczyzna opływowy Fatałachy z naszej szafy
Patrząc na niektóre przeboje mody tego 

sezonu, np. winyl, róże i inne neonowe 
kolory lub dla kontrastu mdłe pastele czy 
skarpetki do sandałów na 12-centyme
trowych obcasach, żałuję, 
że nie jestem mężczyzną, 
bo męska moda letnia o 
wiele bardziej mi się podo
ba. Nadal pozostała ona 
przy ulubionych przeze 
mnie beżach, brązach, ekri, 
a także bawełnach i lnach, 
które w modzie damskiej 
ponoć jeszcze istnieją, ale 
się już  o tym nie mówi.
Tego lata męska sylwetka 
jest opływowa - marynarki 
przypom inają bardziej 
wdzianka, bo są bez pod
szewki, miękkie, bez wyraźnej krawiec
kiej konstrukcji, o zaokrąglonych, choć 
podkreślonych ramionach. Często nie

mają kołnierza ani klap, czasem ze stój
ką. Lubią być ubierane na kamizelę i ko
szulę, muszą być więc szyte z cienkich, 
przewiewnych materiałów. Nowością, 

choć lansowaną już od kil
ku sezonów, jest wysokie 
zapięcie, nawet na 5 guzi
ków. Przypomnijcie sobie 
Beatlesów z ich pierwsze
go okresu! Te wdzianko - 
marynarki byw ają bardzo 
długie, ale są  i zupełnie 
krótkie, typu bluzy.

W koszulach nosi się pi
żamowe, miękkie kołnie
rzyki, rękawy często do 
łokcia /a nie podwijane/, 
spore kratki i wąskie paski. 
W żadnym wypadku duże, 

agresywne wzory i rozchełstane na pier
si, by widać było złoty łańcuch...

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 “PAPI
RUS” /ul. Gliwicka 4/. Jej zdobywca po odebraniu w naszej redakcji specjalnego kuponu 
będzie mógł złożyć w “Papirusie” zlecenie bezpłatnego wykonania stu kolorowych wizy
tówek lub dwóch automatów samotuszujących.
Za rozwiązanie łamigłówki z nr 20 nagrodę otrzymuje Karina SZEWCZYK, ul. Raciborska 
4B/3, 44-200 Rybnik

Babske
fryzury

Terozki, kej sie ju ż na dobrze 
rozcieplyło i kożdy luftuje głowa, 
buczom mi starka na łozwyrtka, 
żebych cosik napisoł ło downiyjszych 
babskich fryzurach.

Klarowołech im, że sie przeca psinco 
na tym znom, to co mom pisać. 
Sprzezywałi mnie faronowym  
ciućmokym i mamlasym. Marek 
Mateja tyż sie niy znoł na 
downiyjszych chopskich fryzurach, na 
glacach z forhangym, a tak piyknie 
umioł zeszłego roku do “Gazety 
Rybnickyj” ło nich napisać.

Toż coch mioł robić. Wyrwołech 
kartka z heftu i wzionech starka na 
wyspytki. Downij jak  woda niy boła 
jeszcze zaciaprano bele jakim i 
chemikaliami, łozdobom babskij 
głowy boły długe warkocze. Z  nich 
plotły lecy jake komedyje na głowach. 
Stateczne, wydane babki nosiyły 
necliki. Neclik to boł taki spleciony, 
okrągły kołoczyk, pospinany 
harnadlami na zadku głowy. Niykere 
wolały podługowaty kołoczyk abo tyż 
dwa łokrągłe, na kożdym uchu po 
jednym. Po mojymu, te frelki musiały 
być zdziepko przygłuchawe, kej miały 
uszy zatkane. Kero boła bardzij za 
modom, miała włosy krótke, z 
zombkym na czole i ze szpicatymi 
pejsami na licach.

Małe dziołszki nosiyły czynsto 
bubikopfy z myjnom abo copfki z 
szajtlym na poszczodku głowy. 
Majętniyjsze miały warkoczyki 
zawionzane piyknymi szlajfkami abo 
nosiyły na wiyrchu głowy srogi 
propeler z ganc szyrokij szlajfy. Żeby 
tyn propeler trzimoł sie na głowie, trza 
boło mieć estraszpanga, kero sie 
nazywała libela.

Bez wojna przyszły do nos, razym z 
Niymkami, inaksze fryzury. Dziołszki 
podwijały copfki na oringle, tyż z 
zaplecionymi szlajfkami abo nosiły 
rolady, nazywane wtedy role. Żeby 
zrobić tako rola z włosów trza je  boło z 
wiyrchu głowy naciongnąć, nawinąć 
na warzecha i jak  sie jom  przypiyno 
szpangami, warzecha wyciągnąć i 
rola boła fertik.

Frelki tyż sie przeciepły na 
niymiecke fryzury. Jak warkocz 
łokrynciyły naokoło głowy, to to boła 
gryjtelfryzura, a jak  włosy zaczesały 
na wiyrch i zrobiyły z nich take ptosie 
gniozdo, to to boła erikafryzura. Nasi 
sie z tyj kuczpiołatyj fryzury po cichu 
pośmiywali i godali na nia aszfryzura. 
Potym warkocze zaczły poleku 
wychodzić z mody. Młode i stare babki 
dowały sie robić dałerwele. Przyszła 
tyż moda na koki. Kero miała liche 
włosy i tapirowanie niywiela 
pomogało, wrażowała do koka 
pończocha abo inkszy kwańt. Taki 
kok, ja k  sie go fe s t poszpricowało 
lakerym, to boł twardy ani hełm łod 
motocyklisty. Szło na nim uwarzone 
jajco rozklupać i cołki tydziyń niy trza 
sie boło czesać.

Na tym starka skończyła te swoje 
bojanie ło hań downiyjszych babskich 
fryzurach, bo na tych nowych sie ju ż  
niy wyznowo. Jake łone som, to 
wszyscy widzom i niy musza ju ż  ło 
nich pisać.
Starka tyż już uszczygli neclik, bo boł 

lichy jak łogon łod myszy, a harnadli 
tyż niy idzie nikaj kupić. Teroz majom 
dałerwele i z czesaniym żodnyj 
komedyje.

E dek,
 fumfel M arka M ateji

GAZETA 
RYBNICKA

TYGODNIK SAMORZĄDOWY

G AZETA R Y BN IC K A . Tygodnik samorządowy. Tytuł nawiązuje do pisma "Sztandar Polski 
i Gazeta Rybnicka" wydawanego w okresie międzywojennym przez Michała F. Kwiatkowskiego a redagowanego 
w latach 1927-1939 przez Ignacego Knapczyka. WYDAWCA: "Mała Scena Rybnicka" na zlecenie Rady Miasta. 
Redaguje zespól. Druk: Drukarnia “OLDPRINT”, Żory.
Zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów i zmiany tytułów. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

NASZ ADRES: 44-200 Rybnik 
Rynek 12a (oficyna) 
Skrytka pocztowa 96 

tel./fax 28-825 
Biuro czynne 9 .00 - 1 7.00

8 GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825

5 minut łamania 
głowy

STEMPEL MARKET

P i e c z ą t k i  ®
RYBNIK, U L GLIWICKA 4 tel. 22013


