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Wokół "Makro"
W liście skierowanym do prezydentów sześciu okolicznych 

miast Komitet Grupy Inicjatywnej Handlowców Przeciwnej 
Budowie “Makro, Cash and Carry, przedstawia apokaliptycz
ną wręcz wizję przyszłości, gdyby na terenie Rybnika miała 
powstać hurtownia tej holenderskiej firmy.

nego w ręczyli prezydentow i Józefo- m iasta je że li  chodzi o "M akro" je s t

A więc padnie wiele okolicznych hur
towni i sklepów, pozostawiając po so
bie zdewastowane pustostany i wielu 
ludzi bez pracy. Zachwiany zostanie 
system komunikacyjny i ekologiczny, 
nastąpi drenaż polskiej ludności, spa
dek wpływów z podatków.

Będący rep rezen tac ją250 podm io
tów gospodarczych komitet przedsta
wia argumenty znane już  kilku innych 
przypadków torpedow ania holender
skiej inwestycji m.in. w G liw icach. 
Szczególnym powodem niechęci w ła
ścicieli hurtowni do “M akro” są, we
dług nich, nieczyste zasady gry tej 
firmy, a więc sprzedaż detaliczna pod 
osłoną hurtowej, praktyki m onopoli
styczne w stosunku do rodzim ych 
producentów i handlowców, a także 
wejście w “oczyszczony” ju ż  przez 
nich rynek. Po spotkaniu, na którym 
przedstawiciele komitetu protestacyj-

Realizacja umowy ma za zadanie uła
twienie wzajemnych kontaktów między 
mieszkańcami terenów przygranicznych, 
a także rozwój wzajemnej współpracy na 
tych terenach.

Do przekroczenia granicy wszystkie 
osoby zameldowane na pobyt stały lub 
czasowy w miejscowościach pasa małe
go ruchu granicznego upoważniają do
wody osobiste, paszporty oraz wkład
ki podróżne do dowodów osobistych,

Edith Piaf, genialna francuska pie
śniarka fascynowała swoich wielbi

cieli, zaś jej życie od dawna było inspi
racją dla innych artystów - pisarzy, fil
mowców, twórców teatralnych. Nic więc 
dziwnego, że stało się też kanwą musi
calu “P iaf’ autorstwa Pam Gems. Jego 
premiera odbyła się w 1980 roku w Royal 
Shakespeare Company i jest grany do dziś 
na Broadwayu i innych prestiżowych sce
nach całego świata.

Polską realizację spektaklu będziemy 
mogli podziwiać w Teatrze Ziemi Rybnic
kiej w jutrzejszą sobotę. W roli tytułowej 
wystąpi Agnieszka Matysiak,która za kre

wi Makoszowi list z prośbą o niewy- 
rażanie zgody na lokalizację “Makro” 
na terenie gminy Rybnik, na pytanie 
jakie jest stanowisko miasta w tej spra
wie, prezydent powiedział:
- W iększość m ieszkańców jest, ja k  
myślę, za  powstaniem  na naszym te
renie dużego supermarketu, gdzie  
się będzie tanio i dobrze kupow a
ło. N a tom iast stanow isko  w ładz

wydawane zgodnie z wewnętrznymi 
przepisami prawnymi każdej z umawia
jących się stron. Osoby te mogąprzeby- 
wać w pasie małego ruchu granicznego 
każdorazowo w okresie do 7 dni. W ra
mach małego ruchu granicznego przewóz i 
wywóz towarów o charakterze handlowym 
jest niedozwolony, a przekraczające gra
nicę osoby m ogą bez zezw olenia, cła 
i innych opłat przyw ozić i wywozić 

c.d. na stronie 2

ację tę otrzymała pierwszą nagrodę na fe
stiwalu w Kaliszu w 1994 roku, a w swoim 
dorobku ma kilka jeszcze znakomitych ról 
musicalowych i nagród za interpretację pio
senki aktorskiej. Musical jest wzbogacony 
piosenkami z repertuaru Edith Piaf, Marle
ny Dietrich, Charlesa Aznavoura i Ivesa 
Montanda. Inscenizację przygotował Jan 
Szurmiej, na którego koncie znajdują się 
m.in. takie spektakle jak "Skrzypek na da
chu”, "Kabaret” czy "Ania z Zielonego 
Wzgórza”. Warto obejrzeć to u...wzrusza

jące widowisko opowiadające o fenomenie 
XX wiekujakim była Edith P ia f’ - czytamy 
w programie.

otwarte. Ja  rozumiem  pro testu ją 
cych, ale uważam, że wiele rzeczy  
bierze się  z  n iedoinform ow ania i 
n o rm a lnego , lu d zk ie g o  s tra ch u  
p rze d  czym ś nowym.

Jako  p re zyd e n t m uszę je d n a k  
strzec  in teresów  w iększości m ie
szkańców  m iasta, a nie tylko j e d 
n e j g ru p y  ja k ą  są  h u rto w n icy . 
Wiem, że  ludzie w olą  robić zaku

p y  w dużych halach, gdzie można  
c.d. na stronie 2

W izyta konsula 
Republiki 
Czeskiej 

w Rybniku
W ub. środę przebywał w Rybniku 

Konsul Generalny Republiki Czeskiej w 
Katowicach Josef Byrtus. Wizyta zwią
zana była z zamiarem zaprezentowania 
w naszym mieście wystawy poświęconej 
Janowi Sarkandrowi, którą z okazji jego 
kanonizacji zorganizowano w czeskim 
Ołomuńcu. Była to pierwsza oficjalna wi
zyta przedstawiciela czeskiej dyploma
cji w Rybniku. Gość w towarzystwie wi
ceprezydenta Jerzego Koguta zwiedził 
ekspozycję w Muzeum. Ir/

EKO - Rybnik '96
Koło Rybnickie Polskiego Klubu 

Ekologicznego organizuje konkurs wie
dzy ekologicznej z okazji Dnia Ziemi, 
który tradycyjnie obchodzimy 22 kwiet
nia. W spółorganizatorami są również 
Wydział Ochrony Środowiska UM, 
Miejski Zarząd Szkół i Przedszkoli, 
a sponsorem  Gminny Fundusz 
Ochrony Środowiska. W konkursie 
mogą wziąć udział uczniowie klas siód
mych i ósmych szkół podstawowych, a 
rywalizacja odbywać się będzie w trzech 
etapach - międzyszkolnym, półfinało
wym i finałowym. Pierwszy w formie 
testu, drugi - prac pisemnych i trzeci - 
odpowiedzi ustnych.

Konkurs rozpoczyna się 18 marca, 
a zakończy go finał, który rozegrany 
zostanie 22 kwietnia w Teatrze Zie
mi Rybnickiej.

Organizatorzy przewidują liczne na
grody dla uczestników, a dla zwycięz
cy konkursu - rower górski. /a/

Teatr Ziemi Rybnickiej
światowej sławy m usical oparły na życiu 

gwiazdy francuskiej piosenki
“ PT  AT?” r i i i r

Sobota 16 marca, godz. 18.00

M ały ruch graniczny
Zgodnie z podpisaną niedawno umową między Rzecz

pospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ru
chu granicznym, Rybnik stał się jedną ze 116 gmin połu
dniowej Polski wchodzących w obszar pasa tego ruchu.

Rewelacja m iesiąca

M u sica l “ P ia f  ”

D aria z dyplom em  i sm oczycą M atyldą, m askotką  radia R M F  F M  
będącą je d n ą  z nagród

N

Recytacja i... ślimaki
Daria Ciesielska jest uczennicą klasy VI Szkoły Pod

stawowej nr 6 w  Rybniku. Od pięciu lat bierze udział w 
konkursach recytatorskich, zdobywając na różnych szcze
blach nagrody i wyróżnienia. W  tegorocznych elim ina
cjach miejskich do W ojewódzkiego Konkursu Recytator
skiego Daria za zakwalifikowanie się do konkursu rejo
nowego otrzymała wyróżnienie "S", dyplom oraz nagrodę 
w  postaci... wywiadu w  naszej gazecie.

Daria przybyła do redakcji z opieku
nem koła recytatorskiego w Ognisku 
Pracy Pozaszkolnej nr 2 w Niedobczy- 
cach Markiem Lipińskim. Jest on dy
rektorem Szkoły Podstawowej nr 33, w 
swojej szkole nie znalazł jednak zain
teresowanych sztuką recytacji. W tym 
roku decyzją Miejskiego Zespołu Szkół 
i Przedszkoli OPP rozszerzyły swoją 
działalność, dzięki czemu młodzież ze 
szkół nie objętych dotąd ich wpływem, 
może w nich rozwijać swoje uzdolnie
nia. Są wśród nich recytatorzy z SP 6.

Daria w aksamitnej sukience z białym 
kołnierzem z pow agą odpowiada na 
nasze pytania:
-  Dario, masz dopiero 12 lat i kilku
letnie już doświadczenia na scenie jako 
recytatorka. Jak to się wszystko zaczę
ło?
- Miałam wtedy 8 lat i byłam w II kla

sie. Moja wychowawczyni, pani Roma
na Szruba - zachęciła mnie do wzięcia 
udziału w konkursie recytatorskim. Był 
to pierwszy, pow ażny, bo oceniany 
występ. Przygotowałam wiersz “Hipo
potam”. Od tego czasu biorę udział w 
wielu konkursach, choć już wcześniej 
też mówiłam wiersze, ale tylko okazjo
nalnie, w czasie różnych akademii. W 
szkole recytatorskie umiejętności do
skonaliłam również pod okiem pani 
Ewy Krentusz i Stefanii Kempny.
-  Czy starcza Ci czasu jeszcze na coś 
innego poza przygotowywaniem się do 
konkursów?
- Oczywiście. Praca nad interpretacją 
wiersza wzbogaca mnie w ogóle, dlate
go nie mam kłopotów z nauką. Uczę się 
dodatkowo angielskiego, bardzo lubię

c.d. na stronie 3

Miesięczny
ZA PARMO!

Wydrukowany obok kupon może być 
szansą na darmowy bilet miesięczny 
komunikacji miejskiej na terenie Ryb
nika. Wystarczy go wyciąć i razem z ku
ponami drukowanymi w grudniowych 
numerach "GR" nakleić na kartkę po
cztową i wysłać na adres naszej redakcji' 
lub wrzucić do “żółtych skrzynek” w 
terminie do 10 kwietnia.

Kartki w ezm ą udział w losowaniu,

a nagrodą będzie DARMOWY BILET 
MIESIĘCZNY KOMUNIKACJI 
MIEJSKIEJ NA TERENIE RYBNI
KA NA MAJ 1996 R.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Miasta informuje
______________________________________J

Zarząd Miasta Rybnika ogłasza
PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMO
ŚCI POŁOŻONEJ W RYBNIKU PRZY UL. ŚW. JADWIGI 13 STANO

WIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY 3/4 NIERUCHOMOŚCI
Nieruchomość zabudowana w Rybniku przy ul. Św. Jadwigi oznaczona parcelą 

nr 1573/223 na k.m 1 obręb Smolna zapisana w KW 36444 będąca własnością 
Gminy Miasta Rybnika w 3/4 części o pow. 625 m kw.

Cena wywoławcza gruntu i składnika budowlanego 3/4 w/w nieruchomości 
wynosi: 19.104,00 zł

W/w nieruchomość obciążona jest prawem określonym w dz. III wyżej podanego 
numeru Ks. wieczystej.

Do przetargu mogą przystąpić:
dotychczasowi najemcy, stępni, wstępni, pełnoletnie rodzeństwo oraz osoba pozosta
jąca faktycznie we wspólnym pożyciu małżeńskim z najemcąstale do dnia przetargu. 
Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Lokalowego Urzędu Miasta 
teł. 24-168

Przystępując do przetargu zobowiązani są wnieść vadium w wys. 10 procent ceny 
wywoławczej które należy wpłacić najpóźniej do dnia przetargu do godz. 9.30 w 
kasie tut. Urzędu Miasta przy ul. Chrobrego 2.
Dodatkowo należy wpłacić koszt organizacyjny w wys. 15,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 26.03.1996 r. o godz. 11.00 na I-piętrze sała nr 37 
w budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2 .
W przypadku wygrania przetargu vadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieru
chomości.
Vadium przepada w przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego.

Uczestnik przetargu winien zapoznać się z regulaminem przetargu który jest do 
wglądu w Wydziale Lokalowym Urzędu Miasta Rybnika przy ul. 3-Maja 12. Za
strzegamy sobie prawo odstąpienia w każdej chwili od przetargu bez podania przyczyny.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Rybniku-Kamieniu ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ PUNKTÓW 
GASTRONOMICZNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE KĄPIE

LISKA KAMIEŃ, KĄPIELISKA “RUDA” I OŚRODKA “BUSHIDO”
Charakterystyka obiektów:
1. Kiosk “Zacisze” - na terenie kąpieliska Kamień, o łącznej pow. 100 m2, stawka 
wywoławcza 470,00 zł miesięcznie + 22 proc. VAT
2. Kiosk “Pod Muszlą” - na terenie kąpieliska Kamień, składający się z dwóch 
pomieszczeń o łącznej pow. 14 m2, stawka wywoławcza 220,00 zł miesięcznie + 
22 proc.VAT
3. Kiosk “Bratek” - na terenie kąpieliska Kamień, składający się z dwóch pomie
szczeń o łącznej pow. 40 m2, stawka wywoławcza 240,00 zł miesięcznie + 22 
proc. VAT
4. Pomieszczenie pod restauracją “Relaks” nr 1 - na terenie kąpieliska Kamień o 
pow. 20 m2, stawka wywoławcza 170,00 zl miesięcznie + 22 proc.VAT
5. Pomieszczenie pod restauracją “Relaks” nr 2 - na terenie kąpieliska Kamień o 
pow. 20 m2, stawka wywoławcza 170,00 zł miesięcznie + 22 proc.VAT
6. Restauracja “Relaks” na terenie kąpieliska Kamień, budynek podpiwniczony, 
piętrowy z dużymi salami konsumpcyjnymi, zapleczem kuchennym. Budynek 
wymaga remontu, istnieje możliwość dzierżawy całorocznej. Stawka wywoławcza 
1000,00 zł miesięcznie + 22 proc.VAT
7. Kawiarnia “Stadion” - na terenie kąpieliska Kamień. Składa się z sali konsump
cyjnej, zaplecza kuchennego, magazynku, piwnicy, o łącznej pow. 100 m2. Staw
ka wywoławcza 500,00 zł miesięcznie + 22 proc.VAT
8. Bar “Krokus” - na terenie kąpieliska “Ruda” w Rybniku składający się z sali 
konsumpcyjnej i zaplecza kuchennego o łącznej pow. 100 m2. Stawka wywoław
cza 2000,00 zł miesięcznie + 22 proc.VAT
9. Kawiarnia “Bushido” - na terenie Ośrodka Rehabilitacyjnego “Bushido”w Ryb
niku, ul.Floriańska 1. Składająca się z sali konsumpcyjnej, zaplecza kuchennego i 
magazynowego. Łączna pow. 86 m2. Cena wywoławcza 450,00 zł miesięcznie + 
22 proc.VAT

Do udziału w przetargu upoważnia wpłata wadium w kwocie 2.000 zł i opłaty 
przetargowej w kwocie 15,00 zł. Wadium i opłatę przetargową należy wpłacać do 
godz. 9.30 w dniu przetargu.

Osobie przegrywającej przetarg wadium zostanie zwrócone. Osobie wygrywającej 
zostanie zaliczone w poczet czynszu.

Przetarg odbędzie się 26 marca 1996 r. o godz. 10.00 w sali Klubowej Hotelu 
“Olimpia” w Kamieniu, ul.Hotelowa 12.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr teł. 22-140 wew. 351 od poniedział
ku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00.

Obiekty można oglądać w dniu 19.03.1996 r. w godz. od 10.00 do 11.00

Zwierzęta powinny być zarejestrowane, 
specjalnie oznakowane w sposób umoż
liwiający ich identyfikację.

Każda ze stron, które podpisały umo
wę o małym ruchu granicznym może cza
sowo zawiesić w całości lub częściowo 
wykonywanie postanowień umowy, a to 
ze względu na zagrożenie bezpieczeń
stwa lub porządku publicznego, z powo
du klęsk żywiołowych lub zagrożeń sa
nitarno - epidemiologicznych. Umawia
jące się państwa muszą o tym zawiado
mić nie później niż na 24 godziny przed 
planowanym zawieszeniem.

Umowa nie doty czy osób zameldo
wanych wprawdzie na obszarze pasa ma
łego ruchu granicznego, ale wykonują
cych pracę zarobkową na terenie dru
giego państwa.

Wyłącznie dla małego ruchu granicz
nego przeznaczono 36 przejść. Więk-

M ały ruch  
graniczny

c.d. ze strony 1
rzeczy osobistego użytku potrzebne w cza
sie podróży i pobytu, a także przedmioty 
służące do ozdoby i utrzymania grobów-
oraz pomników znajdujących się w pasie 
małego ruchu granicznego.

Mały ruch graniczny będzie również 
ułatwieniem dla uprawnionych osób, 
które prowadzą w pasie małego ruchu 
po drugiej stronie granicy gospodarstwa 
rolne. Będą one mogły bez opłat celnych 
i specjalnych zezwoleń przewozić po
trzebne produkty i narzędzia, a także 
przeprowadzać zwierzęta pociągowe i 
gospodarskie oraz maszyny rolnicze pod 
warunkiem ich powrotnego wyjścia.

Zarząd Miasta informuje
____________ ____________________________________________ /

ZARZĄD MIASTA RYBNIKA

poszukuje kandydata na stanowisko

dyrektora
Rybnickiego Centrum Kultury

Wymagane: wykształcenie wyższe oraz doświadczenie w organi
zowaniu imprez artystycznych, kultura osobista i umiejętności 
menadżerskie.

Oferty zawierające: życiorys, opis pracy zawodowej i dokumenty 
poświadczające posiadane kwalifikacje należy składać w Dziale 
Kadr Urzędu Miasta, ul. Chrobrego 2, pokój nr 58 /II piętro/.

Z m iany na 
liniach 587 i 589
Służba Transportu Zbiorowego infor
muje o:
- wprowadzeniu zmiany na linii 587, 
umożliwiając tym dojazd z Boguszo
wie do przystanków: Rybnik Sąd i 
Rybnik Zebrzydowicka /Findera/
- od 1 kwietnia br. zostanie wprow a
dzona zmiana trasy linii 589. Od 
Dworca KM na Nowinach do - 
Chwałowic Pętli autobus będzie kur
sował następującą trasą: Nowiny Dw. 
KM - Nowiny Budowlanych Wandy
- Nowiny Chabrowa - Rybnik Rey
monta - Rybnik Franciszkanie - Ryb
nik Sąd - Rybnik Policja - Rybnik 
Park - KWK Chwałowice - Chwało
wice I - Chwałowice Pętla
Trasa powrotna będzie taka sama.
- w związku z przystąpieniem do opra
cowania rozkładu jazdy na okres komu
nikacyjny 1996/1997 prosimy o skła
danie opinii i wniosków dotyczących 
zmian kursowania autobusów w ter
minie do 5 kwietnia 1996 roku.

Kiermasz
kwiatowy

W sobotę i niedzielę 16 i 17 marca 
od godziny 9.00 do 18.00 w Zespole 
Szkół Mechaniczno-Elektrycznych 
odbędzie się Wielki Kiermasz Kwia- 
towo-Ogrodowy, zorganizowany  
przez Firmę Handlowo-Usługową 
EDPOL z Gorlic.

Organizatorzy umożliwiają sprzedaż 
różnych gatunków  roślin doniczko
wych, nawozów, ziemi, odżywek, drze
wek i krzewów iglastych, liściastych i 
ozdobnych, cebul i nasion kwiatów i 
warzyw, a także ceramiki i doniczek.

Dzięki możliwości zakupu od samych 
producentów, będzie można u nich rów
nież zasięgnąć rady co do pielęgnacji i 
hodowli roślin. /a/

szość z nich jest czynna od godz. 6.00 
do 22.00, tylko dwa całą dobę, w tym 
jedno z najbliższych Rybnika przejść - 
Gołkowice - Zavada. Wszystkie można 
przekroczyć pieszo, transportem rolni
czym, większość motorowerami i moto
cyklami, kilka tylko samochodami, co 
uzależnione jest niewątpliwie od stanu 
drogi.

W wykazie gmin wchodzących w ob
szar pasa małego ruchu znalazły się m.in. 
miejscowości turystyczne, jak Istebna, 
Rajcza, W isła, Szczyrk, Brenna, 
Ustroń w Beskidach - uzdrowiska Lą
dek - Zdrój, Polanica, Duszniki czy 
Kudowa w Sudetach, a także Bielsko- 
Biała, Zebrzydowice, Jastrzębie Zdrój, 
Żory, Świerklany, Wodzisław SI., 
Pszów, Rydułtowy, Racibórz, Lyski, 
Pietrowice Wielkie, Krzyżanowice, 
Lubomia. /r/

P obór ’96
W ubieg ły  p ią tek  w U rzędzie  R e

jo n o w y m  w R y b n ik u  o d b y ło  się 
spo tkanie  p rzew odn iczących  Rejo
now ych  K o m isji P ob orow ych  
o raz  Rejonowych Komisji Lekar
skich d zia ła jących  na teren ie  m ia
sta R ybnika pod p rzew odnictw em  
Prezydenta  M iasta  Józefa M ako
sza, kierow nika  U rzędu R ejonow e
go Tadeusza Pruszkowskiego oraz 
W ojskow ego K om endanta  U zupeł
n ień w R ybniku płk dypl. Andrze
ja D ula, na k tó ry m  o m ó w io n o  
przygotow anie o raz spraw y o rgan i
zacyjne zw iązane z p rzep ro w ad ze
niem  poboru  w 1996 roku.

Rejonowa Komisja Poborowa Nr 1 i 
Rejonowa Komisja Lekarska Nr 1 prze
prowadzą pobór dla osób stale zamie
szkałych lub przebywających czasowo 
ponad 2 miesiące na terenie miasta Żory, 
miasta i gminy Czerwionka-Leszczyny 
oraz gmin: Gaszowice, Jejkowice, Kor- 
nowac, Lyski, Świerklany w okresie od 
dnia 18 marca do 21 maja br.

N atom iast d la poborow ych z te 
renu m iasta  R ybnika pobór p rze 
prow adzi R ejonow a K om isja Pobo
row a N r 2 i R ejonow a K om isja  L e
karska N r 2 w okresie  od 18 m arca 
do 15 m aja br.

Pan Profesor Lucjan Pytel należał do 
tych ludzi, którzy całe życie służyli in
nym. W ankiec ie  h is to rycznej ZO 
Związku Nauczycielstwa Polskiego na 
pytanie: straty materialne poniesione w 
II W ojnie Światowej odpow iedział: 
“Straciłem cały dorobek pięcioletniej 
pracy nauczycielskiej, jestem  inwalidą 
wojennym II grupy” . Nieczęsto zdarza 
się szczęście do spotkań ludzi tak wiel
kiego formatu. W życie jednego czło
wieka wpisane zostały...
- praca nauczycielska na Wileńszczy
źnie, gdzie zetknął się ze złożonymi pro
blemami narodowościowymi i społecz
nymi,
- mobilizacja, wcielenie do Oficerskie
go Korpusu I Pułku Legionów,
- udział w Kampanii Wrześniowej, nie
wola i 5-letni okres internowania: Tan
nenberg, Wolberg, Woldenberg,
- oflag, gdzie kontynuuje studia na taj
nych kursach, działalność w Kole Nau
czycielskim ZNP, szykany i prowoka
cje ze strony Niemców,
- chwile radości przy wyzwoleniu obo
zu i chwile lęku, gdy Rosjanie aresztu- 
ją jego  kolegów - oficerów,
- po wojnie sam wybrał Śląsk: Rudę Ślą
ską, Katowice, a od 1953 roku Rybnik

Praca mgr Lucjana Pytla w Techni
kum Ekonomicznym w Rybniku w la
tach 1953 - 1975 jes t oceniana jako 
okres pełnego rozkwitu placówki, a oso
bista samodyscyplina dyrektora, wyso-

Wokół
"Makro"

c.d. ze strony 1

wjechać wózkiem i. gdzie wszystko 
je s t  w zasiągu ręki. O d tego modelu  
nie uciekniemy. Żeby jednak  rozmo
wy z protestującym i nie były dysku
sjami w próżni, po  porozum ieniu się 
z  p re zyd e n tem  Sosnow ca, g d z ie  
“M a kro ” działa, zorganizowałem  
wspólny tam wyjazd. W nadchodzą
cy poniedzia łek przedstaw iciele ko
mitetu będą m ogli sam i zadać p re 
zydentow i Sosnow ca pytan ie  doty
czące ewentualnych kłopotów  i za 
grożeń związanych z  działalnością  
“M akro ” w  tym mieście.

Potem  obejrzymy również tę hur
townią. Prosiłem  też o przygotow a
nie p rzez rybnickich hurtowników  
listy produktów, co do których są 
pewni, że są konkurencyjni. Wtedy 
porów nam y to z  produktam i “M a
k r o ” i będziemy mogli wyciągnąć 
odpowiednie wnioski.

Jak wiadomo tereny, którymi zainte
resowany jest “Makro”, a więc nieużytki 
położone między ulicami Żorskąa Pro
stą, nieopodal stacji benzynowej “Ka
rolinka”, należą do prywatnych właści
cieli. Ponieważ zgodnie z planem prze
strzennym zagospodarowania może w 
tym miejscu powstać obiekt o charak
terze handlowym, miasto nie może blo
kować sprzedaży tego terenu, chyba, że 
byłoby to sprzeczne z interesem spo
łecznym. Dodać trzeba, że jeżeli nie 
doszłoby do powstania “Makro” w Ryb
niku, z oferty tej skorzystałaby natych
miast któraś z okolicznych gmin.

/r/

Komisje działają codziennie od 
godz. 9.00 do 16.00 oprócz sobót, 
a ich siedzibą jest budynek Urzę
du Rejonowego w Rybniku przy 
ul. 3 Maja 31.

kie wymagania wobec innych, pozwo
liły w krótkim czasie postawić powie
rzoną mu szkołę w czołówce szkolnic
twa zawodowego województwa kato
wickiego.

Od samego początku, mimo ogrom
nego zaangażowania w życie szkoły, 
znajduje również czas na pracę społecz
ną w Związku Nauczycielstwa Polskie
go, którego członkiem był od 1935 r., 
pełniąc w nim ważne funkcje związko
we. Nawet po odejściu na emeryturę nie 
rezygnuje z pracy społecznej, włącza
jąc się aktywnie w odbudowę struktur 
związkowych po wprowadzeniu stanu 
wojennego. Pracą związkową intereso
wał się do ostatnich dni, nawet wtedy, 
gdy stan zdrowia nie pozwalał mu na 
dalszą aktywną pracę w ZNP.

Wśród wielu odznaczeń jakie posia
da są dwa związkowe:
- Złota Odznaka ZNP z 1964 r.
- Zasłużony dla Oświaty Rybnickiej - 
przyznana przez ZO ZNP.

Żegnając kolegę Lucjana chciałoby 
się powiedzieć za Horacym:
“EXEGI MONUMENTUMAERE PE- 
RENNIUS...” Wybudowałeś pomnik 
trwalszy niż ze spiżu, bo na trwałe wpi
sałeś się w pamięć i serca mieszkańców 
tej ziemi.

Koleżanki i koledzy 
ze Związku Nauczycielstwa 

Polskiego

Wspomnienie pośmiertne

LUCJAN PYTEL
/1911-1996/

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Jesteśmy opiekunami Ziemi
“Pomyśl o tym: nie posiadasz Ziemi - 
jesteś jej opiekunem”
- to jedno z przykazań dekalogu ekolo
gicznego przyjętego przez uczestników 
IV Konferencji Ekologicznej dla Nau
czycieli Przedmiotów Zawodowych,
która miała miejsce w Zespole Szkół 
Technicznych w Rybniku.

Pomysłodawcą i 
organizatorem co
rocznych spotkań 
jest Jerzy Honvsz,z 
wykształcenia mgr 
inż. górnik, z zawo
du i zam iłow ania 
nauczyciel w ZSG w 
Jankowicach, a tak
że nauczyciel - do
radca W ojewódz
kiego Ośrodka Me
todycznego.

6 marca w ZST w 
Rybniku spotkało 
się 40 nauczycieli 
szkół ponadpodsta
wowych z Rybnika,
Żor, Wodzisławia i 
Raciborza. Do za
wodówek i techni
ków dołączyły licea ogólnokształcące. W 
konferencji wzięli udział także ucznio
wie z klas o profilu ekologicznym. Te
matem przewodnim tegorocznej konfe
rencji była gospodarka odpadami. Temu 
zagadnieniu interesujący wykład poświę
ciła dr inż. Ewa Olpińska z filii Politech
niki Śląskiej w Rybniku. Głos w dysku
sji zabrali zaproszeni goście: Janina 
Kuczera z Nadleśnictwa Rybnik, Irena 
Kulach - naczelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska Urzędu Miasta.
Jury pod przewodnictwem artysty-plasty

ka Mariana Raka rozstrzygnęło ogłoszone 
wcześniej konkursy. Ze 104 nadesłanych 
plakatów tematycznie związanych z ochro- 
nąśrodowiska, pierwsząnagrodą wyróżnio
no Stefanię Tomanek z ZSZ w Pszowie. 
Najciekawszy album przygotowała Moni
ka Barwińska z ZSE-U w Rybniku. W 
dziedzinie film dydaktyczny, pomoc dydak
tyczna zwyciężyła Małgorzata Możdżo- 
nek z ZSE w Raciborzu. Nagrodzeni i wy
różnieni odebrali książki ufundowane przez 
Kuratorium Oświaty w Katowicach, Wo
jewódzki Ośrodek Metodyczny oraz Urząd 
Miasta
AtrakcjąIV Konferencji było zwiedza

nie Zakładu Odsalania Wód Dołowych 
w Czerwionce - najlepszego na naszym 
terenie, jak mówi Jerzy Honysz, przykła
du ratowania środowiska i korzyści ja-

kie z tego płyną. Odpowiednie instalacje 
pozwalają odzyskiwać z silnie zasolo
nych wód kopalnianych - sól spożywczą 
i przemysłową, wodę pitną i wodę wtór
nego obiegu, w niewielkich ilościach 
brom i jod. Sól z Czerwionki jest bar
dziej czysta od tej z Wieliczki i trafia nie 
tylko na krajowy rynek.

______________________________-  Czemu służyć
mają organizo
wane przez 
Pana konferen
cje? - pytam y 
Jerzego Hony- 
sza.
- N ajbardzie j 
k sz ta łtow an iu  
św ia d o m o śc i 
e k o lo g ic z n e j 
młodych ludzi, 
którzy w nieda
lekiej przyszło
ści decydować 
będą o w arun
kach w jak ich  
przyjdzie nam 
wszystkim żyć. 
My - myślę o na- 
u c z y c ie la c h ,  

wychowawcach, instruktorach - chcemy 
podpowiedzieć, pokazać młodzieży jak 
najprościej chronić najbliższe środowi
sko - samodzielnie, tanio, metodą “ma
łych kroczków naprzód”, na własnym 
podwórku. Nie czekając na krajowe czy 
terenowe akcje, przedsięwzięcia.
-  Jak ocenia Pan stan ekologiczny na
szego miasta?
- Uważam, że brakuje w Rybniku kon
kretnego planu działań na rzecz ochrony 
środowiska. Centrum - owszem - cieszy 
oko skwerami, fontanną itp. Ale już da
lej płynie rzeka fekaliów - Nacyna, a pe
ryferyjne dzielnice to miejsca dzikich 
wysypisk śmieci i odprowadzania ście
ków. Wprawdzie istnieją możliwości 
otrzym ania bezzw rotnej pożyczki z 
Gminnego Funduszu Ochrony Środowi
ska przez osoby ogrzewające swe domy 
w sposób jak najmniej zanieczyszczają
cy powietrze, ale suma specjalnie nie za
chęca do działań. Uważam, że bardziej 
pożyteczne byłoby dla nas wszystkich, 
by funkcjonariusze Straży Miejskiej, za
miast blokować koła źle zaparkowanych 
samochodów, wyszukiwali i karali tych, 
którzy wywożą śmieci do lasu. By nie 
kończyć zbyt pesymistycznie - cieszy 
coraz bardziej czysta rzeka Ruda, o czym 
świadczą liczni wędkarze i zadomowio
na rodzina bobrów. /oz/

Podczas odbywającego się 
przed dwoma tygodniami Ogól
nopolskiego Konkursu Ortogra
ficznego dla dzieci i młodzieży 
pierwsze miejsce i tytuł mistrza 
ortografii wśród uczniów szkól 
podstawowych zdobył Maciej 
Soja ze Szkoły Podstawowej nr 5 
w Rybniku.

Maciek zdystansował prawie 3 tysiące 
kandydatów startujących w eliminacjach 
i 103 ze ścisłego finału. W dyktandzie, 
które było miernikiem znajomości zasad 
ortografii popełnił tylko jeden błąd, a 
według nauczycieli tekst konkursowy 
przygotowany był na poziomie uniwer
syteckim.

W konkursie ortograficznym M. Soja 
zajął I miejsce już po raz drugi, ale jego 
zainteresowania są bardziej rozległe. 
-Moje zainteresowanie innymi przedmio
tami, geografią, historią, angielskim, 
rozpoczęło się w IVklasie. Od następne
go roku zacząłem startować w różnych 
olimpiadach i trwa to do dziś - powie
dział Maciek.

Przygotowania do konkursów zajmują 
mu dużo czasu, dlatego poza nauką, którą 
zresztą uważa za swoje hobby, Maciek 
nie ma zbyt wielu godzin na rozrywkę 
czy sport. Latem jeździ tylko na wygra
nym w konkursie ortograficznym rowe
rze górskim. W nauce chętnie pomagają 
Maćkowi nauczyciele, którzy po lekcjach 
na zajęciach indywidualnych przekazują 
potrzebne wiadomości, czy odpytują z 
zadanego materiału.
- Przygotowania do konkursu ortogra
ficznego to przede wszystkim praca ze 
słownikiem i nauka teorii. Ale Maćkowi 
łatwo przychodzi przyswajanie wiado
mości, to bardzo zdolny uczeń - mówi

Niestraszna mu gżegżółka
Halina Kosteczko, zastępca dyrektora 
szkoły, nauczycielka języka polskiego.

Rodzice i koledzy w szkole już przy
zwyczaili się do sukcesów Maćka, każ
dą więc nagrodę przyjmująnaturalnie, ale 
oczywiście z radością. Bardziej zdziwi
łaby ich porażka.
- W ciągu roku szkolnego startuję w kil

ku olimpiadach jednocześnie, jeżeli więc 
nie powiedzie mi się w jednej, liczę na 
sukces w drugiej. Porażka bardziej mnie 
mobilizuje do pracy - mówi Maciek. Je
szcze w tym roku M. Soja bierze udział 
w etapie wojewódzkim olimpiady geo
graficznej i konkursie wiedz}' z gramaty
ki i wiedzy ogólnej. W środę 13 marca 

uczestniczył w etapie 
rejonowym konkursu z 
pracy - techniki. W 
przyszłym roku chce 
spróbować szczęścia w 
olimpiadzie języka an
gielskiego. Jednym z 
jego marzeń jest wygra
nie słynnego już dyk
tanda organizowanego 
przez Radio Katowice.

Chociaż Maciek jest 
dopiero w 7 klasie, już 
teraz ma zapewnione 
bez egzaminów miejsce 
w dowolnej szkole śre
dniej. Decyzji jeszcze 
nie podjął - zdecyduje 
się albo na ogólniak 
albo ekonomik. W dal
szej przyszłości planu
je studia ekonomiczne.

Szkoła Podstawowa 
nr 5 szczyci się wielo
ma olimpijczykami. Ale 
wszyscy nauczyciele i 
dyrekcja jest zgodna co 
do tego, że ucznia osią
gającego takie sukcesy 
jak Maciek nie było tu 
od dobrych 15 lat.

/a/

c.d. ze strony 1

grać na organach, dużo czytam, bo to po
maga mi w interpretacji tekstów, które wy
głaszam na scenie. Ale lubię również zwie
rzęta i przyrodę. Mam w domu żółwia, psa 
i dwa ślimaki i bardzo lubię je obserwo
wać. Sądzę, że jakieś zwierzątko w domu 
jest bardzo potrzebne. Niekiedy przebywa
nie z nim relaksuje, niekiedy bawi... Te za
interesowania odziedziczyłam pewnie po 
mamie - biologu. Zresztą tata też jest nau
czycielem i dyrektorem szkoły w Wodzi
sławiu, gdzie jest również bardzo silna gru
pa recytatorów...

Znowu śmieci
Problem wywozu śmieci z te

renu miasta ciągnie się od w ie
lu miesięcy. Liczne skargi kie
rowane były głównie pod ad
resem dwóch firm: “T rans- 
góru” i “Zefu”.

Przedstawiciele obu tych 
przedsiębiorstw przed kilkoma 
tygodniami próbowali znaleźć 
rozwiązanie podczas narady z 
wiceprezydentem M arianem 
Adamczykiem. Spotkanie za
kończono postawieniem ulti
matum - obie firmy otrzymały 
dwa tygodnie czasu na popra
wienie jakości swoich usług.
Na kolejnej naradzie, po wy
znaczonym czasie stwierdzono 
poprawę i zalecając do następ
nej zimy uzupełnienie i napra
wę posiadanego sprzętu, utrzy
mano w mocy postanowienie o 
przekazaniu “Transgórowi” i 
“Zefowi” części obowiązków 
związanych z oczyszczaniem 
miasta.

Przedstawiciele Transgóru tłumaczy
li się przede wszystkim brakiem sprzę
tu. Samochody, które zostały odkupio

ne od RSK ich zdaniem były fatalnej 
jakości i wszelkie opóźnienia z wywo
zem kontenerów związane były z awa
riami sprzętu, które zdarzały się nieraz 
2 - 3  razy dziennie.
- Wiadomo, że sprzęt odkupiony przez 
"Transgór" od RSK był nienajlepszy.

Jedno z najbrzydszych miejsc w centrum miasta - tyły 
kamienic przy ulicy Sobieskiego. Zdj.: sol

Służby miejskie zostawiły sobie najlep
szy sprzęt i teraz podejmują się oczy
szczania innych gmin - powiedział czy
telnik naszej gazety dzwoniąc z inter

w encją do redakcji “GR” . D yrektor 
RSK - Janusz Piekarczyk wyjaśnił, że 
służby miejskie obsługująobecnie tyl
ko dwie dzielnice Rybnika - Boguszo- 
wice i Meksyk, więc na tym terenie ra
dzą sobie bez żadnych problemów.
- Owszem, podpisujemy indywidualne 
umowy na wywóz śmieci od poszcze
gólnych zleceniodawców z terenu Jej
kowic, ale nie wpłynie to w żaden spo

sób na dotychczasowe 
obowiązki w sprząta
nych przez nas dzielni
cach - powiedział J. Pie
karczyk.

Do następnej zim y 
w szystk ie firm y m ają  
czas na u zu p e łn ien ie  
sprzętu i napraw y ju ż  
posiadanego. W szyscy 
lic z ą  na to , że latem  
w szystkie służby będą 
mniej obciążone, bo od
padnie w ywożenie po
piołu, a wtedy znajdzie 
się czas na renowację sa
mochodów.

Pomoc zadeklarowała 
też Straż Miejska, obie

cując zwracanie uwagi, szczególnie w 
centrum miasta, na osoby rozgrzebu- 
jące śmieci w poszukiwaniu butelek 
czy kartonów.

/a/

W tej chwili przygotowuję się do kolej
nego konkursu recytatorskiego, ale w języ
ku francuskim, którego uczę się w szkole. 
Zresztą już raz w takim konkursie brałam 
udział.
-  W dobie komputerów, gier i kaset video, 
recytowanie to chyba niezbyt modne wśród 
uczniów zajęcie?
- Ja też się zastanawiałam czy moją pasję 
zaakceptują koleżanki. Okazuje się, że nie 
ma problemów. U podstaw umiejętności 
recytowania też musi leżeć jakiś talent i je
żeli się go ma trzeba go rozwijać.
-  Czy w przyszłości chciałabyś może zostać 
aktorką?
- Nie zastanawiałam się nad tym, ale jak 
twierdzą moi instruktorzy, musieli oni po
skramiać mojąchęć popisywania się na sce
nie i zbyt wyraziste gesty, które nie pozwa
lały skupić się na tekście. Jednak niekiedy 
emocje trzeba i należy wyrazić, bo to też 
wzbogaca. Dziś każdy gest jest przemyśla
ny, choć lubię też poimprowizować. My
ślę, że teraz mówię wiersz bardziej świado
mie, i o wiele lepiej wiem czego oczekuje 
ode mnie nauczyciel.
-  Juz niedługo ukończysz szkołę podsta
wową. Co dalej?
- Wybiorę na pewno liceum ogólnokształ
cące i jeżeli będzie okazja do recytowania,

to pewnie nadal będą to robić. Poza tym 
interesuje mnie wszystko co nowe. Lubię 
podróżować, poznawać nowe miejsca i cie
szy mnie każde nowe doświadczenie. Moja 
starsza siostra Ania jest uczennicą I klasy 
LO. Czasem pomaga mi w nauce, czasem, 
jeżeli o to prosi, ja ją  przepytam, to też to 
jest dla mnie interesujące. W ogóle starsza 
siostra jest bardzo dobrym pomysłem...
-  Jak znosisz konkurencję?
- Jeżeli jest ktoś lepszy, umiem to docenić. 
Wysoki poziom konkursu jeszcze bardziej 
mnie dopinguje i staram się wypaść jeszcze 
lepiej.
-A miewasz tremę?
- O tak, trema jest zawsze. Nie było takiego 
konkursu żebym nie była stremowana. Ale 
to chybajest potrzebne do mobilizacji. Ser
ce wali tylko przed wejściem na scenę. Po
tem wszystko mija i zostaje tylko recytacja.
-  Życzymy Ci więc, by w przyszłości trema 
była jak najbardziej twórcza.

R ozmawiała: W. R óżańska

Mała Scena Rybnicka 
Rybnik,, nl. Kościuszki 

i  VI Oddział Stowarzyszenia 
Hodowców Kotów Rasowych 

w Katowicach
zaprasza miłośników zwierząt na

pokaz kotów rasowych
na Małej Scenie Rybnickiej 

Z4 marca odyodz 10.00 do 15.50

ZAPRASZA/M DO RfKłAMY

CS- wysoki nakłnd
pełna gama kolorów

rozdamy go w całej Polsce
Wydawnictwo 'AAANAGjŁR 
(jdynia Przemysłowa Ö 
Teł/Par, (5 3 ) 2 5 0 0 5 4 Przedstawiciel w Rybniku, teł. (5 6 ) 2 3 5 5 0

ZATRUDNIMY AKWIZYTORÓW

3QAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Schody poezji

S IŁ A  Z A S K O C Z E N IA
ADAPTACJA 
utopił się 
ach
utopił się

pozostały po nim 
tylko bąbelki 
i s ta r y  b e r e t

za kilka dni przyszedł 
z boku miał skrzela

Co to tak iego? W iersz. A le to 
bezpośredn ie  zestaw ien ie  okrzyku 
zgrozy i repo rte rsk iego  zap isu  po 
fakcie , w reszcie  ko lejne zask o cze 
nie w poincie: skrót, fragm ent, sku 
p ien ie  na szczególe . M akabryczny  
żart? A bsurd?  G ro teska?  W szyst
kiego po tro sze ...

Takim i utw oram i zaskoczył nas 
Robert Rybicki podczas w ystępu 
młodych tw órców  16 lutego w M iej
skiej B ibliotece Publicznej. M łodzież 
reagowała z właściwym jej refleksem: 
raz po raz buchał śmiech. W cześniej 
u s ły sze liśm y , że au to r w sw oich  
utw orach usiłuje przeczyć poetyce 
rea lis ty czn e j, chce w yrazić  sw o ją  
podśw iadom ość, a jego  ulubionym  
środkiem  poetyckim  je s t paradoks. 
Zaskoczenie polegało na tym, że dzi
siaj nikt ju ż  tak nie pisze. I to trzeba 
zapisać na plus młodego studenta pra
wa, abso lw enta  II LO w R ybniku: 
umiał wybrać taką  formułę w iersza, 
która spraw dziła się publicznie.

Do Krzysztofa D.
Nacisnął na dzwonek 
do własnego mieszkania i uciekł 
Błądził potem po korytarzach

i labiryntach 
Klatki schodowej bloku

mieszkalnego
Aż wreszcie trafił do wyjścia

W ręce m iał kartkę
z życzen iam i

Zadzwonił do własnego
mieszkania i uciekł

Już od tygodnia tak robi 
Sam nie wie czemu 
Przecież to jego urodziny

I znowu mamy ekscentryczną sytua
cję. Tu i tam komizm i tragizm miesza
ją  się ze sobą. Tym razem jednak zda
rzenie zostało mocniej wkomponowa
ne w świat współczesnych realiów 
/blok, korytarze, dzwonek/ - w poprze
dnim wierszu “bąbelki i beret” tworzy
ły rodzaj absurdalnej błazenady, wszak 
zderzone zostały trywialne drobiazgi z 
faktem śmierci bohatera. W “Adaptacji” 
mieliśmy jeszcze surrealistyczny obraz 
jego powrotu w zmienionej postaci 
/zmieniłbym jednak “bok” na “boki” - 
skrzela to jak wiadomo organ podwój
ny/. Czyżby nasz autor chciał za “pa
pieżem surrealistów” -André Bretonem 
- twierdzić, że tylko absurd bywa poe- 
zjotwórczy? Jak by nie było, typ poe- 
zjowania Roberta Rybickiego zbliża się

do tej właśnie tradycji poetyckiej, której 
z daleka patronują Rimbaud, a przede 
wszystkim Apollinaire ze swoją “Oni- 
rokrytyką” /kto jej nie zna, powinien 
koniecznie przeczytać/, gęstą od prze
mian jak  ta w  “Adaptacji”.

Jeszcze jeden wiersz operujący nie
spodzianką zagadkowy, niezwykły:

A MOŻE JEDNAK?
Po monumentalnych schodach
Zszedł Zeus
Opuszczając raz na zawsze Olimp

Już nie szanowany
Wręcz wyśmiewany
Włożony między bajki i mity

Za to przecież mógłby się obrazić
-  Ale nie -

Wrzucił żeton do aparatu
telefonicznego

I zadzwonił

w Delfach nikt nie odpowiadał

W filmie Andrzeja Wajdy pt.”Piłat i inni” 
już dawno temu Judasz - we współczesnej 
scenerii - składał donos na Jezusa, a po odło
żeniu słuchawki z automatu telefonicznego 
wypadło 30 srebrników. Pomysł byłby więc 
/mimowolnym/ plagiatem, gdyby nie za
kończenie wiersza: Zeus nie uzyskał połą
czenia z wyroczniąApolliną nad którą wi
dniały napisy “poznaj samego siebie” oraz 
“niczego za wiele”. Zdetronizowany pan 
Olimpu nie pozna swej przyszłości...

A co z wierszami Roberta Rybickie
go? Potraktujmy je jako interesujące 
wprawki do... poznania samego siebie, 
jako początek drogi - obiecujący i za
powiadający wiele niespodzianek.

G rzegorz W alczak

R.R. w TZRPo wycofaniu się Ireny Santor, Hali
ny Kunickiej, Jerzego Połomskiego i 
wielu innych, brak naszemu życiu estra
dowemu artystów tzw. środka, czyli 
piosenkarzy śpiewających dla ludzi w 
wieku średnim piosenki rytmiczne, prze
bojowe, takie, których tekst rozumiemy 
a przy goleniu zanucić możemy. I jedy
na, niezużyta Maryla Rodowicz tej pust
ki całkowicie nie wy
pełni. A że jest olbrzy
mie zapotrzebowanie 
na ten rodzaj twórczo
ści, świadczy pełna wi
downia na obu sobot
nich koncertach Ry
szarda Rynkowskiego 
w TZR. Kiedyś jeden 
z 4 śpiewających pa
nów zespołu VOX od 
dłuższego ju ż  czasu 
w ystępujący  sam o
dzielnie zaśpiewał kil
kanaście piosenek ze 
swego repertuaru, w 
większości przebojów

znanych publiczności.
Mnie osobiście zdecydowanie bar

dziej podobały się te liryczne, wyciszo
ne, przy których piosenkarz akompanio
wał sobie sam na fortepianie.

Ryszard Rynkowski jest bezpośredni,

ale bez tego przesadnego luzu jaki ce
chuje niektórych estradowców. Swo
bodny, ale równocześnie jakby leciut
ko stremowany, co w połączeniu z jego 
charakterystyczną postacią  ciepłego 
“misia” dodaje mu tylko uroku. Potra
fił nawiązać wspaniały kontakt z pu
blicznością która razem z nim śpiewa
ła ‘ jak  to dobrze zimne piwko w cieniu 
pić ” i “jechać byle nie do Warszauy

Jedynym rozczarowaniem tego wie
czoru było to, iż zamiast zapowiedzia
nego gościa Michała Bajora wystąpiła 
Danuta Błażejczyk. Wyjaśnienia orga
nizatorów należy uznać za mało poważ
ne.

I na koniec - myślę, że wielu widzów 
pomyślało o tym samym co ja. Jaka 
szkoda, że już nigdy nie zobaczymy tego 
wspaniałego duetu: Ryszarda Rynkow
skiego ¡Andrzeja Zauchy śpiewających 
“Baby, ach te baby”.

Ewa PodolskaRynkowski liryczny... Zdj.: sol

Szkolna galeria
Sympatyczna uroczystość miała miej

sce w ubiegłą środę w SP nr 13 w Chwa- 
łowicach. Nauczycielka - bibliotekarka 
tejże szkoły Irena Żuchowska zaprosi
ła przyjació ł, w spółpracow ników  i 
uczniów na wystawę swoich prac malar
skich. Czytelnia szkolnej biblioteki na 
dwa tygodnie zamieniła się w galerię.

Pani Irena od 1989 roku należy do 
zespołu malarzy amatorów “Oblicza”, 
prowadzonego przez M ariana Raka. 
Spośród prac olejnych przedstawionych 
na wystawie, oprócz studiów portreto
wych oraz prac studyjnych, przeważają 
obrazy kwiatów oraz pejzaże. Tu ma
larka czuje się z pędzlem i paletą naj
pewniej...

Niedługo też jubileusz 30-lecia pracy 
pani Ireny w szkole. Dziękując za za
proszenie na wystawę, życzymy wy
trwałości w  dalszej pracy - szkolnej i 
artystycznej. /gw/

Współzawodnictwo 
chórów szkolnych

Jednym głosem
Zawsze u progu wiosny o palmę 

pierwszeństwa w alczą najlepsze chóry 
województwa katowickiego. Pierwszy 
etap eliminacji odbył się w Pałacu Mło
dzieży w Katowicach, i brały w nim 
udział chóry różnych kategorii. Wśród 
chórów dziecięcych najlepszy okazał się 
chór ze Szkoły Podstaw owej nr 9 pod 
kierunkiem Heleny Zaik. Otrzymał on 
rów nież puchar Polskiego Związku 
Chórów i Orkiestr, kwalifikując się do 
e lim in ac ji m ięd zyw o jew ódzk ich . 
Podobny sukces osiągnął chór “Bel 
Canto” z I LO w Rybniku.

Na początku marca miał miejsce dru
gi etap eliminacji wojewódzkich Kon
kursu Chórów Szkolnych, w którym 
brały udział zespoły z 4 województw: 
katowickiego, bielskiego, częstochow
skiego i krakowskiego. Chór z SP 9 za
ją ł w nich II miejsce, zaś w kategorii

chórów o głosach równych I miejsce i 
puchar PZChiO przyznano chórowi 
“Bel Canto” z I LO pod kierownictwem 
Lidii Marszolik. Chór ten zakwalifiko
wał się do Ogólnopolskiego K onkursu. 
Chórów Szkolnych a cappella. Przesłu
chania odbędą się jak co roku w Filhar
monii Bydgoskiej od 22 do 25 marca.

Kina
“APOLLO”

15 - 17 marca, 17.00; 18 - 21 marca,
17.00, 19.00 - “ZAPOMNIJ O PARY
ŻU” /USA/
15 - 17 marca, 19.00 - “SEVEN” /USA/ 

“PREMIEROWE” przy TZR 
15-17 marca oraz 19-21 marca, 17.00, 
19.00; 18 marca, 17.00 - “JUMANJI” 
/USA/, cena 5,5 zł, ulgowy 5 zł 

“ZEFIR” Boguszowice 
17-21 marca, 17.00,19.00 - “POWER 
RANGERS - FILM” /USA/

Rybnickie motywy pasyjne
Przedstawiamy dzi

siaj fragment obrazu 
olejnego z kościoła 
pod wezwaniem Naj
św iętszego Serca 
Pana Jezusa w Nie- 
dobczycach. O braz 
ten stanowi szóstą sta
cję Drogi Krzyżowej i 
ufundowała go jeszcze 
przed II wojną świato
w ą funkcjonująca w 
N iedobczycach Kon
gregacja  M ariańska 
Dziewcząt. Stacja ta przedstawia spo
tkanie świętej Weroniki z umęczonym 
Chrystusem. Po otarciu jego twarzy, na 
chuście Weroniki miał się odbić wize

runek Zbawiciela. Ta działająca na wy
obraźnię scena stała się elementem two
rzonej w pierwszych wiekach chrześci
jaństwa teologii Bożej Ikony. /szoł/

“Śpiewnik Śląski” Katarzyny Ga- 
ertner zaprezentowany został pierw
szy raz 15 lat temu na festiwalu w 
Opolu. Teraz spektakl ten za sprawą 
Radia Katowice znów pojaw ił się na 
scenach i zyskuje sobie dużą popu
larność.

W ostatnią niedzielę w Teatrze Ziemi 
Rybnickiej śląskie piosenki przypo
mniane zostały w koncercie “Pozłaca
ny warkocz”. I chociaż obecny skład 
wykonawców nie dorównuje dawnemu, 
w którym błyszczały takie gwiazdy jak 
Maryla Rodowicz, Ryszard Riedel czy 
Stanisław Sojka, to twórcy zatroszczyli 
się też i tym razem o dobre głosy i sław
ne /szkoda, że tylko jedno/ nazwiska. 
Większość piosenek prezentowanych w 
teatrze była publiczności dobrze znana 
i wszyscy chętnie przyłączali się do 
wspólnego klaskania /ze śpiewem było 
gorzej/. Obok przebojów z dawnego 
przedstawienia takich jak “Wierna pio
sneczko śląska” czy “W Michalkowi- 
cach ”, teraz zaprezentowano też nowe 
kompozycje.

N iewątpliwą gwiazdą koncertu był 
Paweł Kukiz pojawiający się ostatnio 
w wielu przedsięwzięciach, nie tylko 
muzycznych. Zaśpiewał “Na opolskim 
tynku” i rockowo zaaranżowaną “Li- 
pstę”, ale szczególnie gorące brawa

otrzymał za piosenkę “Jańcio ” wyko
naną w duecie z Patrycją Golą.

Dodatkowej rozrywki dostarczył też 
śląski kabaret “Rak”. Niektórym wi
dzom tak bardzo przypadł do gustu 
skecz o przekorności Polaków, że od 
razu postanowili wprowadzić go w ży

cie, bo chciaż kupili bi
let i przyszli ju ż  na 
koncert, postanowili i 
tak się nie bawić i nie 
śmiać.

H onorow ym  go
ściem  koncertu była 
sama autorka - Kata
rzyna Gaertner, a 
sponsor “Pozłacanego 
warkocza” - Browary 
Tyskie częstował chęt
nych swoimi niepro- 
centowymi napojami.

O sukcesie przedsta
w ien ia  w R ybniku 
niech świadczy fakt, że 
wszyscy wy konawcy 
po koncercie byli oble

gani przez łowców autografów i foto
grafów, a kasety i płyty sprzedawane w 
przerwie i po koncercie znalazły bardzo 
wielu nabywców. /a/

Dziecko i książka
W Miejskiej Bibliotece Publicznej 

trwa wystawa zorganizow ana z oka
zji Międzynarodowego Dnia Książki 
dla Dzieci.

Przedstawiono na niej wizerunki pio
nierów literatury dziecięcej i ulubionych 
przez dzieci pisarzy, reprodukcje stron 
tytułowych pierwszych polskich wydań 
literatury dziecięcej od 1613 roku po
cząwszy. Możemy też obejrzeć najcie
kawsze książkowe ilustracje oraz stare 
i nowe czasopisma dla dzieci, a także 
czasopismo “Guliwer” traktujące o li
teraturze dziecięcej.

Pokazano też opracowania naukowe 
na temat literatury dla dzieci.

Wystawę będzie można oglądać do 15 
kwietnia br.

Udało nam się sfotografować tylko prawy profil 
Pawia Kukiza... Zdj.: sol

Estrada
Teatr Ziemi Rybnickiej 

16 m arca, 18 .0 0  - M u s ic a l p t. 
“P IA F ” reż. Jan Szurmiej, w roli 
gł. Agnieszka M atysiak  
20 marca, 8.00 - P rzegląd  zesp o 
łó w  ta n e c z n y c h  M ło d z ie ż o w e g o  
Dom u K ultu ry  w R ybniku

Mała Scena Rybnicka 
15 marca, 21 .00  - W ystęp prom o
cyjny K abare tu  “N IC ” z R ybnika, 
w stęp  w olny

Wystawy
Muzeum - Stary Ratusz

Wystawy stałe: “RYBNIK-MOJE MIA
STO” oraz “CECHY RZEMIEŚLNI
CZE W MIASTACH GÓRNEGO ŚLĄ
SKA”, czynne /z wyj. poniedziałków/od 
10.00 do 14.00, w środy od 10.00 do 
18.00, wstęp 2.00 zł /ulg. 1.00 zł/ 

Galeria TZR
Wystawa prac LUDWIKA HOLESZA 

Miejska Biblioteka Publiczna
Wystawy: "MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ 
KSIĄŻKI DLA DZIECI";TADEUSZ KO
ŚCIUSZKO (1746-1817) /gw/

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Abecadło
Rzeczy

Śląskich

Artykuł o Rybniku 
z 1868 roku

\
23 marca br. minie 6 lat od wydania pierwszego, po wzno

wieniu, numeru “Gazety Rybnickiej”. Zgodnie z zamysłem 
jej wskrzesicieli w 1990 roku, miała ona być kontynuacją 
wychodzącej przed wojną gazety “Sztandar Polski i Gazeta 
Rybnicka”, wydawanej przez Michała F. Kwiatkowskiego 
w Rybniku w latach 1919 - 1939.

Z okazji “szóstych urodzin” naszej gazety pragniemy 
przedstawić pewne rybnickie wydarzenie prasowe z 1868 
roku, czyli sprzed 128 lat.

kościelnej i państwowej, która kontro
lowała pismo a “nieodpowiednie” frag
menty tekstu  cenzor zam alow yw ał 
czarnym tuszem. I stąd co kilka stron 
widnieje w tym tygodniku czarna “cen
zorska plam a” . N um eracja stron tej 
gazety zachowywała ciągłość w danym 
roku wydawniczym czyli w styczniu za
czynało się stronami 1, 2, 3... by pod 
koniec roku w grudniu strony miały już 
paginację 414, 415 i 416. Pismo było

Tak wyglądał rybnicki szpital św. Juliusza po ukończeniu jego budowy w 1869 
roku. Omawiany artykuł “Zwiastuna” wspomina ten obiekt z czasu, kiedy był

jeszcze w budowie

Ostatniego stycznia 1868 roku na 
Górnym Śląsku zaczęła wychodzić pol
skojęzyczna gazeta pod tytułem “Zwia
stun Górnoszlązki ” /!/. Ten wychodzą
cy w piątki tygodnik wydawany i dru
kowany był w Piekarach Śląskich, która 
to miejscowość za niemieckich czasów 
nazywała się Deutsche Pekar /Piekary 
Niemieckie/. Wydawcą, czyli jak  wte
dy mówili “nakładcą” tej gazety był 
Teodor Haneczek, zaś redaktorem na
czelnym m.in. ks. B. Purkop, a później 
Karol Miarka. Pisali w  niej m.in. ks. 
Norbert Bończyk, ks. Antoni Stabik czy 
Juliusz Ligoń. Pismo to wychodziło 
przez cztery lata i zostało zamknięte w 
1872 roku w zw iązku z nasileniem  
przez rząd pruski tendencji germaniza- 
cyjnych zwanych potocznie “Kultur- 
kampfem”. “Zwiastun Górnoszlązki” 
kupowany był najchętniej na terenie 
Górnego Śląska i to zarówno w jego 
pruskiej, jak i austriackiej części. Teo
retycznie natomiast można go było za-

^Mm^kazTY ]
Lecioł i lecioł tyn serial ani woda 

Z kokotka i niy bolo widać mu koń
ca. Pod wiela dowali ino po jednym  
odcinku, szło strzymać. Widno je d 
nak spomiarkowali, że niy wyrobiom 
sie s nim do lata i zuczli puszczać 
potym łoroz dwa.

W domu skuli Maryjki bola ciyn- 
giym baja. D opołednia starka  z 
mamą niy dały rady jom  oglondać, 
bo roboty w chałpie dycko do piero
na. Siodaly z wieczora ni gipsfigury 
przed putniom i zodyn atom je  stam
tąd niy ruszół.

Starzyk z tacikym chcieli ło tym sa
mym czasie dziennik oglondać i 
próbowali babkom klarow ać, że 
szkoda czasu na take bibzy. Dzien
niki som terozki bardzo interęsant- 
ne, idzie sieprzeca dowiedzieć na tyn 
przykłod, kero partyjo sie z kerom 
pszuje, a kero keryj niy ciyrpi. Kry-

mówić za pośrednictwem wszystkich 
“postamtów Państwa Pruskiego” - jak 
ogłaszano na pierwszej stronie “Zwia
stuna”. “Zwiastun” podlegał cenzurze

minaltango ze szpiclami tyż jeszcze  
isto niy je s t wyklarowane, bo żodne- 
go po dzisiok niy przyskrzyniyli. Ale 
to boi darymny futer. Ważniejszy lod 
polskich szpicli boi porwany bajtel 
lod Maryjki i czy aby łona sie z tym 
swoim karlusym zyńdzie lebo niy. Ta 
porka ani w romanach Courts Mah- 
lerki bez colke 220 odcinki fo rt sie 
schodziyła i rozchodziyła.

Tacik uznali, że Maryjka to zdro
wo rakieta ino tako jakoś niymrawo 
i ciyngiym płaczki miała na zawoła
nie. W yglondala ja k  anielica  ze 
świyntego obrozka, a jednak umia
ła bez zmrużynio oka wygryźć cołko 
fam ilijo z chałupy. Ani jom  ziombiy- 
ło i parzyło, że łoni skuli nij musieli 
z biydy kit obgryzać. Jak sie potym  
okozało, ta familijo bola na fleku jak  
trza. Kej Maryjce niyskorzyj tyż przi- 
cisło, zajmli sie niom i podali j i  ręka, 
a niy noga, choć na to zasłużyła.

Jak j i  sie zachciało grać w filmie, 
toch zarozki pedzioł, że to przefafj- 
czy. Katać tam wsi o ki bez szkól ryć

redagowane całkowicie w języku pol
skim i miało ambicje poruszać proble
my religijne i narodowe, ale nie brako
wało w nim także materiałów świad
czących o lojalności względem państwa 
pruskiego.

W czternastym numerze “Zwiastuna” 
wydanym w piątek 3 kwietnia 1868 
roku znajdujemy tekst dotyczący Ryb
nika. Przedstaw iam y jego obszerne 
fragmenty, zachowując oryginalną pi
sownię.

"Z Rybnika dnia 26 Marca. Kto do 
naszego miasteczka / ! /przyjedzie ko
leją żelazną /2/  spostrzeże obok ście- 
szki z dworca do miasta bieżącej, 
znaczny, jeszcze nie dokończony budy
nek, którego wieża zdradza przeznacze
nie kościelne. Będzie z tego szpital dla 
chorych niewiast 131. Słusznie więc 
twierdzą, że kościelne jego przeznacze
nie, bo kościół katolicki każdego cza
su wyświadcza, że jest matką naszą, nie 
tylko dostarczając nam środków do 
osiągnięcia wiecznej szczęśliwości, 
lecz i starającą się o doczesne powo
dzenie nasze. / .../  We wzmiankowanym 
budynku osadzą się Panny zakonne

sie tak wysoko. Starzyk jednak pa
dali, że w życiu może bele co sie zda
rzyć. Przeca u nos takij jednyj fig u 
ralnej i z nojszwarniyjszom gymbicz- 
kom tyż udało sie wyspinać na wy
soko fara. To bolo isto blank cosik 
inkszego, bo tyn nasz gryfczok umioł 
niy ino na traktorze brusie, ale mioł 
tyż szkoły i kupa oleju w piyknyj gło- 
wiczce.

Tacik pedzieli, że ty mu je j  i g  ału
nowi to by loli wedle lot. Niby kul
turalny inżynierek, a staw io ł sie  
mamlasiato, ani miechym piźniony.

Żodyn z nos chłopów tego tasiem
ca niy łoglondoł, bo take pierdołki 
niy szło strowić. Wiedzieli my jed 
nak dokumyntnie wszystko ło Maryj
ce z godki naszych babek. Ciyngiym 
diskutierowały i próbowały zgady
wać, jak i bydzie happy end.

Radzi my som jak iliobli, że to już ko
niec, ale juzaś leci nowy serial “Matki, 
żony, kochanki”, kety pierzynym przy- 
podł kobietkom do smaku.

Edek

dodały ptoki 
z rynko wyj latarni

Ptok piyrwszy:
Już żecli rychtyk je  wnerwiony! 
Kędy by dom telefony?

Ptok drugi:
Ani szkyrtnąć na lykarza,
Ani po pożarno straż.
Czy se pan to wyobraża?
Niy! Bo pan telefon masz!

Ptok trzeci:
Kabla telefonicznego 
Niy ciągną łoni dlatego,
By ptoki siedzieć kaj niy miały!
Ot złośliwy powód cały!

/fra-szoł-ka/
___________________________________J

JS. PIEKAR V----
«litia 1 M aja 1868.I 4 i

llok |iie rw m y.

1>
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Zwiastun Górnoszlązki wychodzi vnz 
w tygodniu w Piątek, kosztuje na post- 
amtacłi Pańslwa Pruskiego y sr. 9 feo. 
w Austiyackim państwie 60 cent. w. a*. 
kwartalnie, w miejscu,kosztu!* .ś

' N
/ .

Przyjmuje się Inscraty (ogłoszenia) ia  
przedpłaty 1 egr. od kaldego wiersza 
petit obejmującego i ogłoszenie każde 
y razy umieszczone w Zwiastunie będzie.

W tygodniku “Zwiastun Górnoszlązki”, wydawanym w Piekarach Śląskich 
w latach 1868-1872 ukazał się obszerny artykuł o Rybniku. Było to w piątek 

3 kwietnia 1868 roku na stronach 103-104
/4/, aby tutaj pilnować chore, ubogie 
niewiasty / . . . /  Wielką zasługę sobie 
zjednają nie tylko zakonnice, ale i fu n 
datorzy tego domu, między którymi zaś 
się odznacza szczodrobliwością bogo
bojny, dziś ju ż  zmarły lekarz książęcia 
Raciborskiego Dr Julius Roger /5/, 
który sobie był przedsięwziął z własnej 
posiadłości założyć ów instytut. Ten zaś 
ku wielkiej pomocy będzie naszym ubo
gim, których liczba osobliwie bieżące
go roku okropnie wzrasta. Żeby  
ubóstwu temu ile możności zapobiedz 
i zatamować go, założyli tutaj nasi czci
godni i gorliwi kapłani /.../przed trze
ma miesiącami towarzystwo świętego 
Wincentego 161, którego celem je s t  
wyśledzenie wstydliwych ubogich ro
dzin, nie zarabiających sobie tyle ile 
do życia potrzebują, aby ich regular
nie jałmużną wspierać, odwiedzaniem 
pocieszać i dobrym przykładem do ży
cia chrześcijańskiego zachęcać. Towa
rzystwo wiele znalazło, dzięki Bogu! 
między zamożniejszymi obywatelami 
przyjaciół i dobrodziei /.../ Wielka po
moc dla naszych nędzarzy. Nie można- 
by, szanowny czytelniku i na miejscu 
twojego pobytu takiego utworzyć towa
rzystwa dla ratunku ubogich?

Objaśnienia:
1/ nasze miasteczko: Stwierdzenie to 
może świadczyć o tym, że autorem tego 
tekstu był rybniczanin. Niestety, nie 
wiemy kim był, znamy jedynie jego ini
cjały, - “E.S.” . Może był to stały czy
telnik “Zwiastuna”, ale na pewno było 
człowiekiem dobrze wykształconym, 
może nauczycielem, organistączy księ
dzem?
2/ kolej żelazna:  Linię kolejow ą w 
Rybniku oraz dworzec otwarto w 1853 
roku. Było to dla naszego miasta praw
dziwe okno na świat. Droga z dworca 
do centrum Rybnika zwana “Dworco
wą” biegła w linii prostej wzdłuż szpi
tala św. Juliusza, skręcając następnie 
w prawo, w dzisiejszą ulicę M iejską ku 
Rynkowi.
3! szpital dla chorych niewiast: Plany 
wybudowania szpitala w Rybniku pod
jęto już przed rokiem 1865, ale zreali
zowano je  dopiero w 1869. Tak więc 
w kwietniu 1868 roku kiedy pisany był 
ten artykuł, budowa szpitala musiała 
być już  daleko zaawansowana. Szpital 
ten przeznaczono początkowo wyłącz

nie dla chorych kobiet, gdyż mężczy
źni mieli swój szpital w niedalekich Pil
chowicach.
4/ panny zakonne: Chorymi kobieta
mi, których w szpitalu św. Juliusza 
mogło się pomieścić aż 80, opiekowa
ły się siostry franciszkanki, sprowadzo
ne w tym celu do Rybnika z Westfalii. 
5/ dr Juliusz Roger: Rybnicki szpital 
postanowił ufundować dr Julius Roger 
/1819-1865/, lekarz, społecznik, bio
log, miłośnik kultury śląskiej. Śmierć 
przerwała realizację jego zamysłu, a 
prace kontynuował i ostatecznie szpi
tal ukończył w 1869 roku książę raci
borski Wiktor I.
6/ Towarzystwo św. Wincentego: To
warzystwo Świętego W incentego de 
Paul powstało w Rybniku w styczniu 
1868 roku i należeli do niego duchow
ni i zacniejsi obywatele miasta. Towa
rzystwo zajmowało się szeroko rozu
mianą akcją charytatywną, a pieniądze 
na ten cel pozyskiwano z kwest wśród 
bogatszych m ieszkańców  Rybnika. 
Podczas wielkanocnej kwesty zorgani
zowanej w marcu 1868 roku zebrano 
olbrzymią, jak na owe czasy, sumę 160 
talarów. Równało się to rocznemu do
chodowi zamożnego człowieka tam
tych czasów.

M arek Szołtysek

KK NSZZ 
“Solidarność” 

proponuje
K o m is ja  K o o rd y n acy jn a  N SZZ  

“ S o lid a rn o ść” w R ybniku zaprasza  
w szy stk ich  cz łonków  zw iązk u , a 
dziś em erytów , k tórzy  są  z a in te re 
sow ani spo tkan iam i w sw oim  g ro 
nie, w środy i piątki w godzinach  
od 14.00 do 15.00 do sw ojej s ie 
dziby  przy ul. Kościuszki 17.

N ato m iast w poniedziałk i od 
godz. 13.00 do 15.00 proszeni są  
o z g ła s z a n ie  s ię  ci c z ło n k o w ie  
N SZ Z  “ S o lid a rn o ść ” , w k tó ry ch  
m ac ie rzy s ty ch  zak ła d ach  n ie  ma 
kom isji zakładow ej lub p raco w n i
cy, k tórzy  do organ izacji chcie liby  
p rzystąp ić .

M aturalny eksperym ent
W ub. czwartek trzy licea ogólno

kształcące z Rybnika przystąpiły do 
eksperym entu pod nazw ą “Matura 
2000”. W I LO im. Powstańców Ślą
skich zgłosiło się prawie 180 chętnych 
do pisania egzaminu. W czwartek będą 
musieli wykazać się w iedzą z języka 
p o lsk iego , w p ią tek  z w ybranych  
przedmiotów dodatkowych, a w sobotę 
jeszcze z matematyki.

Wszystkie pytania przygotowane są 
centralnie w województwie i o jednej 
porze we wszystkich szkołach rozpo
czynają się testy. Innow acjąjest ocena 
prac. Wszystkie sprawdziany zostają 
zakodowane i ani sprawdzający, ani 
uczeń nie znają kodu. Wszystko po to 
aby zachować pełną anonimowość przy 
ocenie. Dopiero po ocenieniu prace zo
stają rozkodowane i do dodatkowego

sprawdzenia zostaną wysłane do kura
torium do Katowic.

Aż do czwartku rana nikt, ani ucznio
wie, ani nauczyciele nie znali ani py
tań, ani nawet ich charakteru. Dyrekcja 
I LO zdecydowała się na przystąpienie 
do eksperymentu z ciekawości. Do
świadczenie zdobyte teraz przy tej “Ma
turze 2000” pozwoli też dobrze przy
gotować się pedagogom do uczenia w 
nowym systemie - jeżeli okaże się np., 
że egzamin będzie miał formę testu, nie 
zadań.
“Matura 2000” nie zwalnia uczniów z 
p isania norm alnego egzam inu. Dla 
zgłoszonych  chętnych je s t jedyn ie  
wcześniejszą próbną maturą.

W Rybniku oprócz I LO do eksperymen
tu przystąpiły też “urszulanki” i II LO.

/a/

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825 & 1 5



Zarząd Miasta informuje
Zarząd Miasta Rybnika 

ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W 

DNIU 26.03.1996 R. W CELU WYKONANIA DWUKROTNEGO OZNA
KOWANIA POZIOMEGO DRÓG PUBLICZNYCH POPRZEZ MALO

WANIE FARBĄ CHLOROKAUCZUKOWĄ NA TERENIE MIASTA
RYBNIKA.

Termin realizacji zamówienia - od 2 kwietnia 1996 roku.

Wadium w wysokości 10.000,00 zł należy wpłacić w PBK I/O Rybnik nr 372602- 
2017-139-1 do dnia 25.03.1996 r. do godz. 12.00.
Preferowana forma wnoszenia wadium - gotówka. Postępowanie nie zostało po
przedzone wstępną kwalifikacją.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia /cena 5,00 zł/ można odebrać w sie
dzibie zamawiającego, pok. 45 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawnieni do kontaktu z oferentami: mgr inż. W. Lampart, mgr inż. P. Migas.

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną“O ferta  dotycząca wykonania oznakowa
nia poziomego dróg publicznych na terenie miasta Rybnika przez malowanie 
farbą chlorokauczukową” należy złożyć w siedzibie zamawiającego, pok nr 45.

Termin składania ofert upływa dnia 25 marca 1996 r. o godz. 15.00.
Otwarcie ofert dnia 26 marca 1996 r. o godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego 
sala nr 37.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji 
krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 19 i 22 Ustawy o zamówieniach 
publicznych;
2. posiadają farbę chlorokauczukową, która ma świadectwo dopuszczenia do sto
sowania w drogownictwie;
3. posiadają pomyślne doświadczenia z ostatnich 3 lat jako wykonawcy przedmio
towych robót, poparte referencjami;
4. posiadają odpowiednie środki finansowe;
5. zapewniają min. 6-cio miesięczny okres gwarancji;
6. używają sprzętu umożliwiającego stosowanie farb posiadających właściwości 
odblaskowe;
7. zapewniają prowadzenie oznakowania w porach najmniejszego natężenia ruchu 
na drogach, w miarę możliwości w nocy;

Zarząd Miasta Rybnika 
o g ł a s z a

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA NAJEM 
LOKALI UŻYTKOWYCH

NA STAWKĘ MIESIĘCZNĄ CZYNSZU ZA 1 M KW. POW. UŻYTKO
WEJ NA DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWO-GOSPODARCZĄ

Lp. Usytuowanie Pow. lokalu Wizja Stawka Wadium
lokalu w m kw. w' dniu godz. wyjściowa w' wys.

1. Kościuszki 61 106,50 19.03.96r. 9-11 14,50 500,00
2. Zebrzydowicka 2 50,00 20.03.96r. 9-11 6,00 500,00
3. Orzeszkowej 9 25,00 21.03.96r. 9-11 6,00 500,00
4. Wodzisław ska 4 82,00 22.03.96r. 9-11 6,00 500,00

/oficyna/

Do stawki czynszu za 1 m kw. pow. użytkowej naliczony zostanie obowiązujący 
podatek Vat w wys. 22 procent.

B liższych  in fo rm acji u d z ie la  Naczelnik W ydziału Lokalowego Urzę
du Miasta Rybnika teł. 24-168, 25-344. P rzetarg  odbędzie  w dniu 28 
marca 1996 r. o godz. 10.00 w sali nr 37 I piętro w budynku Urzędu 
Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2.
W adium  należy  w płacić  w kasie U rzędu  M iasta  R ybnika najpóźniej w 
dniu prze targu  do godz. 9.30.
D odatkow o należy  w płacić  koszt o rgan izacy jny  p rze ta rgu  w w ysokości 
15,00 zł od jed n e j pozycji. W adium  p rzep ad a  w przypadku  uchy len ia  się 
od zaw arc ia  um ow y u czestn ika  w ygryw ającego  przetarg . U czestn ik  p rze 
targu w in ien  zapoznać się z regu lam inem  prze ta rgu , k tóry  je s t  do w zg lą
du w W ydziale Lokalowym Urzędu M iasta przy ul. 3 Maja 12. 
Zastrzega się prawo wyboru ofert oraz unieważnienie przetargu bez podania przy-
czyny.

FPHU “RAFAŁ”
Rybnik, ul. Sosnowa 5, tel./fax 23421 
Gliwice, ul. Okrężna 16, tel./fax 032/ 1320581 
Sosnowiec, ul. Armii Krajowej 64, tel./fax 032/ 
1636697

B r a m y :
* garażowe uchylne i skrzydłowe
* wjazdowe przesuwne i skrzydłowe
* rolowane - zdalnie sterowane
* ogrodzenia
* stolarka aluminiowa
* rolety zewnętrzne

Dowolne wymiary 
Kompletna obsługa klienta

Centrala Handlowa “HEJS” 
zatrudni na atrakcyjnych 

warunkach
PRACOWNIKA

HANDLOWEGO.
O ferty  p isem ne p roszę  składać 

listow nie:
Centrala Handlowa “HEJS” 

41-200 Sosnowiec 
ul. Zwycięstwa, tel. 66-41-08, 

69-53-23

Ogłoszenia drobne W  ra z ie  p o t r z e b y
KURSY PRAWA JAZDY 

Telefon: 27-959, 22-787

*

ZAMIENIĘ MIESZKANIE 
kwaterunkowe M-3 na większe 

lub kupię mieszkanie własnościowe. 
Rybnik, Lompy la/6

f ---------------------------------------------------- \

BEZPŁATNE 
PORADY PRAWNIKA

W "Gazecie Rybnickiej"
V.. -A '  8.. 88& ■‘i S$83j 38? M  '  I

W  p ią tk i w godz. 15.00-17.00 
w siedzibie naszej redakcji 

/R y n e k  12a (oficyna), 
tel. 28 -825 /

dyżuru je praw nik , udzielający  
bezpłatnie p o ra d

V  v

WYCENA NIERUCHOMOŚCI
Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK 

tel. 27-616

Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku 

Dział Usług Pogrzebowych 
ul. Rudzka 70 b 

/Cmentarz Komunalny -tel. 28-991/ 
o fe r u je  n a s tę p u ją c e  u s łu g i:  

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

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

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

*możliwość załatwienia orkiestry 
wynajęcie autobusu 
Możliwość załatwienia formalności 

pogrzebowych również w Zakładzie 
Anatomopatologu w Orzepowicach 
przy ul. Energetyków 46.

Ceny konkurencyjne

f  CENNIK OGŁOSZEŃ ^  
W GAZECIE  

RYBNICKIEJ“

1 cm2 - 1 zł 
0 1 słowo - 0,60 zł 

w artykułach 
sponsorowanych

01/4 strony - 150zł 
0 1/2 strony-270zł 
03/4 strony - 350zł 
0 1 strona - 500zł 
do cen doliczamy 

VAT

M  NAS 
SZVSÜO 
I TAMO

K .

Przeceny
* "Pewex" przy Placu Kopernika 2 
przecenił o 20 proc. artykuły spożyw
cze.
* Grube swetry, bluzy bawełniane, mę
ski płaszcz przecenił sklep "Mirage" 
przy ulicy Sobieskiego 7.
* Sklep "Mawex" przy ulicy Rynek 15 
przecenił płaszcze i kurtki do 40 proc., 
a bluzki, sukienki i spódnice nawet do 
80 proc.

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 15 do 21 marca, apteka Farmacja, 
ul. Gliwicka, Rybnik, tel. 21-223

^EKSPRESS 
Rybnik, Reja 2

2\
FUJICOLOR

W yw oływ an ie  nega tyw ów  w  p roces ie  C -4 1 i w ykonyw an ie  
odb itek  w  ośm iu  form atach. T erm iny  od 1 do 24 godzin .

4  zdjęcia paszportowe - tylko 6 z ł ,-

V. "Dziś fotografujesz -  dziś masz zdjęcia "

I Spółka z o.o. |
pprzyjmie do pracy na bardzo dobrych warunkach płacowych] 

- mile widziana osoba z grupą inwalidzką:

I r * toromistrza z uprawnieniami 
i doświadczeniem w pracy na PKPIV-

I Informacji udziela kierownictwo builowy w Mszanie, |
I ul. M oszczeńska 44, tel. /0 -3 6 / 69-53-75 I

Środowa Giełda Cenowa
M ięso schab wołowe

extra
szynka wp. 
gotowana śląska

Raciborska 11 9,90 11,60 13,60 7,40
Hala Mięsna, 3 Maja 9,20 9,90 14,90

TARG 9,00 - 9,70 9,80-11,70 12,50-14,00 6,80 - 8,40

Owoce/W arzywa pomidory pom arańcze m arch e w ka ziemniaki

Raciborska 15 6,90 3,60 0,70 0,65

Miejska 2 8,00 4,50 0,80 0,80

TARG 6,00 2,00 - 2,50 0,70 - 0,80 0,60 - 0,70

Spożywcze masło cukier jajko mąka

Raciborska 15 227g -1,70 2,18 0,34 1,20
Raciborska 27 227g -1,80 1,85 0,32 1,10

TARG 250q -1,80 1,85-1,90 0,25 - 0,31 1,00-1,85

W aluty 100
dolarów

100
marek

100 koron 
czeskich

100  frankó w  
francuskich

Pewex "Duży" 254,00/257,00 172,00/174,50 9,30/9,50 51,00/51,70
Delikatesy, ul. Miejska 254,00/257,50 172,00/174,50 9,25/9,50 50,50/51,00
Gal lux, Rynek 254,00/257,50 172,00/174,50 9,30/9,50 50,70/51,50

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825
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nlbprint

Kibice zadowoleni
Koszykarska ligowa karuzela powo

li dobiega końca. Choć do końca roz
grywek pozostały jeszcze trzy kolej
ki, to już dziś wiadome jest, iż pierw
sze miejsce zajmie drużyna Glinika 
Gorlice, a drugie RMKS Partners.

Co do dalszych miejsc, mogą jeszcze 
zajść pewne zmiany. Ta sytuacja nie 
miała jednak wpływu na postawę ryb- 
niczanek w czasie przedostatniego po
jedynku na własnym parkiecie, gdyż 
odniosły one najwyższe w tym sezo
nie zwycięstwo, pokonując słabiutką 
drużynę AZS AWF Kraków 103:32.

Zanim jednak rybniczanki przystąpiły 
do ligowego pojedynku, w czasie prezen
tacji zostały obdarowane przez kibiców 
bukiecikami kwiatów z okazji Dnia Ko
biet. Za naszym pośrednictwem wszy
stkie koszykarki pragną podziękować 
sympatycznym kibicom za pamięć i za 
przemiły upominek, który dla nich był 
wielkim zaskoczeniem.
Potem zawodniczki obu zespołów przy

stąpiły do walki o kolejne ligowe punk
ty. Od początku spotkania kibice obser
wowali jednostronny pojedynek, w 
którym krakowianki nie miały wiele do 
powiedzenia. Rybniczanki zagrały bar
dzo uważnie w obronie i głównie zdoby
wały punkty z szybkich ataków. W 5. 
minucie prowadziły już  16:2 i już w te
dy było wiadomo, iż krakowianki zo
staną rozgromione. W 15. minucie ryb
niczanki prow adziły 34:13 i ju ż  do 
końca I połowy przewaga niewiele się 
zmieniła. Po pierwszej połowie, która 
zakończyła się wynikiem 44:22, ryb
niccy kibice znów domagali się stu 
punktów. Tym razem ich prośba została 
spełniona. II połowa spotkania to wręcz 
popisow a gra koszykarek RM KS-u 
Partners, które chyba wybiły na kilka 
dni krakowiankom koszykówkę z gło
wy. Przyjezdne, które w II części spo
tkania zdobyły tylko 10 pkt, nie były

w stanie przeprowadzić składnej akcji, 
przynoszącej korzyści punktowe. Spo
ro zamieszania do gry wprowadzili sę
dziowie, którzy niektórymi decyzjami 
krzywdzili ambitne koszykarki. Dwie 
rybniczanki: A. Tomaszewska i M. Ni- 
kitienko padły ofiarami niesprawiedli
wej wyroczni i za 5 fauli musiały opu
ścić boisko. Po spotkaniu trenerzy obu 
zespołów powiedzieli:

A. Atłachowicz w spotkaniu przeciw
ko krakowskim akailemiczkom zade
biutowała w rozgrywkach ligowych

- W. Krzysztofik /AZS AWF 
W rocław/ - Przyznam się, że ta
kiej porażki się nie spodziewa
łem, choć z drugiej strony czego 
można oczekiwać od najsłabsze
go zespołu ligi. Moje zawodnicz
ki przede wszystkim nie umiały 
poradzić sobie z agresywną  
obroną rybniczanek, przez co w 
ataku popełniały dużo błędów, 
co mściło się utratą punktów i 
stąd tak wielkie rozmiary poraż
ki. M. Orczyk/RMKS Partners/
- Zagraliśmy mecz trochę pod  
publiczność, której też się coś

należy za wspaniałą atmosferę, jaka to
warzyszy naszym koszykarkom. Dziew
czyny realizowały założenia taktyczne 
i dzięki temu odniosły największe zwy
cięstwo w tym sezonie. Teraz przed  
nami decydujące pojedynki juniorek i 
na tym chcemy się najbardziej skupić. 
Te ostatnie trzy mecze ligowe gramy 
właściwie o przysłowiową pietruszkę, 
ale na pewno damy z siebie wszystko, 
na co nas stać.

Zatem rybniccy kibice doczekali się 
drugiej w tym sezonie “setki” i szkoda 
tylko, że ligowy sezon chyli się już  ku 
końcowi, a co gorsza nikt nie wie jaka 
będzie przyszłość rybnickiej koszy
kówki.

W spotkaniu tym punkty dla RMKS-u 
Partners zdobyły: A. Kuszka - 25, G. 
Fulbiszewska - 21, L. Marczenko - 15, 
N. Skrago - 14, A. Grelak i A. Toma
szewska po 10, M. Nikitienko - 8, G. 
Szulik, A. Kuśmirak i A. Atłachow icz. 
W zespole gości najwięcej punktów zdo
była A. Sendecka -11. Widzów 800.

Oto pozostałe wyniki 19 kolejki i ligo
wa tabela:
GRUPA “A”: Rokita /AZS Uniwersytet 
Wrocław-Glinik Gorlice 51:68 /23:42/, 
Stal Stalowa Wola-Wisła II/Gómik Wie
liczka 71:57 /38:32/, Stal Bobrek Bytom- 
Lew Legnica 54:56 /31:13/. Pauzowała 
Cieszynianka Cieszyn.

M arcin T roszka

Spotkanie MIX Elektronics Korona Kraków 
- ASK Merkury Brzeg
1. Glinik Gorlice 18 36 1665:873
2. RMKS Partners 17 32 1334:1009
3. Rokita/AZS Wrocław 18 31 1302-1103
4. Wisła II/Górnik 18 29 1301-1282
5. Korona Kraków 16 28 1161:945
6. Stal Stalowa Wola 17 24 967:1190
7. Lew Legnica 17 22 1030:1261
8. ASK Merkury 16 21 1021:1207
9. Cieszynianka 17 20 1025:1346
10. AZS AWF Kraków 17 20 901:1234
11. Stal Bobrek Bytom 17 19 1066:1333

Kronika policyjna

Pieniądze od Ewy
W niedzielę 10 marca o godzinie 

12.10 z kwiaciarni o nazwie “Kwiaty 
dla Ewy” mieszczącej się przy ulicy 
Dworcowej nieznany z nazwiska osob
nik przy pomocy sfałszowanego pisma, 
które miało być rzekomo napisane przez 
kierowniczkę kwiaciarni, wyłudził od 
sprzedawczyni pieniądze w kwocie 44 
złotych.

Przywłaszczenie mercedesa
W piątek 8 marca mieszkaniec Ryb

nika powiadomił policję, że znany mu 
osobnik przywłaszczył sobie jego samo
chód osobowy marki mercedes 240 D. 
Zajście miało miejsce kiedy zgłaszają
cy przebywał w Niemczech. Auto jest 
warte 6 tysięcy złotych.

Dzień Kobiet?
W piątek 8 marca na rybnickim targu 

została oszukana handlująca papierosa
mi kobieta. Podający się za policjanta 
nieznany mężczyzna legitymujący się 
bliżej nieokreśloną“legitymacją”, zażą
dał wydania papierosów zgodnie z przy
niesioną przez siebie listą. Po załado
waniu papierosów do kartonu złodziej 
oddalił się narażając sprzedawcę na stra
tę 975 złotych.

Okradziony bezdomny
Wydawałoby się, że bezdomnego nie 

można okraść. Jednak w piątek 8 marca

bezdomny mężczyzna zgłosił policji, że 
pomiędzy 19-23 lutego poproszony zo
stał na ulicy Dworcowej przez taksów
karza, by wszedł do jego samochodu. 
Miał wtedy zostać pozbawiony dowo
du osobistego i książeczki ubezpiecze
niowej.

Powiadomił przechodzień
W sobotę 9 marca o godzinie 21.50 

przechodzień powiadomił patrol poli
cji, że dwaj nieletni chłopcy dopuścili 
się wybicia kamieniami szyby w oknie 
wystawowym sklepu spożywczego przy 
ulicy Białych. Podjęte natychmiast dzia
łania pościgowe doprowadziły do are
sz tow an ia  n as to le tn ich  ch łopców , 
którzy uciekali w kierunku ulicy Gliwic
kiej. Łup w postaci papierosów, gum i 
słodyczy w całości odzyskano.

Siedem aut
W nocy z 3 na 4 marca nieznany 

sprawca dopuścił się Boguszowicach na 
ulicach Śniadeckich, Osiedle Południe 
i Kadetów włamania do siedmiu samo
chodów. Złodziej dostawał się do środ
ka przez wybicie szyb w autach od stro
ny kierowcy, po czym ze środka kradł 
radia. Łączna wartość łupu 1,7 tysiąca 
złotych.

Kradzież na cmentarzu
Grabarz cmentarza w Chwałowicach 

zawiadomił policję, że w nocy z 4 na 5 
marca włamano się do barakowozu ob
sługi cmentarnej. Po wyłamaniu drzwi 
złodzieje weszli do środka i skradli ra

dio, młotki i filcowane buty gumowe o 
łącznej wartości 250 złotych.

Pobicia
W poniedziałek 4 marca w godzinach 

wieczornych w Rybniku miały miejsce 
dwa pobicia. Pierwszego z nich doko
nano na terenie basenu krytego przy 
ulicy Żorskiej, gdzie grupa pijanych 
młodych ludzi pobiła mężczyznę przy 
pomocy kija baseballowego. Sprawcy 
rozboju  zostali jed n ak  ujęci p rzez 
sprawnie działający patrol policji. Na
tomiast o drugim pobiciu powiadomił 
policję mieszkaniec ulicy Dąbrówki. 
Stwierdził on, że jego córki w wieku 13 
i 16 lat zostały pobite przez mężczyznę, 
doznając urazu nosa i zdarcia naskórka 
głowy.

Nieletni w piwnicy
W środę 6 marca do sklepu spożyw

czego w Niedobczycach włamali się 
trzej nieletni w wieku 14-15 lat. Po do
konaniu kradzieży złodzieje schronili 
się w piwnicy opuszczonego domu przy 
ulicy Wrębowej. Tam zostali ujęci przez 
policję, zaś łup w całości odzyskano. 
Były to papierosy i artykuły spożywcze 
za 500 złotych. Nie udało się natomiast 
ująć policji sprawców kradzieży doko
nanej w sklepie spożywczym w Bogu
szowicach przy ulicy Bogusławskiego. 
W nocy z 6 na 7 marca nieznani spraw
cy ukradli towar wartości 1,5 tysiąca 
złotych. Były to głównie zupy w pro
szku, konserwy, papierosy i 50 butelek 
wódki różnych gatunków. SZOŁ

Szkolny ping-pong
W  ub . ty g o d n iu  w  SP-31 o d b y 

ły  się  z aw o d y  sz c z e b la  m ie js k ie 
go w  te n is ie  s to ło w y m  d z ie w c z ą t 
i ch ło p có w  k las V II-V II I . N a  s ta r
c ie  s ta n ę ło  16 d ru ży n  c h ło p c ó w  i 
15 d ru ż y n  d z ie w c z ą t .  W śród  
dziewcząt najlepsza okazała się 
drużyna SP-24, k tó ra  w  f in a le  
p o k o n a ła  d ru ż y n ę  SP-31 - o b ie  te  
d ru ż y n y  a w a n so w a ły  do  ro z g ry 
w ek  re jo n o w y c h .

W śró d  c h ło p c ó w  aw an s  w y w a l
cz y ły  z e sp o ły  SP-24 i SP-11. T y 
d z ie ń  p ó źn ie j w  p o d o b n y c h  ro z 
g ryw kach  w z ię ły  ud z ia ł d z iew czę 

ta  m ło d sze  - do k las  V I. U c z e s t
n ic z y ły  w  n ich  23 z a w o d n ic z k i 
rep rezen tu jące  8 szkó ł ry b n ick ich .

D o n as tęp n e j ru n d y  tj. do  z a w o 
d ó w  re jo n o w y ch  a w a n so w a ły  n a 
s tę p u ją c e  za w o d n ic z k i: Barbara 
Szulik, Małgorzata Jokiel /o b ie  
z S P -2 4 /, Agnieszka Wydra /SP  
3 1 /, Joanna Widacka /S P - 11/.

W ostatnim numerze do no
tatki o ping-pongu wkradł się 
błąd. Oczywiście zawody odby
wały się w Szkole Podstawo
wej nr 31, a nie w SP 18.

Niestraszni 
mu kadeci

Z p iątk i rep rezen tan tó w  Polonii 
R ybnik, k tó rzy  w  m in iony  w eekend  
w ystąp ili w  fina le  ogólnopo lsk iego  
tu rn ie ju  k lasy fikacy jnego  kad e tó w  
w  dżudo  w  Sochaczew ie  najlepiej 
sp isa ł się Damian Mosler, k tó ry  
zw ycięży ł w  kategorii w agow ej do 
65 kg. Sukces m łodego reprezentan
ta  rybn ick iego  k lubu  je s t tym  w ięk 
szy, że w  g ron ie  kade tów  w ystąp ił 
on  po  raz  p ierw szy . Inny rep rezen 
tan t Polonii R obert Po tyka w  w adze 
do 60 kg zają ł p iąte  m iejsce. G o
rzej w ypad ła  p o zo sta ła  tró jka  sk la 
sy fikow ana na  od leg łych  lokatach .

(MaT)

Prelekcja z przezroczam i

Przed
turystycznym

sezonem
Koło Przewodników Turystycz

nych przy Oddziale PTTK w  R yb
n iku zaprasza  na pre lekcję  pt. “ Wa
lory krajoznaw czo-turystyczne zie
m i rybnicko-w odzisławskiej”, połą
czo n ą  z p ro jek c ją  p rzezroczy  o na
szej ziem i. P relekcja  odbędzie  się 
w  czwartek, 21 marca o godz. 
17.00 na M ałej Scenie R ybnickiej 
przy  ul. K ościuszki.

U progu  sezonu  w io sen n o -le tn ie 
go w arto  poznać n a jb liż szą  okolicę 
choćby  ze zdjęć , by późn ie j w y ru 
szyć w  p lener. W stęp w olny.

Koszykarze zakończyli sezon
W ystępujący w rozgryw 

kach trzeciej ligi koszykarze 
MKKS-u Rybnik w sobotę 2 
marca meczem we własnej hali 
zakończyli ligowy sezon.

K ońców ka by ła  trochę  n ie fo rtu n 
na, gdyż rybn iccy  koszykarze  m u
sieli w  osta tn im  po jedynku  uznać 
w yższość  przy jezdnych , ale i to n i
czego nie zm ien iło  w  końcow ej ta 
beli. Rybniczanie zakończyli roz

grywki na 8. miejscu i, w edług  tre 
n era  zesp o łu  C z. G rzonki, je s t to 
w y n ik  na m iarę  m ożliw ośc i tego 
m łodego  i m ało  do św iad czo n eg o  
zespo łu . Pojedynki rybnick ich  k o 
szykarzy  rozg ryw ane  były w  hali 
ry b n ick ieg o  M O S iR -u , gdz ie  z a 
w sz e  zaw o d n ik o m  to w a rz y sz y ła  
liczna  g rupa  k ib iców  spragnionych  
tw ardej, m ęskiej koszyków ki.

MaT

Rozpoznaj się na zdjęciu

Pierwsza z osób, które rozpoznają się na zdjęciu zrobionym w ubiegłym tygo
dniu na ulicy Zamkowej i zgłoszą się w naszej redakcji, otrzyma publikowaną w 
gazecie fotografię oraz pięć smakowitych kołoczyków! Zapraszamy do zabawy! 
Sponsorem naszej zabawy jest piekarnia Franciszka Studnika z Rybnika przy 
ulicy Kościelnej nr 3.
W ubiegłym tygodniu nagroda została odebrana przez Panią JANIAK.
Nasza redakcja znajduje się w oficynie kamienicy Rynek 12 /dojście od ulicy 

Zamkowej lub Korfantego/, jest czynna codziennie oprócz sobót i niedziel od 
9.00 do 17.00. Zdj.tszoł

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Zdjęcie 
z albumu czytelników
Zapraszamy naszych 

Czytelników do 
wspólnego oglądania 
zdjęć. Wystarczy 
przyjść do redakcji z 
ciekawym zdjęciem, 
które po opublikowa
niu zwrócimy. /Moż
na też wrzucić je do 
naszych "żółtych 
skrzynek"/. Raz w 
miesiącu autora naj
sympatyczniejszego 
lub najbardziej "od
jazdowego" zdjęcia 
firma "EKSPRES 
FUJI", Rybnik, ul.
Reja 2, nagrodzi 
bezpłatnym wywo
łaniem i' wykona- Myszka M iki w kupieli.
niem odbitek z rolki Zdj. :  Diana Fojcik
filmu.

W śród autorów  praw idłow ych  
rozw iązań krzyżów ki z tego num eru  

rozlosujem y książkę, ufundow aną  
przez księgarnię w hali dw orca PKP.

1 2  3 4 5 6  7 8 9 K) 11 12 D

P O Z IO M O : A3 - Nieślubna żona. Cl - Zawartość, pojemność. C9 - 
Biskupia infuła. D5 - Państwo we wschodniej Europie i północnej Azji. 
FI - Wojskowa jednostka pływająca. F9 - Rekrutacja, zaciąg. HI - Po 
nim wymagany jest odzew. H9 - Dominujący nośnik informacji w TV. 
15 - Do wykonywania kopii maszynopisu. KI - Rodzaj gitary z okrą
głym pudłem. K9 - Dawny gwóźdź. M3 - Wyraz oznaczający liczbę 
lub porządek przedmiotów.
P IO N O W O : 1C - Jedna z cyfr, wynaleziona przez Hindusów. 1H - Pa
triarcha biblijny, uosobienie poddania się woli bożej. 3A - Dawne na
rzędzie żniw iarza. 3F - Nazwisko sły nnych angielskich badaczy polar
nych. 3K - Najw iększa rzeka Afryka. 5C - Pas płótna żaglow ego. 5H - 
Widokowy otw ór ścienny. 7A - Modernizacja, ulepszenie. 9C - Pisarz 
niemiecki, nagroda Nobla. 9H - Skrócona forma staropolskiego z w t o -  
tu “wasza miłość”. 11A - Niski głos kobiecy. 11E - Harcerski, koncen
tracyjny lub pracy. 11J - Największy gatunek z rodziny psów. 13C - 
Grecki bożek miłości. 13H - Atak szału, żądzy mordowania.
W  rozw iązaniu wystarczy p odać  hasło, ja k ie  pow stan ie  p o  uporządkow a
n iu  liter wg szyfru:  H9, E5, 0 2 ,  FI, C l, A7, C9, II, K2, H4, J13, J9, 
K9; D8, K12, H3, F5; K5, KIO, F7, M5, J7, D13; M6, J5, 16, H12, J l, 
113, A4, J9, M5, CIO; Jl 1, H4, D3, D7, K3, E5, M5, HI; KI, H4, F4, 
B7, G il, J l l .

Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki nr 9 z hasłem "KTO O KIM PRZED 
TOBĄ, PEWNIE O TOBIE PRZED DRUGIM" 

otrzymuje: BEATA DURCZOK, ul. Sienkiew icza 27, 44-310 Wodzisław Śl. 
Nagroda do odebrania w redakcji przez miesiąc 

od daty ogłoszenia nazw iska zwycięzcy.

Pod znakami zodiaku
BARAN - 21.03. - 20.04. - Osoba, która teraz stanie Ci na drodze może popchnąć 
Twoją karierą w zupełnie nowym kierunku. Poddaj się tylko je j sugestiom i radom, a 
poczujesz wiatr w żaglach! Zaś końcowy sukces będziesz zawdzięczał sam sobie. 
BYK - 21.04. - 20.05. - Przyjdzie Ci do głowy rewelacyjne rozwiązanie problemu, 
któty ciągnie się za Tobą od dłuższego czasu. Nim jednak podzielisz się nim ze 
współpracownikami, przemyśl dobrze czy środek nie jest zbyt drastyczny i nie skrzywdzi 
Bogu ducha winnych osób.
BLIŹNIĘTA - 21.05. - 21.06. - Tizeba będzie stawić czoła gniewnemu milczeniu 
partnera i wątpliwym pomysłom szefa. Wprawdzie uda Ci się przebłagać pierwsze
go, gorzej pójdzie z drugim. Lepiej bez szemrania wykonaj polecenie, w końcu nie Ty 
odpowiadasz za rezultat...
RAK - 22.06. - 22.07. - Twoje układy zawodowe mają bardzo kruche podstawy. Nie 
zanosi się, by coś je  mogło umocnić, skorzystaj więc z pierwszej oferty nowego zaję
cia, choć z pozoru wydaje się ono mało interesujące.
LEW  - 23.07. - 23.08. - Jeżeli natychmiast nie podejmiesz decyzji, ktoś zrobi to za 
Ciebie, a Twoje interesy nieco na tym ucierpią. Jeżeli nie chcesz do tego dopuścić, 
włącz trzeci bieg a w międzyczasie poproś o radę seniora rodziny.
PANNA - 24.08. - 22.09. - Nawet dla Ciebie pogodzenie obowiązków rodzinnych i 
służbowych będzie bardzo trudne. Nie pomoże lawirowanie między dome, a biurem. 
Trzeba konsekwentnie uporządkować najpierw jedno, a potem drugie...
WAGA - 23.09. - 23.10. - Ten tydzień może być zaczątkiem bardzo ważnych wyda
rzeń, których pozytywne efekty będą widoczne w przyszłości. Może to być skierowa
nie na kurs komputerowy, językowy czy menadżerski, i tylko od Ciebie zależy czy tę 
szansę wykorzystasz...
SKORPION  - 24.10. -  22.11. - Poważnie zagrożone są Twoje finanse, a przyczynią 
się do tego tzw. “przyjaciele ”, którym zaufałeś. Kiedy dowiesz się kto zacz, będzie za 
późno żeby szkody odrobić, ale doświadczeń nigdy za wiele.
STRZELEC 23.11. - 21.12. - Czeka Cię wiele godzin w urzędach, efekty jednak, 
dzięki ludziom dobrej woli, będą znakomite. Z  Twoich zabiegów skorzysta wiele osób, 
a podziękowaniom nie będzie końca.
KOZIOROŻEC - 22.12. - 20.01. - Dawno już nie byłeś tak optymistycznie nastawio
ny do życia, jak  obecnie. Życzliwość i wyjątkowa pogoda ducha sprawi, że będziesz 
rozrywany towarzysko. Dzięki nowym znajomym uda Ci się zrealizować dawno pla
nowany wyjazd.
WODNIK - 21.01. -  19.02. - Mimo niezbyt dobrego samopoczucia, będziesz musiał 
wykazać trochę energii, by zakończyć to co rozpocząłeś. Najgorszym wyjściem było
by teraz oddać pole przeciwnikom, którzy tę słabość mogliby wykorzystać.
RYBY - 20.02. - 20.03. - Autorytety będą Cię przekonywać o słuszności linii, którą 
prezentują, sugerując, że powinieneś podążyć za ich rozumowaniem. Wysłuchaj spo
kojnie ich argumentacji, nie odrzucając wszystkiego z góry. Ich doświadczenia mogą 
się przydać...

Nosić, 
nie nosić

Fatałachy z naszej szaf}/

W kobiecych pismach i żurnalach 
pełno wiosennych “odjazdowych” do
datków i drobiazgów potwierdzających 
fakt, że projektanci postawili na kobie
cość. I to jest piękne, ale... która z nas, 
najczęściej pracujących lub uczących 
się kobiet będzie sobie mogła pozwolić 
na bieganie na 12-centymetrowych ob
casach i z malutką sztywną torebeczką? 
A to właśnie wyróżniało się na wiosen
nych pokazach. Bardzo modnym ele
mentem będą również rękawiczki 
noszone do wiosennych rzeczy, 
a nawet do letnich z krótkimi 
rękawami.

Jak znam życie, największe 
szanse na zaistnienie na ulicy 
mają te niebotyczne obcasy, zaś 
najmniejsze rękawiczki. Małe to
rebki będziemy pewnie też nosiły, ale 
tylko okazyjnie. W różka

Dziś kolejne dwa z ośmiu fragmentów. Należy złożyć je w 
całość, nakleić na kartkę i przysłać do redakcji lub wrzucić 
do naszych "żółtych skrzynek". Wśród autorów prawidło
wych rozwiązań, na które czekamy do 10 kwietnia, rozlosu
jemy dwie nagrody pieniężne wartości 20 zł każda. 
Zapraszamy do zabawy!
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Dla urozmaicenia sałatkowego 
"przeglqdu" proponuję Paniom sałat
ki owocowe - bogate w witaminy, 
soczyste, smaczne, nietuczqce.

Dziś, gdy większość owoców do
stępna jest przez cały rok - wystar
czy tylko... pomysł, a deser czy ni- 
skokalorycznq "przekqskç" przyrzq- 
dzić można w kilka minut. Podajqc 
przykłady - zachęcam do tworzenia 
własnych, owocowych kompozycji. 
Proszę pamiętać o tym, że sałatki 
owocowe należy podawać natych
miast po przygotowaniu - szybko tra- 
cq smak i wyglqd.

Sałatka luksusowa
2 pomarańcze, 1 banan, 2 łyżki ana
nasów z kompotu, 1 gruszka z kom
potu, 10 dkg orzechów, 1 łyżka ro
dzynków, 1/2 szklanki bitej śmieta
ny, 1 łyżka ajerkoniaku.

Małe kawałki pomarańczy, plaster
ki banana wymieszać z osqczonymi 
kawałeczkami ananasów i gruszki 
oraz z posiekanymi orzechami. Na
łożyć do salaterek, pokryć warsfwq 
ubitej z cukrem śmietany, polać ajer- 
koniakiem, posypać rodzynkami

Sałatka winna
1 grejpfrut, 1 pomarańcza, 1 kwa
śne jabłko, 5 dkg orzechów lasko
wych, 5 dkg rodzynków, 1 szklanka 
białego wytrawnego wina, cukier 
puder, kwasek cytrynowy.

Orzechy sparzyć i obrać, a rodzyn
ki namoczyć w wodzie, by zmiękły. 
Grejpfrut i pomarańczę obrać ze 
skórki, pokroić w kostkę. Obrane ja
błko utrzeć na grubej tarce, lekko 
zaprawić kwaskiem cytrynowym, by 
nie straciło barwy. Owoce wymieszać 
i doprawić cukrem, nałożyć do na
czyń deserowych, polać winem, po
sypać siekanymi orzechami, rodzyn
kami. Przed podaniem wstawić na 
kilkanaście minut do lodówki.

V__________________________________ >

r ~  ;------------------------------- t ąCzytaj razem z nami

Podróż  
do przeszłości
Są książki, do których w raca się nie 

dla bohaterów  lub atrakcyjnej fabu
ły, ale po to, by ponownie zanurzyć 
się w magicznym świecie wyczarowa
nym ze słów przez pisarza - szarlata
na. Jedną z takich fascynujących ksią
żek, nieprzetłum aczalnych na język 
teatru czy film u, je s t “Podróż do 
źródeł czasu” Alejo Carpentiera: 
opowieść o mężczyźnie i kobietach, 
o podróży poza naszą pyszałkow atą 
cyw ilizację techniki w poszukiwaniu 
z a p o m n ian y ch  in s tru m e n tó w  - o 
podróży, k tóra okazuje się pow ro
tem...

Jedno z licznych w powieści C ar
pentiera mott, słowa Shelleya “czuję 
zapach życia!” oddają istotę lektury 
tej w yjątkow o soczystej prozy.

/mch/

A lejo  C arp en tier  “ Podróż do 
źródeł czasu”, BB 1996
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