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Akademia Europejska w Rybniku

Dać się poznać i poznawać innych
Po Opolu i Katowicach, Rybnik stał się trzecim śląskim miastem, 

w którym siedzibę mieć będzie Akademia Europejska.

Inauguracja Akademii Europejskiej - od lewej: Grzegorz Wolnik, Daniel Zie
liński, Edmund Oszczak, Małgorzata Brząkalik i dyrektor Delegatury Kurato
rium Oświaty w Rybniku Jan Bochenek. Zdj.: sol

Stow arzyszenie to grupuje ludzi, 
których połączyła idea integracji euro
pejskiej. - To p łaszczyzna  wymiany  
swobodnej myśli, to międzynarodowe 
porozumienia, swoisty europejski “gaj 
Akadem osa" - powiedział Grzegorz 
W olnik - anim ator przedsięw zięcia, 
nauczyciel w Zespole Szkół Ekono
m iczno-U sługow ych, gdzie rybnicki 
oddział Akademii Europejskiej, dzięki 
życzliwości dyrektorki szkoły Małgo
rzaty Brząkalik, znalazł swoje lokum. 
On to przywitał przybyłych na inaugu
racyjne spotkanie dyrektora Akademii 
Europejskiej Europy Północnej Danie
la Zielińskiego i odpowiedzialnego za 
kontakty z Polską Edmunda Oszcza
ka. Jak nietrudno domyślić się z 
brzm ienia nazwisk, obaj panowie są 
Francuzami polskiego pochodzenia. 
Obecny był rów nież prezydent Józef 
M akosz, którem u idea europejskiej 

c.d. na stronie 3

Goszczący w ubiegłym tygodniu w 
Rybniku am basador Republiki Fran
cuskiej Daniel Contenay, a także to
warzyszący mu I sekretarz ambasady 
Y annik B livet i konsul genera lny  
konsulatu w Krakowie Ives Barelli, 
spo tkali się na w stęp ie  w izyty  w 
U rzędzie M iasta  z członkam i jego  
zarządu. Francuskim gościom przed
stawiono główne kierunki w spółpra
cy Rybnika z Francją, przede w szyst
kim zaś przybliżono im projekt oczy
szczalni ścieków, której master-plan 
zo sta ł zrealizow any  przez Insty tu t 
H ydrologiczny w Nancy. Rozmawia
no także o możliwościach dofinanso
wania tej ogromnej inwestycji przez 
B ank Ś w iatow y . N astępn ie  goście 
zw iedzili centrum  m iasta, obejrzeli 
w M uzeum stałą  ekspozycję “Rybnik 
- moje m iasto” , a am basador, po informowany 

c.d. na stronie 3

Wizyta ambasadora Francji

Ambasador D. Contenay (drugi z prawej) wraz z towarzyszącymi mu osobami 
zwiedził centrum Rybnika. Zdj.: sol

R y b n ik  w y w a r ł w r a ż e n ie

Program TVP z okazji piątej rocznicy 
powołania samorządu terytorialnego

D y sk u sja  o sa m o r z ą d n o śc i
W związku z piątą rocznicą powsta

nia samorządu terytorialnego minioną 
sobotę 17 czerwca I program Telewizji 
Polskiej ogłosił na antenie Dniem De
mokracji Lokalnej. Z tej okazji przygo
towano i w yem itow ano program  z 
udziałem przedstawicieli samorządu, 
którzy przy czterech stolikach ustawio
nych w warszawskim Parku Ł azien
kowskim dyskutowali na tem at roli 
m iast w tw orzeniu dem okracji III 
Rzeczpospolitej, oceniając m inione 
pięciolecie samorządowe i wskazując 
kierunki kontynuacji reformy.

Dużym wyróżnieniem dla naszego 
miasta było zaproszenie do tej dyskusji 
rów nież prezydenta Rybnika Józefa

Makosza. Zadaliśmy prezydentowi py
tanie, w jakich kwestiach miał się oka
zję wypowiedzieć i jak program ocenił.

- Siedząc u boku prezydenta War
szawy i szefa Sejmiku Samorządowego 
województwa wrocławskiego, miałem  
możliwość publicznego powiedzenia, 
że duże m iasta są przygotow ane do 
św iadczenia  usług ponadgm innych. 
Parametry opracowane przez Minister
stwo Zdrowia i Ministerstwo Edukacji, 
w edług których mamy pracow ać, są 
znane. Natomiast minister Kołodko nie 
wywiązał się z kontraktu i brak środ
ków sprawił, że nasze działania zostały 
sparaliżowane. Cieszę się, że mogłem  
to publicznie wyartykułować, bo gdyby

rząd grał fa ir  p lay, moglibyśmy dawno, 
bez zawieruchy z pilotażem, kontynuo
wać te zadania z pożytkiem  dla m ie
szkańców naszego miasta i całego kra
ju. Zaproszenie do programu było nie
wątpliwie wyróżnieniem, ale byłby on 
lepszy gdyby zamiast czterech stolików  
dyskusyjnych było ich mniej, a nam  
dano by więcej czasu na wypowiedzi, 
skracając nieco przydługie przemówie
nie prezydenta Warszawy. Choć s ie
dzący przy tym samym stoliku kolega z 

dokończenie na stronie 3

Dwóch pierwszych czytelników, 
którzy zgłoszą się do redakcji 
z aktualnym numerem "GR”, 

otrzyma bilety na koncert zespołu

Lady Pank
który odbędzie się 24 czerwca 

o godz. 17.00 w Hali Widowiskowo- 
Sportowej kop. Jankowice

Katarzyna Sznajder z  I LO uzyskała średnią z 4 lat nauki 6, ocenę 6 otrzyma
ła również z matury. Wybiera się na prawo, poza tym kocha góry i mazurskie jezio
ra, nad którymi spędzi część wakacji. Wyjedzie również do Irlandii na stypendium, 
które jest nagrodą za laury w olimpiadzie języka angielskiego.

Cyprian Antosz ukończył naukę w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych 
ze średnią 5,5. Jego praca maturalna z języka polskiego została wysłana na kon
kurs organizowany przez "Życie Warszawy". Cyprian, który imię zawdzięcza fascy
nacji swojego ojca Cyprianem Kamilem Norwidem, chce studiować na AGH, uczy 
się języka włoskiego oraz... gra na organach w chwałowickim kościele.

Na ich ręce składamy życzenia udanych wakacji wszystkim rybnickim uczniom!
1

M a t u r a  n a  6 !
Nareszcie koniec roku szkolnego! 

Jak ktoś dowcipnie powiedział, świa
dectwa szkolne dzielą się na: normal
ne, z paskiem i z ... pasem, ale większo
ści rybnickich uczniów ta ostatnia 
możliwość chyba nie dotyczy.

Na pewno zaś nie dotyczy grupy 
uczniów, których w ostatnim tygodniu 
roku szkolnego przyjął w Urzędzie Mia
sta prezydent Józef Makosz. Spotkali 
się tu najlepsi z najlepszych - laureaci 
olimpiad i konkursów na szczeblu woje
wódzkim i ogólnopolskim ze szkół pod
stawowych i średnich, szkoły specjalnej 
a także najlepsi maturzyści ze średnią z 4 
lat nauki i z matury od 5 do 6 /!/

Na wstępie prezydent powitał kilku
dziesięcioro prymusów rybnickich 
szkół, wyrażając zadowolenie, że wielu z 
nich gościł już w latach ubiegłych, co 
świadczy o tym, że nie obniżają oni lo
tów i pielęgnując swój talent, wywiązu
ją  się tym samym z podstawowego obo
wiązku ucznia. Nawiązał też do utwo
rzenia w Rybniku Akademii Europej
skiej, wokół idei której powinni skupić 
się najlepsi.

Z rąk prezydenta, wiceprezydenta Je
rzego Koguta, przewodniczącego komi
sji Oświaty Rady Miasta Tadeusza Szo
stoka oraz wicedyrektorki Miejskiego

c.d. na stronie 3

Powszechny Bank Kredytowy SA 
w Warszawie

I Oddział w Rybniku 
informuje, że w dniu 17 czerwca 1995 roku 
w siedzibie naszego Oddziału rozlosowano 

zestawy upominków wśród osób, które wzięły 
udział w przeprowadzonej w kwietniu br. 

akcji ankietowej "Podziel się z nami swoją opinią".

Nagrody wylosowali:

Nagroda I 
Nagroda II

Nagroda III

Barbara Dudek, Rybnik 
Anna Szlauer, Rybnik 
Urszula Jaskóła, Rybnik 
Janina Mojżysz, Rydułtowy 
Zygmunt Solich, Świerklany 
Leokadia Tatarczyk, Rybnik

Wręczenie nagród odbędzie się w naszym Oddziale 
w czwartek 29 czerwca br. o godz. 11.00

PBK SA I Oddział w Rybniku 
ul. Bolesława Chrobrego 8 

44-201 Rybnik 
Telefon /0 36/ 27 041, 27 101
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Rybniccy kolarze 
najlepsi!

Po raz kolejny rybnicki oddział Pol
skiego Czerwonego Krzyża w Rybni
ku zorganizował eliminacje drużyn 
sanitarno-medycznych szkół średnich.
Do rywalizacji stanęły trzy pięcioosobo
we drużyny z II LO, IV LO i Liceum 
Medycznego. - Jest to praktyczny  
sprawdzian udzielania pierwszej pomo
cy poszkodowanym w rozmaitych wy
padkach, zarówno w domu, ja k  i na uli
cy - powiedział Tadeusz Łata, prezes 
Zarządu Rejonowego PCK w Rybniku.

Zawody teoretyczne, tzw. “Esculapia
da”, odbywają się zawsze w kwietniu. W 
tym roku rywalizowało 9 szkół, a najlep
sza, II LO, w kolejnym etapie w Katowi
cach zajęła II miejsce. W czerwcowej ry
walizacji praktycznej drużyna z II LO 
również brała udział i ... zdobyła I miej
sce. - Chociaż stawiło się niewiele drużyn

S e r c e  b a se n u  
w  n a p r a w ie

Od 12 czerwca nie można korzystać z 
krytego basenu przy ulicy Powstańców.
Ponieważ modernizacji wymaga stacja 
uzdatniania wody, prace remontowe przy 
normalnym funkcjonowaniu pływalni są
niemożliwe. - W zasadzie basen w kończą
cym się roku szkolnym swoje zadanie speł
nił - powiedział Józef Śliwka, dyrektor

Prawie dwa tygodnie tem u podczas 
weekendu, przy sprzyjającej pogodzie 
odbyły się na boisku przy remizie straży 
pożarnej w Wielopolu miejskie zawody 
sportowo-pożarnicze dla drużyn ochot
niczej straży pożarnej. W sobotę, 10 
czerwca, startowało 14 siedmioosobo
wych drużyn se
niorów, tzn. zawo
dników w wieku 
powyżej 18 lat, w 
tym dwie drużyny 
kobiece, a w nie
dzielę, 11 czerwca, 
konkurowało mię
dzy sobą w dwóch 
kategoriach wieko
wych /od 12 do 15 
lat i od 15 do 18 
la t /19 pozostałych 
drużyn. W progra
mie zawodów dla 
każdej kategorii 
wiekowej znalazły 
się dwie konkurencje - bieg sztafetowy, 
podczas którego każdy z jego uczestni
ków musiał pokonać przeszkodę w ro
dzaju wysokiego muru lub przebiec po 
równoważni, oraz ćwiczenia bojowe po
legające na gaszeniu symulowanego po
żaru.

Wśród seniorów najlepsi okazali się

Zmiana godzin pracy 
Miejskiej Biblioteki 

Publicznej
Biblioteka przy ul. Ks. Józefa Sza

franka 7 w okresie wakacyjnym, a więc 
od 1 lipca br. do 31 sierpnia br., będzie 
czynna codziennie w godzinach 
od 9.00 do 17.00, w czwartki od 8.00 
do 14,00, a w soboty będzie nieczynna.

drużyn, i tak cieszymy się z zainteresowania 
- powiedział T. Łata. - Przez cztery lata 
mieliśmy przerwę w organizowaniu eli
minacji.

Zawodnicy musieli zaliczyć pięć róż
nych stanowisk i udzielić pomocy np. 
osobie porażonej prądem, z krwotokiem 
tętniczym, raną brzucha, otwartym zła
maniem, czy urazem kręgosłupa. Symu
lacja wypadków została bardzo dobrze 
przygotowana. Oprócz charakteryzacji, 
ranni byli dobrze zorientowani w rodza

ju urazu i dokładnie 
odgrywali swoje 
role. Dodatkowo 
pomagały pozoro
wane rany, które 
poszkodowani mie
li przylepione w od
pow iednich m iej
scach na ciele. Za
daniem drużyn było 
rozpoznanie rodza
ju  urazu, nawiąza
nie kontaktu z cho
rym i udzielenie mu 
pierwszej pomocy. 
W razie konieczno
ści musieli również 

wezwać pogotowie ratunkowe i sporządzić 
odpowiedni dla niego meldunek.

Drużyny przygotowujące się w szkol
nych kołach PCK radziły sobie całkiem 
dobrze. Organizatorzy zadbali o dokładne 
upozorawanie ran, aby w razie autentycz
nego wypadku udzielający pomocy byli 
przygotowani również psychicznie. /a/

MOSiR-u. - Uczniowie uczęszczający na 
basen zdali egzaminy i otrzymali karty pły
wackie. Możemy więc przez wakacje przy
gotować się do kolejnego sezonu.

Praktycznie co roku na basenie wykonu
je się częściowe remonty. W czasie tego
rocznych wakacji wymienione zostaną 
wszystkie rury. - Są to prace, których z ze
wnątrz nie widać - wyjaśnił J. Śliwka - ale 
naprawiać będziemy "serce" pływalni.

W lipcu i sierpniu czynna będzie nato
miast sala gimnastyczna a swoje treningi 
będzie mieć także sekcja judo. /a/

strażacy z OSP Kłokocin i kobieca dru
żyna z Golejowa. W kategorii wiekowej 
od 15 do 18 lat zwyciężyła OSP Bogu
szowice. Wśród najmłodszych /od 12 do 
15 lat/ pierwsze miejsce zajęły dziew
czynki z OSP W ielopole i chłopcy z 
OSP Kłokocin.

Nagrody ufundowane przez miasto 
wręczyli zwycięzcom w iceprezydent 
Marian Adamczyk i komendant rejo
nowy Państwowej Straży Pożarnej w 
Rybniku brygadier Jan Sroka. mch

Noc świętojańska
Z inicjatywy Ślązaka Roku ’94 Henryka 

Konska już po raz kolejny mieszkańcy Go
tartowic /zapewne nie tylko/ świętować 
będą 24 czerwca noc świętojańską. Zabawa 
rozpocznie się już o godz. 16.00. W pro
gramie m.in. występ Kond Gotartowickich, 
ognisko, puszczanie wianków, szukanie 
kwiatu paproci... Atrakcji dla dorosłych i 
dzieci nie zabraknie!

Artur Krasiński i "EB" Victoria 
Rybnik zostali zwycięzcami 6. 
Międzynarodowego Wyścigu 
Kolarskiego "Solidarności"!

Generalnym sukcesem “Victorii” za
kończył się w ubiegłą niedzielę 6. Cour
se Internationale de la “Solidarite” - Ar
tur Krasiński w dniu swoich 24. uro
dzin zwycięsko zakończył rywalizację 
indywidualną, 140 kolarzy z 10 państw 
/Niemcy, Holandia, Słowacja, Ukraina, 
Rosja, Austria, Norwegia, Egipt, Biało
ruś, Mołdawia/, którzy na trasie z Gdań
ska /Prolog/ przez Wrocław, Wałbrzych, 
Nową Rudę, Jelcz - Laskowice, Opole, 
Bielsko-Biała, Opoczno i Łódź pokona
li 8 etapów o łącznej długości 1191 km.

W klasyfikacji drużynowej zespół 
“EB” Victoria Rybnik zdeklasował ry
wali zwyciężając różnicą 15 minut na
stępne zespoły - Białorusi i Lecha Bro
wary Wielkopolski S.A. Poznań.

Supremacja kolarzy rybnickich miała 
miejsce już od pierwszego etapu, po 
którym drużyna włożyła niebieskie ko
szulki przodowników klasyfikacji druży
nowej. Nie oddała ich aż do zakończenia 
wyścigu. Indywidualnie Radosław Ro
manik zajmując pozycję wicelidera na I 
i II etapie objął prowadzenie w klasyfi
kacji indywidualnej po III etapie. Jed
nak względy taktyczne /zbyt mała prze
waga czasowa nad zawodnikami zagra
nicznymi przed “Jazdą indywidualną na 
czas”/ spowodowały, iż ekipa “EB” 
“Victoria” Rybnik na etapie do Bielska - 
Białej wyasygnowała do walki o zwycię
stwo w wyścigu Artura Krasińskiego, 
myląc tym samym taktycznie ekipy za
graniczne. O ostatecznym zwycięstwie 
indywidualnym zadecydowała jazda in
dywidualna na czas, w której Artur Kra
siński zajmując 5. miejsce uzyskał przewagę

Nauczyciele 
też lubią wakacje

Dzisiaj kończy się kolejny rok szkolny. 
W odświętnych strojach przyjdą uczniowie 
i nauczyciele. Nikt już nie będzie się musiał 
martwić o odrobione zadanie domowe. Za 
to reakcji rodziców na pewno nieliczna 
grupa poważnie się obawia. Bo dzisiaj 
wrócą do domu z dowodem swojej wiedzy 
w ręku - świadectwem. Dla każdej szkoły 
czy to podstawowej czy średniej ten rok 
minął inaczej. W V LO po raz pierwszy 
odbyły się matury, SP 5 obchodziła 25-le
cie. W szczególny sposób podsumowała 
swój rok SP 1, organizując obchody Dnia 
Patrona - J. Korczaka. Ustawiono plansze 
na których wypisano osiągnięcia uczniów, 
zorganizowano loterię fantową sprzedawa
no cegiełki, z których dochód przeznaczono

Nowi ratownicy
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

pod kierunkiem oddziału rejonowego 
WOPR-u w Rybniku zorganizował kurs na 
młodszego ratownika i ratownika wodne
go. Egzaminy na te dwa stopie odbyły się 
18 czerwca na kąpielisku w Kamieniu. 
Kurs i egzamin nic nie kosztowały uczestni
ków - powiedział Zdzisław Paruzel, wice
prezes Zarządu Rejonowego WOPR-u - 
ale teraz ratownicy muszą przynajmniej 
połowę miesiąca pracować na odkrytych 
kąpieliskach MOSiR-u. Kandydaci na ra
towników musieli wykazać się sprawno
ścią w wielu dziedzinach, m.in. pływaniu 
wytrzymałościowym, pływaniu w ubraniu, 
skokach, nurkowaniu, chwytach i uwalnia
niu się, holowaniu tonącego, akcji ratunko
wej, posługiwaniu się sprzętem i wiosłowa
niu, oraz z wiedzy teoretycznej z zakresu 
pierwszej pomocy i reanimacji.

W kursie na stopień młodszego ratowni
ka uczestniczyło 50 osób, a ratownika wod
nego -17. Zajęcia prowadzone były odpo
wiednio przez 45 i 80 godzin lekcyjnych 
przez Henryka Wołkowa - prezesa Od
działu Rejonowego WOPR-u, wiceprezesa 
Zarządu Wojewódzkiego oraz członka Za
rządu Głównego. Aby uzyskać stopień 
młodszego ratownika uczestnicy kursu mu
sieli mieć ukończone 14 lat, a ratownika 
wodnego -  18. /a/

przewagę 7 sekund nad Markiem W roną z 
Zibi Casio “Kolejarz” Częstochowa oraz 
1,26 m. nad Jackiem Bodykiem z “Soli
darności” Opole. Ostatni etap na ulicach 
Łodzi stał się więc tylko formalnością. 
Pozostało już tylko fetowanie zwycię
stwa indywidualnego i drużynowego w 
drugim tak prestiżowym, po Tour de Po
logne, etapowym wyścigu w Polsce.

Tym samym ekipa “EB” Victoria 
Rybnik udowodniła, iż obecnie w Polsce

Dariusza Baranowskiego /kontuzja/ oka
zała się nie do pokonania.
Drużyna w składzie: Artur Krasiński, 
Radosław Romanik, Grzegorz Piwowar
ski, Paweł Czopek i Zbigniew Kaźmier
czak zajęła następujące pozycje:
I etap - R. Romanik II miejsce
II etap - Zb. Kaźmierczak - III miejsce
VII etap - A. Krasiński - V miejsce
VIII etap - G. Piwowarski - III miejsce 
Klasyfikacja indywidualna po etapach

I miejsce - A. Krasiński 
VI miejsce - R. Romanik 
Klasyfikacja górska
II miejsce - R. Romanik 
V miejsce - A. Krasiński 
Klasyfikacja drużynowa
I miejsce - “EB” Victoria Rybnik
II miejsce - Białoruś /strata - 15 min 30 
sekund/
III miejsce - Lech Browary Wielkopolski 
S.A. Poznań /16 minut 45 sekund/

“EB” Victoria Rybnik prowadzi w kla
syfikacji drużynowej Chalenge’u PZKOL 
na 1995 rok, gromadząc 1900 pkt. i wy
przedzając następne drużyny Cyclo “Koro
ny” Kielce, Zibi Casio “Kolejarz” Często
chowa, KTK Kalisz i “PEKAES LANG 
ROVER “Legia” Warszawa 
o przeszło 1200 pkt.

W klasyfikacji drużynowej prowadzi Da
riusz Baranowski - 585 pkt., a III miejsce 
zajmuje Zbigniew Rudyk - 330 pkt.; IV 
miejsce - Artur Krasiński - 328 pkt.; VI 
miejsce - Radosław Romanik - 281 pkt.; X 
miejsce - Grzegorz Piwowarski - 206 pkt.

Najbliższym startem zespołu są indywi
dualne mistrzostwa Polski, które odbędą 
się w Krynicy 24 czerwca br.

Drużyna "EB” Victoria Rybnik. Stoją od lewej: Trener Andrzej Kołodziej
czyk, zawodnicy Artur Krasiński, Paweł Czopek, Grzegorz Piwowarski, Rado
sław Romanik, Zbigniew Rudyk, Zbigniew Kaźmierczak, masażysta Jerzy 
Padło i mechanik Marek Dobrowolski. Na zdjęciu brakuje najlepszego obe
cnie kolarza polskiego Dariusza Baranowskiego

Polsce nie ma sobie równych i pomimo 
absencji najlepszego jej kolarza Dariusza

no na wyposażenie sali komputerowej, 
przypomniano o całorocznej pracy, a 
przede wszystkim uhonorowano wyróżnie
niami uczniów i rodziców za pracę na rzecz 
szkoły.

Po rozdaniu świadectw większość szkół 
zamilknie aż do 1 września. W niektórych 
prowadzone będą remonty, w innych 
uczniowie nadal będą przychodzić na zaję
cia w świetlicach. Bardziej jednak zaludnią 
się kąpieliska niż klasy. I nie ma się co dzi
wić. Z roku na rok obserwowany jest spa
dek zainteresowania nauką. Uczniowie 
mają gorsze stopnie i nie przestrzegają 
szkolnej dyscypliny. Strzegąc praw ucznia 
zapominają o obowiązkach. Na szczęście 
koniec roku wszystkich mobilizuje i przed 
końcową konferencją większości udaje się 
zapamiętać i odtworzyć przed nauczycie
lem wiadomości potrzebne do przyjęcia do 
następnej klasy. Nauczyciele też oddychają 
z ulgą. Czekają ich dwa miesiące bez upo
minanią pilnowania na klasówkach i oce
niania. Nauczanie jest bowiem bardziej 
stresujące niż uczenie się. Dlatego pedago
dzy też lubią wakacje. /a/

Od 1 lipca

D rożeją “czerw one” autobusy!
Jak poinformował nas Zarząd Międzygminnego Związku Komunikacyjnego

w Jastrzębiu od 1 lipca br. zmieniona zostaje opłata za przejazdy jednorazowe 
autobusami komunikacji miejskiej na terenie działania MZK.

I tak cena biletu na linie normalne, przyśpieszone i pośpieszne wynosić będzie:
- w punktach stacjonarnych - bilet normalny - 70 groszy /7 tys. starych zł/
- bilet ulgowy - 30 groszy /3 tys. starych zł/
- u kierowcy - bilet normalny - 0,80 groszy /8 tys. starych zł/
- bilet ulgowy - 40 groszy /4 tys. starych zł/
Cena biletu na linie ekspresowe /E3/ wynosić będzie:
- w punktach stacjonarnych - bilet normalny - 1,40 zł/14 tys. starych zł/
- bilet ulgowy - 70 groszy /7 tys. starych zł./
- u kierowcy - bilet normalny - 1,60 zł /16 tys. starych zł/
- bilet ulgowy -80 groszy /8 tys. starych zł/

W okresie od 3 do 14 lipca br. w kolekturach będzie można wymienić obecnie obowiązu
jące bilety na nowe za dopłatą.

Cena biletów miesięcznych zostanie podwyższona od 1 sierpnia 1995 roku o ok. 15-20 
procent, o czym poinformujemy w późniejszym terminie.

Psy tylko na smyczy!
W związku z coraz większą liczbą bezpańskich psów stwarzających zagrożenie 

dla otoczenia i występowaniem przypadków pogryzienia, 
przypomina się właścicielom psów o przestrzeganiu 

obowiązku wyprowadzania ich na smyczy i w kagańcu.
Wszystkie wolno biegające psy będą wychwytywane i oddawane 

d o schroniska a kosztem całego postępowania obciążony będzie właściciel psa.

Jedno z konkursowych stanowisk - pierwsza pomoc w wy
padku rowerowym. Zdj.: sol

Ogień im niestraszny

Młodzi strażacy w akcji gaszenia pożaru - na szczęście po
zorowanego. Zdj.: sol

2 GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

Rywalizacja przy pierwszej pomocy



Urszulanki w Mazamet
Kontakty pomiędzy Prywatnym Li

ceum Ogólnokształcącym  Sióstr 
Urszulanek, a Liceum Jeanne d’Arc z 
Mazamet trwają już 10 lat!

W ubiegłym tygodniu uczennice z 
Rybnika wróciły z kolejnej podróży do 
tego miasta na południu Francji, gdzie 
zorganizowano jubileuszowe spotkanie. 
Współpraca została zapoczątkowana już 
w 1983 roku, z inicjatywy dyrektora 
francuskiego liceum Jacquesa Beau
lieu, który pragnął nawiązać kontakt z 
polską katolicką szkołą. Wysłał w tej 
sprawie list do s. Teresy Ledóchowskiej 
- urszulanki z Krakowa, który następnie 
przekazano do liceum w Rybniku. Nie
stety, po stanie wojennym kontakty z za
granicą były ograniczone.

Pierwszą zatem wizytę złożyli Francu
zi. W lipcu 1985 roku do Rybnika przy
jechał Jacques Beaulieu z rodziną, Ber
nadette Mouisse, ksiądz Michel Mouis
se, Jean Rey z rodziną i kilku nauczycie
li. Pierwsze uczennice rybnickiego 
urszulańskiego liceum wyjechały do 
Mazamet w roku następnym. W 1988 
roku wspólnie pielgrzymowali do Rzy
mu. Kontakty między liceami zostały z 
czasem rozszerzone również na miasto.

Tegoroczna wizyta w Mazamet była 
szczególna. Dla uczczenia 10-lecia wza
jemnej wymiany zorganizowano specjal
ny program. Ponad 30 uczennic wraz z 
siostrą dyrektor i nauczycielkami mie
szkały przez dwa tygodnie u francuskich 
rodzin. - Byłyśmy od razu rzucone na 
głęboką wodę - powiedziała Magda Pa
szkiewicz. - Ale poradziłyśmy sobie bar
dzo dobrze. Uczennice z Rybnika miały 
okazję uczestniczyć w dowolnych zaję
ciach szkolnych liceum Jeanne d ’Arc. - 
Poszłyśmy na ekonomię, ale z  równym  
powodzeniem mogłyśmy iść na chiński - 
powiedziała Anna Zaleska - Nie chodzi

tu o ję zy k  ja ko  taki, ale z  fachow ych  
nazw nie rozumiałyśmy ani słowa.

Oprócz atrakcji w samym Mazamet 
zorganizowano uczennicom wiele wy
cieczek - do Tuluzy, Carcassone, Lour
des, Cordes, Albi.

W ostatnim dniu pobytu odbyły się 
oficjalne uroczystości z okazji 10-lecia 
wzajemnych kontaktów. Na specjalne 
spotkanie z merem Michelem Bourgi
gnon i elitą miasta oraz mieszkańcami 
M azam et przybył rów nież prezydent 
Józef M akosz i dyrektorka Alliance 
Française Elżbieta Paniczek. Podczas 
wystąpień wiele mówiono o wzajemnej 
współpracy, potrzebie kontynuowania 
wymiany, planach na przyszłość. Wiele 
emocji wzbudził program artystyczny 
przygotowany przez polskie uczennice, 
a szczególnie spodobały się wiersze o 
Mazamet recytowane po francusku. Z 
okazji 10-lecia kontaktów rybniczanki 
obdarowały kolegów i koleżanki koszul
kami w kolorach flagi francuskiej z oko
licznościowym nadrukiem w językach 
polskim i francuskim. Wydana została 
też szkolna gazeta “Carpe Diem” w cało
ści po francusku.

Dzięki wizycie wszyscy zyskali wiele 
nowych doświadczeń. - Takie wyjazdy 
naprawdę dużo dają - powiedziała sio
stra dyrektor Wanda Kwas. - Można 
nauczyć się rozwiązywać wiele proble
mów sposobami, których jeszcze my nie 
znamy. Poznaliśmy też zaplecze szkoły, 
możliwości wychowawcze, no i wiemy 
też jak ich  błędów nie pow inniśm y w 
przyszłości popełnić.

Kolejna wizyta Francuzów będzie 
miała miejsce w kwietniu przyszłego 
roku. Wtedy “urszulanki” przyjmą kole
gów i koleżanki w swoich domach. 
Znów wymienią doświadczenia i zacie
śnią przyjaźnie. A neta Twaróg

Dać się poznać i poznawać innych
c.d. ze strony 1.

integracji jest bardzo bliska. Dowodem 
na to mogą być szerokie kontakty na
szego miasta z miastami francuskimi 
i niemieckimi, nawiązywane i rozsze
rzane po to właśnie by... dać się poznać 
i poznawać innych. Służą temu najle
piej kontakty bezpośrednie, a ich zała
twianie jes t właśnie, jednym  z głów
nych statutowych celów stowarzysze
nia. Jego członkowie - zarówno mło
dzież, jak i osoby dorosłe - będą się zaj
mować m.in. organ izacją  spotkań, 
podróży tematycznych i naukowych, part
nerstwem szkół, organizacji, samorządów 
itp., praktykami europejskimi dla młodzie
ży, udziałem w imprezach europejskich, a 
także szkoleniem animatorów wymian i 
spotkań. Jeśli chodzi o ośrodek w Rybniku, 
wszystkie te działania prowadzone będą we 
współpracy z AE Europy Północnej, a tak
że z władzami samorządowymi i oświato
wymi naszego miasta.

Dyskusja 
o samorządności

Gołdapi miał o wiele większe poczucie 
niedosytu i po  programie dał temu wy
raz. Dla mieszkańców naszego miasta 
była to okazja do usłyszenia w I  progra
mie TVP o Rybniku, o tym jaką  prowa
dzimy f ilozofię i co chcemy zrobić. A 
Polska też się dowiedziała, że takie mia
sto ja k  Rybnik istnieje, że nie wszystko 
jest idealne, ale walczymy, żeby było co
raz lepiej. Dyskusje toczyły się również 
poza kamerami. Sporo samorządowców 
z  całej Polski, a także ludzie, którzy two
rzyli pierwszą ustawę o samorządzie, 
m. in. profesorowie Stępień, Regulski i 
Kulesza spotkali się z  marszałkami Sej
mu i Senatu, posłam i i senatorami, a 
dyskusje trwały wiele godzin.

W Warszawie dotarły również do mnie 
echa wizyty w Rybniku ambasadora 
Francji, który uważał za stosowne w 
rozmowach powiedzieć, że wrócił z Ryb
nika mile zaskoczony... Spisała: /r/

Zadaniem takich organizacji jak Akade
mia Europejska jest przygotowanie nasze
go społeczeństwa do życia we wspólnym 
domu, jakim będzie Europa.
- Wszyscy będziemy żyć w tym domu - po
wiedział Daniel Zieliński - żeby jednak w 
nim żyć zgodnie, trzeba się lepiej poznać.

Proces wchodzenia w struktury Unii Eu
ropejskiej będzie na pewno związany z 
wieloma problemami. -Już teraz zadajemy 
sobie pytania: czy będziemy potrafili się 
włączyć, czy zostaniemy zaakceptowani? 
Próbie dania odpowiedzi na nasze pytania 
i wątpliwości ma służyć Akademia - powie
dział G. Wolnik.

W swoim wystąpieniu Daniel Zieliński 
podkreślił jak ważne jest, by idea Akademii 
Europejskiej zyskała poparcie władz mia
sta.
- Za tym projektem muszą stać ludzie - po
wiedział. A Akademia Europejska jes t 
otwarta dla wszystkich: młodzieży i nau
czycieli, którzy przechodzą tu europejską 
edukację, ale także dla ludzi spoza szkól. 
Większość z nas zna takie słowa jak  demo
kracja, tolerancja i solidarność, a poznanie 
się nawzajem pozwoli dowiedzieć się, co 
się za tymi słowami kryje...

Prezydent Józef Makosz był przede 
wszystkim dumny z tego, że Akademia Eu
ropejska będzie miała siedzibę w szkole, 
która jest bardzo bliska jego sercu, w szko
le, w której kiedyś był nauczycielem. Pod
kreślił, że Rybnik jest miastem otwartym, a 
my sami możemy zdążać ku Europie bez 
kompleksów. Zapoznał też gości, ale rów
nież zebranych w sali widowiskowej 
uczniów szkoły z kontaktami naszego mia
sta z miastami europejskimi i z korzyściami 
jakie te kontakty nam dają. Przybliżył też 
główne zadania miasta i próby ich rozwią
zania.
- Była to prawdziwa lekcja wychowania 
obywatelskiego - podsumował wystąpienie 
prezydenta Makosza G. Wolnik.

Miejmy nadzieję, że działalność Akade
m ii Europejskiej w Rybniku będzie dla na
szych mieszkańców również lekcją demo
kracji, tolerancji i przełamywania stereoty
pów.

W.R.
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"Zielone" szkoły

Matura 
na 6!

O środek Szkolno-W ychow aw czy i 
Szkoła Podstawowa nr 1.

W kategorii przedszkoli najlepsze 
okazało się Przedszkole nr 36 przy ul. 
Winklera, gdzie na szczególną uwagę 
zasługują takie szczegóły, jak wymalo
wanie w pom ieszczeniach gospodar
czych scen z bajek, posadzenie kwia
tów w dziecięcych butach itp. Drugie 
miejsce przyznano Przedszkolu nr 10 
przy ul. Św. Józefa, gdzie wprowadzo
no nowe nasadzenia krzewów, usta
wiono skrzynki z kwiatami w oknach i 
zadbano o istniejącą już zieleń. Trze
cim miejscem wyróżniono Przedszko
le nr 11 przy ul. Bohaterów  W ester
platte za pielęgnację zieleni i czystość 
panującą wokół placówki. Dodatkową 
nagrodę książkow ą ufundow ano 
Przedszkolu nr 9 za starannie utrzy
many trawnik.

Nagrody w obecności wiceprezyden
ta Mariana Adamczyka i przewodni
czącej Wydziału Ochrony Środowiska 
UM Ireny Kułach wręczał wiceprezy
dent Jerzy K ogut, który podkreślił 

rolę konkursu jako czynnika 
wyzwalającego inicjatywę. 
D yrektor Zarządu Z ieleni 
Miejskiej Andrzej Kozera 
przypom niał bogate trady
cje “zazieleniania” R ybni
ka, a i teraz Rybnik nie od
staje, skromnie mówiąc, od 
innych, naw et w ojew ódz
kich miast.

Zarząd Zieleni Miejskiej 
odpow iedzialny za tereny 
zielone w naszym  mieście 
w chodzi w skład struktur 
m iejskich , czuje się więc 
ich gospodarzem. Podobnie 
można tłumaczyć zaangażo
wanie i sukcesy wyróżnio
nych szkół - dyrekcje, nau
czyciele, młodzież i obsługa 
czują się ich gospodarzami.

/r/
Zdj.: sol

Już po raz trzeci rozstrzygnięto  
coroczny “Konkurs na najładniej 
utrzymane i zadbane otoczenie pla
cówki oświatowej”.

Przystąpiło do niego 17 placówek - 
szkół i przedszkoli, a po przeprow a
dzonym przeglądzie Komisja postano
wiła przyznać dwa pierwsze m iejsca 
ex aequo: Szkole Podstawowej nr 27 
w C hw ałęcicach przy ul. G zelskiej 
oraz Zasadniczej Szkole Zawodowej 
przy ul. św. Maksymiliana.

Chw ałęcicką podstawówkę otacza 
piękny, wielogatunkowy ogródek bo
taniczny. Rosnące tam gatunki roślin 
są oznakowane, pełnią zatem podwój
ną funkcję: ozdobną i edukacyjną. Cały

nagrodą szkole - ZSZ przy ul. św. M a
ksym iliana - na uwagę zasługuje 
szczególnie dobrze utrzymany trawnik 
oraz rosnące tam drzew a i krzewy. 
Szkoła otrzymała tę siedzibę dopiero 
przed dwoma laty. Jak mówi dyrektor
ka szkoły Krystyna Florek, otoczenie 
było bardzo zaniedbane i pomimo wy
siłków i przystąpienia do konkursu już 
w roku ubiegłym , sukces udało się 
osiągnąć dopiero teraz. Spory w nim 
udział ma szkolna “złota rączka”, kon
serwator Brunon Malerczyk, obsługa 
techniczna oraz m łodzież. N agroda 
zostanie p rzeznaczona na nowe sa
dzonki krzewów oraz narzędzia ogro
dnicze.

D rugą nagrodę w 
kwocie 4 mln st. zło
tych zdobył Z espół 
Szkół Budowlanych, 
zaś trzecie Szkoła

Ogródek botaniczny w SP 27

Dyplomy i nagrody za zajęcie ex aequo 
odebrały dyrektorki szkół: Krystyna 
Florek (z lewej) z ZSZ przy ul. św. Ma
ksymiliana i Helena Piątek z SP 27

teren jest zadbany, czysty, pomyślano 
też o nowej nawierzchni placu szkol
nego. Odbierająca dyplom i nagrodę w 
wysokości 6 mln st. złotych, dyrektora 
SP 27 Helena Piątek podkreśliła wiel
ki wkład pracy dzieci oraz nauczyciel
ki biologii Jadw igi W erner. W iele 
sadzonek ofiarowali rodzice uczniów. 
Nagroda zostanie przeznaczona na za
kup sprzętu sportowego.

W drugiej nagrodzonej pierwszą na-

Podstawowa nr 2 na ul. W odzisław
skiej. W obu przypadkach kom isja 
podkreśliła duży wkład pracy w utrzy
manie zieleni na terenie szkół. Dwa 
w yróżnienia otrzym ały: Specjalny

Rybnik wywarł wrażenie
c.d. ze strony 1.
formowany o przeznaczeniu stojącej 
na Rynku skarbonki, w rzucił do niej 
datek na orzepowicki szpital.

K olejnym  punktem  w izy ty  było 
odwiedzenie rybnickiej placówki A l
liance F rançaise, gdzie goście spo
tkali się z lektorami AF, a także nau
czycie lam i ję zy k a  francusk iego  w 
szkołach rybnickich oraz wodzisław
skich. Celem spotkania było zazna
jom ienie  am basadora i tow arzyszą
cych mu osób , a w szczegó lnośc i 
konsu la  genera lnego  w K rakow ie, 
który sw oją funkcję pełni od niedaw
na, z problem am i nauczania języka 
francuskiego w rejonie rybnicko-wo
dzisławskim , który jaw i się jako jed
no z centrów  nauczania tego języka 
w Polsce. W dyskusji w ynikła spra
wa dostępności do podręczników  ję
zyka francusk iego , k tóre, zdaniem  
naszych nauczycieli, są zbyt drogie. 
N ajczęściej są  to edycje wydawane 
we Francji, nadal b rakuje dobrego 
podręcznika drukowanego w Polsce, 
a więc relatywnie tańszego. Zwróco
no się do am basadora o ew entualną 
dotację lub jednorazow e dostarcze
nie podręczników , choćby tylko dla 
nauczycieli. Konsul Yves Barelli za
pew nił, że spraw a ta zostanie p rze
dyskutow ana. G oście zapoznali się 
też z postępam i prac adaptacyjnych 
w siedzibie A lliance Française, dzię
ki którym placów ka ta zyska dodat
kowe pom ieszczenia. A m basada

Francji zadeklarowała zresztą pomoc 
w ich w yposażeniu.

Francuscy goście spotkali się rów
nież z przedstawicielam i rybnickiego 
b iznesu , w tym  R ybnick iej Spółki 
W ęglow ej, a następnie zjedli obiad 
przygotowany przez uczniów  szkoły 
zawodowej wchodzącej w skład Ze
społu Szkół E konom iczno-U sługo
wych w R ybniku. D la m łodych ku
charzy i kelnerów  był to sprawdzian 
naby tych  w szko le  u m ie ję tn o śc i, 
oceniony z resz tą  przez nauczycieli 
zaw odu. Jak  ocen ili u czn io w sk ą  
“kuchnię francuską” rodow ici Fran
cuzi - tego nie udało nam się dow ie
dzieć...

Zespół Szkół Ekonom iczno-U słu
gowych był rów nież m iejscem  kon
ferencji prasow ej am basadora i to
w arzyszących  mu osób , na k tó rą  
przybyło kilkunastu przedstaw icieli 
lokalnej prasy i radia. Gość podzielił 
się w rażeniam i z w izyty w naszym  
mieście odbierając je  jako otwarte na 
dialog m iejsce o sprzyjającej atm o
sferze , gotow e do w spó łp racy . 
Stw ierdził też, że może się tymi po
zytyw nym i odczuciam i podzielić  z 
ludźm i z kół b iznesu , oni jed n ak  
sami m uszą zadecydować o ew entu
alnej w spółpracy. Był rów nież rad, 
że mógł zobaczyć miasto, które fran
cuskie wzorce ceni bardzo wysoko, i 
o którego kontaktach z F rancją  sły
szał już  dawno.

/r/

c.d. ze strony 1.
Zarządu Szkół i Przedszkoli Jadwiga 
Kowalczyk najlepsi uczniowie otrzyma
li listy gratulacyjne oraz nagrody książ
kowe. W yróżniono m.in. laureatów 
Ogólnopolskiego Konkursu Ortograficz
nego Sabrinę Szulik, Martę Paszko i 
Macieja Soję z SP 6, mistrzynię Śląska 
na 600 m Beatę Bech, recytatorów - Da
rię Ciesielską z SP 6 i Pawła Poloka z 
SP 2, laureatów konkursów i olimpiad 
językowych: Magdę Lewandowską /j. 
niem./, Annę Kauch /j. ang., ale i olim
piada matematyczna, fizyczna/, Karoli
nę Mansfeld /j. ang./ i wielu innych.

Szczególny aplauz wzbudzili maturzy
ści ze średnią 6 - Katarzyna Sznajder, 
Adam Hlewik i Radosław Parma z I 
LO. Niewiele niższe oceny średnie mia
ło pozostałych 20 maturzystów, jak np. 
uczniowie Zespołu Szkół Mechaniczno- 
Elektrycznych Cyprian Antosz, /śr. 5,5/ 
, Mirosław Rękas /5,19 z 4 lat, 5,5 z 
matury/, Anna Bombik z Zespołu Szkół 
Ekonomiczno-Usługowych /śr. 5,1 - 5,0/ 
, Janina Radecka z Zespołu Szkół Bu
dowlanych /śr. 5,33/, Adam Sitek z Ze
społu Szkół Technicznych /śr. 4,9 - 5,1/.

Nie sposób wymienić wszystkich 
olimpijczyków ze szkół średnich oraz 
laureatów przesłuchań ze Szkoły Mu
zycznej, obecnych na spotkaniu, których 
nazwiska pojawiały się już nieraz na na
szych łamach. Ci wspaniali młodzi lu
dzie są zaprzeczeniem wszelkich tez o 
coraz gorszej młodzieży, a ich plany na 
przyszłość są przykładem rozsądku i re
alnego, choć nie konformistycznego 
podejścia do rzeczywistości. Tylko 
podziwiać i naśladować! W.R.
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"Carpe Diem" wyróżnione!
Co miesiąc wygląda to podobnie. Kil

ka lub kilkanaście dziewczyn z LO sióstr 
urszulanek zbiera się po zajęciach w sali 
informatycznej. Tam przez całą noc żar
tują, słuchają muzyki, same śpiewają, je
dzą, a przede wszystkim z pomocą kom
putera składają swoją szkolną gazetkę. 
Do rana “Carpe 
Diem” jest już go
towe. Potem trzeba 
tylko odbić na kse
ro 100 egzemplarzy 
i można sprzeda
wać. M iesięcznik 
cieszy się powo
dzeniem zarówno 
w szkole jak i 
wśród rodziców 
uczennic. Ale ostat
nio zyskał jeszcze 
jedno pochlebne 
wyróżnienie - Car
pe Diem zajęło II 
miejsce podczas 
konkursu na gazet
kę szkolną ogło
szonego przez “Ga
zetę Wyborczą”. 13 
czerwca młode re
daktorki odebrały nagrodę - drukarkę 
atramentową i oprogramowanie kompu
terowe.
- To dla nas duże wyróżnienie - powie
dział jeden z opiekunów Adam Kotas - 
Tym bardziej, że wcześniej wysyłaliśmy 

ju ż  gazetką do “5,10,15” i nie otrzyma
liśmy żadnej odpowiedzi.

Początki nie były łatwe. Kiedy 3 lata 
temu zrodził się pomysł redagowania 
szkolnego pisma, do dyspozycji redakto
rek były tylko maszyny do pisania. Na 
makietę wklejano teksty przepisywane 
na nich, ale też pisane ręcznie. Dziew
częta, które umiały ładnie rysować po
magały przy wypełnianiu gazetki grafi
kami. Chociaż była to technika dość pry
mitywna, przynosiła wszystkim wiele ra
dości.
- W pracy nad gazetką mogły brać

udzia ł dziew częta , k tóre nie p isa ły  
tekstów, ale były potrzebne do kleje
nia, wycinania itp. rzeczy - wspomina 
A. Kotas.

Z czasem jednak wyparła je technika. 
W szkole pojawił się komputer i od razu 
zaczęto z niego korzystać. Chociaż

”Carpe Diem " przy pracy.

wprowadzono nowy sposób skła
du, ”Carpe Diem ” nie zmieniło swojego 
charakteru. - Każdy nowy rocznik wpro
wadza coś nowego, osobistego do gazet
ki - powiedziała Ewa Machiewicz, jedna 
z redaktorek - ale generalnie nie zmie
niamy się aż tak bardzo.

Pomysły na artykuły biorą się z zainte
resowań uczennic. To co chcą powie
dzieć innym przelewają na kartki gazet
ki. Są też stałe cykle - opowieści o du
chach, Baryłeczka - kącik łaciny, Mnia
mek - przepisy kulinarne czy krzyżówka. 
- W tej szkole naprawdę dużo się dzieje i 
je s t zawsze o czym pisać  - powiedziała 
Anna Zaleska. Ale oprócz wydarzeń 
szkolnych “urszulanki” piszą też o in
nych wydarzeniach, w których uczestni
czyły. Najczęściej są to relacje i recenzje 
z rozmaitych koncertów, przedstawień.

Mogą poszczycić się m.in. wywiadem 
przeprowadzonym z Grzegorzem Tur
nauem.

Dziennikarki mają też ciekawe formy 
reklamy i promocji. Kilka dni przed wy
daniem “Carpe Diem ” na terenie szkoły 
pojaw iają się plakaty zapowiadające 
ukazanie się nowego numeru. A w gazet
kach dodawane są gratis kalendarz na 
bieżący miesiąc, w grudniu świąteczna 
kartka, w kwietniu zajączek do sklejenia, 

w listopadzie liść z par
ku, a w marcu - próbka 
kremu L’Oreal. Czasa
mi w pomysłach poma
gają opiekunowie - 
Adam Kotas i siostra 
Maria Elżbieta. Nad 
szatą graficzną czuwa 
natomiast siostra Mo
nika.

Gazetka “urszula
nek” wysyłana jest też 
do siostry Prowincjo
nalnej, siostry General
nej, Domu Formacji 
Zakonnych i innych 
szkół urszulańskich.

Ale “Carpe Diem ” 
to też prawdziwe wy
dawnictwo - “Agencja 

Zdj.: sol prom ocji" - p o d  tym 
szyldem wydaliśmy to

miki poezji uczennic, zorganizowaliśmy 
wieczory autorskie i wystawy prac p la
stycznych - powiedziała siostra Maria 
Elżbieta.

Praca w redakcji jest ściśle zorganizo
wana. Każdy jest za coś odpowiedzialny. 
Magda Paszkiewicz za pocztę, Justyna 
Kocjan za reklamę, Magda Kula 
i Agnieszka Szkatuła - są redaktorkami 
technicznymi, Magda Kuczera układa 
krzyżówki.

Niestety, pomimo najszczerszych chę
ci, gazetka zysku nie przynosi.

Przy kserowaniu pomaga “Signum 
M agnum”, a pieniądze też daje Rada 
Rodziców. Ci ostatni bardzo chętnie ga
zetkę czytają. - Najbardziej o kolejny 
numer dopytuje się moja babcia - po
wiedziała Anna Zaleska.

A neta T waróg

Urząd Miasta Krakowa i Konsulat Ge
neralny Republiki Francuskiej w Kra
kowie na konferencję prasową zorganizowaną 
w Pałacu Sztuki na Placu Szczepańskim w 
związku z wystawą malarstwa “Wizje śród
ziemnomorskie artystów Langwedocji - 
Roussillon w Krakowie” prezentowaną w 
ramach Festiwalu Krakowskiego

Fani grupy Varius M anx  będą mieli 
okazję obejrzeć i posłuchać swoich fa
w orytów  na żywo podczas koncertu 
pn. "M uzyczna Noc Sobótkowa", który 
24 czerwca odbędzie się w Hali Wido
w iskow o-Sportow ej w Jastrzębiu  
Zdroju o godz. 20.00. O godz. 22.00 
zagrają Swawolny Dyzio z Wrocławia

oraz Tortilla F let z Torunia. Przew i
dziano niespodzianki i losowanie atrak
cyjnych nagród.

Bilety na koncert do naby
cia rów nież w  kasach T ea
tru Ziem i R ybnickiej.

17. urodziny w Turcji
Z dala od domu, bo aż w Turcji, 

obchodziła swoje 17. urodziny 
członkini Zespołu Tańca Ludowe
go “Przygoda” w Rybniku Basia 
Biedzka. Razem z zespołem prze
bywała ona na International Youth 
Festival Bornova ’95 w mieście 
Izmir, w którym brały udział także 
grupy folklory
styczne z Argen
tyny, Węgier,
Słowacji, Alba
nii i Rosji.

Zakwaterowa
ni w “miastecz
ku” domków 
kempingowych 
nad samym mo
rzem, członko
wie “Przygody” 
mieli okazję do 
wspólnych posił
ków i wieczornej 
zabawy z innymi 
uczestnikami fe
stiwalu. Jeden 
wieczór był dla 
Basi szczególnie 
uroczysty, kiedy 
to niespodziewa
nie tureccy go
spodarze pode
szli z tortem i z zapaloną na nim 
świeczką i zaśpiewali Basi “Happy 
Birthday” - życzenia podchwyciła 
reszta młodzieży i zaśpiewała je w 
swoich ojczystych językach. Nie 
obyło się bez lampki szampana i

siedemnastokrotnego podrzucenia 
solenizantki w górę.

Ten sympatyczny zwyczaj hono
rowania tych uczestników podob
nych imprez, którzy akurat obcho
dzą urodziny, “Przygoda” zna już z 
Kanady. Podróżujący zespół zwie
dził przy okazji miasto Efez, a także

że miejsce w jego pobliżu, gdzie 
według biblijnych przekazów uro
dziła się Maria, matka Jezusa. Ko
lejne doświadczenia i kolejne nie
zapomniane wrażenia.

W.R.

Basia podrzucana przez kolegów z zespołu
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Złote g o d y

W poniedziałek 19 czerwca w Ratu
szu odbyła się uroczystość uhonorowa
nia pięciu par małżeńskich medalami 
za długoletnie pożycie m ałżeńskie. 
Otrzymali je z okazji 50. rocznicy ślu
bu Marta i Alfred A postołow ie, 
Agnieszka i A lojzy Frelichow ie, 
Anna i Edward Grysowie, Helena i 
Roman Kusiowie, Maria i Maksymi
lian Lasowie.

Wiceprezydent miasta Jerzy Kogut 
złożył małżonkom życzenia i przekazał

przekazał, oprócz medali i kwiatów, również 
upominki od miasta.

Przy dźwiękach muzyki jubilaci za
proszeni zostali także na poczęstunek - 
kawę i ciasto - podczas którego wspo
minali dzień ślubu, a w iceprezydent 
przybliżył im nowe miejskie inwestycje 
i plany władz samorządowych na przy
szłość. Na zakończenie jubilaci pozo
wali do zbiorowej fotografii, k tórą  
wszystkie pary otrzymają również jako 
prezent.

/a/

Kam ienica pochodzi z 
końca XIX wieku i 
posiada piękną cegla
ną elew ację. Jedynie 
obramowania okien są 
wykonane w piaskow
cu. W kam ienicy za
chow ała się stylow a 
stolarka okienna i 
drzwiowa. Warto rów
nież zwrócić uwagę na 
piękne drzw i, które 
lada moment w rócą z 
renowacji. W budyn
ku na parterze znajdu
ją  się biuro “Orbisu” i 
salon fryzjerski “Re
nesans” . Nazwa tego 
salonu w spaniale 
współgra z architektu
rą omawianej budow
li, która reprezentuje 
styl tzw. “renesansu 
północy”.

Szoł

Przedstaw iam y dzisiaj kam ienicę 
usytuowaną u zbiegu ulic Reja i Sobie
skiego. Dawniej była 
ona własnością rodzi
ny Nowaków, a dzisiaj 
Korbasiewiczów. Kamienica

Zaprosili nas... Kina
“APOLLO”

23 czerwca, godz. 17.00; 24 czerwca, 
godz. 16.00; 25 czerwca, godz. 15.00, 
17 .00-“ 101 DALMATYŃCZYKÓW", 
prod. USA
23 czerwca, godz. 19.00; 24 czerwca,
godz. 18.00; 25 czerwca, godz. 19.00 - 
“EPIDEMIA”, prod. USA

DKF “EKRAN” przy TZR
26 czerwca, godz. 19.00 - “WIELKIE 
ZMĘCZENIE”, prod. franc., reż. M. 
Blanc, wstęp za karnetami i kartami wstępu

“PREMIEROWE” przy TZR
27 -29 czerwca, godz. 17.00, 19.30 - 
“ROB ROY”, prod. USA, cena 4 zł

“ZEFIR” Boguszowice 
25 - 29 czerwca, godz. 17.00, 19.00 - 
“NIEŚMIERTELNY III”, prod. USA

Koncerty
Teatr Ziemi Rybnickiej

23 czerwca, godz. 17.00 - występ Zespołu 
Pieśni i Tańca “PRZYGODA”, cena 4 zł
24 czerwca, godz. 19.00-Gwiazdy na ży
czenie czyli... VIOLETTA VILLAS, cena 15 zł

Hala Widowiskowo-Sportowa 
KWK “Jankowice”

24 czerwca, godz. 17.00 - MEGA-DISCO 
z udziałem “LADY PANK”, cena 13 zł, 
dla młodzieży 10 zł_________________

 Wystawy 
Muzeum - Stary Ratusz

Wystawa stała pt. “RYBNIK - MOJE 
MIASTO”, czynna /z wyj. poniedziałków/ 
od 10.00 do 14.00, w środy od 10.00 do 
18.00, w niedziele od 14.00 do 18.00, 
wstęp 2 zł /ulg. 1 zł/

Dom Kultury - Niedobczyce 
Wystawa twórczości plastycznej uczniów 
SP nr 9 z Wodzisławia - prace wykonane 
pod kier. Grażyny Zarzeckiej - Czech, 
wstęp wolny

Dyskoteki
D y s k o t e k i
Restauracja “OLIMPIA” Kamień

Piątek, 23 czerwca od 20.00 do 2.00 
Mała Scena Rybnicka 

Sobota, 24 czerwca, od 20.00 do 2.00 
Kino “APOLLO”

Sobota, 24 czerwca, od 20.00 do 2.00

Zabawy
Mała Scena Rybnicka

Niedziea, 25 czerwca, od 18.00 do 23.00, tańce 
w rytmach lat 60. i 70., cena 3 zł /gw/
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GDYBY NIE 
DZIAŁACZE...

Rozmowa
z REINHOLDEM  TRONTEM , 

od 19 lat prezesem  Z arządu O kręgu 
Rybnickiego, od 9 lat w iceprezesem 
O ddziału Śląskiego Polskiego Związ
ku Chórów i Orkiestr.

- Zacznijm y od jub ileuszu  75-lecia 
Rybnickiego Okręgu PZChiO. 10 
czerwca br. obchodzono go uroczyście 
w Rybniku. Czy spełnił on oczekiwania 
środowiska śpiewaczego?

- Jubileusz był dla nas jednym wielkim 
zaszczytem. Tego dnia w naszej siedzi
bie odbyło się wyjazdowe zebranie Ko
mitetu Artystycznego Zarządu Główne
go PZChiO w Warszawie. Byli na nim 
obecni: prezes Zarządu Głównego PZ
ChiO W alter Stryja, dyrektor artystycz
ny Zarządu Głównego W ładysław Ba
licki oraz dyrektorzy artystyczni po
szczególnych Oddziałów w Polsce. Na 
uroczystej akademii po południu w sali 
Biblioteki Miejskiej gościliśmy także 
prezesa Oddziału Śląskiego R ajm onda 
Hankego, przewodniczącą Rady Miasta 
Rybnika Urszulą Szynol, odpowiadają
cą za sprawy kultury Krystynę Pysz.

Po przemówieniach moim i wicepreze
sa O kręg R ybnicki PZ C hiO  został 
uhonorowany najwyższym odznacze
niem śpiewaczym: O dznaką H onoro
wą Złotą z Wieńcem Laurowym. Pre
zes Zarządu Głównego wystosował do 
nas List Gratulacyjny. Podobnie - prezydent

prezydent miasta Rybnika. Odznaczenia indy
widualne otrzymali: R ufin M arco l - 
Złotą Odznakę z Wieńcem Laurowym,, 
Józef Czapelka, skarbnik Okręgu - Zło
tą Odznakę z Laurem; Lidia M arszolik 
- złotą Odznakę; dyplomy hono
rowe: Iren a  B ryzik , D ionizy 
K ornas i p. B ism or z chóru 
“Skowronek” z Gierałtowic. W 
niedzielę, 11 czerwca w Bazylice 
św. Antoniego homilię wygłosił 
kapelan PZChiO w Katowicach, 
ks. dr Antoni Reginek, a osiem z 
dziewięciu chórów Okręgu kon
certowało pod Teatrem Ziemi 
Rybnickiej. Obchody były bardzo 
udane, za co wszystkim osobom 
oraz instytucjom w nie zaangażo
wanym składam serdeczne 
podziękowania. Bez dotacji 
Urzędu M iasta Rybnika oraz 
Elektrowni “Rybnik” i rybnickie
go browaru nie byłyby tak okaza
łe.

- 75 lat istnienia ruchu śpiewa
czego na Z iem i R ybnickiej to 
szm at czasu. Prezes Zarządu  
Głównego w Liście Gratulacyj
nym  p isze “o dziejowej m isji, 
ja ką  spełniacie w Waszym Śro
dow isku”. Proszę więc o kilka  
słów historycznego podsumowa
nia działalności chórów.

- Oddział Śląski PZChiO jest 
najsilniejszy pod względem liczby

liczby zrzeszonych chórów i orkiestr w Pol
sce, a Okręg Rybnicki to jeden z najsil
niejszych na Śląsku. Złożył go 24 lutego 
1920 roku Maksymilian Basista, jego 
długoletni, bo do 1950 roku, prezes. 
Stąd wywodzą się najstarsze śląskie 
chóry, z wyjątkiem pszczyńskiej “Lut
ni”, założonej w 1907 roku, najstarszy to 
chór “Cecylia” z Rydułtów /założony w 
1908r./, a potem idą rybnicki “Seraf” , 
niedobczycki “Mickiewicz” i gierałto
wicki “Skowronek” z 1914 roku Koła 
śpiewacze były ostoją polskości wtedy, 
gdy naród starano się germanizować.

Rybnicki Okręg PZCHiO otrzymał najwyższe 
odznaczenie śpiewacze - Odznakę Honorową 
Złotą z Wieńcem Laurowym

W  ubiegłym tygodniu w Boguszowicach miała miejsce 
kolejna akcja pobierania krwi metodą plazmaferezy. 
Dzięki niej możliwe jest uzyskanie leków dla chorych na 
hemofilię. Aby otrzymać zaledwie 100 ml potrzebnego w 
ich leczeniu tzw. czynnika ósmego, musi znaleźć się kil
kunastu dawców.

P la z m a  ż y c ia

Piątek, 26 czerwca, godz. 8.30
Przed Domem Kultury w Boguszo

wicach zatrzym uje się sam ochód z 
Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa. 
Kilkanaście minut później przyjeżdża 
drugi - biały m ercedes. To w łaśnie 
dzięki jego wyposażeniu możliwe są 
akcje pobierania krwi metodą plazma
ferezy. Samochód wyposażony w 30- i 
10-litrowe chłodnie, które utrzym ują 
temperaturę - 20 stopni lub + 4 stopnie 
C. Mercedes przez pół roku wyposaża
ny był w Niemczech przez firmę Binz 
GmbH - jednego  ze sponsorów . W 
Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa 
samochód jeździ już 3 lata, a mimo to 
wciąż jest jedynym w kraju. Ale i tak 
istotą całego przedsięwzięcia jest taje
mniczo brzmiące PCS Ultralite.
Godz. 9.00

Sala na parterze Domu Kultury za
mienia się w m ałą przychodnię. Przy 
pierwszym stoliku - re jestracja . Tu 
każdy przychodzący musi okazać do
wód osobisty. Kartotekę dawcy m ają 
już częściowo wypełnioną, po pierw
szym razie oddawania krwi. Bo w ak
cji plazmaferezy mogą brać udział tyl
ko honorowi dawcy krwi. Za pierw
szym razem nadawany jest im numer 
komputerowy, później znajdujący się 
na karcie; określana je s t grupa krwi 
oraz inne wyniki badań. Oprócz tego 
każdy dawca jest zobowiązany do zło
żenia oświadczenia, że nie należy do 
grupy zw iększonego ryzyka HIV. 
Przyjście po raz kolejny - tak jak  w 
przypadku piątkowej akcji w Bogu
szowicach - elim inuje w ypełnianie 
kartoteki.

Przy drugim stoliku są wykonywane 
dwa badania krwi - poziom hemoglo
biny i OB. Więcej próbek krwi wszyst
kich uczestników akcji zabiera się do 
stacji krwiodawstwa aby wykonać re
sztę badań - wszystkie nosicielstwa - 
HIV, Wassermann, dwa rodzaje żółta
czek - HBS, HCV, poziom y białek, 
badania sprawdzające pracę wątroby. 
Każda próbka krwi jest dokładnie opi
sana - w razie odkrycia jakiejś niepra
widłowości - dawca jest wzywany do 
stacji na dodatkowe badania, a następ
nie kierowany do odpowiedniej pora
dni. D latego naw et w kom puterze, 
obok wyników analiz, skrzętnie przechowuje

przechowuje się dane dotyczące m iejsca 
zamieszkania i miejsca pracy oraz PE
SEL każdego dawcy.

Trzeci stolik zajmuje kierująca akcją 
lekarka - Janina Górska. Oprócz koor
dynacji jej praca polega na zmierzeniu 
ciśnienia, sprawdzeniu pracy serca. 
“Na ogó l każdy bez szczególnych  

przeciw w skazań może zostać krw io
dawcą, powinien tylko mieć ciśnienie 
120-150, w ażyć w przypadku  m ęż
czyzn co najmniej 60 kg, mieć praw i
dłow y układ  krążenia  i odpow iedni 
poziom białka całkowitego ” - powie
działa. Po badaniu u doktor Górskiej 
jeszcze jedna ważna czynność - trzeba 
wypić sporo płynów. Potem można już 
usiąść przy PCS Ultralite.
Godz. 9.30

Przy pięciu aparatach do poboru pla
zmy PCS U ltralite  siedzi ju ż  pięciu 
m ężczyzn. R urką połączoną jednym  
końcem poprzez igłę z ich żyłą, a dru
gim końcem z aparatem, co jakiś czas 
płynie krew. “Pobierana ona je s t  w 
ciągu trzech cykli, k tórym i steru je  
komputer wbudowany do urządzenia. 
Krew trafia do rotora, dzięki któremu 
w wyniku w irowania rozłączona zo
staje plazma i masa krwinkowa. Masa 
zostaje ponownie wtłoczona do żyły, a 
plazma drugą rurką ścieka do worecz
k a ” - opisuje pracę urządzenia jedna z 
p ielęgniarek . K ażdy daw ca spędza 
około 40 minut przy aparacie i oddaje 
ok. 600 ml plazmy. Aparat PCS Ultra
lite jes t urządzeniem amerykańskim. 
Jednorazow o można, bez zbytniego 
obciążania go, “podłączyć” do niego 
pięć osób. Podczas akcji Wojewódzka 
Stacja dysponująca pięcioma PCS-ami 
może więc obsłużyć do 25 osób. Akcje 
w Boguszowicach prowadzone są  co

miesiąc. - Tak częste oddawanie p la
zm y nie p rzynosi żadnej szkody dla  
organizm u dawcy, gdyż całą m asę  
krwinkową, czyli to co najcenniejsze, 
otrzym uje z powrotem  - w yjaśnia J. 
Górska. - W zwykłych akcjach odda
w ania krw i m ożna na tom iast brać  
udział co trzy miesiące.

Każdy worek plazmy zostaje opisa
ny num erem  kom puterow ym , im ie
niem i nazwiskiem dawcy oraz zazna
czona jest ilość płynu. Rurki doprowa
dzające do worka zostają zgrzane spe
c ja ln ą  zgrzew arką, a całość um ie
szczona w lodówce. Tym wszystkim 
zajmuje się kolejne stanowisko.

Ostatni stolik zajmuje osoba przygo
towująca jednorazowe sterylnie pako
wane zestawy - worki z rurkami, igły 
do wymiany po każdym dawcy.
Godz. 11.00

W lodówce leży już ok. 15 worków 
z plazm ą, a w ciąż je s t kolejka daw
ców. Sami mężczyźni, górnicy. - Wie
dzą, że ich zawód stwarza wiele ryzy
kownych sytuacji zagrażających życiu. 
W razie wypadku jako  honorowi daw
cy mają pierwszeństwo do banku krwi. 
Wiedzą o tym doskonale - mówi Ber
nard Kucz - dyrektor Domu Kultury, 
który od lat w spółpracuje z W oje
wódzką Stacją Krwiodawstwa. - Wie
dzą też, że zawsze ratują czyjeś życie. 
W Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa 
w K atow icach żadna krew  nie leży  
dłużej niż 15 dni.

Zapłaty za oddaną krew czy plazmę 
nie ma. Z Boguszowic dawcy wyjeż
dżają  z reklam ówkam i w której jes t 
4,5 tysiąca kalorii - 7 czekolad, 3 bato
ny Prince Polo i sok Hortexu. Idą też 
na specjalnie zorganizowane dla nich

- Jakie najtrudniejsze chwile pan oso
biście pamięta z dawnych lat?

- Śpiewam w chórze “C ecylia” od 
1946 roku. Najtrudniej było w latach 
50., gdy nadzór państwowy nad kulturą 
okazał się fatalny dla ruchu śpiewacze
go. Usuwanie z repertuarów pieśni reli
gijnych spowodowało, że chóry wystę
powały ze związku i wracały do kościo
łów, np. chór “Milada” z Chwałowic. 
Kiedyś mieliśmy 37 chórów w Okręgu. 
Jednak tradycje robią swoje: zbyt silne i 
liczne było parcie działaczy, żeby ten ruch 
zmarnowano. Dopóki oni żyją, tak długo 
istnieć będą chóry, chociaż liczba ich male
je. Wiele złego wyrządziły nam radio i tele
wizja, muzyka rockowa pochłaniała mło
dzież. Ale największym błędem było za
przestanie nauki śpiewu w szkołach. Uczy 
się muzyki, ale nie śpiewu...
Mamy jednak w Okręgu chóry młodzie
żowe: “Schola Cantorum” w Knurowie 
prowadzi Jerzy Pogodzki, “Bel Canto “ 
z I LO w Rybniku dyryguje Lidia Mar
szolik. Powstają nowe chóry: “Bel Can
to” w Chudowie oraz “Bel Canto” w Ga
szowicach. Zwiększa się liczba chórów 
w PZChiO, bo chóry kościelne przystę
pują do związku, np. chór “L ira” na 
Orłowcu.

- Wspomnijmy również najciekawsze 
i najbardziej sa tysfakcjonujące m o
menty z pańskich doświadczeń.

- Były to z pewnością odbywane co 5 
lat jubileusze poszczególnych chórów, 
np. w Rydułtowach od 1964 roku. Aby 
zmobilizować działaczy do większej ak
tywności, od 1976 do 1993 roku urzą
dzane były konkursy o Puchar Przechodni

Europa bez granic

Przechodni Okręgu Rybnickiego. Zdobyły go na 
własność chóry “Mickiewicz” z Niedo
bczyc i “Schola Cantorum” z Knurowa. 
W 1994 ufundowałem Puchar Przecho
dni Prezesa Okręgu Rybnickiego, które
go nie można zdobyć na własność, a bar
dziej elastyczny regulamin konkursu po
zwala na równy udział w walce nawet 
chórom jakby z góry skazanym na prze
graną, co wzmaga rywalizację. Finałowy 
konkurs w dniu 11 listopada staje się 
podsumowaniem całorocznego współza
wodnictwa chórów. Organizujemy też 
co roku koncerty kolęd w kościele w Ra
dziejowie oraz w Starym Kościele w 
Rybniku. W kwietniu urządzamy kon
certy muzyki sakralnej im. Grzegorza 
Gorczyckiego /ostatnio w Popielowie i 
Starym Kościele./ Co 2 lata chóry przy
bywają na zjazd połączony z zawodami: 
śpiewa się tu repertuar dowolny oraz 
obowiązkowy, ustalony wcześniej przez 
komitet artystyczny. Co roku w ostatnią 
niedzielę września odbywa się Między
narodowy Koncert Pieśni i Muzyki, z 
udziałem wszystkich chórów i orkiestr z 
Okręgu. Ostatni miał miejsce w Niedo
bczycach, a nasza prośba o nazwanie 
tamtejszego parku imieniem Henryka 
Czempiela, długoletniego dyrygenta 
Okręgu, została 10 maja br. uchwalona 
przez Radę Miasta Rybnika.

- Ostatnio znalazłem w “Małym po
radniku życia” H. Jacksona Browna, 
wśród rad “pom agających przeżyć  
szczęśliwe i owocne życie” taką: “Śpie
waj w jakim ś chórze. ” Dziękuję za roz
mowę.

Rozmawiał: G rzegorz W alczak

J a r m a r k  p l u s  p o l i t y k a
Jarmark plus polityka - tak określił 

charakter imprezy w jakiej na zaprosze
nie naszego partnerskiego a ongiś hanze
atyckiego miasta Dorsten, uczestniczył 
wspólnie z przedstawicielami Izby Han
dlowo - Przemysłowej i Muzeum wice
prezydent Jerzy Kogut. W 15. Między
narodowym Dniu Hanzy /Hansetag/, im
prezie odbywającej się corocznie w in
nym hanzeatyckim mieście - np. w 1996 
roku odbędzie się w Bergen w Norwegii, 
w 1997 r. w Gdańsku - wzięli udział 
przedstawiciele 16 narodów Europy, w

Rybnickie stoisko w Soest.
Zdj.: Z. Konopka

tym środkowej i wschodniej. Soest 
- miasto o 1000-letniej tradycji za
pełniło się kramami, estradami i stoiska
mi, na których poszczególne miasta pre
zentowały swoje osiągnięcia. Swoje 
miejsce miał też Rybnik - zainteresowa
nie budziły plansze zdjęciowe autorstwa 
Zb. Solarskiego obrazujące różne aspek
ty życia naszego miasta i jego mieszkańców

mieszkańców od pracy do uczestnictwa w kultu
rze i sporcie. Było to znakomitą promo
cją naszego miasta, bo przez jarm ark 
przewinęły się w ciągu trzech weeken
dowych dni tłumy ludzi korzystających z 
takich jarmarcznych przyjemności jak  
karuzele i “diabelski m łyn”, a także 
wszechobecnych stoisk z  jadłem i napo
jam i charakterystycznymi dla różnych 
nacji.

Jarmarczny nastrój nie kolidował z po
ważnymi sympozjami, w których uczest
niczyli naukowcy, praktycy i politycy.

Zaś w czasie uroczystego 
otwarcia imprezy, w którym 
wziął udział Prezydent Fede
ralny Roman Herzog, referat 
pt. “Drogi do wolności” wy
głosił dyrektor Instytutu Pol
skiego w Niemczech, postać 
ogromnie zasłużona w proce

sie norm owania stosun
ków polsko-niemieckich, 
Karl Dedecius.

Na zakończenie imprezy 
burm istrz Soest w tow a
rzystwie gwardii miejskiej 
w historycznych strojach 
odwiedził wszystkie stoi
ska, wręczając pamiątko
we, opatrzone lakową pie

częcią św iadectwa udziału w Dniach 
Hanzy.

Zaproszenie Rybnika do Soest jest ko
lejnym przejawem otwartości naszego 
miasta na wszelkiego rodzaju wzbogaca
jące nas i przynoszące nowe doświad
czenia kontakty. /r/

śniadanie. Tym zajmuje się już dyrek
tor Domu Kultury, chociaż fundusze 
przekazuje na ten cel koło PCK przy 
kop. “Jankowice”. Oddający krew do
staje jeszcze zwolnienie z pracy. Po to 
w racają  ponow nie do sto lika, przy 
którym się rejestrowali.
Godz. 13.00

W B oguszow icach akcja dobiega 
końca. Worki z plazmą po przewiezie
niu do W ojewódzkiej Stacji K rw io
daw stw a zostaną  zam rożone w c ie
kłym azocie do - 160 stopni i przewie
zione dalej do Poznania. Stąd pojadą 
jeszcze dalej - do Szwajcarii, gdzie w 
specjalistycznej fabryce w yprodukowane

wyprodukowane zostaną hem opreparaty - krio
precypitat dla chorych na hem ofilię, 
albumina 5 i 10 procent, sandoglobuli
na. Ze Szw ajcarii gotowe lekarstw a 
tra fią  znów  do Poznania, skąd są  
odbierane i odw ożone ponow nie do 
Katowic.

W Boguszowicach akcje krwiodaw
stwa odbywały się od dawna. Co mie
siąc mają tu miejsce zbiórki plazmy, a 
co trzy - w ielkie akcje oddaw ania 
krwi. Tylko do kwietnia tego roku ze
brano 123,5 litrów  krwi i 40 litrów  
plazmy. W ubiegłym roku w akcjach 
wzięło udział 715 dawców.

A neta T waróg
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Zarząd  G łów ny
Polsk iego  Z w iązku C hórów  i O rk iestr

za działalność organizacyjną i artystyczną 
w  spo łeczn ym  ruchu m uzyczn ym .

nadaj

OKRĘGOWI RYBNICKIEMU z ODDZIAŁU ŚLĄSKIEGO 

POLSKIEGO ZWIĄZKU CHÓRÓW I ORKIESTR 

w RYbniku

O d znakę H onorow ą
ZŁOTA z WIEŃCEM LAUROWYM



Rozmowa z dyrektorem 
Zakładu Usług Sanitarnych 
i Oczyszczania M iasta  
" EK O " - s. c ., Jarosławem  
Konskiem.

- O statn io z terenu m iasta  
zn ikają  dzik ie w ysypiska  
śmieci. Jaki je s t w tym udział 
Waszej firm y "EKO"?

-T o  właśnie my odkryliśmy i 
zlikw idow aliśm y n ielegalne 
wysypiska, m.in. w C hw ało
wicach, Niedobczycach, N ie
wiadomiu i w lesie Beata. Je
żeli zajdzie taka potrzeba, je
steśmy też w stanie zagospo
darow yw ać dzikie m iejsca 
składow ania odpadów, urzą
dzając place zabaw, boiska.

- Czy to znaczy , że prob lem  
ten przestaje powoli istnieć?

- N iestety, nie. W niektórych 
dzielnicach mieszkańcy wciąż 
nie w idzą potrzeby korzysta
nia z tych usług komunalnych. 
Od wielu pokoleń śmieci były 
wyrzucoane do lasów i przy
drożnych rowów. N asza rola 
polega - po pierwsze - na bu
dzeniu świadomości społecz
nej, aby przekonać o koniecz
ności ochrony środowiska na
turalnego . N astępnym  k ro
kiem  będzie uzm ysłow ienie 
potrzeby selekcji odpadów.

- Czy "EKO" prowadzi jak ieś  
specjalne akcje propagujące  
ochronę środowiska?

- W spieram y przede w szyst
kim dzieci i m łodzież w ich 
działaniach proekologicznych. 
O rganizujem y w szkołach 
zbiórki surow ców  wtórnych, 
uczestniczym y w obchodach 
Dni Ziemi, “sprzątaniu św ia
ta ” . Przy okazji takich akcji 
naśw ietlam y im problem y 
ekologii. S taw iam y przede 
wszystkim na młodych. Chce
my w ykształc ić  już  w d z ie
ciach potrzebę dbania o Z ie
mię i nauczyć je  aby już  w 
domu selekcjonowały śmieci. 
Tylko wtedy ma to sens.

- W mieście nie ma zbyt wielu 
specjalnych  pojem ników  na 
makulaturę, szkło i metal czy 
plastik. Czy to znaczy, że takie 
zbieranie śmieci je s t  nieopła
calne , czy nie ma takiej p o
trzeby?

- Potrzeba jak najbardziej ist
n ieje , ale ludzie są  do tego 
nieprzygotowani. Jesteśmy w 
stanie ustawić każdą ilość ta
kich pojemników i obsługiwać 
je  regu larn ie , ale najp ierw  
trzeba nauczyć m ieszkańców 
racjonalnej selekcji. Z do
świadczenia wiem, że do poje
mników na szkło wrzucane są 
także inne odpady. Dla przy
kładu, jeżeli ktoś wrzuci według

według siebie dobrze zaklasyfi
kowany szklany słoik z zepsu
tym kompotem, to okazuje się, 
że popełnił wielki błąd. Słoik, 
owszem, powinien znaleźć się 
w pojemniku na szkło, ale już 
metalowa zakrętka w innym, a 
zawartość jeszcze w innym. I 
takiej właśnie selekcji chcemy

uczyć. Za mało na ten tem at 
pisze prasa.

- Jesteście pierwszą prywatną 
f irm ą  św iadczącą  usługi w 
zakresie oczyszczania miasta. 
Teraz jedn ak  pow stają nowe 
tego typu firm y. Nie boicie się 
konkurencji?

- Pracy w dziedzinie ochrony 
środowiska jest na kilka dzie
s ięc io lec i i dla w ielu firm. 
Chcem y być konkurencyjn i 
przede wszystkim poprzez ja
kość usług - wszystkie wolne 
środki przeznaczamy na zakup 
coraz bardziej nowoczesnego 
sprzętu i rozbudowę zaplecza. 
Ale myślimy, że zyskamy klien
tów również dzięki korzystnej 
cenie.

W Polsce jest to i tak działal
ność na granicy opłacalności. 
W porównaniu z Niemcami 
ceny wywozu śmieci są bardzo 
niskie. Jeśli np. niemiecka ro
dzina jedną  trzecią zarobków 
przeznacza na czynsz, to z kolei 
10 procent tej kwoty zabiera 
wywóz śmieci. Za pozbycie się 
osobno szkła, makulatury i me
tali nie płacą natom iast nic. 
Dlatego im opłaca się selekcja. 
Każdy zaoszczędzony na śmie
ciach decentymetr sześcienny 
jest wiele wart. Jest to co praw
da nauka przez kieszeń, ale chy
ba najbardziej skuteczna.

-A  co z nieczystościami płynny
mi?

- Mamy dwa samochody aseni
zacyjne, które stale są wykorzy
stywane. Zachęcamy właścicie
li szamb do korzystania z na
szych usług. Dla klientów, 
którzy zlecają nam system a
tyczne oczyszczanie stosujemy 
znaczne ulgi. Namawiamy rów
nież do stosowania dezaktywatorów

torów biologicznych.

- Na czym polega ich działa
nie?

- My dysponujemy dwoma ro
dzajami preparatów “Septifos” 
“Dr Drain”. Są to mikroorgani
zmy, które pow odują rozkład 
zarówno organicznych nieczy
stości, jak i dezaktywują działa
nie substancji nieorganicznych, 
s k ł a d n i
ków środ
ków czy
stości uży
wanych w 
d o m a c h .
W oda z 
szamba, w 
k t ó r y m  
używa się 
d e z a k t y
w a t o r ó w 
traci za
pach i 
nadaje się 
np. do 
p o d l e w a
nia ogródków. 

Ale 
n i e s t e t y ,  
j e s z c z e  
wiele osób 
opróżnia szamba wprost na uli
cę, do rowów, czy rzek , gdy 
pada deszcz.

- W wielu miastach wprowa
dzono zakazy składowania pia
sku czy gruzu luzem na p la
cach budów. Czy "EKO" przygotowane

gotowane jest do obsługi takich 
placów?

- Nie tylko przygotowani, ale 
już obsługujemy rozmaite firmy 
remontowo-budowlane. Przy
wozimy we własnych kontene
rach piasek i ustawiamy poje
mniki na gruz, do których można

można wjechać taczkami. Z chwilą 
zapełnienia kontenera opróżnia
my go.

- Czy firm a działa na zasadzie 
pogotowia ekologicznego, czy 
też ma stałych klientów?

- Stale opiekujemy się terenem 
Niedobczyc, Niewiadom ia, 
Chwałowic. Obsługujemy zaso
by Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Mieszkaniowej i wszystkie zasoby 
Górniczej Spółdzielni Budow
nictwa Mieszkaniowego w Wo
dzisławiu położone w centrum 
Rybnika i w Boguszowicach. 
Kom pleksowo utrzym ujemy 
czystość całych osiedli, w tym 
również utrzymujemy i konserwujemy

konserwujemy zieleń przyosiedlową. 
Łącznie mamy ok. 50 tys. zado
wolonych klientów. Obiekty 
oświaty i służby zdrowia obsłu
gujemy bezpłatnie. Odpadki 
wielkogabarytowe jak  meble, 
pralki, bojlery - zbierane są na 
bieżąco niezależnie od wiosen
nych i jesiennych “wystawek”.

- Czy jesteście w stanie podołać 
nowym zamówieniom?

- Tak! Każde wolne pieniądze 
inwestujem y ponownie w 
sprzęt. Powstaliśmy praktycz
nie z niczego. Z żadnych tak po
tępianych przekształceń w ła
snościowych. Nikt do nas nie 
dopłacał i nie sponsorował. 
Cały czas mamy wiarygodność 
finansową i zdolność kredyto
w ą  cieszymy się pełnym zaufa
niem w banku.

- Jakie Pan widzi zadania na 
przyszłość dla swojej firmy?

- Ochrona środowiska przed od
padami to bardzo złożony pro
blem. Najprościej chronić Zie
mię przez produkcję bezodpa
dow ą lecz to prawie niemożli
we. M ożna jednak bardzo 
zmniejszać ten problem przez 
stosowanie opakowań łatwych 
w utylizacji, selektywną zbiór
kę i odzyskiwanie surowców 
wtórnych. Jesteśmy w pierw
szym etapie tych złożonych 
działań, tj. budzenia świadomo
ści społecznej do korzystania z 
usług komunalnych. W kolej
nych etapach będziemy przeko
nywać o konieczności selekcji 
odpadów, itp. Chcemy nadal 
kontynuować i rozwijać naszą 
działalność charytatywną. Już 
teraz sponsorujemy sport oraz 
dzieci pokrzywdzone przez los, 
wspomagamy Specjalny Ośrodek

dek Szkolno-W ychowawczy, 
kolonie dla najbiedniejszych. 
Będziemy nadal działać w tym 
kierunku.

R ozmawiała: A neta Twaróg 

A rtykuł sponsorowany
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Ochrona przed odpadami, to również działania EKO-logiczne

Śmieci - problem na dziś i jutro

Kontener w miejscu dzikiego wysypiska przy ul. Krupińskiego

Jedna ze śmieciarek firmy i różne rodzaje pojemników

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Czy szkoła 
będzie gorsza?

Abecadło
Rzeczy

Śląskich
Nr 200

Kiedy w połowie XVIII wieku Śląsk 
przeszedł pod panowanie Prus jednym 
z celów niemieckiego szkolnictwa na 
tych ziemiach była ich germanizacja. A 
trzeba przyznać, że pruskie szkolnic
two należało do najbardziej skutecz
nych w Europie. Zw łaszcza po roku 
1890, kiedy zaczęto w prowadzać w 
Niemczech tzw. “pedagogikę reformy”, 
według której szkoła ta przygotowywa
ła ludzi do roli dobrych obyw ateli. 
Dbała więc o ich gruntowne wykształ
cenie i poziom moralny. Oczywiście w 
tych czasach pomagano sobie w kształ
ceniu kijem, ale była to wówczas po
wszechnie przyjęta metoda wychowaw
cza.

Po wejściu w 1922 roku tych ziem w 
skład Rzeczpospolitej zmienił się język 
wykładow y i program , ale poziom 
kształcenia pozostał równie wysoki. 
Przykładem tego była w Rybniku szko
ła podstawowa przy starym kościele 
/dzisiaj SP nr 9/ oraz Państwowe Gim
nazjum /dzisiaj im. Powstańców Śl./. 
W czasie okupacji Niemcy przywiązy
wali do szkolnictw a dużą wagę, bo 
spełniało ono poważną rolę propagan
dową. Na Śląsku szkoły funkcjonowały 
normalnie, a kształcenie było obowiąz
kowe. Prowadzono je  oczywiście po 
niemiecku. Ówczesnemu młodemu po
koleniu Ślązaków nie groził wprawdzie 
analfabetyzm, ale nie obywało się bez 
nazistowskiej indoktrynacji.

Osobny rozdział naszego szkolnictwa 
to czasy PRL-u. W latach 60. i 70. 
w szkołach pracowali jeszcze przedwo
jenni nauczyciele, a ich przygotowanie

pedagogiczne nadawało ton ówczesne
mu kształceniu. Pomimo przekłamań, 
białych plam w programach i ogarnia
jącej wszystko socjalistycznej ideolo
gii, wykształcenie miało sw oją wagę, 
co jednak zmieniło się już w latach 70. 
Nastąpiło obniżenie prestiżu inteligen
cji, karierę zawodową robiło się niejed
nokrotnie “po linii 
partyjnej”, zaś najle
piej było po dwu- lub 
trzyletniej szkole za
wodowej zostać gór
nikiem lub hutnikiem.
Obudziło się więc po
wszechne dawniej na 
Śląsku mniemanie, że 
nauka nie popłaca.
W ystarczy w yuczyć 
się fachu i szybko do 
roboty...

Niestety, trzeba 
z bólem stwierdzić, że 
po 1989 roku niewie
le w naszym szkolnic
twie się zm ieniło.
Wprawdzie nie istnie
je  ju ż  cenzura 
podręczników, nie ma 
też partyjnych organi
zacji w szkołach, ranga szkolnictw a 
bierze się przede w szystkim z braku 
gruntownych reform oświaty, z niedo
finansowania szkół oraz jest wypadko
w ą ogólnego kryzysu polskiego pań
stwa i społeczeństwa. Kryzys oświaty 
byłby może łatwiejszy do przezwycię
żenia, gdybyśmy znali sposób, w jaki 
nasze władze szkolne chcą go rozwią
zać. Niestety, nadal nie istnieje realna

koncepcja reform y. O złej sytuacji 
szkolnictwa na Śląsku świadczy choć
by zbiorowe opracowanie wydane w 
lutym 1995 roku przez K uratorium  
Oświaty i Wychowania w Katowicach, 
zatytułowane: “Analiza sieci publicz
nych szkół ponadpodstawowych zlo
kalizowanych na terenie województwa

województwa katowickiego”. Opracowanie to 
mówi, że w naszym regionie wskaźnik 
w ykształcenia je s t bardzo niski: 5,3 
procent ludności posiada wyższe wy
kształcenie; 25,3 procent - średnie; 
30,7 procent - zasadnicze zawodowe 
oraz 38,3 to ludzie z wykształceniem 
podstawowym. Omawiana analiza ubo
lewa również nad niskim wskaźnikiem 
liczby młodzieży uczącej się na Śląsku

w liceach ogólnokształcących /zale
dwie 26,4 procent m łodzieży/ co po
równuje się do Warszawy /42,7 proc./, 
Łodzi /38,8 proc./ czy Krakowa /3 1,7 
proc./. Katowickie kuratorium wobec 
powyższych danych proponuje więc na 
najbliższe pięć lat działania, które 
zw iększą liczbę liceów  /dla 40 proc. 
młodzieży/ i techników  /dla 40 proc. 
młodzieży/, a zmniejszą liczbę zasadni
czych szkół zawodowych /dla 20 proc. 
młodzieży/. Z tego wynika więc, że za 
kilka lat w województwie katowickim 
80 procent młodzieży ma się uczyć w 
szkołach średnich, gdzie nauka zakoń
czona jest zdaniem matury. Jeżeli plan 

ten zostanie zreali
zowany, w najbliż
szych latach do j
dzie u nas do naj
większego chyba w 
dziejach kryzysu 
szkolnictwa. Stanie 
się tak dlatego, że 
zwiększenie liczby 
miejsc w szkołach 
średnich musi 
wpłynąć na obniże
nie w nich pozio
mu nauczania. Do
stanie się tam bo
wiem praw dopo
dobnie m łodzież, 
która in telektual
nie i środowiskowo 
nie będzie w stanie 
podołać wymogom 
takiego poziom u 

kształcenia. Już dzisiaj do rybnickich 
szkół średnich uczęszcza m łodzież, 
która wybrała ten typ kształcenia z ko
nieczności, za wąska jest bowiem ofer
ta kształcenia zawodowego. Faktem 
jest również, że w Rybniku już dzisiaj 
łatwiej je s t się dostać do liceum  niż 
szkoły zawodowej. Tragiczne jest rów
nież, to że w wielu domach naszych li
cealistów brak jest podstawowych książek

książek jak  encyklopedia czy słownik wy
razów obcych. W tych domach brakuje 
również atmosfery sprzyjającej kształ
ceniu i wcale nie jest to związane z do
chodami rodziców. Wydaje się nawet, 
że taka sama ilość zamożnych jak i go
rzej wyposażonych rodzin w podobny 
sposób nie potrafi zaszczepić motywa
cji do nauki u swoich dzieci.

W Rybniku planowane jest otwarcie 
nowego liceum ogólnokształcącego i 
liceum technicznego /co to jest? - je
szcze nikt nie wie!/. Pozostaje nam jed
nak zadać pytanie zasadnicze - dlacze
go planuje się zwiększyć ilość liceów, 
kiedy potrzeba podpowiada rozwijanie 
dobrego szkolnictw a zaw odowego? 
Trudno nam oczywiście dać odpowiedź 
w imieniu wielkiej rzeszy urzędników 
oświaty i polityków. Ale można podej
rzewać, że otwieranie nowych liceów 
jest tańsze, bo nie trzeba organizować 
nauki w dobrze w yposażonych w ar
sztatach, zaś bezrobotnego po ukoń
czonym liceum można z urzędu pracy 
odesłać z kwitkiem. Nie zwiększy się w 
ten sposób liczby bezrobotnych, a przy 
okazji można kogoś wykształcić i oczy
wiście ma się czas na wymyślenie no
wej reformy oświaty w Polsce. Tym
czasem jednak, w piątek 23 czerwca, 
kończy się kolejny rok szkolny, a w po
niedziałek 26 czerwca rozpoczynają się 
egzam iny do szkół średnich. Potem 
dwa m iesiące wakacji i od w rześnia 
rozpocznie się kolejny szkolny rok ob
niżania poziomu polskiej szkoły. No, 
chyba że stanie się cud, i oświata zre
formuje się sama, bo na aktualne rządy 
chyba nie ma co liczyć.

M arek Szołtysek

Od redakcji: Ponieważ powyższy tekst 
może wzbudzać pewne kontrowersje, 
zapraszamy do dyskusji na naszych ła
mach.

Szkolnictwo podobnie jak  służba zdrowia dotyczy nas wszystkich, bo albo ktoś 
chodzi do szkoły, albo chodzą tam jego dzieci lub wnuki. Dziwi więc, że ostat
nie rządy tak zaniedbują sprawy i zdrowia, i szkolnictwa

Wiadomości

O d p u s t  i  t r u s k a w k i

Z lasów rybnickich.
Urodzaj jagód można w tym roku w 

naszej okolicy uważać jako średni. Przy
pisać to trzeba mrozom, które część deli
katnych roślin zniszczyły. Na miejscach 
słonecznych ukazały się już pierwsze 
czarne owoce. Z tego powodu też zarzą
dy lasów państwowych rozpoczęły wy
dawanie biletów  na zbieranie jagód i 
grzybów. Ceny za bilety wnoszą: na cały 
sezon /4 miesiące/ 3 zł., na I miesiąc 1 zł, 
na 1 dzień 20 groszy za jedną  osobę. 
Nabyć można owe bilety u poszczegól
nych leśniczych i to w godzinach, przez 
nich wyznaczonych.

Nadmienić należy, że jeden bilet 
uprawnia do zbierania jagód i także 
grzybów.

*  *  *

- Samobójca z Rybnika, który odebrał 
sobie życie w Katowicach, nazywa się 
Knopek i był urzędnikiem kryminalnym 
przy policji w Rybniku.
- Jak się dowiadujemy, Knopek wyje
chał służbowo do Katowic i tamże przy 
ulicy Bankowej znaleziono zwłoki jego. 
Zmarły trzymał w prawej ręce rewol
wer, w lewej zaś list. Samobójstwo po
pełnione zostało na tle zawiedzionej mi
łości. Wczoraj odbył się pogrzeb przy 
licznym udziale publiczności.

- /Dla naszych pań/. Zawsze jeszcze po
kutuje wśród nas problem - obciąć włosy 
czy nie? Otóż uważamy za wskazane 
zwrócić uwagę niezdecydowanych na 
pewne enuncjacje francuskiego dzienni
ka fryzjerskiego, który popierwsze zapowiada

zapowiada, że moda krótkich włosów nie po
trwa dłużej niż do roku 1927, a po dru
gie, że stałe obcinanie włosów kieruje 
siły żywotne włosów głowy na brodę i 
wąsy, które podobno zaczynają się sil
niej rozwijać. Pozatem grozi nam jak 
mężczyznom... łysina! Która więc wie
rzy w owe głosy ostrzegawcze i nie ma 
ochoty golić conajmniej raz dziennie 
wąsów i brody, niech pozostanie wierną 
warkoczowi.

Ogłoszenia

Ciężkie przesilenie gospodarcze 
Ludność na roli, w fabrykach i kopal
niach odczuwa najsilniej i dlatego 
“SZTANDAR POLSKI” wraz z “GA
ZETĄ RYBNICKĄ” jako organ szero
kich warstw ubogiej ludności rolniczej i 
robotniczej obniża abonament na 1 złoty 
50 groszy na miesiąc od 1-go lipca, 
chcąc mimo ciężkich czasów umożliwić 
czytanie gazety szerokim warstwom pra
cującym.

Tak jak dotąd “Sztandar Polski” wraz 
z “Gazetą Rybnicką” bronić będą praw 
ludu pracującego w fabrykach, kopal
niach i na roli.
Dla ludności rolniczej specjalnie zajmo
wać się będę Reform ą rolną i dawać 
będę wszelkie tej sprawy dotyczące wia
domości a ponadto dołączać będę co ty
dzień
JEDEN DODATEK ROLNICZY 
z wiadomościami pożytecznemi dla rol
ników drobnych, a oprócz tego co ty
dzień tak jak dotąd 
DRUGI DODATEK z obrazkami

Od 1-go lipca “Sztandar Polski” oraz

Zapisy
do Państwowego 

Ogniska 
Plastycznego

Państwowe Ognisko Plastyczne w 
Rydułtowach ogłasza zapisy na rok 
szkolny 1995/96 na 3-letnie warsztaty 
rysunku, malarstwa, rzeźby, rysunku i 
projektowania graficznego, kreśleń ge
ometrycznych i perspektywy, historii 
sztuki, liternictwa i dekoracji prow a
dzone według programu M inisterstwa 
Kultury i Sztuki.

Zajęcia odbyw ają się w godzinach 
popołudniowych i w ieczornych: w I 
roku trzy razy w tygodniu, w II i III 
cztery razy w tygodniu. A bsolw enci 
otrzym ują świadectwo prom ocyjne i 
świadectwo końcowe.

Zajęcia z malarstwa i rzeźby w zespole 
dziecięcym do lat 15 odbywają się trzy razy 
w tygodniu. Zespół dziecięcy podzielony 
jest na 2 grupy wiekowe: I grupa od 6 lat do 
11 lat, II grupa od 11 lat do 15 lat.

Kandydaci proszeni są o przedstawie
nie prac wykonanych w różnych  
technikach oraz złożenie podania, 
życiorysu i odpisu świadectwa ostat
nio ukończonej szkoły w siedzibie  
ogniska w Rydułtow ach przy ul. 
Mickiewicza 23, tel. 577401 w środy, 
czw artki i piątki w godz. 15.00 - 
18.00 lub korespondencyjnie 
do 1 września 1995 roku.

“Gazeta Rybnicka” wychodzić będzie 
trzy razy na tydzień z dołączeniem  
dw óch dodatków  na tydzień  tak, iż 
wraz z dodatkami czytelnicy otrzymają 
mimo obniżonej ceny 5 egzemplarzy 
tygodniowo.

Od 1-go lipca reorganizuję redakcję 
pism  i odnaw iam  św ietne tradycje

Uroczystości odpustowe w bazylice 
św. Antoniego już od dziesiątek lat nie 
dotyczą tylko tej jednej rybnickiej pa
rafii. Na odpust do “nowego kościoła” 
zawsze ściągali ludzie z całego Rybni
ka i okolic. Tak też było w tym roku.

C entralnym  punktem  uroczystości 
była suma odpustowa, której przewo
dniczył ks. biskup Jan W ieczorek, 
ordynariusz diecezji gliwickiej. Wizy
ta tego dostojnego gościa znacząco

“Sztandaru Polskiego”, którego pierw
szy numer ukazał się w dzień wybuchu 
pierwszego powstania na Śląsku dnia 
17-go sierpnia 1919 r. w Gliwicach i 
który od tego czasu nieprzerw anie  
walczy o w yzwolenie i lepszą przy
szłość ludu pracującego na Śląsku. 
Michał Kwiatkowski, wydawca.

uświetniła to Święto Patrona całej Zie
mi Rybnickiej.

W tradycyjnej procesji z figurą św. 
A ntoniego uczestn iczy ło  w ielu du
chownych, przedstawiciele władz mia
sta, poczty sztandarowe, liczni parafia

parafianie i odpustowi pielgrzym i. Śpiewał 
również chór parafialny i grała M iej
ska Orkiestra Dęta “Rybnik” . Po uro
czystościach kościelnych dzieci wy
ciągały rodziców  ku straganom  i na 
karuzele. Strzelały korki i “plac-patro
ny”, a nad głowami unosiły się gęsto 
kolorowe balony. Nie zabrakło rów
nież straganów z piernikami i przede 
wszystkim sprzedających truskawki, 
które są zawsze, jak  na czerwiec przy
stało, obecne na odpustowym jarm ar
ku u św. Antoniego w Rybniku.

szoł

Jak zawsze na odpuście w "nowym kościele” oprócz balonów i trąbek moż
na było na straganach kupić świeże truskawki...

7GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

Sztandar Polski
Gazeta Rybnicka

70 lat temu "Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 
donosiły od 23 do 29 czerwca 1925 roku



Zarząd Miasta informuje
Zarząd Miasta Rybnika ogłasza 

OFERTOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY  
NA URZĄDZENIE SKWERÓW ZIELENI

w następujących punktach miasta zgodnie z posiadanymi projektami:

1/ ul. Raciborska - Reymonta - Krzyżowa
2/ ul. Raciborska - Sławików
3/ ul. Sportowa - Morcinka w Niewiadomiu

Przetarg odbędzie się 28 czerwca 1995 r. o godz. 10.00 w sali nr 37 Urzędu 
Miasta Rybnika ul. Chrobrego 2.

Materiały potrzebne do przygotowania ofert /projekty/ oraz szczegółowe infor
macje można uzyskać w W ydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta ul. 
Chrobrego 2 pok. 57, tel. 23011 wewn. 7224.
Oferty należy składać w terminie do dnia 27.06.1995 r.

Gabinet internistyczny
Grażyna PO TERA

lekarz specjalista 
chorób wewnętrznych 

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

Pracownia plastyczna
“KORAL”

wykonuje reklamy 
podświetlane, szyldy, plansze 

Rybnik, Szafranka 4, 
Tel. 22 848

A D A R
* wykonuje kom pleksow e  

rem onty łazienek  
w dowolnie wybranych  

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

Sklep “HADAR”
poleca: łączniki i rury 

do instalacji wodociągowej typu 
Genova /klejone/ 

oraz polipropylen /na zgrzewanie/, 
a takie miedziane. 

Polecamy takie 
łatwe w obsłudze i  montażu 

niezawodne
listwy grzejne z osprzętem!

sklep "Hadar " 
oznaczono 
ciemnym 

kwadratem

ul. Pełczyńskiego 5, tel. 25656

Kronika policyjna
“Bosch” jest w cenie

W nocy z 12 na 13 czerwca br. dokona
no w Rybniku dwóch podobnych wła
mań. Pierwsze z nich miało miejsce w 
budynku gospodarczym przy ulicy Żor
skiej, skąd wykradziono pilarkę elek
tryczną, dwa silniki elektryczne, 35 me
trów kabla, w iertarkę marki “Bosch” 
oraz inne narzędzia za sumę 1500 zło
tych.
Natomiast przy ulicy Obywatelskiej, z 
hali firmy “TREXHALL” złodzieje tej 
samej nocy zabrali: 220 m kabla, kom
plet kluczy nasadowych, inne narzędzia 
oraz szlifierkę - również firmy “Bosch”. 
Jak widać “Bosch”, producent narzędzi 
elektrycznych, jest popularny również 
wśród złodziei.

Złapani u “Jacka”
W środę 14 czerwca br. o godz. 1.30 w 
nocy patrol policyjny złapał na gorącym 
uczynku dwóch nieletnich /15 i 16 lat/, 
którzy okradli bar “Jack” przy ulicy Gli
wickiej. Złodzieje weszli do baru przez 
wyrwane kraty i wybite okno. Policjanci 
pochwycili ich, kiedy do przyniesionych 
ze sobą worków ładowali butelki z wód
ką i papierosy.

Pobity rurką
Na komendę rybnickiej policji zgłosiła 
się osoba, która w poniedziałek 12 
czerwca została pobita przy ulicy Rudz
kiej metalową rurką. Poszkodowany pod 
własnym blokiem stracił ząb oraz uszko
dzono mu protezę zębową. Tylko straty

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

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

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

bezpłatnie porad

materialne oszacowano na 200 złotych.
Pechowy “Speedway”

We wtorek 13 czerwca br. nieznani 
sprawcy włamali się przez wyrwanie 
drzwi wejściowych do klubu nocnego 
“Speedway” przy ulicy Gliwickiej, skąd 
skradli alkohol, papierosy i 1100 zło
tych. Dwa dni później w godzinach 
przedpołudniowych również nieznani 
sprawcy włamali się do restauracji “Spe
edway” przy ulicy Gliwickiej. Złodzieje 
weszli do lokalu przez wypchnięcie 
drzwi balkonowych. Skradli 200 złotych 
gotówki i napoje wartości 300 złotych.

Nie wiedział co kradnie?
W nocy z 17 na 18 czerwca br. na tere
nie osiedla w Boguszowicach został 
skradziony samochód marki “Syrena” /!/ 
. Patrol policyjny szybko, bo już o godz. 
3.35 odnalazł zgubę. Policjanci zatrzy
mali w Jejkowicach pana G., który pchał 
drogą skradziony niedawno samochód. 
Sprawcę zatrzymano do wytrzeźwienia i 
wyjaśnienia. Choć mamy dopiero czer
wiec, tę kradzież można już chyba dzi
siaj uznać za najśmieszniejsze kryminal
ne wydarzenie 1995 roku.

Ogłoszenia drobne
SPRZEDAM  

POLONEZA CARO ’91 
GAZ-BENZYNA  

Rybnik,
ul. Świerklańska 88

*  *  *

SPRZEDAM TANIO 
ZAMRAŻARKĘ SZUFLADKOWĄ

Tel. 28 409 po 16.00
*  *  *

SPRZEDAM ORGANY CASIO 
CTK - 650 5 OKTAW

tel. 22-848
*  *  *

Rybnicka Izba 
Handlowo-Przemysłowa 

ZATRUDNI KSIĘGOWEGO, 
tel. 211-698

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

100,3 MHz

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

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

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

(0-36) 15-42-22

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 23 do 29 czerwca, Apteka, 
ul. Morcinka 14, Rybnik-Niewiadom, tel. 26-031

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 z ł ,
"Dziś fotografujesz - dziś masz zdjęcia"

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

Kto inny wybił szyby!
Jak już donosiliśmy w SP nr 13 w 

Chwałowicach młodociani sprawcy na
wybijali szyb za sumę 250 złotych. 
Sprawcami tego czynu nie byli jednak, 
jak sugerowaliśmy, uczniowie tej szko
ły, lecz inna przebywająca na terenie 
szkolnym młodzież. Za podejrzenia - 
przepraszamy.

“KOWBOJ” jest niewinny!
Opisywaliśmy w ubiegłym tygodniu 

pewną bójkę na “Wawoku” i niesłusznie 
rzuciliśmy podejrzenie, iż do incydentu 
tego doszło w barze “KOBWOJ”. Pobi
cie to miało miejsce obok baru i nie po
zostawało w najmniejszym związku ze 
wspomnianym lokalem. Właścicieli baru 
“KOWBOJ” bardzo przepraszamy 
za tę niezręczną omyłkę.

/szoł/

CENNIK OGŁOSZEŃ W "GAZECIE RYBNICKIEJ"

• 1 cm2 - 0,80 zł 
• 1 słow o - 0,50 zł . . . U  N A S

w artykułach sponsorowanych S Z Y B K O
• 1/4 strony - 90 zł 
• 1/2 strony - 160 zł
• 3/4 strony - 240 zł
• 1 strona - 300 zł

I TANIO

Środowa Giełda Cenowa
Mięso s c h a b

w o lo w e
e x tra

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

PIOTROW SKI 8 ,8 6 9 ,5 3 13,08 7,02
Jastef, Raciborska 22 8 ,7 0 8 ,0 0 — 6 ,7 0
TA R G 8 ,5 0  - 8 ,8 0 8 ,8 0 - 1 0 ,3 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 ,7 0 2 ,6 0 (hol.) 1,90 1,36

M ie jsk a  2 2 ,8 0 3 ,3 0 (pol.) 2,00 1,80

T A R G 2 ,6 0 - 3 ,0 0 2 ,2 0 - 2 ,4 0 8 - 10 (1p.) mł. 1,30-1,50

S p o ży w c ze 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 ,2 0 1,00

J a n  N o g a 2 2 7 g -  1,60 1,75 0 ,2 0 1,00

T A R G 2 2 7 g  - 1 ,50 1,65 0 ,1 4 - 0 ,2 0 0 ,8 3 - 0 ,9 7

W aluty 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 230,00\235,00 165,30\167,50 8,75\9,00 47,0048,70
Delikatesy, ul. Miejska 231,50\235,00 165,00\167,50 8 ,7 5 \9,00 46,5048,50
G allux , R y n e k 230,00\234,00 165,00\167,50 8,70\9,00 47,0048,50

8 GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

Vanessa RADIO
F U J I C O L O R



Siatkówka   Siatkówka   Siatkówka 
Sukcesy rybnickich siatkarzy Niezrzeszeni

pod siatkąD ziała jąca  od dw óch i pół roku 
sekcja siatkówki młodzieżowej za
czyna odnosić  znaczące  sukcesy. 
Niewątpliwie największym z nich jest 
zdobycie przez siatkarza RMKS-u Mar
ka Marchela tytułu Mistrza Polski 
w kategorii  ju n io ró w  młodszych. 
Stało się tak dzięki współpracy z KS 
Jastrzębie Borynia, który to zespół 
wzmocnił się siatkarzem z Rybnika / 
d o p u szcza ją  to przepisy  PZPS / i 
zdobył złoty medal. Marek ro zp o
czynając  sw oją  karierę  o 2-3 lata 
później niż  inni f ina liśc i ,  szybko 
odrobił zaległości i stał się rów no
rzędnym partnerem dla najlepszych 
w kraju. Natomiast młodsi siatkarze 
RMKS-u, Arkadiusz Terlecki, Prze
mysław Kaznocha, Wojtek Młynek i 
Dawid Więcek znaleźli się w kręgu 
zainteresowań trenerów reprezentacji

reprezentacji makroregionu. Jest to duży suk
ces szkoleniowców, którzy w opar
ciu o w spółpracę  z nauczyc ie lam i 
rybnickich szkół podstawowych po
trafili nauczyć m łodych ch łopców  
tak wiele.

K ierow nic tw o  sekcji s ia tków ki 
RMKS-u w dużym stopniu przywią
zuje wagę do popularyzacji siatków
ki. Już dzisiaj zapraszam y na cykl 
turniejów siatkówki plażowej, które 
odbywały się będą w każdą niedzielę 
w akacji  na kąp ie l isku  “ R u d a” . W 
ubiegłym roku w Turniejach o Grand 
Prix wzięło udział około 150 osób. 
O rganiza torem  T urn ie jó w  G rand 
Prix obok RMKS-u jest Urząd Miej
ski i MOSiR. Regulamin zawodów 
zostanie przedstawiony w następnym 
numerze “GR”.

Turniej "dwójek" i "trójek" siatkarskich
Z in ic ja tywy sekcji s ia tków ki 
RMKS-u odbył się w hali MOSiR-u 
w Rybniku Turniej Dwójek Siatkar
skich chłopców z klas VIII i m łod
szych podsumowujący roczny okres 
szkolenia na zajęciach SKS-ów.
W turnieju wzięło udział 60 chłop
ców z dziesięciu rybnickich podsta
wówek. Wspaniale zagrała dwójka z 
SP 12 z Zebrzydowic /”Naprzód Be
tlejem”/ Zdzisław Podleśny i Prze
mysław Kaznocha /opiekunem SKS 
w SP 12 jes t  Hanna Grabow ska/,  
która w finale pokonała zespół “Lu
d ożerców ” z SP 22 w N ied o b czy
cach, M arcina  R adlera i Rafała  
Orłowskiego, ćwiczących pod opieką

opieką trenera Karola Janaszewskiego.
Turniej stał na wysokim poziomie 

i przyniósł wiele emocji zaw odn i
kom i ich opiekunom.

*  *  *

Z organizow ano także Turniej 
T rójek  S ia tkarsk ich  dla ch łopców  
klas VI i młodszych. W zawodach 
wzięło udział 45 chłopców z siedmiu 
rybnickich podstawówek. Po zaciętej 
walce w finale zw ycięży ł zespół 
“Mazuno” z SP 15 w składzie: Ka
mil Łyczko, Mariusz Stój i Szymon  
Bujar, których opiekunem w SP 15 
jes t Adam Łyczko. Drugie miejsce 
zajął “Naprzód Betlejem ” z SP 12 
w składzie Bronisław Kłosek, M arian

Z udziałem siedmiu zespołów za
kończono w ubiegłą sobotę Turniej 
Piłki Siatkowej zespołów nie zrze
szonych w Polskim Związku Piłki 
Siatkowej.
Zwycięzcą turnieju zostało ogn i
sko TKKF-u kop. “Jankow ice” w 
Rybniku - Boguszowicach, a kolej
ne m iejsca  zdobyły  zespoły: “ Sex 
Boy P a l” - z łożony ze s tuden tów  
Centrum Kształcenia Inżynierskiego 
Poli technik i Śląskiej w Rybniku, 
“Stara Gwardia” z Rybnika oraz re
prezentacja  pracow ników  magazy
nów kop. “Jankowice” .

Puchar zwycięskiej drużynie wrę
czył przewodniczący Komisji Kultu
ry Fizycznej i Sportu Urzędu Miasta 
Lech Kowalski, zaś nagrody indy
widualne wiceprezesi TKKF Krysty
na Marszał oraz Marian Prachowski.

W imprezie zabrakło, niestety, ze
społów  ognisk  T K K F-u  z terenu 
miasta, a właśnie to one winne, zgo
dnie ze sw ą  nazwą, k rzew ić sport 
masowy wśród młodzieży.

W. W ILCZOK

Marian Podleśny i Szymon Jezusek.
Trzecie - zespół “KS Szmacianka” 
z SP 11 /opiekun G rzegorz H er
man/, a czwarte “Wisienki” z SP 18 
/opiekun Piotr Harc/.

Do dobrej gry mobilizował m ło
dych siatkarzy mistrz Polski ju n io
rów młodszych, zawodnik RMKS-u 
Marek Marchel, który wraz z kole
gami pełnił funkcję sędziego.

Zawody speedroweroweUdany sezon 
rybnickich 
koszykarzy

Koszykarze zakończyli rozgrywki 
sezonu 1994/95. Dla zespołów 
MKKS-u Rybnik miniony sezon na
leżał do udanych. Najlepiej wypadli 
najmłodsi, czyli “młodzicy” , którzy 
zajęli II miejsce na Śląsku, zaś dwóch 
wyróżniających się zawodników: Ł. 
Żyłę i D. Janiszewskiego powołano 
do kadry makroregionu.

Zespół “kadetów” /15-16 lat/ zajął 
ostatecznie dobre IV miejsce, co jest 
odzwierciedleniem jego umiejętności. 
Drużyna juniorów zajęła ostatecznie 
VI miejsce, zaś wyróżniającymi się za
wodnikami byli: P. Król, R. Strzebiń
czyk, M. Bober, J. Muras. Zespół se
niorów w klasie streetballowej zajął V 
miejsce i dostarczył kibicom koszy
kówki dużo emocji. Do najlepszych 
zawodników należeli: T. Grzybek, J. 
Marciniek, G. Borgul, A. Pierchała.

Obecnie działacze wraz ze szkole
niowcami przygotowują letnią akcję 
obozową, w której planowane jes t  
szkolenie około 50 chłopców. Klub w 
tym względzie liczy na pomoc instytu
cji, którym leży na sercu zdrowie na
szych dzieci.

W minionym sezonie klub był 
współorganizatorem kilkunastu maso
wych turniejów koszykówki dziecię
cej, które sponsorowało wiele rybnic
kich firm. W szczególności słowa 
podziękowania należą się: Sp-ce  
“Energoport” z Rydułtów, Hydro
tech SA, “ Klubowi Energetyka”, 
Hurtowniom “Arkas” i “Barbara”, 
sklepowi “ M arket”, firmie “Butimex

N a k o rc ie  t e n i so w y m  przy  ul. 
K ośc iuszk i w R ybniku odbyły  się 
n ie d a w n o  p o d w ó rk o w e  z aw o d y  
speed ro w ero w e . Tym now ym  te r
m inem o k reś la  się ja zd ę  row erem  
po żu ż lo w y m  p o d ło żu .  U d z ia ł  w 
zawodach wzięło 16 uczniów szkół

podstawowych, s tartu jących na ro
w erach  B M X  o ra z  s k ła d a k a c h .  
C a łą  imprezę zo rgan izow al i  k o le
dzy Tomek M acherzyński i Piotr  
Sobik. Dzięki zaangażow aniu  j e d
nego z ro d z icó w  im prezę  u a t r a k cyjnili

Butimex”.
Trzech wychowanków rybnickiego 

klubu znalazło się w kadrze młodzie
żowej Polski. Są  to: K. Korytek / 
” Stal” Bobrek - Bytom/, M. Fran
kowski /”Pogoń” Ruda Śl./ oraz 18- 
letni R. Ulrich /”Polonia” Przemyśl/.

Również 17-letni B. Kozieł udanie 
reprezentował barwy Polski w elimi
nacjach mistrzostw Europy juniorów.

uatrakcyjnili sw ą obecnością  p rzeds taw i
ciele R ybnickiego Klubu M o to ro
wego: k ierownik drużyny A leksan
der Pojda i kapitan  RKM -u E uge
niusz  T udzież . Nie zabrak ło  ró w
nież  p rz e d s ta w ic ie l i  ry b n ick ieg o  
S p eed w ay  Fan - C lu b u ,  k tó rz y

wraz z klubem ufundowali nagrody 
dla uczestn ików  zawodów.

Zawody zakończyły  się zw ycię
stwem M ich a ła  J a s tr z ę b sk ie g o  
p rzed L eszk iem  K a w u l ą i P io
trem Solarskim.

W biegu dodatkowym zwycięzcy 
spotkali się z żużlowcem E ugeniu
szem Tudzieżem , który tym razem 
sw o ją  “Jaw ę” zam ien ił  na sk łada
ka. Wszystkim uczestn ikom w spa
n ia ły  d o p in g  s tw o rz y l i  ro d z ic e  
oraz  ko leżank i i koledzy . Oto j e
den ze sposobów  na zbliżające się 
wakacje.

Jas.

Start do speedrowerowego wyścigu. Od lewej: M. Jastrzębski, gościnnie żuż
lowiec Eugeniusz Tudzież, L. Kawula i P. Solarski. Zdj.: sol

W minioną niedzielę rekordowa licz
ba widzów przybyła na stadion przy ul. 
Gliwickiej. Trybuny wypełnione były 
niemal po brzegi. Okazja była bowiem 
wyjątkowa - w meczu o mistrzostwo II 
ligi żużlowej spotkały się najbardziej 
utytułowane polskie kluby - RKM  
Rybnik podejmował “Unię” Leszno.

Niedzielnego występu rybniczanie 
nie mogą zaliczyć do udanych, przegra
li bowiem 34:56. Punkty dla RKM-u 
zdobyli: M. Dugard 15/2, 3, 2, 3, 3, 2/, 
A. Musiolik 0 /0, 0/, D. Fliegert 0 /0, 0, 
0/, K. Fliegert 4 /1, 0, 1, /, E. Tudzież 5 
/3, 0, 2, d, 0/, M. Węgrzyk 4 / l ,  1, 1, 1/, 
K. Mrowiec 2 / 1, u, 1 /, A. Skupień 4 /2, 
d, 2/.

Ozdobą tych zawodów były pojedyn
ki Martina Dugarda z Romanem  
Jankowskim. Zawodnicy ci spotkali 
się na torze czterokrotnie /Dugard star
tował również jako “rezerwa taktycz
na”/. Trzykrotnie zwyciężał kapitan le
szczyńskiej “Unii” , a raz Anglik. W 
każdym wyścigu z udziałem tych zna
komitych żużlowców emocji nie brako
wało. Reszta zawodników /z wyjątkiem 
Adama Łabędzkiego/ odbiegała pozio
mem od wspomnianej dwójki. Roman 
Jankowski pokazał żużlowej młodzie
ży, jak należy jeździć. Rywale mogli 
oglądać jedynie plecy leszczynianina.

Cieszyć się można jedynie z powrotu 
na tor /po kontuzjach/ Antoniego Sku
pienia i Krzysztofa Fliegerta. Żużlowcy 
ci pojechali bardzo ambitnie i zapre
zentowali dobrą formę. Nadal leczy się 
Paweł Sobczyk. Stan zdrowia tego 
młodego zawodnika ulega systema
tycznej poprawie i zdaniem lekarzy już 
wkrótce będzie on mógł przystąpić do 
ćwiczeń rehabilitacyjnych.

Mecz z “Unią” Leszno dostarczył 
również emocji pozasportowych. Gru
pa pseudokibiców, która zasiadła w IV 
sektorze rybnickiego stadionu, pokaza
ła się z najgorszej strony. Na początku 
meczu na tor rzucono petardy, a po 
drugim wyścigu rybniccy chuligani 
próbowali zaatakować kibiców z Leszna

Żużel

Leszna. Spowodowało to konieczność 
skierowania klubowych porządkowych 
z posterunków przy bramach wejścio
wych do powstrzymania rozwydrzonej 
młodzieży od przemieszczenia się w re
jon zajmowany przez kibiców przyje
zdnych. Szczupłość sił porządkowych 
spowodowała, że kibice, którzy spóźni
li się na zawody, mieli kłopoty z wej
ściem na stadion. Stadionowe służby 
spisały się dobrze i utrzymały porządek 
na zawodach do czasu przybycia 
wzmocnionych sił policyjnych. Dopie
ro wtedy ostudzono temperamenty 
pseudokibiców. Należy za to podzięko
wać klubowej służbie porządkowej, 
rybnickiej Straży Miejskiej oraz policji. 
Smutne jest, że młodzież nie potrafi we 
właściwy sposób zachować się na za
wodach żużlowych. Czyżby na torach 
żużlowych miało dojść do sytuacji zna
nych dotychczas tylko ze stadionów 
piłkarskich?

W najbliższą niedzielę, 25 czerwca, 
rybniczanie wyjeżdżają do Leszna na 
mecz rewanżowy z “Unią” . W zawo
dach tych nie będzie mógł wystartować 
Martin Dugard, gdyż gospodarze wy
znaczyli początek zawodów na godz. 
16.00, co uniemożliwia Anglikowi 
przyjazd na mecz. Samolot z Londynu 
ląduje bowiem na warszawskim Okęciu 
ok. godz. 13.00 i w tak krótkim czasie 
nie jest możliwe przetransportowanie 
Dugarda do Leszna. Trener Jerzy Gryt 
zapowiedział,  że w Lesznie drużyna 
RKM-u wystąpi w innym składzie niż 
w ostatnim meczu. Radykalne przeme
blowanie składu nie jest możliwe, gdyż 
ławka rybnickiego klubu nadal jest zbyt 
krótka.

P iotr Szweda

Najbliższe zawody 
w Rybniku odbędą się 

w niedzielę, 2 lipca 
o godz. 17.00. RKM 

spotka się wtedy 
z KKŻ Krosno.

M ł o d z i  n a  s t a r t
W o sta tn im  ty g o d n iu  roku  

szkolnego na kąpie l isku “ R u d a ” 
odbyły  się m in iig rzy sk a  szk o ln e  
szkól podstawow ych. W im prezie  
w z ię ły  u d z ia ł  w s z y s tk ie  p o d s t a
wówki - łącznie około 1200 dzieci. 
R y w a l iz o w a n o  m .in .  w b ie g a c h ,  
skokach w dal, rzucie p i łeczk ą  p a lantową

palantową, pchnięciu kulą, pływaniu, 
sza c h a c h ,  s i a tk ó w c e  p la ż o w e j .  
N ajliczn ie j  o b sad zo n ą  d y scy p l in ą  
była  p iłka  nożna  - zg łos iło  się do 
niej 24 z 35 rybnick ich  szkół. P o
m y ś lan o  tak że  o n a jm ło d s z y c h  - 
d la  klas 1-3 zo rg an izo w an o  gry i

zabaw y sp raw n o śc io w e  - różnego  
ro d za ju  w yśc ig i  g rupow e. Z a b ra
kło popularnej obecnie  koszyków
ki - C hcem y ro zw ijać  im prezę  p o
woli, tak  ja k  p ra w d ziw a  o lim piada  
- pow iedzia ł Arkadiusz Skowron,  
zajm ujący się sportem i k u ltu rą  fi
z y c z n ą  w U rz ę d z ie  M ia s ta .  - Co 

ro ku  b ę d z ie m y  d o
daw ać je d n ą  konku
ren c ję . W 1996  
ro ku  b ę d z ie  to k o
szyków ka  ”.

Igrzyska o tw orzył 
P re z y d e n t  M ia s ta  
J ó z e f  M ak o s z ,  a 
o rganizatorami było 
M ia s to  R y b n ik ,  
M ie jsk i  O ś ro d e k  
S p o r tu  i R e k re a c j i  
o raz  rybn ick ie  k lu
by sp o r to w e  z i n i
c ja ty w y  K o m is j i  
K ultu ry  Fizycznej i 
S p o r tu  R ad y  M i a
sta . Z w y c ię s k ie  
szkoły otrzymały 

w nagrodę sprzęt sportow y w ar to
ści 80 mln s tarych złotych. W szy
stk im  u czes tn ik o m  o rg an iza to rzy  
zapew nil i  p y szn ą  g rochów kę. Z a
p o m n ia n o  n ie s te ty  o n a p o ja c h ,  
k tórych w upalny dzień nie pow in
no było zabraknąć. /a/

Gry i zabawy dla dzieci: na drugim stanowisku drużyna 
z SP 22 podczas przygotowań do wyścigu z piłką lekar
ską. Zdj.: sol

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5 9

Powodów do radości brak
Żużel



Zdjęcie  FUJICOLOR, 
z albumu czytelników
Zapraszamy naszych Czytelników do wspólnego oglądania zdjęć. 
Wystarczy przyjść do redakcji z ciekawym zdjęciem, które po sko
piowaniu 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.

Pimpuś odpoczywa. Zdj.: J. Kaszkarot

Uwex-Art
Rybnik, ul. Miejska 11

Wśród
autorów

prawidłowych
rozwiązań

rozlosujemy
nagrodę

w wysokości 20 zł 
ufundowaną 
przez firmę 
Uwex-Art, 

zajmującą się 
m.in. dystrybucją 

wyposażenia 
łazienek

Pod znakami zodiaku
BARAN - 21.03. - 20.04. - Przed Tobą perspektywa przeżycia naprawdę jedynej 
w swoim rodzaju przygody. Będzie się to łączyć z niewielkim ryzykiem, nie rezy
gnuj jednak, bo drugi raz taka szansa się nie powtórzy.
BYK - 21.04.- 20.05. - Przeżyjesz rozterki w sprawach uczuciowych, a błędna de
cyzja może spowodować rozstanie. Jeżeli jednak usprawnisz działanie, stres mi
nie. Pożądany optymizm!
BLIŹNIĘTA - 21.05. - 21.06. - Kolejny raz ryzykujesz rzucając się bez zahamo
wań w nowe doświadczenia. Tym razem przedsięwzięcie może się nie udać, ale je s t 
jeszcze czas, by wszystko przemyśleć i ... wycofać się.
RAK - 22.06. - 22.07. - Twój partner chce Ci sprawić niespodziankę, nie daj więc 
po sobie poznać, że się czegoś domyślasz. Może trzeba będzie podjąć bardzo waż
ną decyzję, przygotuj się na to...
LEW - 23.07. - 23.08. - Ktoś źle Ci życzy, co jednak obróci się przeciwko tej oso
bie. Bądź wspaniałomyślny i nie dokładaj leżącemu, a poprawisz swoją pozycję w 
środowisku.
PANNA - 24.08. - 22.09. - Nie daj się namówić na zmiany, kontynuuj raczej linię, 
którą wytyczyłeś wspólnie z  przyjaciółmi. Warunkiem powodzenia je s t konsekwen
cja i ścisłe trzymanie się planu. Nie obawiaj się jednak dopuścić do spółki kogoś, 
kto bardzo tego chce, i może być pomocny.
WAGA - 23.09. - 23.10. - Jesteś ju ż  zahartowany w sporach ze znanym Ci gre
mium, nie daj się więc zaskoczyć nowymi, niedorzecznymi argumentami. Twój 
spokój może tu dużo pomóc.
SKORPION - 24.10. - 22.11. - Zbytnio ufasz intuicji, tym razem zawierz jednak  
ludziom, którzy uważają, że sprawa wygląda podejrzanie. Jesteś przeciążony pra
cą i zbytnio eksploatujesz swój organizm, odpuść więc ten interes.
STRZELEC - 23.11 - 21.12. - Zadziwisz przełożonych pomysłem, który od daw
na chodził Ci po głowie. Zracjonalizuje on Twój dział w pracy, a korzyści, które 
dzięki niemu będzie miała firma, staną się także Twoim udziałem. 
KOZIOROŻEC - 22.12. - 20.01. - Nie musisz się obawiać, że Twój projekt nie 
będzie bezpieczny w rękach wykonawców. Są bardzo lojalni i liczą, że w odpowie
dnim momencie zostaną za to wynagrodzeni...
WODNIK - 21.01. - 19.03. - Przetrzymaj potrzebę zmiany sposobu załatwiania 
pewnych spraw i pozostań przy starych, wypróbowanych. Jeszcze nie nadszedł 
czas, choć możesz ju ż  zacząć zbierać do tego siły i szukać sojuszników.

RYBY - 20.02. - 20.03. - To może być ważny tydzień, o ile wyłowisz z tłumu oso
bę, która go takim uczyni. Wprowadzi ona do Twoich działań element dynamizujący
dynamizujący, którego czasem Ci brakuje...

I  dusza i ciało  F atałachy z naszej szafy
Wszystko co niedopowiedziane lub 

nieodkryte do końca bardziej fascy
nuje, pobudza w yobra
źnię. Zdanie  to pasuje  
jednakowo i do kobiecej 
duszy, co po tw ierdzają  
poeci, i do kobiecego 
ciała, o czym przekonu
j ą  nas dyktatorzy mody.
Jeżeli zaś w jednej ko
biecie tajemnicze będą i 
dusza i ciało - to klękaj
cie narody! Nie będzie
my zdradzać jak  fascy
nować otoczen ie  ta je
mniczością osobowości, 
możemy jednak  odkryć 
jak  zakryć ciało, by 
można się było jedynie 
domyślić jego kształtu. S łużą temu 
mianowicie prześwitujące i przezroczyste

przezroczyste materie ciągle modne od kilku 
sezonów. Mogą z nich być i sukienki 

- bardzo modnie je s t  
włożyć 2 p rzezroczyste  
je d n a  na d ru g ą  tak, by 
nie były równej długości, 
albo bluzki - jedna więk
sza na d ru g ą  m nie jszą , 
albo jedna na gołe ciało, 
choć to ju ż  bardzo p ro
wokujące. Dobrze wyglą
dają 2 bluzki lub sukien
ki typu halka i nie trzeba 
się martwić, że mamy aż 
4 ramiączka. Tak właśnie 
ma być, bo to odprysk 
stylu b ie l iźn ia rsk iego .  
Jest to też jeden  ze spo
sobów na ciągle noszoną

modę warstwową.
W różka

Poziomo: A/ przypalony zapach, B/ oświetlenie świętego,  
Cl spec, który postawi piec, D/ skrzynka, a w niej roślin
ka /w inspektoracie/ ,  E/ wodna lub zakochana, F/ część  
ręki z p iw ia rn ią ,  G/ w p ia sk o w n icy  i w szk ie lec ie ,  H /  
czasem  w p a d n ie  w sieć,  I / rzeka z w iep rzem , J/ opał / 
dużo lepszy niż miał/
Pionowo: 1/ dwie ćw iartk i 2/ czasem i pstrąga w yciąga  
3/ niejeden w lamusie, 4/państw o jak potrawy, 5/ po w y
strzale  z pisto letu , 6/ m oneta, która w róciła  do łask, 7/ 
najszybciej budowany budynek, 8/ niejeden w paczce, 9/ 
skrawek tajemnicy, 10/ dziadek wśród polskich drzew  
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie po  
uporządkowaniu liter wg szyfru: B-6, J-8, A-4, C-1, H-8, 
D-5, F-10, H-10„ A -1, G-5,F-9, B-8,J-10, J-7, J -1, C-4, 
B-7„ A-2, I -2, D-4,J-8,E-8,F-9,F-1,C-4,H -1  
Na rozw iązanie  wraz z kuponem czekam y 10 dni od daty 
u k azan ia  się n um eru .  R o z w ią z a n ia  p ro s im y  p rze s łać  na 
kartkach pocztow ych  na nasz adres ,  lub w rzucać  do n a
szej “żółtej skrzynki”  /Kościuszki 54 lub K orfantego 3/ . 
Nagrodę za rozw iązan ie  k rzyżów ki nr 22 z hasłem “ Kto 
ma ideę temu sum ienie n iep otrzeb n e” otrzymuje: Michał  
MAŃKA, ul. Frontowa 4, 44-273 R ybnik-N iew iadom .

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

5 minut 
łamania głowy

Ilustracje różnią się w 8 miejscach. Znajdź różnice.
Wśród czytelników, którzy w ciągu 10 dni od daty ukazania się numeru nadeślą prawidło
we rozwiązanie łamigłówki, wylosowana zostanie nagroda o wartości 20 zł, której sponso
rem jest Pracownia Reklamy i Grafiki Użytkowej emArt w Rybniku, ul. Byłych Więźniów 
Politycznych, tel. 217-98.
Za rozwiązanie łamigłówki z nr 22 nagrodę otrzymuje: Ewa GATNAR, ul. Rydułtowska 44, 
44-314 Wodzisław - Reden

Mea
culpa!!

Rok szkolny przelecioł, jak  biczy
skym strzelol. Pod koniec musiołech 
fe s t przysiednąć fołdów, bo boło 
bremslich. Jakbych boł sie choć poła 
tela uczoł przedtym , to miołbych 
świadectwo terozki ja k  ta lala. L i
chutke bydom latośne nołty, som żech 
sie to przesm oloł. Sy mje je s t taki 
piernik, dycko ja k  dostana take po
psznione świadectwo, to godom mea 
culpa, mea maxima culpa, ale w no
wym roku szkolnym sie poprawia i 
nołty muszom być kyns lepsze /godka 
szmatka, a łobiecki pod kecki/. Choć 
mom wiele chyńci, zacznie sie potym  
juzaś ta sama lajera. Kej słońce świy
ci, jest za ciepło i nic niy włazi do pa
licy, kej dyszcz padze, jest żech zgniy
ły i chyto spanie. W zimie jest za zim
no, żeby siedzieć ani gipsfigura nad 
heftami. Spadnie trocha wiyncyj śnie
gu, to trza gibko pojeździć na na
rtach, bo jutro może ju ż stajać. I tak 
na łokrongło, a w czerwcu ju zaś  
Francka brennt /Francka poli sie/, 
tak jak latoś.
Cołki moj miołech praktyka i żech fli
zy fugowoł. Jeszcze dzisiok mom pal

ce połobdziyrane. Kożdy dziyń bołech 
taki urobiony, żech ani kiszki niy 
umioł pogryźć i książki mi wcale niy 
boły w głowie. Poła tego, coch przed
tym wbijoł do głowy, cołkim mi wylu
f towało.

Marek Mateja jest isto niy lepi łody 
mje dran, choć mo wszechstronne in
teresa. Jest wielim melomanym, 
uczyć sie umi ino przy muzykowym 
larmie. Im wiynkszy butel, tym pryn
dzyj wchodzi mu wszystko do głowy, 
pado. Jeździł tyż bele kaj na koncerty 
tych fest szarpioncych za druty. Roz 
pojechoł do Katowic, ale na koncer
cie wcale niy boł. Jak skini dojrzeli 
łod niego fryzura, to zaczli go gonić, 
a łon wyrwoł do cuga nazod, aż sie za 
nim kurzyło. Myślołech, ie  mu sie po 
tym razie ju ż koncertów łodechciało. 
Piernik jednak zmiynioł ino fryzura i 
juzaś pojechoł z chopcami na koncert 
do Brna. Jak sie chwoloł, boło tam 
pierzynym fajnie. Wrzeszczeli i pogo
wali cołko noc i skuli tego długo je
szcze boł zachrapuciały, urobiony i 
kości niy umioł pozbiyrać. Jest tyż pa
cyfistom, ale wcale mu niy wadzi ja
kla - panterka, w keryj paraduje. No
leży  tyż do Frontu Wyzwolynia Zwie
rząt. Fort rozdowo ulotki na tyn ty
mat, a mo ich w doma pełno. Wcale 
niy pyrtnie mięsa na łobiod, bo jest 
zawziyntym łobrońcom kożdyj gadzi
ny. Jo to łostatni tyż pochwolom, ale 
jak żech mu roz padoł, że przeca nosi 
na szłapach wysoke szczewiki skórza
ne, na kere trza boło skóra chneda z 
pół świni zedrzyć, to sie zrobioł czer
wony na gymbie ani wnerwiony pul
tok i bołbych nachytoł.

Teroz łoba godomy mea culpa, bijy
my sie w klata i ze strachym czekomy 
na świadectwa. Do gulika je  niy 
wciepnymy, ja k  my to roz za bajtli 
zrobiyli, ale chwolić niy bydzie sie tyż 
czym. Jednak łod września zabierymy 
sie faronym do nauki, bez błoznów! 
Czy nom sie udo, łoboczymy. Jednego 
my som jednak sicher, że my som z 
krwi i kości echt Poloki, bo przeca  
kożdy Polok jest mądry dzieprym po 
szkodzie.

Edek
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