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“Tak” dla zarządu i budżetu
Sesję, która odbyła się w ostat

nią środę zdominowały dwa zaga
dnienia: sprawozdanie z wykona
nia budżetu za 1995 rok połączo
ne z głosowaniem nad absoluto
rium dla Zarządu Miasta oraz 
przyjęcie budżetu na bieżący rok.

Na wstępie tradycyjnie głos zabrał 
prezydent Józef Makosz, informując o 
sprawach miasta i pracy zarządu. Tym 
razem zwrócił szczególną uwagę nie 
tyle na sprawy, które miały miejsce w 
ostatnim czasie, ale starał się nakreślić 
plany miasta na najbliższy rok w kon
tekście uchwały budżetowej. Wiele z 
tych spraw na pewno doczeka się bliż
szego omówienia na łamach naszej ga
zety, ale prześledźmy te najważniejsze.

Radni głosują nad budżetem miasta na rok bieżący. Zdj.: sol
c.d. na stronie 2

Z gazem jak z jajkiem...
W czasie ostatnich kilku miesięcy opinię publiczną bul

wersowały powtarzające się raz po raz doniesienia o tra
gicznych w skutkach wybuchach gazu.

Wydarzenia te zwróciły uwagę me
diów na pracę odpowiedzialnych za 
bezpieczne z niego korzystanie służb i 
generalnie na cały problem. Skompli
kowany i niejednoznaczny, gdyż przy
czyny każdego z wypadków okazywa
ły się być różne - od ra
żącej lekkomyślności 
użytkowników, czy to w 
przypadku gazu siecio
wego czy butlowego, po
przez próby nielegalne
go poboru gazu i awarie 
spowodowane nieszczel
nością gazociągów, aż 
do wypadków losowych.
W kilku przypadkach 
jednym z winowajców 
okazała się mroźna zima, 
gdyż ulatniający się gaz, 
nie mając naturalnego 
ujścia poprzez warstwę 
zmrożonej ziemi, pod
stępnie znajdował drogę 
by gromadzić się np. pod 
domem, gdzie gazociąg 
nie dochodził, jak  to 
miało prawdopodobnie 
miejsce w pobliskiej Go- 
gołowej...
- Z instalacją gazową, 
tak jak  z każdym urzą
dzeniem technicznym  
trzeba umieć się odpo
wiednio obchodzić - 
mówi inż. W ojciech 
Cząstkiewicz z rybnic

kiej Rozdzielni Gazu. Tzw. instalacja 
wewnętrzna czyli ciąg od kurka głów
nego, zwanego też ogniowym, który 
znajduje się zazwyczaj na zewnątrz bu
dynku, a w starym budownictwie czę
sto jeszcze w piwnicy, jest własnością

W następnym, 
świątecznym 

numerze "GR", 
który ukaże się 5 kwietnia
Wielki Konkurs 

Świąteczny
z nagrodami!

zarządcy czyli administratora budyn
ku. A więc w blokach spółdzielczych - 
podlega administracji spółdzielni, w 
budynkach komunalnych - Zakładowi 
Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu 
Miasta, w kamienicach prywatnych - 
ich właścicielowi. I to obowiązkiem 
zarządcy budynku jest czuwanie nad 
bezpieczną eksploatacją gazu na od
cinku od zaworu głównego do urządze
nia gazowego. Wszystkie nieprawidło
wości użytkownik powinien niezwłocz
nie zgłosić zarządzającemu budyn
kiem, zaś podejrzany zapach gazu to 
sygnał do natychmiastowego zamknię
cia kurka przed licznikiem we własnym 
mieszkaniu. Każdy mieszkaniec domu 
powinien się też orientować gdzie znaj
duje się główny kurek, by na wypadek 
uzasadnionego niebezpieczeństwa od
ciąć budynek od gazu, choćby w przy
padku pożaru.

Obowiązkiem administratora jest na
tomiast kontrola wewnętrznej instala
cji gazowej raz do roku. - Choć prze
pis ten obowiązuje od dawna, często 
przez właścicieli budynków nie je s t 
przestrzegany - dodaje inż. W. Cząst
kiewicz. Niekiedy instalacja nie była 
sprawdzana od lat, a trzyma się chyba

c.d. na stronie 3Od kurka głównego instalacja gazowa 
jest własnością zarządcy domu. Zdj.: sol

Jeszcze przed Wielkim Tygodniem zawistna elewacji kościoła pod wezw. Królo
wej Apostołów chromoniklowy krzyż o wysokości 6 m i rozpiętości ramion około 
2 m. Roboty instalacyjne wykonali pracownicy Centrum Alpinizmu Przemysło
wego PHU "Partner"

Droga Krzyżowa 
na ulicach miasta

Misje św. to w parafii wielkie wydarze
nie. Aktualnie trwają one w bazylice 
św.Antoniego, gdzie kazanie misyjne gło
szą księża filipini z Tamowa. Natomiast w 
“starym kościele” pod wezwaniem Matki 
Boskiej Bolesnej misje głoszone przez oj
ców franciszkanów z Panewnik potrwają 
jeszcze do niedzieli. Dziś tj. w piątek 29 
marca o godz. 1630 w ramach głoszo
nych misji, parafianie ze “starego kościo
ła” wezmą udział w Drodze Krzyżowej, 
która przejdzie ulicami Rybnika. Zosta
nie ona poprzedzona nabożeństwem Męki 
Pańskiej w kościele.

Pierwszą stację stanowić będzie figura

św.Jana Nepomucena przed kościołem, 
dalej procesja pójdzie ulicą Kościelną przez 
Rynek, ulicami Sobieskiego i Gliwicką, aż 
na “stary cmentarz”. Tam u podnóża “ko
ścielnej górki” nieopodal kaplicy akademic
kiej dokonana będzie Intronizacja Krzyża, 
który pozostanie już w tym miejscu na sta
łe. Pięciometrowy drewniany krzyż poświę
cono w pierwszym dniu misji, a podczas 
Drogi Krzyżowej będzie on niesiony przez 
parafian.

Nabożeństwo to przypomni być może 
ludziom którzy zapomnieli o wielkopost
nej pokucie, że czas przedświąteczny to nie 
tylko zakupy... szoł

Konkurs ’’Gazety Rybnickiej" i Księgarni "11"

Dzieci, które najładniej narysują i krótko opiszą miejsca, gdzie Zajączek 
zostawia dla nich prezenty zostaną nagrodzone kasetami wideo z bajkami, 
m.in. z filmem "101 Dalmatyńczyków".Prace prosimy nadsyłać na adres 
"G R " lub wrzucać do "żółtych skrzynek" do 3 kwietnia.

Rozwiązanie konkursu w świątecznym numerze gazety 
Nagrodę ufundowała Księgarnia "11", ul. Sobieskiego 38 
Kasety wideo dla dzieci i dorosłych.
Ponad 200 tytułów prasy zagranicznej. Jedenasty raz za darmo. <

Piwo cenniejsze niż złoto
Pracownicy przedsiębiorstwa wodo

ciągowego dokonujący wykopu w 
związku z awarią w okolicy rybnickie
go Oddziału Powszechnego Banku 
Kredytowego przy ul.Chrobrego, na
trafili na ślady profesjonalnie zabez

pieczonego drewnianym szalunkiem 
podkopu. Zaskoczenie wywołał fakt, 
że podkop zmierzał najwyraźniej nie 
w stronę banku, ale... pobliskiego bro
waru. Czyżby piwo było cenniejsze niż 
złoto? Irl
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Wydrukowany obok kupon może być 
szansą na darmowy bilet miesięczny ko
munikacji miejskiej na terenie Rybnika.
Wystarczy go wyciąć i razem z kuponami 
drukowanymi w grudniowych numerach 
"GR" nakleić na kartkę pocztową i wysłać 
na adres naszej redakcji lub wrzucić do “żół
tych skrzynek” w terminie do 10 kw ietnia.

Kartki wezmą udział w losowaniu, a na
grodą będzie DARMOWY BILET MIE

SIĘCZNY KOMUNIKACJI M IEJ
SKIEJ NA TERENIE RYBNIKA NA 
MAJ 1996 R.
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“Tak” dla zarządu i budżetu
c.d. ze strony 1
W dalszym ciągu w dzielnicach kontynuowane będą roboty wodo
ciągowe, kanalizacyjne, remonty dróg i chodników. Budowane będą 
dwa kolejne ronda: na skrzyżowaniu ulic Kotucza - Zebrzydowicka 
oraz Raciborska - Reymonta. Powstaną nowe pasaże /m.in. łącznik 
ulic Brudnioka - Sobieskiego i Sobieskiego - Plac Wolności/, wspól
nymi siłami miasta i kościoła zbudowane zostanie ogrodzenie naj
większego rybnickiego cmentarza. Planowana jest także rozbudowa 
Urzędu Miasta. Intencją wystąpienia prezydenta było ukazanie rad
nym perspektywicznego obrazu tegorocznych zamierzeń inwesty
cyjnych. Stąd mało było w nim liczb, a dużo konkretnych zadań, do 
których przymierza się miasto.

Po wysłuchaniu informacji radni przystąpili do rozpatrzenia spra
wozdania z wykonania budżetu za 1995 rok. Przewodnicząca RM 
Urszula Szynol zapoznała radę z uchwałą Regionalnej Izby Obra
chunkowej, która pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za 
ubiegły rok. Członek Zarządu Miasta Krystyna Stokłosa przedsta
wiła najważniejsze zagadnienia związane z ubiegłorocznym budże
tem. Dochody miasta zostały zrealizowane w 103 procentach, zaś 
wydatki zrealizowano w 98 procentach. Jednocześnie zwróciła uwa
gę, że do wszystkich zleconych nam przez państwo zadań przyszło 
dopłacić miastu w ub.roku powyżej 13 min zł /z czego blisko cztery 
i pół miliona pochłonęło dofinansowanie oświaty, a dwa i pół milio
na - drogi/.

W dyskusji nad absolutorium Jerzy Frelich zwrócił uwagę na złą 
jakość niektórych partii trylinki i betonitów dostarczanych radom 
dzielnic. W odpowiedzi Marian Adamczyk zauważył, że na ich 
zakup miasto urządza przetargi, a wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić odpowiednie atesty swoich wyrobów. Jeśli zaś wystę
pują przypadki opisane przez J.Frelicha, dodatkowo podejmuje się 
negocjacje, które najczęściej kończą się upustami cenowymi za za
kupiony towar. J.Frelich skarżył się także na zły stan dróg w mie
ście, obarczając za to w zdecydowanej większości Rybnickie Służby 
Komunalne. J.Makosz zdecydowanie skrytykował taki punkt widze
nia, zauważając, że służby te zrobiły i robią bardzo wiele, aby ruch 
na drogach odbywał się bez większych zakłóceń i za niemoralne 
uznał twierdzenie, że wysiłek tych wielu ludzi to marnotrawstwo 
czasu i pieniędzy. Po tej krótkiej dyskusji przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej Józef Ibrom zgłosił formalny wniosek o udzielenie Za
rządowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za ubie
gły rok. W tajnym głosowaniu radni zdecydowanie opowiedzieli się 
za udzieleniem takiego absolutorium /36 za, 3 przeciw, 1 wstrzymu
jący się/. Pełny tekst uchwały obok. Po ogłoszeniu wyników głoso
wania prezydent J.Makosz podziękował Radzie Miasta za ogromne 
zaufanie oraz przyrzekł, że w tym roku zrobi wszystko aby przeko
nać do swoich działań nawet te trzy osoby, które teraz głosowały 
przeciw.

Po przyjęciu absolutorium radni dokonali zmian w Statucie Rad 
Dzielnic. Przyjęte zmiany umożliwiająm.in. wypłacenie przewodni
czącym RD zryczałtowanej miesięcznej diety na pokrycie wydat
ków związanych z wykonywaną funkcją, w wysokości 80 proc. die
ty radnego tj. 100 zł /pełny tekst uchwały obok/.

Następnie radni przystąpili do debaty nad budżetem miasta na rok 
bieżący. K.Stokłosa określiła budżet mianem “mobilizującego i 
ambitnego”, zauważając, że wydatki na inwestycje stanowić w nim 
będą aż 20 proc. Budżet, nad którym prace trwały parę miesięcy, 
doczekał się pozytywnej opinii wszystkich stałych komisji RM, nic 
więc dziwnego, że radni bez żadnej dyskusji przyjęli go stosunkiem 
głosów 38 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się. Budżet miasta po stro
nie dochodów zamyka się kwotą 145.054.824 zł, zaś po stronie 
wydatków kwotą 149.632.849 zł /tekst uchwały budżetowej pre
zentujemy obok/. W arto przy tej okazji zasygnalizować, że za
równo budżet ubiegłoroczny, jak  i tegoroczny doczeka się szer
szego omówienia w najbliższych numerach GR.

Po przyjęciu budżetu RM powołała Radę Nadzorczą Zakładu Lecz
nictwa Ambulatoryjnego w Rybniku, wyznaczając na przewodni
czącą Krystynę Stokłosę, zaś na członków M arię Kufę-Skorupo- 
wą, Jerzego Pytlika, Józefa Cyrana, Bolesława Piechę i Jana 
Podleśnego. Radni dokonali także zmian w regulaminie korzystania 
z przystanków i dworców miejskiej komunikacji autobusowej, który 
RM przyjęła na ostatniej sesji /pełny tekst uchwały na obok/. Posta
nowili także część zadań zleconych miastu ustawą o zmianie zakre
su działania niektórych miast oraz o miejskich sferach usług publicz
nych, przekazać Nadleśnictwu Lasów Państwowych w Rybniku 
/nadzór nad lasami prywatnymi/ oraz Rejonowemu Lekarzowi We
terynarii w Rybniku /zwalczanie zaraźliwych chorób zwierzęcych, 
badanie zwierząt rzeźnych i mięsa, nadzór nad niektórymi środkami 
żywienia zwierząt/.

Rada Miasta wysłuchała także sprawozdań delegatów reprezentu
jących nasze miasto w Sejmiku Samorządowym Województwa Ka
towickiego. M aria Krystyna Kulawik, M aria Kufa-Skorupa, 
Zygmunt Gajda oraz Józef Makosz podzielili się z zebranymi 
swoimi spostrzeżeniami związanymi z pracami w komisjach oraz 
zapoznali radę z inicjatywami, które podejmie sejmik w najbliższym 
czasie.

Na wniosek przewodniczących komisji wprowadzono do Komisji 
Pomocy Społecznej Kazimierza Trojana, a do Komisji Oświaty 
Zdzisława Plisza.

W wolnych głosach i wnioskach Henryk Ryszka skrytykował re
organizację w policji, która praktycznie doprowadziła do likwidacji 
posterunku w Niedobczycach /’’zabranie” samochodu, brak nocnych 
patroli/. Z kolei Wiesław Zawadzki zwrócił uwagę na coraz więk-
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Zarząd Miasta informuje Zarząd Miasta informuje
W sprawie budżetu Miasta Rybnika na 1996 rok, na wniosek 

Komisji Finansów oraz Zarządu Miasta
RADA MIASTA RYBNIKA postanowiła:

1. Ustalić budżet miasta w zakresie zadań własnych:

A. Dochody w wysokości 121.547.461 zł
1. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób

fizycznych i od osób prawnych ' 53.630.873 zł
2. subwencja z budżetu państwa 23.521.773 zł
3. podatek od nieruchomości 18.520.000 zł
4. podatek od środków transportowych 3.800.000 zł
5. opłata skarbowa 3.000.000 zł
6. inne podatki i opłaty 5.180.000 zł
7. dochody jednostek budżetowych 7.370.000 zł
8. pozostałe źródła dochodów własnych zgodnie

z zał.nr 1, kolumna 6 tabeli 6.524.815 zł

B. W ydatki w wysokości 126.125.486 zł
1. gospodarka komunalna i mieszkaniowa 31.335.480 zł
2. gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne

usługi komunalne 4.333.991
3. oświata i wychowanie 50.532.000
4. kultura i sztuka 4.750.000
5. ochrona zdrowia 14.888.000
6. opieka społeczna 5.182.166
7. kultura fizyczna i sport 3.556.000
8. administracja państwowa i samorządowa 8.866.806
9. pozostałe wydatki 1.881.043
10. rezerwa ogólna zgodnie z zał. nr 2,

kolumna 6 tabeli 800.000;

2. Ustalić niedobór budżetu miasta w wysokości 4.578.025 zł oraz 
określić źródła jego finansowania ujęte w zał. nr 3.
3. Na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w plano
wanych dochodach zaciągnąć kredyt w wysokości 4.938.503 zł, który 
zostanie spłacony z dochodów budżetowych 1997 roku.
4. Upoważnić Zarząd Miasta do zaciągania w 1996 r. kredytów krót
koterminowych w wysokości do 3.000.000 zł na pokrycie występu
jącego w ciągu roku niedoboru.
5. Upoważnić Zarząd Miasta do samodzielnego zaciągania zobo
wiązań finansowych jednorazowo do kwoty 20.000.000 zł.
6. Przyjąć wyodrębnione wydatki na finansowanie zleconych mia
stu zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. nr 2, ko
lumny 8,9 i 10 tabeli oraz dotacje celowe związane z realizacją tych 
zadań, zgodnie z zał. nr 1, kolumny 8,9 i 10 tabeli.
7. Określić wydatki Rad Dzielnic zgodnie z zał. nr 4.
8. Ustalić dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej oraz 
przyjąć zestawienia ich przychodów i rozchodów w wysokościach 
określonych w zał.nr 5.
9. Zatwierdzić plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Śro
dowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z zał.nr 6.
10. Upoważnić Zarząd Miasta do dokonywania w budżecie miasta: 

a/ zmian w planie dochodów w ramach ogólnej ich kwoty
b/ przeniesień wydatków w ramach tego samego działu 

klasyfikacji budżetowej.
11. Upoważnić Zarząd Miasta do dysponowania rezerwą ogólną i 
dokonywania związanych z tym przeniesień wydatków.
12. Ustalić następującą szczegółowość układu wykonawcze
go budżetu:

a/ w zakresie dochodów:
- działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej 
-jednostki realizujące dochody

b/ w zakresie wydatków:
- działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem

grup paragrafów:
- 10 - wynagrodzenia osobowe /paragraf 11 i 12/
- 20 - wynagrodzenia pozostałe /paragraf 13 - 17/
- 30 - wydatki pochodne od wynagrodzeń /paragraf 41 i 42/
- 50 - dotacje /paragraf 47 i 48, 51-53, 55/
- 70 - wydatki na finansowanie inwestycji i wydatki majątkowe

/paragraf 72-74, 78, 80/
- 81 - rezerwy /paragraf 81/
- 90 - pozostałe wydatki bieżące
- dysponenci środków budżetowych.

13. Zobowiązać Prezydenta Miasta do ogłoszenia niniejszej uchwa
ły w prasie lokalnej.
14. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowią
zującą od 1 stycznia 1996 roku.

szą brutalizację życia w dzielnicy Boguszowice, jako przykład po
dał napad w klatce blokowej w biały dzień, który ostatnio miał tu 
miejsce. Radny podkreślał również małą aktywność lokalnego po
sterunku. Krótka dyskusja, która później miała miejsce świadczyła 
o tym, że radnym sprawa bezpieczeństwa głęboko leży na sercu. 
RM zobowiązała prezydenta, aby na następną sesję, która odbędzie 
się 8 maja, zaprosił komendanta policji.

Po dwóch i pół godzinie ta najważniejsza w roku sesja dobiegła 
końca. I tylko wypada wyrazić uznanie dla organizacji i pracy rad
nych, którzy szybko i sprawnie rozwiązują sprawy, zajmując w in
nych miastach długie godziny, jeśli nie dni.

Kończąc sesję Przewodnicząca RM Urszula Szynol złożyła jej 
uczestnikom życzenia radosnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych.

J.R.

Na sesji 27 marca w sprawie przyjęcia sprawozdania z wyko
nania budżetu Miasta Rybnika za rok 1995 oraz udzielenia ab
solutorium Zarządowi z tego tytułu, po rozpatrzeniu sprawo
zdania z wykonania budżetu Miasta, na wniosek Komisji Rewi
zyjnej zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w 
Katowicach

RADA MIASTA RYBNIKA uchwaliła:
P aragraf 1
Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 1995 rok w 
zakresie:

1/ budżetu własnego miasta, obejmujące: 
dochody w wysokości 
wydatki w wysokości 
zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 
i zamykające się nadwyżką w kwocie 

2/ zadań zleconych obejmujące7 
dochody w wysokości 
wydatki w wysokości 
zgodnie z załącznikiem nr 3 

3/ gospodarki pozabudżetowej, obejmujące:
przychody w wysokości 28.529.695 zł
rozchody w wysokości 28.427.345 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4

4/ gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
obejmujące:
przychody w wysokości 1.191.960 zł
rozchody w wysokości 1.545.365 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5 

Paragraf 2
Udziela Zarządowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budże
tu Miasta za rok 1995.
Paragraf 3
Zobowiązuje Zarząd Miasta do ogłoszenia w prasie lokalnej skróco
nej wersji sprawozdania finansowego Miasta za 1995 rok. 
Paragraf 4
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

76.700.769 zł 
73.557.048 zł

3.143.721 zł

17.400.805 zł
17.400.805 zł

W sprawie zmiany Statutu Rad Dzielnic 
RADA MIASTA na tejże sesji postanowiła:

1. W Statucie Dzielnic Miasta przyjętym UchwałąNr 72/X/90 z dnia 
7 listopada 1990 r. i zmienionym uchwałami:
- Nr 348/XLII/94 z dnia 2 lutego 1994 r.
- Nr 68/VI/94 z dnia 28 grudnia 1994 r.
- Nr 160/XV/96 z dnia 14 lutego 1996 r. 
dokonać następujących zmian:
a/ w pkt 11 dodać następujące podpunkty:
- współuczestniczą w przygotowaniu budżetu miasta poprzez okre
ślenie planu rzeczowego na dany rok
- współuczestniczą w określaniu zakresu oraz w odbiorze końco
wym i gwarancyjnym wykonywanych w dzielnicy robót
- występują do Rady Miasta z inicjatywą uchwałodawczą poprzez 
Komisję d/s Samorządu;
b/ po pkt 13 dodać pkt 13a o treści:
“ 13a. Przewodniczącemu Zarządu przysługuje zryczałtowana dieta 
na pokrycie wydatków związanych z wykonywaną funkcją w wyso
kości 80 proc. diety radnego” 
c/ zmienić treść pkt 16 na następującą:
“16. Rada Miasta w odrębnym załączniku do uchwały budżetowej określa 
wydatki Rady Dzielnic w układzie działowym. Wydatki te realizowane 
są w formie przelewu dotacji na rachunki bankowe Rad Dzielnic” 
d/ zmienić treść pkt 17 na następującą:
“ 17 Dotacje w działach: 86 - “Opieka społeczna” i 91 “Administra
cja państwowa i samorządowa” są proporcjonalne do liczby mie
szkańców. Kwoty dotacji nie wydatkowane w danym roku przecho
dzą na te same cele na rok następny. Oszczędności w dziale 91 mogą 
być przeznaczone na wydatki w dziale 86".
2. Przyjąć jednolity tekst statutu Rad Dzielnic uwzględniający do
konane dotychczas zmiany, stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1996 r. po uprze
dnim jej ogłoszeniu w “Gazecie Rybnickiej”

Na sesji 27 marca na wniosek Zarządu Miasta, w uzgodnieniu 
z Komisją Komunikacji

RADA MIASTA postanowiła również:
P aragraf 1
W regulaminie korzystania z przystanków i dworców miejskiej ko
munikacji autobusowej, przyjętym Uchwała Nr 172/XV/96 Rady 
Miasta z dnia 14 lutego 1996 r. wprowadza się następujące zmiany: 
1/ w pkt 1 słowo “zatwierdzonych”, zastępuje się słowem “uzgo
dnionych”,
2/ pkt 8 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
“8. Organami uprawnionymi do kontroli przestrzegania nakazów i 
zakazów określonych wyżej w pkt 3-5 są Policja i Straż Miejska.
Za nieprzestrzeganie tychże przepisów grozi kara grzywny w trybie 
i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach”.
P aragraf 2
Wykonywanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta, w tym do 
opracowania i ogłoszenia jednolitego tekstu regulaminu.
P aragraf 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w “Gazecie Rybnickiej”.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Od poniedziałku trwa tam wysta
wa modelarstwa kolejowego prezen
towana przez pasjonatów z Krakowa. 
Wszystkie makiety, chociaż konstru
owane przez różnych hobbystów, 
dzięki otwartej konstrukcji dały się 
połączyć ze sobą, tak, że w efekcie 
na sali gimnastycznej, gdzie zostały 
ustawione, powstała wielka makieta, 
na której można obserwować jeżdżą
ce pociągi. Makiety zostały skonstru
owane w skali 1:87 z zachowanymi 
proporcjami nawet względem ele
mentów uzupełniających takich jak 
samochody przewożone w autoku
szetkach czy czekających na peronie 
ludzi. Żadna stacja nie jest jednak po-

Pociągowe szaleństwo
We wtorek doszło do groźnego wypadku kolejowego. 

Pociąg osobowy tuż przed wjazdem na stację Korona 
z niewyjaśnionych dotąd przyczyn uległ awarii. Rozpięły 
się połączenia i jeden z wagonów spadł z nasypu, a drugi 
wypadł z torów i przewrócił się na bok. Nie zanotowano 
żadnych ofiar wśród pasażerów. A to tylko dlatego, że 
wypadek zdarzył się... na jednej z makiet kolejowych pre
zentowanych w Szkole Podstawowej nr 34.

takiej satysfakcji ja k  wymyślanie cze
goś samemu - powiedział Tomasz 
Kołodziejski - jeden z hobbystów. 
Dlatego trawa na makietach jest zro

nia zarówno wiele czasu jak  i pienię
dzy. Modele kupowane są na giełdach 
albo specjalnie sprowadzane z Za
chodu. Każde kilka centymetrów to
rów kosztują, a tylko na stacji “Ko
rona” jest ich ponad 30 metrów, trud
no więc nawet oszacować wartość 
makiet.

Dużym problemem dla konstrukto
rów jest brak m iejsca w ciasnych 
“M ”. Okazją do dokładnego spraw
dzenia całej makiety są dopiero wy

stawy. - Taka makieta jednej stacji 
składa się z  kilku modułów - powie
dział Jan Piętakiewicz - Są spięte ze  
sobą i tak wymierzone aby mieściły 
się w domowym segmencie. Aby zo
baczyć ja k  jeździ pociąg od stacji do 
stacji muszę rozkładać makiety 
w całym mieszkaniu. Wtedy osobo
wy pokonuje trasę pokój-pokój. Kon
struktorzy również sami wykonują 
połączenia elektryczne. O tym czy w 
danej chwili m ajechać osobowy, czy 
świecić zielone światło decyduje po
nad 120 kabli poprowadzonych do 
makiety z konsolety podobnej do tej 
ze studia telewizyjnego.

Pokazane na wystawie makiety są 
unikalne jeszcze z jednego powodu. 
Konstruktorzy dzięki zdobytemu do
świadczeniu planują już przebudowę 
swoich stacji. - Chociaż stację “Za

spa ” zacząłem praktycznie robić od  
stycznia, ju ż  wiem ja k  chcę ją  prze
robić. Gdy będęjąpokazywał na ko
lejnej wystawie będzie ju ż  wygląda
ła zupełnie inaczej - powiedział J. 
P iętakiew icz-Natomiast na wolnym 
miejscu w “Koronie ” zbuduję termi
nal pocztowy. Dobra makieta nie je s t  
nigdy skończona. Zawsze zostawia 
się miejsce do dobudowania czegoś 
nowego.

Modelarze zapowiedzieli, że na so
botę i niedzielę napiszą prawdziwy 
rozkład jazdy dla pociągów. Zresztą 
już teraz porozumiewanie się między 
stacjami odbywa się za pomocą praw
dziwego radia kolejowego, a kiero
w anie poszczególnym i składam i 
odbywa się z zachowaniem wszyst
kich przepisów kolejowych. W tym 
przypadku pomocne są wykonywa
ne zawody - niektórzy z hobbystów 
pracują od lat na prawdziwej kolei.

Wystawa potrwa do niedzieli.
/a/

Jedna z prezentowanych makiet.

mniejszonym modelem istniejącej w 
rzeczywistości. Wszystkie są zapla
nowane z najdrobniejszymi szcze
gółami przez samych hobbystów. 
Oprócz samego rozmieszczenia ele
mentów decydują oni również o tym 
zjakich materiałów wykonać niektóre 
rzeczy. - Oczywiście, że można ku
pić sztuczną trawę czy tłuczeń po d  
podkłady, ale wszystko je s t bardzo 
drogie. Poza tym samo montowanie 
gotowych elementów przypom ina  
układanie klocków, co ju ż  nie daje

Zdj.: sol

biona z pomalowanych trocin, a tłu
czeń to nic innego jak zaparzona i wy
suszona herbata granulowana. Impo
nujący jest również “stalowy most” 
w całości wykonany ze starych tek
turowych biletów kolejowych. Jed
nak aby to poznać, trzeba albo długo 
się wpatrywać, albo zapytać samych 
konstruktorów. Ale poza tym auten
tyczny jest piasek i węgiel w węglar- 
kach, specjalnie też są pochlapane 
niektóre wagony towarowe. K on
strukcja pokazanych makiet pochła-

Elektryczne instalacje grzewcze

Ulżyć doli  palacza
Sezon grzewczy, choć wyjątkowo opornie, ale nieu

chronnie, zbliża się ku końcowi. Okres letniej przerwy 
warto wykorzystać na przemyślenia jak ulżyć ciężkiej doli 
palacza, którym w budynkach indywidualnych jest za
zwyczaj właściciel domu.

Tegoroczna zima sprawiła, że palący 
w piecach c.o. spędzili w piwnicach 
wiele czasu, który mogliby przecież 
przeznaczyć na znacznie przyjemniej
sze zajęcia. W najgorszej sytuacji są 
oczywiście palący mułem węglowym. 
Nie dość, że palenie nim to najczarniej
sza z robót i wynieść trzeba niezliczoną 
ilość wiader popiołu i żużlu, a do tego 
przy swojej niewielkiej kaloryczności 
muł jest źródłem wielu emitowanych do 
atmosfery zanieczyszczeń.

Z gazem 
jak z jajkiem...

c.d. ze strony 1
tylko dzięki wielu warstwom farby...

Kontroli mogą dokonywać firmy lub 
osoby posiadające upoważnienia nada
wane przez Okręgowy Inspektorat Go
spodarki Energetycznej. Przy dużych 
zasobach mieszkaniowych np. spół
dzielniom opłaca się zatrudnienie osób z 
takimi uprawnieniami, co jest lepsze niż 
wynajmowanie firmy. - W Rybniku histo
ria gazownictwa sięga XIXw. Dopiero nie
dawno znihięły zabudowania starej gazow
ni przy ul. 3 Maja, gdzie dziś usytuowany 
jest parking. Miasto było również oświetla
ne gazowymi latarniami - mówi inż. Cząst- 
kiewicz. Generalny remont sieci gazowej 
w centrum miasta trwał kilkanaście lat. W 
centrum wymieniono rury na stalowe, bo 
polietylen /PEJ zaczęto u nas stosować na 
szerszą skalę dopiero 3-4 lata temu. Rury 
PEpołożono m.in. na ul.Rudzkiej, ten sy
stem stosowany będzie również przy wszy
stkich nowych inwestycjach gazowych. Nie 
grożą one skorodowaniem, są bardziej ela
styczne, ale też bardziej podatne.

Wielkim problemem na naszym terenie 
są dla gazowników szkody górnicze. W ta
kim przvpadku np. na Zamysłowie zasto
sowano tzw. kompensatory, które pomaga
ją rurom “pracować”. - Nic lepszego, niż 
kompensatory i rwy PE, jeszcze nie wymy
ślono by zabezpieczyć sieć gazową przed 
ruchami ziemi - mówi inż. Cząstkiewicz. - 
Odcinki gazociągu przebiegające w szcze-

Wykaz niektórych firm, które mogą dokonywać napraw 
i konserwacji instalacji gazowych wewnętrznych:

Józef Janota - Rybnik, ul. Żorska 87, tcl. 23-694 
|  Marian Uliarczyk - Rybnik, ul. Topolowa 9a, tcl. 28-670 
|  Jerzy Rojek - Rybnik, ul. Wolna 83, tcl. 21-151 
|  INSBUD - Rybnik, ul. Brzezińska 8a, tcl. 22621 w. 335 
|  Ireneusz Jajko - Rybnik, ul. Pełczyńskiego 5, tcl. 25-656, 26-653 

“JARPOL” s.c. Jarzyna - Rybnik, ul. Zcbrzydowicka 154, tcl. 25-574,
|  tcl. komórkowy 090314346
|  Bogdan Jasiak - Romuald Trybuś - Zakład Handlowo-Usługowo

I -Produkcyjny - Rybnik, ul. Obrońców Rybnika 2 
Robert Las - Rybnik, ul. Wyzwolenia 20/22 - Instalatorstwo Gaz.-Wod.-Kan. 
Stanisław Barszcz - Rybnik, ul. Hibnera 18d, tcl. 22-307 
Witold Krygier - Rybnik, ul. Hibnera 18c, tcl. 22-871 

I HANBUD-Przcdsiębiorstwo Usług.-Handl.Inst. i Gaz. - Rybnik, 
ul. Wiejska 7, tcl. 28-100

Ryszard Welcel - Instalatorstwo Sanitarne Wod.-Kan.-C.O. i Gaz - Rybnik, 
ul. Chwałowicka 105

Gaz Bartnik - Basista i S-ka Napraw Pieców C.O. - Rybnik, ul. Kolejowa, 
tcl. 24-730

Julian Płoszaj - Rybnik, ul. Poniatowskiego 56, tcl. 22-885 
Adam Ławniczek - Instalatorstwo Sanitarne C.O. i Gazowe - Boguszowice, 
ul. Jcmiołowa 2f, tcl. 20-360

Wiesław Chłus - Zakład Montażu Inst. i Urządzeń Wod.-Kan.-C.O. i Gaz - 
- Rybnik 9, ul. Mokra 5

Justyn Mrozek - Rybnik, ul. Rolnicza 15 - Warsztat Instalacji Sanit.Wod.- 
Kan. C.O. - Gaz

Józef Kokot - Warsztat Instalacyjny Wod.-Kan.-C.O.-Gaz 
- Rybnik-Wiclopolc, ul. Klonowa 8
E.Chwałek - “BUDOKAN” s.c. Wod.-Kan.-C.O.-Gaz - Rybnik, 
ul. Dąbrówki 19a/10 tcl. 27-555

Marek Skorupa - Inst. Sanit. - Montaż - Naprawa - Rybnik, ul. Stara 5B.

Generalnie wyznawany jest pogląd, że 
deputatowy węgiel.oraz miał węglowy 
to najtańsze paliwa i w sensie wymier
nym na pewno tak jest. Warto jednak 
pomyśleć perspektywicznie oraz w du
chu ekologicznym i zdecydować się na 
zmianę instalacji grzewczej na bardziej 
nowoczesną. A że jest to możliwe i re
alne udowodniła niedawna wystawa 
“Alternatywne źródła ciepła”, zorgani
zowana z inicjatywy miasta w Teatrze 
Ziemi Rybnickiej. Prawie jedna trzecia 
wystawców pokazała elektryczne syste
my grzewcze, reklamując je jako naj
bardziej nowoczesne, bezawaryjne i ta
nie. I tak np. wystawiający promienni
kowe ogrzewanie typu ECOSUN za
pewniają, że założenie takiego ogrze
wania w domu o powierzchni 100 m kw. 
to wydatek rzędu 3 tys.zł., zaś ogrzanie 
hali o tej samej powierzchni to koszt 
w wysokości jednej trzeciej tej sumy. 
Grzejniki tego systemu mogą mieć for
mę kolorowych estetycznych paneli, 
instalowanych nawet na suficie. System 
Comfortina natomiast wykorzystuje 
specjalną folię grzewczą do ogrzewa
nia podłogowego. Urządzenia grzewcze 
ECOSUN-MED to niskotemperaturowe 
promienniki przetwarzające w krótkim 
czasie i w prawie 80 procentach ener
gię elektryczną na falę ciepłych promie
ni. Oprócz zastosowania w medycynie 
można je wykorzystać do ogrzewania,

a szczególnie dogrzewanie wszelkich 
pomieszczeń jako systemu centralne
go elektrycznego ogrzewania, regu
lowanego termostatem i wyłączni
kiem czasowym.

Na podobnej zasadzie działa system 
Devi, tu jednak pod podłogą montuje 
się kable grzewcze. W systemie tym 
produkuje się również nagrzewnice, 
które mogą być instalowane na stałe lub 
używane jako przenośne źródła ciepła. 
System Comfortina natomiast wykorzy
stuje specjalną folię grzewczą do ogrze
wania podłogowego.

Wszelkie elektryczne systemy grzew
cze są szczególnie przydatne do ogrze
wania wody. Koszty są niższe wtedy, 
kiedy w domu zainstalowanych jest wię
cej punktów grzewczych, np. w postaci 
przepływowych ogrzewaczy wody. 
Możliwość instalowania termostatów 
i wyłączników czasowych wpływa rów
nież na obniżenie kosztów eksploatacji 
elektrycznego ogrzewania, nie wspomi
nając o aspekcie najważniejszym, a więc 
ekologicznym.

Wszelkich informacji na temat firm, 
które w naszym regionie zajmują się 
instalacją elektrycznych systemów 
grzewczych udziela Wydział Ochro
ny Ś rodow iska U rzędu  M iasta , 
ul.Chrobrego 2. Tam również moż
na zapytać o warunki przyznawania 
niskoprocentow ych kredytów  na 
przedsięwzięcie o charakterze ekolo
gicznym z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska, a także bez
zwrotnej pożyczki z Gminnego Fun
duszu Ochrony Środowiska. Aktual
nie jest przygotowywany nowy, bar
dziej korzystny regulamin dopłat, ja 
kie m iasto proponu je wszystkim, 
którzy zamienią instalację grzewczą 
na proekologiczną.

Ir!

golnie zagrożonym szkodami górniczymi te
renie, są pod specjalną kontrolą. Nie spo
sób jednak przewidzieć skutków każdego 
wstrząsu. My ze swej strony rozpoczęliśmy 
w miniony poniedziałek akcję wzmożone
go tzw. nawaniania gazu w sieci. Wzno
wiony zapach gazu powinien pomóc w 
zwiększeniu wykrywalności nawet niedu

żych nieszczelności instalacji. Marzy mi się 
- dodaje inż. Cząstkiewicz - ogólnokrajo
wa akcja, która uświadamiałaby właścicie
lom budynków potrzebę konserwacji sieci 
wewnętrznej, a użytkownikom konieczność 
ostrożnego obchodzenia się z urządzenia
mi gazowymi. By wyrobić nawyk do gasze
nia papierosa, tam gdzie jest benzyna... Ixl

ZAPRASZAM  DO REKLAMY
w m w r n

PLAMŁ RM
wysoki nakład 

p̂ełna gama kolorów
rozdamy go w całej Polsce

Wydawnictwo 'MANAGER'
(jdynia Przemysłowa 3  
Tel/Fax. (53) 250054 Przedstawiciel w Rghaiku. tei (56) 23550
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Kuratorium Oświaty - Delegatura w Rybniku przedsta
wia pełny wykaz szkół, zachęcając jednocześnie do szcze
gólnego zainteresowania tymi, które dają tak potrzebne 
obecnie średnie wykształcenie.

Pragniemy poinformować wszystkich absolwentów szkół 
podstawowych, że jeżeli zdadzą pomyślnie egzamin wstęp
ny lub zaliczą rozmowę kwalifikacyjną, na pewno znajdą i 
miejsce w szkołach średnich, choć nie zawsze wybranego 
przez siebie typu.

Osoby, którym się nie powiedzie, mogą złożyć dokumen
ty do 5 lipca w zasadniczych szkołach zawodowych, bądź 
szkołach średnich, które z powodu braku kandydatów zor
ganizują dodatkowe egzaminy w dniach 26 i 27 sierpnia.

L IC E A  O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E
Nazwa szkoły Nr tel. Profil Języki obce

I LO im. Powstańców Śl.
44-200 Rybnik, uLKościuszki 41

22-787
ogólny, humanistyczny, 
biol.-chem., mat.-fiz.

angielski, francuski, 
rosyjski, niemiecki, łacina

II LO w ZSO Nr 2 
im. H.Sawickiej 21-229 
44-200 Rybnik, 21-208 
ul.Mikołowska 25 ogólny

angielski, francuski, 
rosyjski, niemiecki

IV LO 44-206 Rybnik-Chwałowice 
ul. 1 M aja 93 21-850 ogólny angielski, francuski

V LO 44-200 Rybnik
ul.Borki 37d 28-688 ogólny angielski, francuski

VI LO 44-207 Rybnik-Boguszowice 
ul. Małachowskiego 145 23031 ogólny

francuski, angielski, 
rosyjski

I LO w ZS Nr 1
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Graniczna 2 712-346

ogólny, humanistyczny, 
biol.-chem., mat.-fiz., 
mat.-fiz. -inform.

angielski, francuski, 
niemiecki, łacina

II LO w Z S  Nr 2 
44-335 Jastrzębie Zdrój 
ui.Poznańska la  711-633

ogólny, humanistyczny, 
biol.-chem., mat.-fiz.

angielski, francuski, 
łacina, rosyjski

III LO
44-335 Jastrzębie Zdrój 
ul.Wrocławska 6 713-562 ogólny angielski, rosyjski

I LO im. 14 Pułku Powstańców Śl.
44-300 Wodzisław Śl.
ul.Szkolna 1 553-164

ogólny, biol.-chem., 
mat.-fiz., 
mat.-fiz.-inform.

angielski, francuski, 
niemiecki, rosyjski, 
łacina

II LO przy ZSM
44-300 Wodzisław Śl.
ul.Wałowa 5 553-546 ogólny

angielski, 
niemiecki, rosyjski

III LO w ZSO
44-300 Wodzisław Śl.
ul.Wyszyńskiego 41 552-228 ogólny

angielski, francuski, 
niemiecki, rosyjski

LO w ZSO 
44-280 Rydułtowy
ul. Skalna 1 577-360

ogólny biol.-chem. 
mat.-fiz.

angielski, francuski, 
rosyjski

I LO im.Karola Miarki 
44-240 Żory
ul.Powstańców 6 342-933

ogólny, humanistyczny, 
biol.-chem.

angielski, francuski, 
niemiecki, łacina

II LO 44-240 Żory
ul. Boryńska 2 342-076 ogólny angielski, rosyjski, łacina

III LO 44-240 Żory 
Oś.Sikorskiego 342-497 ogólny

angielski, francuski, 
rosyjski

LO Czerw ionka-Leszczyny
44-230 Czerw ionka-Leszczyny
ul. 3 M aja 42 288-800 ogólny angielski, francuski

Powielanie informatora tylko za zgodą Delegatury Kuratorium Oświaty w Rybniku
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S Z K O Ł Y  Z A W O D O W E
RYBNIK

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH, ul.Świerklańska 42, lei. 22-279
ZSZ - technolog robót wykończeniowych w budownictwie, monter instalacji

budowlanych, murarz-posadzkarz, stolarz, krawiec odzieży damskiej, 
wielozawodowa

LZ - krawiec konfekcyjno-usługowy
T po SP - technik budownictwa: dokumentacja budowlana, budownictwo, drogi i mosty
T po ZSZ - technik budownictwa: budownictwo ogólne
Pol. St. Zawód. - technik urządzeń sanitarnych: wyposażenie sanitarne budynków

ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNO-ELEKTRYCZNYCH, 22-776
ZSZ - emaliernik, tokarz, elektromechanik, elektromonter, monter aparatury RTV,

mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych
LZ - mechanik naprawy maszyn i urządzeń, mechanik obróbki skrawaniem,

elektromechanik urządzeń przemysłowych
T po SP - technik mechanik: budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń mechanicznych

- technik elektryk: elektrotechnika przemysłowa
- technik elektronik: elektronika ogólna, radio i telewizja

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH, uLKościuszki 5, leL 21-813
z s z

T po SP

• ■ II -...H11

T po ZSZ

- elektromechanik pojazdów samochodowych, monter mechanicznych urządzeń 
en ergetycznych

- technik mechanik: naprawa i eksploatacja poj.samoch.
- technik energetyk: energetyka cieplna
- technik elektryk: elektroenergetyka, eksploatacja maszyn i urządzeń elektr.

górnictwa podziemnego
- technik elektronik: elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowa
- technik górnik: przeróbka i przetwórstwo kopalń, podziemna eksploatacja złóż
- technik mechanik: eksploatacja maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego 

T dla dorosłych - technik energetyk: energetyka cieplna
- technik górnik: podziemna eksploatacja złóż
- technik elektryk: elektroenergetyka, eksploatacja maszyn i urządzeń 
elektrycznych górn.podziemnego

- technik mechanik: naprawa i eksploatacja poj. samochodowych, 
eksploatacja maszyn i urządzeń mech. górnictwa podziemnego

Pol. St. Zaw. - technik informatyk

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZA WODOWYCH “RYFAMA ”, uLChrobrego 39, teł. 24-261
T dla dorosłych - technik mechanik: budowa i remont maszyn oraz urządzeń górniczych 

i wiertnicznych, budowa maszyn
T po ZSZ - technik mechanik: spawalnictwo, budowa i remont maszyn oraz urządzeń

górniczych i wiertniczych

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-USŁUGOmCH, uL św.Józefa 30, teL 23-663
ZSZ
LZ
T po SP

Liceum
Techniczne

- sprzedawca, kucharz, ciastkarz
- pracownik administracyjno-biurowy, kelner bufetowy, gastronom
- technik technologii żywności
- technik technologii żywienia
- technik handlowiec
- technik ekonomista: finanse i rachunkowość, ekonomika i organizacja 

\ przedsiębiorstw

- profil usługowo-gospodarczy i ekonomiczno-administracyjny 
T dla dorosłych - technik handlowiec

- technik technologii żywienia
Pol. St. Zaw. - technik ekonomista: finanse i rachunkowość, technik prac biurowych

uLKościuszki 41 teL 22-787
■<, i-% m l■yśżż.y.Ąy:^

- technik ruchu turystycznego

ZESPÓŁ SZKÓŁ MEDYCZNYCH, uLBorki teL 28-688
, s « - &&&«»& „  w A ,1.. ...  ̂ .... 8 &&& ■‘ V- £ w'w *

Medyczne Studium Zawodowe -  pielęgniarka, terapeuta zajęciowy

___  ___/, uLKarłowicza 48, teL 23-353
łBB88BWyffll8ra rmmSSSSm a ss  v . - m miśmmtś&m Smm  - '

- rolnik: wiejskie gospodarstwo domowe, krawiec odzieży damskiej lekkiej, 
kucharz, ciastkarz

- rolnik: wiejskie gospodarstwo domowe

ZSZ 

LZ

r *
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH, ul. św. Maksymiliana 26, teL 28-453

ZSZ - mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, lakiernik,
ślusarz, fryzjer

ZESPÓŁ SZKÓL ZA WODOWYCH Nr 2, 24a, tel. 28-691
„ > v '  '  , X /«ftw s p.'y r w y ' - .  ■*> .w  8 - ł&SĆj ■> '  S3S «  '

ZSZ - kucharz, krawiec odzieży damskiej, elektromechanik
LZ
T po ZSZ

- elektromechanik urządzeń przemysłowych
- technik elektryk: elektromechanika ogólna
- technik odzieżowy: krawiectwo lekkie

ZESPÓŁ SZKOL OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 2, uLMikolomka 25, teL 21-229
Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

ggg A gj

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA Nr 1, uLMałachowskiego 145, teL 23-031
'  A -r. w. w ,. Ar> i-r. . r ż  , Ze. K  r. ,¥ x < WA v.v . e rr er er . '  v. Zr > r-r.-.-e.rr.

ZSZ - sluscirz-mechanik, monter układów elektronicznych i automatyki przemysłowej
LZ - monter układów elektronicznych, gastronom

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Przed własną, szkoda, że niezbyt liczną, publicz
nością wystąpiła znakomita pianistka rodem 
z Rybnika Lidia Grychtołówna.

Recital prowadził 
znany muzykolog, 
a prywatnie mąż arty
stki Janusz  E kiert.
Przypomniał on dzieje 
rybnickiego debiutu 
niespełna 5-letniej Li
dii w Sali Białej Hote
lu Polskiego, kiedy to 
część publiczności nie 
uwierzyła, że ledwo 
widoczne za fortepia
nu dziecko może tak 
pięknie zagrać mazur
ka Chopina.

Od 9 lat Lidia Grych
tołówna jest profeso
rem fakultetu muzycz
nego Uniwersytetu im.
Gutenberga w Mogun
cji, ciesząc się wielką 
sympatią wśród stu
dentów. Nadal daje 
wiele koncertów na 
całym świecie, nie za
pominając o kraju ani 
o Rybniku.

Wtorkowy recital Li
dia Grychtołówna roz
poczęła sonatą B-dur Mozarta, następ
nie usłyszeliśmy “Karnawał” Schuma
na, balladę g-moll Chopina, 3 miniatu
ry Debussy’ego i 12 Rapsodię Węgier
ską Liszta. Program był bardzo urozma-

Lidia Grychtołówna w czasie próby
przed rybnickim recitalem. Zdj.: sol

icony, a wykonanie mogło usatysfakcjo
nować każdego melomana.

W krótkiej rozmowie po koncercie 
Lidia Grychtołówna przyznała, że in
strument na jakim przyszło jej grać

Recital
w szkole muzycznej

W poniedziałek 1 kwietnia (to nie 
Prima Aprilis!) o godz. 16.00 w Sali 
Kameralnej rybnickiej Szkoły Muzycz
nej odbędzie się recital skrzypcowy 
w wykonaniu Roberta Kabary. W pro
gramie utwory Beethovena, Czajkow
skiego, Debussy’ego i Prokofiewa. 
Skrzypkowi towarzyszyć będzie przy 
fortepianie Mariola Cieniawa.

Młodzi wykonawcy są laureatami pre
stiżowych międzynarodowych konkur
sów muzycznych, są również wykła
dowcami na Akademii Muzycznej 
w Krakowie.

Organizatorzy zapraszają wszystkich 
rybnickich melomanów. Irl

nie jest najwyższej próby, wyraziła 
też żal, że nie istnieje już Filharmo
nia ROW, z którą wiele razy wystę
powała. Zdradziliśmy artystce plany 
ewentualnego reaktywowania orkie
stry, choć na innych już zasadach. 
Jeżeli muzycy rybniccy utworzą ze
spół, który będzie dysponował atrak
cyjnym repertuarem, miasto na ogól
nie przyjętych zasadach koncert za
kupi. Takie rozwiązanie Lidia Grych
tołówna przyjęłaby z radością.

Artystka przyjeżdża do Rybnika 
również ze względów rodzinnych. 
Odwiedza mieszkającą tu kuzynkę, 
bywa także na grobie swoich rodzi
ców.

Rybniccy wierni melomani z rado
ścią powitają Lidię Grychtołównę na 
kolejnym koncercie. Irl

18 marca uczniowie Społeczne
go Ogniska Muzycznego z Ryb
nika, Wodzisławia i Raciborza 
zagrali “Koncert wiosenny” w 
szpitalu psychiatrycznym.

Siedemnastu wykonawców ze szkół pod
stawowych wykonało m.in. utwory Bacha, 
Mozarta, Szostakiewicza, ale też Bryana 
Adamsa i Czesława Niemena. Koncert po
prowadziła Danuta Skaba, a organizatorzy 
już zapowiadająnastępny. Młodzi muzycy 
zostali ciepło przyjęci przez pacjentów i 
oprócz braw nagrodzeni wyhaftowaną przez 
słuchaczy serwetką.

Koncert w szpitalu był też “próbą gene
ralną” przed sobotnim okręgowym konkur
sem młodych muzyków, w którym więk
szość wykonawców brała udział. Do 
kolejnego - wojewódzkiego etapu za
kwalifikowali się: M arcin Klam a - 
organy, Jacek Pulchny - organy, Jan 
Grzenia - gitara, Anna Piechaczek - 
skrzypce, Alicja Chmielińska - forte
pian, a wyróżnienie uzyskali: Edyta 
Godziek - organy, Hanna Adamczyk, 
Małgorzata Huf, Anna Ptak - forte
pian.

Koncerty takie umożliwia zakupiony 
sprzęt nagłaśniający. Działacze ogniska 
dziękują miastu za partycypowanie w 
jego kosztach.

/a/

Na organach gra Marcin Klama.
Zdj.: sol

Kocie pięknościNajliczniej prezentowanymi ko
tami na niedzielnej wystawie na 
Małej Scenie Rybnickiej były per- 
sy, choć nie zabrakło również 
siedmiu /na jedenaście w kraju/ 
dewonów-reksów i jednego... 
“podwórkowca”.

Zainteresowanie zwierzętami prze
szło oczekiwania organizatorów , 
którzy nie spodziewali się aż takiej 
frekwencji.

Największy aplauz wśród młodszej 
części oglądających wzbudzał 15 let
ni czarny mieszaniec, gdyż dzieci 
rozpoznawały w nim cechy swoich 
domowych kotów. N atom iast dla 
znawców praw dziwym  rarytasem  
okazały się krótkowłose dewony - 
reksy. - Dewony uznane zostały za 
rasę wystawową dopiero w 1967  
roku, p do Polski trafiły 
z Niemiec i Norwegii - powiedziała

właścicielka białej odmiany tego kota 
Grażyna Pietrzok. - W kraju zare

jestrowano tylko dwie rodziny dewo- 
nów liczące w sumie 11 zwierząt. A 
tutaj na pokazie mieliśmy większość 
- 7 kotów.

Wśród tej najmłodszej rasy dopu
szczalny jest każdy kolor sierści z do
wolną ilością białego. Obok więc 
czysto białych w klatkach wylegiwa
ły się też ciemnorude i szare koty. 
Zupełnie innymi wymaganiami kie
rować się muszą amatorzy persów. W 
ich przypadku obowiązują wyłącznie 
odmiany niebieskie, rude i szynkre- 
towe. - Najlepsze okazy na wysta
wach otrzymują nagrody w postaci 
kolorowych rozetek i ewentualnie 
pucharów. Konkurencja wśród per
sów je s t z reguły duża, bo ta rasa

dominuje wśród naszych hodowców 
- powiedziała organizatorka pokazu 
Halina Kosteczko. - Sędziowie zwra
cają uwagą na rozstawienie uszu i 
oczu, wielkość nosa i w końcu wybar- 
wienie sierści. Dodatkowe punkty 
można otrzymać za przygotowanie 
kota do wystawy.

W łaściciele najlepszych okazów 
nie mogąpozwolić sobie na lenistwo. 
Codziennie muszą szczotkować i pu
drować sierść ulubieńców, żeby się 
nie filcowała. Niezbędne jest poda
wanie odpowiednich preparatów wi
taminowych, bez których koty były
by słabe i często zapadały na zdro
wiu. Nic więc dziwnego, że champio- 
ny wystaw światowych uzyskują cenę 
nawet 4 tys. dolarów.

/a/

Tym razem nagroda najwyższa, 
a więc Grand Prix w kategorii 
chóru szkół ponadpodstawowych 
o głosach równych, czyli Złoty 
Kamerton oraz Puchar Ministra 
Edukacji Narodowej za najwyż
szą punktację na XVI Ogólnopol
skim Konkursie Chórów a’ cap
pella Dzieci i Młodzieży Szkolnej 
w Bydgoszczy przypadła chóro
wi “Beł Canto” z ILO z Rybnika.

pozytorzy tejże muzyki. Byli to m.in. 
Jan Szyrocki z Opery Narodowej 
w Warszawie, Jan Wojtacki z Akade
mii Muzycznej w Katowicach, Janusz 
Stanecki z Akademii Muzycznej w Byd
goszczy, Krystyna Stańczak - Pałygo 
z Ministerstwa Edukacji Narodowej, 
Andrzej Hundziok z Akademii Muzycz
nej *v Łodzi. Przewodniczącym jury w 
tym roku był Janusz Dzięcioł z Akade
mii Muzycznej w Poznaniu. W tego
rocznych przesłuchaniach uczestniczy-

Kolejny sukces 
chóru "Bel Canto"

Repertuar chóru zaprezentowany 
w bydgoskiej filharmonii był bardzo 
urozmaicony, zawierał zarówno utwo
ry z muzyki dawnej z XV i XVI wieku, 
jak i pieśni współczesnych kompozyto
rów polskich (Andrzeja Koszewskiego, 
Józefa Świdza, Marka Jasińskiego 
i Józefa Łuciuka). Śpiew rybnickich 
chórzystek bardzo wysoko oceniło jury, 
w skład którego wchodziły wybitne oso
bistości chóralistyki polskiej oraz kom-

ły 32 chóry z całej Polski, które prze
szły eliminacje w województwie, na
stępnie w makroregionie i zostały za
kwalifikowane do Ogólnopolskiego 
Konkursu. Na tym etapie spotkały się 
chóry najlepsze z najlepszych, tym 
większy sukces pięknie śpiewających 
dziewcząt z żeńskiego chóru I LO 
w Rybniku. Chórem od lat dyryguje na
uczycielka muzyki Lidia Marszolik.

Śpiew rybnickich chórzystek jury oceniło bardzo wysoko

Romeo i  Julia w  “Randce w  ciemno”
Tzw. “szkolne” przedstawienia 

nie cieszą się zbyt dobrą opinią. 
Nazwiska znanych aktorów przy
ciągają młodzież do teatru i ...na 
tym się kończy zazwyczaj współ
praca, bo przedstawienia zwykle 
okazują się prawdziwą wojną na 
decybele między aktorami a pu
blicznością. Jednak ostatnie  
przedstawienie dla szkół miało 
zupełnie inny przebieg.
W piątek 22 marca w Teatrze Ziemi Ryb

nickiej aktorzy z Krakowa zaprezentowali 
spektakl pt. Sceny miłosne w literatuize, 
przeznaczony dla uczniów szkół średnich i 
ostatnich klas szkół podstawowych. Spek
takl został przygotowany przez troje akto
rów: Martę Zoń, Roberta Macieja Wąsika i 
Piotra Zaniewskiego, a wykorzystano m.in. 
fragmenty utworów Schillera, Szekspira, 
Mickiewicza, Moliera, Reymonta czy Go
gola. Już pierwsze słowa rozpoczynające 
przedstawienie - list Jana Pawła II o miło
ści - wzbudziły zachwyt na sali. Pozostałe 
cytowane dzieła potraktowane zostały przez

aktorów humorystycznie i być może tej wła
śnie konwencji należy zawdzięczać dobre 
przyjęcia przez widownię. Bo bawili się i 
uczniowie i nauczyciele, a większości naj
bardziej przypadła do gustu scena z “Ro- 
mea i Julii” przerobiona przez aktorów na 
współczesną “Randkę w ciemno”. Nawet 
niektórych nauczycieli zdziwił aplauz jaki 
wywołało przedstawienie, a przede wszyst
kim spokojne, a więc nietypowe zachowa
nie młodych widzów.

Sprawna organizacja przedstawienia do
datkowo przypadła do gustu nauczycielom. 
Zaproszenie na spektakl ze szczegółowym 
programem już kilka tygodni wcześniej 
znalazło się w szkołach, a po sprzedaży bi
letów każda klasa otrzymała swój własny 
sektor w teatrze z wyznaczonymi miejsca
mi.
Ten skład aktorski nie pierwszy raz przed

stawia swój program w Rybniku, ale ostat
ni spektakl wyjątkowo spodobał się wszy
stkim widzom. Można się spodziewać, że 
o kolejne “wyjście do teatru” na szkolne 
przedstawienie zabiegać będą teraz sami 
uczniowie. /a/

Kina________ _ ________ J
“APOLLO”

29 - 31 MARCA, 16.00 - “JUMANJI” 
/USA, 12/; 18.00, 20.00 - “MŁODZI 
GNIEWNI” /USA, 15/
1 - 4 kwietnia, 17.00, 19.00 - “CZY
STA GRA” /USA, 15/

“PREM IEROW E” przy TZR 
29 - 30 marca, 17.00, 19.00; 31 m ar
ca, 19.00 oraz 1 kwietnia, 17.00, 3 
kw ietnia, 17.00, 19.15 - “TAJNA 
BROŃ” /USA, 15/, cena 5,00 zł
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Wystawy
Muzeum - Stary Ratusz

Wystawy stałe: “RYBNIK-MOJE MIA
STO” oraz “CECHY RZEMIEŚLNI
CZE W MIASTACH GÓRNEGO ŚLĄ
SKA”, czynne /z wyjątkiem poniedział
ków/ od 10.00 do 14.00, w środy od 
10.00 do 18.00, wstęp 2 zł /ulg. 1 zł/. 

Galeria TZR
Wystawa prac LUDWIKA HOLESZA 
Miejska Biblioteka Publiczna
Wystawy: “MIĘDZYNARODOWY 
DZIEŃ KSIĄŻKI DLA DZIECI” oraz 
“TADEUSZ KOŚCIUSZKO”, /gw/

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Rybnickie motywy pasyjne

W Golejowie od czasów międzywojennych stoi na górce Grzybówce kalwaria. 
To nieukończone i zniszczone wojną oraz działaniem czasu dzieło mieszkań
ców Golejowa, usytuowane jest wzdłuż ulicy Wieżowej, którą aż chciałoby się 
nazwać “ulicą Kalwaryjską ”

Godały ptęki 
z rynkowyj latarni
Ptok piyrwszy

Wiosną fo l roboty by dziel 
O wiciu gniozd trza pamiyntać, 
Jajca wysiadywać przidzie,
No i żywić swe pisklynta.

Ptok drugi
Jak za dużo mosz piskloków, 
Wyklutych tego roku,
To ze wzglyndów swych 
społecznych,
Musisz wciepać je  do krzoków, 
Choć szkoda boroków.
Czyn niegrzeczny lecz 
skuteczny!

Ptok trzeci
Już lepij by wos kot,
Na łobiod zjod!

/fra-szoł-ka/

drogi pomiędzy Golęjowem a Grabow- 
nią. Tam też ruszyła budowa kościoła, 
który konsekrowano w maju 1927 roku. 
Jednak ta część mieszkańców Golejo
wa, która liczyła na to, że kościół po
wstanie pod Grzybówką, nie była zado
wolona z umiejscowienia nowo wybu
dowanego kościoła. To właśnie ci mie
szkańcy zainicjowali budowę kalwarii 
na górce Grzybówką. Prace rozpoczęły 
się wiosną 1931 roku i były finansowa
ne nie z kasy parafialnej, lecz z całko
wicie prywatnych funduszów kilku za
angażowanych w to rodzin. Budowie 
kalwarii towarzyszyła cicha aprobata 
ks. Kaspra Reginka, który był kurato
rem kościelnym w Golejowie, gdyż 
miejscowość ta nie była jeszcze osobną 
parafią. Być może ks. Reginek /brat ryb
nickiego proboszcza ks. Tomasza Re
ginka/ widział w budowanej kalwarii 
sposób na uciszenie waśni pośród mie
szkańcami Golejowa, a może liczył, że

Prezentujemy dzi
siaj trzynastą stację 
Drogi Krzyżowej 
przedstawiającą scenę 
zdjęcia Chrystusa 
z krzyża. Rzeźba ta 
znajduje się w bazyli
ce św.Antoniego 
w nawie bocznej po 
lewej stronie. Oprócz 
Chrystusa i podtrzy
mującej go Matki Bo
skiej, zgodnie z tre
ścią Ewangelii pod 
krzyżem stoją św.Jan 
Ewangelista 
i św.Maria Magdale
na. Scena zdjęcia 
Chrystusa z krzyża za
inspirowała wielu ar
tystów do tworzenia 
własnej wizji “Piety”.

SZOŁ

Przegląd teatrzyków 
ognisk wychowawczych

“Różowa Pantera ’96" to nazwa 
przeglądu teatrów działających w ra
mach Zespołu Ognisk Wychowawczych 
przy Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Rybniku. Pięć rybnickich ognisk spra
wujących opiekę nad prawie 200 dzieć
mi zagrożonymi niedostosowaniem 
społecznym, stara się wzbogacać formy 
pracy ze swoimi podopiecznymi, a jed
ną z nich jest działalność artystyczna.

Przegląd odbędzie się w środę 3 
kwietnia w sali PCK w Rybniku przy 
ul.Chrobrego.

Wiesław Sienkiewicz

POCZĄTEK WIOSNY

Gdy skończy się wreszcie zima. 
Wiosna sw e czary zaczyna: 
M rozik więc szczypie w uszy 
ł  śnieżek pięknie prószy,
By m ógł wyrosnąć przebiśnieg. 
Wnet zakwitają wiśnie,
Strzela zielone sitowie 
¡  kwitną fio lk i - w  mej głowie.

Wzgórze w Jerozolimie, na którym 
ukrzyżowano Chrystusa w ówczesnym 
języku Żydów czyli po aramejsku 
brzmiało “Gulgolta”. W Ewangelii znaj
dujemy greckie słowo “Golgotha”, po 
łacinie - “Calvaria”. Słowa te oznacza
ją  miejsce czaszek, skaliste wzgórze czy 
łysa góra. We współczesnej polszczy- 
źnie funkcjonuje słowo kalwaria, które 
oznacza tę jerozolimską, bądź miejsce 
nabożeństw skonstruowane tak, by 
przypominało wzgórze, które pokony
wał Chrystus z krzyżem na ramionach. 
Kalwarie budowane są przeważnie na 
wzgórzach i wyznaczane są przez krzy
że, kapliczki bądź kościoły, które sym
bolizują czternaście stacji Drogi Krzy
żowej Chrystusa. Pierwszą poza Pale
styną kalwarię odtwarzającą symbolicz
nie scenerię kalwarii w Ziemi Świętej 
wybudowano w 1420 roku pod Kordo
wą w Hiszpanii. Słynne są też kalwarie 
niemieckie w Lubece, Norymberdze 
i Bambergu oraz włoska na Monte No- 
vallo i francuska w Plougonven. Rów
nież na ziemiach polskich istnieje wie
le kalwarii. Te najbardziej znane to 
Kalwaria Zebrzydowska, Góra Kalwa
ria na Mazowszu oraz kalwaria w We
jherowie. Nie brakuje również kalwarii 
na Śląsku. Najbliżej nas znajdują się 
kalwarie na Górze Świętej Anny w Pie
karach Śląskich, w Panewnikach w kla
sztorze franciszkanów oraz w Pszowie.

Kalwaryjska”. Natomiast los okrutnie 
obszedł się z czternastą stacją golejow- 
skiej kalwarii czyli z kaplicą Grobu Pań
skiego na szczycie. Została ona częścio
wo zniszczona podczas działań wojen
nych, a w 1948 roku wybudowaną 
z cegły kaplicę rozebrano. Stało się to 
w związku z prowadzoną wtedy elek
tryfikacją wsi. W Golejowie przed dru
gą wojną światową nie było prądu, kie
dy więc w 1948 roku rozpoczęto budo
wę sieci, władze potrzebowały cegły na 
budowę transformatora. Budulec ten po
zyskano właśnie z rozbieranej kaplicy 
na Grzybówce. Na wzgórzu zaś pozo
stały jedynie fundamenty po rozebranej 
kaplicy.

Od tego czasu niektóre kapliczki zo
stały zdewastowane przez wandali.
W najlepszym stanie pozostały kaplicz
ki stojące na terenie prywatnych pose
sji u dołu górki, u początku ulicy Wie
żowej. Mieszkańcy dbali o nie, repero
wali dachy, zalepiali ubytki, czyścili 
i odmalowywali. Zaś do pustych wnęk 
w kapliczkach w miarę możliwości 
wkładano krzyże, figury Matki Boskiej 
lub obrazy św. Antoniego. Od wiosny 
do jesieni w niektórych stoją wazony 
z kwiatami.

Ostatnio pojawiła się inicjatywa od
nowienia i dokończenia budowy kalwa
rii, jednak aktualny proboszcz golejow- 
skiej parafii niewiele chciał na ten te
mat mówić. I jakie by nie były motywy 
powstania golejowskiej kalwarii dla lu
dzi spoza tej parafii patrzących na tę 
sprawę bez emocji, golejowska kalwa
ria to przede wszystkim obiekt podzi
wu godnej pomysłowości i aktywności 
tamtejszych mieszkańców.

T ekst i zdj.: 
M arek Szołtysek

miejsce to stanie się celem pielgrzy
mek okolicznej ludności. Budujący kal
w arię byli bardzo konsekwentni. 
Wzdłuż ścieżki prowadzącej na szczyt 
Grzybówki powstało trzynaście kapli
czek, zaś na górce stanęła czternasta sta

cja. Była to kaplica Grobu Pańskiego 
w postaci małego kościółka z czerwo
nej cegły. W środku postawiono nawet 
ołtarz, zawieszono dzwon-pozytywkę, 
zaś w okna wstawiono witraże. Konty
nuowanie dzieła przerwała druga woj
na światowa. Kaplicy na szczycie nie 
dokończono, zaś trzynaście kapliczek 
było w stanie surowym. W środku ka
pliczek zabrakło rzeźb i obrazów 
z motywami poszczególnych stacji Dro
gi Krzyżowej. I w tym stanie kapliczki 
te stoją do dnia dzisiejszego. Ulica ta 
nazywa się dzisiaj “Wieżowa”, gdyż na 
szczycie Grzybówki do której zmierza, 
stoi drewniana wieża. Wydaje się nato
miast, że lepszą nazwą byłaby “ulica

Golejowska
kalwaria

Istnieje również kalwaria na terenie 
miasta Rybnika - mieści się ona na 
górce Grzybówce w Golejowie.

By omówić okoliczności powstania 
golejowskiej kalwarii należy sięgnąć do 
lat dwudziestych naszego stulecia. Go- 
lejów należał wtedy do parafii rybnic
kiej, a mieszkańcy na msze św. i nabo
żeństwa musieli chodzić pieszo do ko
ścioła Matki Boskiej Bolesnej. W 1925 
roku w Golejowie postanowiono wybu

dować kościół. Począt
kowo miejsce pod bu
dowę świątyni zlokali
zowano na prywatnej 
działce pod górką zwa
ną “Grzybówką”. Kon
flikty personalne po
między mieszkańcami 
Golejowa sprawiły, że 
lokalizację kościoła 
przeniesiono bliżej

Abecadło
Rzeczy

Śląskich
_________________________

Rojmowame
Latośno zima ani rusz niy chciała 

popuścić, kożdy mioł już isto festelnie 
dość śniegu, mrozu i plutaki na dro
gach. Poleku zaczyno być jednak co- 
roz ciepli i je s t zicher, że przed latym 
doczekomy sie wiosny.

Mamy i starki pilyło ju ż do grun
townych porządków po zimie. My, 
chłopy chcieli wychronićpywnica ale 
łone nos przegodały, że zrobiom to 
gibcij i dokumyntniyj. Starzyk z taci- 
kym wcale tymu niy byli krzywi, kej 
som take wyrychlate, to niych robiom, 
padali.

Łoblykły obie stare mantlówy, gu- 
minioki i z kiblami, szkyłtokym i szi- 
pom potompały do pywnicy. Już za 
chwila bolo słyszeć jakiś rojszprunk 
i trzaskanie kiblami. Lotały tam i na- 
zod do hasioka z nafolowanymi kibla
mi. Starzyk zaczynali ju ż być nerwo
wi, bo zdało sie, że łone rojmujom kla- 
mory z wszystkich pywnic, niy ino 
Z naszych. Naroz zrobiyło sie łokro-

piczne lamio na dole i niy długo zetr- 
wało, przyleciała mama z wielkim be- 
kym i z paściom na szczury na ręce. 
Przi malyjfóncli, prawie po ćmoku niy 
prziuważyła paści, kero bola schowa
no przi grodzy na kartofle.

Z  bolawom rękom tacik mamy ju ż  
isto do pywnicy niy puściyli i sami ze 
starzykym poszli skończyć rojmunk. 
Ledwo zeszli na dół, juzaś bolo słyszeć 
jakiś butel. Teroz starzyk przyderzyli 
z wielim larmym. Już w siyni wołali, 
ze zrobiom z babami kurz a wiater, bo 
im wyrojmowali na hasiok cołki we- 
rkcojk, kery łod swoigo ojca dostali na 
alsztojer. Niy szło ich ucholkać, noj- 
bardzij labidziyli ło kobylica, kero 
starce sie przi wynoszyniu rozleciała. 
Starka próbowali im wyklarować, że 
kobylica bola wielo i mocka placu 
w pywnicy zajmowała. Strugać na nij 
drzewianych pantofli tyż przeca już niy 
bydom, bo ani drzewa niy majom a 
o krom tego w holcokach na starość 
niy mogorn łazić, bo by giyry połoma- 
li. Babka, kero bola na kobylicy, tyż 
sie ju ż na nic niy zdała, kosy by na nij 
niy brusiyli, bo ani jom niy majom

a łąki do koszynio tyż niy. Łod takij 
jałowyj godki starzyk zblod na lewym 
uchu, siod oklapuciały na szislongu 
i już nic niy godoł.

Wól niy wól poszli my z tacikym do 
hasioka pozbiyrać nazod wszystke tak 
zocne klamory. Hupcuk, pyrol i ra- 
szpla zdożół keryś ju ż  bodnońć ale 
rajbetki,fajle i majzle jeszczy my znoj- 
dli. Kobylica, choć bola w konskach 
tyż my nazod do pywnicy sniyśli. Przi 
przileżytości prziuważół żech tyż 
w hasioku szpajchy łod mojigo koła 
i bila blaza, kere widno mamie w pyw
nicy zawodzały.

Choć my pozbiyrali, co sie dało, sta
rzyk byli dali wkurzoni jak  diobli. 
Mrónczeli pod nosym, że zrobiom ba
bom tak na paskuda, że lobie popa- 
miyntajom na długo tyn rojmunk w 
pywnicy. Zapow iedzieli łod zaroz 
sprzontanie pomiyszkanio na świyn- 
ta. Bydom sami z tacikym to robić 
i tak wyrojmujom chałupa, że żodyn 
babski kwańt sie niy łobstoi. Jak wy- 
ciepnom wszystko na hasiok, to nare
szcie bydzie dużo placu w szrankach. 
Jo to chcą widzieć! E dek
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u f ormat or  o szkołach podstawowych
W O D Z IS Ł A W  S L Ą S K I
- sprzedaw ca, kucharz, kelner
- pracownik administracyjno-biurowy, sprzedawca-magazynier
- technik ekonomista: ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, 

finanse i rachunkowość
- technik handlowiec
- technik technologii żywienia
- technik hotelarstwa
- profil usługowo-gospodarczy i ekonomiczno-administracyjny 

/program wdrożeniowy/
- technik informatyk
- technik ruchu turystycznego

ZSZ 
LZ 
LE

LH
TG
TH
Liceum 
Techniczne 
Pol. St. Zaw'.

ZSO
LZ

SZKÓŁ im. 14 pułku Powstańców Śląskich, uLSzko,
- ogrodnik
- osrodnik

-164

Med. St. Zaw. - pielęgniarka, położna, technik fizjoterapii

ZSZ
T p o S P

LZ
TG po ZSZ

TG
dla dorosłych

Pol. S t  Zaw. 
dla dorosłych

/ I\r 1, m.KtuiccynMuegu i, m
- ślusarz-mechanik, stolarz
- technik elektryk: eksploatacja maszyn i urządzeń elektr. górnictwa podziemnego
- techniki mechanik: budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń mechanicznych

górnictwa podziemnego, urządzenia i instalacje przemysłu 
gazowniczego

- technik ochrony środowiska: uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków
- technik księgarstwa
- monter urządzeń elektronicznych
- technik mechanik: eksploatacja maszyn i urządzeń mechanicznych

górnictwa podziemnego, budowa maszyn
- technik elektryk: elektromechanika ogólna, eksploatacja maszyn

i urządzeń górnictwa podziemnego
- technik górnik: podziemna eksploatacja złóż
- technik elektryk: eksploatcja maszyn i urządzeń elektr. górn.podziemnego,

elektromechanika ogólna
- technik mechanik: budowa maszyn, eksplaotacja maszyn i urządzeń mechan.

górn. podziemnego
- technik mechanik: budowa maszyn

- technik górnik: podziemna eksploatacja złóż

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH, ul.Pszowska 92, tel. 554-720
ZSZ - stolarz, murarz, blacharz, malarz-tapeciarz, elektromonter, mechanik pojazdów

samochodowych, monter aparatury RTV 
LZ - mechanik pojazdów samochodowych
T po SP - technik elektronik: elektronika ogólna
T dla dorosłych - technik budownictwa: budownictwo ogólne

- technik elektryk: elektroenergetyka
- technik technologii drewna: meblarstwo 

Śr. S t  Zaw. dla dorosłych - elektiyczny, ogólnobudowlany 
Pól. S t  Zaw. - technik geodeta: geodezja
Szkoła Przysposabiająca do Zawodu /po kl. 6 SP/ - murarz, posadzkarz, cieśla

iSADNICZA

LZ - mechanik urządzeń hydraulicznych, pneumatycznych i klimatyzacyjnych, 
el ek trom echan i k, gastron om, sprzeda wca-magazyn i er

P S Z Ó W
YODOWYCH Nr 2, 32, tel. 558-947

ZSZ mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, lakiernik, 
elektromechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, krawiec, fryzjer 

■ krawiec konfekcyjno-usługowy
- technik mechanik: - naprawa i eksploatacja poj. samochodowych

R fliD Ł Ł T G P iW
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA, „¡.Obywatelska 30, tel. 577-021

i  - ślusarz, mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych, elektromechanik, 
operatorzy przetwórstwa mięsa, sprzedawca, kucharz, wielozawodowa 

LZ - mechanik naprawy maszyn i urządzeń, sprzedawca-magazynier

' ' ftp X
ZSZ

ZSZ
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, uLSkalna 1, tel 577-360

- rolnik, wiejskie gospodarstwo domowe

C Z E R W IO N K A -L E S Z C Z Y N Y
ZASADNICZA SZKOŁA ZA WODOWA, ul. 3 Maja, tel. 311-466

ZSZ - ślusarz, elektromechanik, stolarz, kucharz
ZSZ dla dorosłych - murarz, monter instalacji budowlanych
1,7. - pracownik administracyjno-biurowy, elektromechanik urządzeń przemysłowych
Pol.St.Zaw'. - technik: prac. biurowych

J A S T R Z Ę B IE  Z D R Ó J
ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH, ul. Wielkopolska 20, tel. 711-846

ZSZ - sprzedawca
LZ - sprzedawca-magazynier
LH - technik handlowiec
LH dła dorosłych - technik handlowiec

ZESPÓŁ SZKÓŁ GÓRNICZO-ELEKTRYCZNYCH, uLHarcerska 12, tel. 717-264
T po SP - technik elektronik: elektronika ogólna

- technik elektryk: elektronika przemysłowa
- technik ochrony środowiska: uzdatnianie wód i oczyszczanie ścieków,

gospodarka odpadami
- technik górnik: podziemna eksploatacja złóż, przeróbka i przetwórstwo kopalin
- technik mechanik: eksploatacja maszyn i urządzeń mechanicznych górnictwa

podziemnego
T po ZSZ - technik górnik: podziemna eksploatacja złóż
dla dorosłych - technik elektryk: eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych górn.

podziemnego
- technik mechanik:.eksploatacja maszvn i urządzeń mechan. górn. podziemnego

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2, ul. Poznańska tek 711-633
- kucharz, kelner
- gastronom, pracownik administracji biurowej
- technik ekonomista: finanse i rachunkowość, ekonomika i organizacja 

rzedsiębiorstw handlowych
ZKOŁA ZAWODOWA, ul. U  Listopada 45, tek 62-071

- mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, stolarz, 
lakiernik, wielozawodowa, fryzjer, krawiec odzieży damskiej, piekarz, 
ciastkarz, kucharz, kelner

- mechanik pojazdów samochodowych, krawiec konfekcyjno-usługowy

- rolnik, wiejskie gospodarstwo domowe

iiliP l®
- technik mechanik: budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń mechanicznych

Ż O R Y
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUD(
ZSZ

TB po SP 
TB po ZSZ 
TB

- murarz, malarz, stolarz, cieśla, monter instalacji budowlanych, posadzkarz, 
dekarz-blacharz, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, 
lakiernik, ślusarz, elektromonter, elektromechanik

- technik budownictwa: budownictwo, dokumentacja budowlana
- technik budownictwa: budownictwo ogólne
- technik budownictwa: budownictwo ogólne 

dla dorosłych - technik elektryk: elektromechanika ogólna
- technik mechanik: budowa maszyn

Pols. St. Zaw. - technik informatyk: oprogramowanie maszyn cyfrowych
- technik architekt: projektowanie architektoniczne
- technik urządzeń sanitarnych: wyposażenie sanit. budynków _______

1CZA, Ba ran owice, uLStrazacka 6, tel
-  rolnik, wiejskie gospodarstwo domowe
“  *  * — - ~ *~^~CH Nr2, ul. te l 342-076
- pracownik administracyjno-biurowy, sprzdawca-magazynier
- technik mechanik: budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń mechanicznych

LZ

technik ekonomista: finanse i rachunkowość, ekonomika i organizacja 
przedsiębiorstw

- 3, Oś. ks. Władysława, tel. 345-366
- fryzjer, krawiec, piekarz, ciastkarz, sprzedawca, operatorzy przetwórstwa mięsa, 

wielozawodowa
sprzedawca -magazynier, krawiec konfekcyjno-usługowy

i i i
-//i

P L A C Ó W K I N IE P U B L IC Z N E
PR YWA TNE ŻEŃSKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

SIÓSTR URSZULANEK, Rybnik, uL 3 Maja 49, tel. 28-750

PRYWATNE LICEUM EKONOMICZNO-HANDLOWE
POUECALNE STUDIUM MENADŻERSKIE, uLHallera 19, teł. 28-108, Rybnik

- technik handlow iec
- technik ekonomista
- technik administracji

PRYWA TNE POLICEALNE STUDIUM EKONOMICZNO-HANDLOWE,
Rybnik, uiClumbrega 39

- technik handlowiec
- technik prac biurowych

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŁECZNYCH “

LO
LE

u l Fabryczna 10, teł. 345-549

technik ekonomista

PR YWA TNE STUDIUM FIN ANSO WO-BANKOWE /bez uprawnień/,
Wodzisław Ś l, u l Rymem 15, tel 553-271)

- specjalista finansowo-bankowy
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Zarząd Miasta informuje
V_________________________________ ________________________________ /

Zarząd Miasta Rybnika
Wydział Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miasta 

w Rybniku, ul. Chrobrego 2
ogłasza otwarcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji na:
“BIEŻĄCE” ROBOTY REMONTOWE OGÓLNOBUDOWLANE 

O NIEW IELKIM ZAKRESIE W OBIEKTACH I PLACÓWKACH 
MIASTA RYBNIKA.

Zaproszenie do składania ofert wstępnych zawierające m.in. wykaz prac i obiek
tów można odebrać w Wydziale Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miasta 
Rybnika, ul. Hallera lOa.
- oferty wstępne należy składać do 11 kwietnia 1996 roku do godz. 15.00 do 
Wydziału Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miasta Rybnika, ul. Hallera lOa.
- oferty zostaną otwarte komisyjnie 12 kwietnia 1996 r.
O terminie negocjacji oferenci zostaną powiadomieni na piśmie.
Uprawnionymi do kontaktu z oferentami są:
Dorota Bienek, Małgorzata Chłodek tel. 23989, 23011 wew. 7706.

Zarząd Miasta Rybnika
Wydział Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miasta 

w Rybniku, ul. Chrobrego 2 
ogłasza przetarg nieograniczony:

NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ 
MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEGO PRZYŁĄCZA CENTRALNEGO 

OGRZEWANIA /78 MB/ DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 
PRZY ULICY ŻUŻLOW EJ W RYBNIKU.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Wydziale In
westycji i Budownictwa Urzędu Miasta Rybnik ul. Hallera lOa.
Koszt specyfikacji - 5,00 zł.
Oferty w zaklejonej kopercie z napisem “Dokumentacja na modernizację przyłą
cza c.o” należy złożyć do dnia 9 kwietnia 1996 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 10.04.1996 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Wy
działu Inwestycji i Budownictwa ul. Hallera lOa.

Zakup specyfikacji i złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem zaproszenia 
na otwarcie ofert przetargowych.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków zamówienia można uzyskać w 
Wydziale Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miasta w Rybniku 
ul. Hallera lOa, tel. 23011 w.7702 lub 23989 w godz. od 8.00 -14.00 
od poniedziałku do piątku.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Rybniku-Kamieniu ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ PUNKTÓW 
GASTRONOMICZNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE 

KĄPIELISKA KAMIEŃ
Charakterystyka obiektów:
1. Kiosk “Zacisze” - na terenie kąpieliska Kamień, o łącznej pow. 100 m2, stawka 
wywoławcza 470,00 zł miesięcznie + 22 proc. VAT.
2. Pomieszczenie pod restauracją “Relaks” nr 2 - na terenie kąpieliska Kamień 
o pow. 20 m2, stawka wywoławcza 150,00 zł miesięcznie + 22 proc.VAT.
3. 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.
4. Kawiarnia “Stadion” - na terenie kąpieliska Kamień, w obrębie pola kampingo
wego. Składa się z sali konsumpcyjnej, zaplecza kuchennego, magazynku, piwni
cy, o łącznej pow. 100 m2. Stawka wywoławcza 500,00 zł miesięcznie + 22 
proc.VAT.
5. Korty tenisowe na terenie kąpieliska Kamień wraz z budynkiem szatni. Cena 
wywoławcza 150,00 zł miesięcznie + 22 proc. VAT.
6. Boksy na Stadionie Miejskim w Rybniku w ilości 5 szt. o powierzchni 13,6 m2 
każdy. Możliwość prowadzenia działalności handlowej tylko w czasie zawodów 
żużlowych. Cena wywoławcza za jeden boks 450,00 zł + 22 proc.VAT za cały 
sezon.

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 wygrywają
cej zostanie zaliczone w poczet czynszu.

Przetarg odbędzie się 15 kwietnia 1996 r. o godz. 10.00 w sali Klubowej 
Hotelu “Olimpia” w Kamieniu, ul.Hotelowa 12.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 22-140 wew. 351 od ponie
działku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00.

Obiekty można oglądać w dniu 10.04.1996 r. w godz. od 10.00 do 11.00

Ośrodek Pomocy Społecznej,
44-200 Rybnik, ul.Żużlowa 25, teł. 211-11 lub 211-18 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY 
NA DOSTAWĘ:

- środków czystości
- artykułów chemii gospodarczej.
Termin realizacji: sukcesywnie do końca 1996 roku.
Wadium w wysokości 450,-zł należy wpłacić w kasie Ośrodka.
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do 10.05.1996 r. godz. 14.00. 
Przetarg odbędzie się w dniu 16.05.1996 r. o godz. 10.00 w siedzibie zamawia
jącego.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniająwarunki określone Usta
wą o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994r.
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WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK 

tel. 27-616

Ważne dla 
miłośników zwierząt
Urząd Miasta Rybnika informuje, 

że na terenie miasta działa 
od dnia 3.10.1994 roku 

Terenowy Punkt Zatrzymań dla 
bezdomnych zwierząt.

Istnieje możliwość przekazania 
zatrzymanych psów bezpańskich 

lub poszkodowanych 
w wypadkach ulicznych. 

Kontakt telefoniczny 
^w  godz. 16.00 - 20.00, tel. 55-33-28 ^

B f f i Ż P E A T N E '  

PORADY PRAWNIKA
W "Gazecie Rybnickiej"

W piątki w godz. 15.00-17.00 
w siedzibie naszej redakcji 

/Rynek 12a (oficyna), 
tel. 28-8257

dyżuruje prawnik, udzielający 
bezpłatnie porad

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

TELEFONY ALARMOWE 
POG. RATUNKOWE: 999, 23-666 
STRAŻ POŻARNA: 998, 22-277 
POLICJA: 997, 21-091
STRAŻ MIEJSKA: 27-254 w godz. 6.00-22.00 
POG. WETERYNARYJNE: 22-461 
POG. GAZOWE: 23-419, po godz. 15.00 - 55-37-91 
POG. ENERGETYCZNE: 210-71
POG. WODNO-KANALIZACYJNE: 236-81, 261-92, 266-47 
POG. KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ - DYSPOZYTOR: 21-820 
POG. CIEPŁOWNICZE: 249-56, 246-45 
POMOC DROGOWA: 27-569
WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE: 26-599 
POGOTOWIE RATUNKOWE KOLEJOWE: 22-638 
POGOTOWIE RATOWNICTWA GÓRNICZEGO: 55-12-89 
POGOTOWIE ZIMOWE: 21-233 
MIEJSKI OŚRODEK DYSPOZYCYJNY: 21-000

TELEFONICZNE SŁUŻBY INFORMACYJNE 
INFORMACJA: PKS 22-242, PKP 23-009, WPK 21-820 
INFORMACJA O NUMERACH TELEFONÓW: 913 
NADAWANIE TELEGRAMÓW: 900, 905 
ZAMAWIANIE ROZMÓW MIĘDZYMIASTOWYCH: 900 
BUDZENIE TELEFONICZNE: 900 
ZEGARYNKA: 926
INFORMACJA I REKLAMACJA MIĘDZYMIASTOWA:909 
ZAMAWIANIE ROZMÓW MIĘDZYNARODOWYCH: 901 
POSTÓJ TAXI: 236-60, 286-60 
RADIO TAXI: 27-000
POSTÓJ TAXI BAGAŻOWYCH: ul. Młyńska, tel. 23-561 
Hasło "KRYZYS" - sobotnio-niedzielne, całodobowe dyżury 
psychologów: 26-876 /izba przyjęć szpitala psychiatrycznego, 
ul. Gliwicka 33/
NOCNY DYŻUR APTEK:od 29 marca do 4 kwietnia, Apteka pod 
Lwem, ul. Sobieskiego 4, Rybnik, tel. 22-806

Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku 

Dział Usług Pogrzebowych 
ul. Rudzka 70 b 

/Cmentarz Komunalny -tel. 28-991/ 
oferuje następujące usługi: 

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

i przechowanie zwłok 
*wynajęcie kaplicy do pogrzebu 

z możliwością odprawienia mszy św. 
*usługi cmentarne 
*zamówienie wieńców, palm, 
wiązanek, kwiatów 

*możliwość załatwienia orkiestry 
*wynajęcie autobusu 

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

Ceny konkurencyjne

Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej w Rybniku

ogłasza otwarcie postępowania 
o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie 
negocjacji

z zachowaniem konkurencji 
na przegląd instalacji 
gazowej w budynkach 

administrowanych 
przez ZGM.

Zaproszenie do składania ofert zawie
rające wykaz budynków oraz konkrety
zację zamówienia należy odebrać w sie
dzibie ZGM, ul. 3 M aja 12, II piętro, 
p. 19.

Oferty wstępne należy składać w 
k an c e la r ii pokój n r  10 do dn ia 
9.04.1996 r. do godz. 15.00.
Osobą upoważnioną do udzielania in- 

formacji związanych z postępowaniem 
jest inż. Ewa Bronek.

Nowy sklep
* Komis ze sprzętem AGD otwarto przy 
ulicy Szafranka 4 (obok sklepu zoolo
gicznego).

' e k s p r e s s
Rybnik, Reja 2 F U J 1 C O L O

.. ... ,

W ywoływanie negatywów w procesie C-41 i wykonywanie 
odbitek w ośmiu formatach. Terminy od 1 do 24 godzin.

4 zdjęcia paszportowe - tylko 6 zł,-

V. "Dziś fotografujesz - dziś masz zdjęcia " J

Firma “JASTEF” 
w Rybniku-Chwałowicach 
ul.Ogrodowa 7, tel. 22-772

przyjmie uczniów do nauki w zawodach:
- ślusarstwo maszynowe
- ślusarstwo konstrukcyjne
- kotlarstivo-budowa kotłów
- instalatorstwo gazowe

l - instalatorstwo wod.-kan.-c.o.

Środowa Giełda Cenowa
Mięso schab wołowe

extra
szynka wp. 
gotowana śląska

R aciborska 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

O w oce/W arzyw a pom idory pomarańcze marchewka ziemniaki

R aciborska 15 6,90 3,60 0,70 0,70

M ie jska  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

R aciborska 15 227g -1,70 2,18 0,34 1,20

R aciborska 2 7 227g -1,80 1,85 0,32 1,10

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

Waluty i 100  
do la rów

100
marek

100 koron 
czeskich

100 franków 
francuskich

Pewex "D u ż y " 254,50/257,50 172,00/174,50 9,30/9,50 51,00/5170

Delikatesy, ul. Miejska 254^0/257,50 172,00/174,50 9,30/950 50,50/51,00

G a l lux, Rynek 254,50/257,50 172,00/174,50 9,30/9,50 51,00/51,70

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825
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Koszykarki RMKS-u Partners 

Rybnik rozegrały ostatni w tym se
zonie pojedynek przed własną pu
blicznością. Jak przystało na czo
łowy zespół drugiego frontu we 
wspaniałym stylu odniosły kolejne, 
bardzo wysokie zwycięstwo poko
nując słabiutki zespół z Cieszyna 
122-59 /51:18/.

Pomimo, iż rywal nie był mocy, po
czątek spotkania nie zapowiadał tak 
wielkiego pogromu.
Swoje trzy grosze do 
całego pojednyku mu
sieli wtrącić sędziowie, 
którzy gwizdali naj
mniejsze, niezauwa
żalne przewinienia, 
przez co już w 8 min. 
spotkania drużyna go
ści za każdy faul otrzy
mywała rzuty wolne.
W 10 min. spotkania 
na obsługiwanej ręcz
nie tablicy widniał wy
nik 20:14 i od tego 
momentu rybniczanki 
krok po kroku deklaso
wały wspaniałymi ak
cjami swojego rywala. Do końca I po
łowy obraz gry wiele się nie zmienił. 
Rybniczanki przede wszystkim zagrały 
skutecznie w ataku, co poparte agresyw
nym kryciem dawało oczekiwany rezul
tat. W drugiej połowie rybniccy kibice 
obserwowali jeszcze lepszą grę koszy- 
karek Partnersa, które popisywały się 
wspaniałymi nie tylko rzutami ale i po
daniami, podpatrzonymi chyba u czo
łowych koszykarzy NBA. Pierwsze mi
nuty tej części spotkania były okresem 
wyrównanej i szybkiej gry. Z biegiem 
czasu przyjezdne osłabły i coraz rzadziej 
trafiały do kosza. Ten zastój Cieszynian
ki wykorzystały rybniczanki, które cel
nymi rzutami za 3 pkt /A.Grelak 4 razy,

Kradzież starzyzny
Sprzedawca ze sklepu używanej odzieży 

przy ul.Gliwickiej zgłosił policji o kradzie
ży, do jakiej doszło tam pomiędzy 16 a 18 
marca. Złodzieje weszli do sklepu wybija
jąc szybę okienną od zaplecza, skąd skradli 
używane dresy, kurtki zimowe i swetry 
wartości około 300 złotych.

Groził nożem
W poniedziałek 18 marca o godz. 9.20 

do sklepu spożywczego na 
ul.Bogusławskiego w Boguszowicach 
wszedł znany policji osobnik, grożąc sprze
dawczyni nożem. Złodziej zmusił w ten 
sposób sprzedającą tam kobietę do wyda
nia mu butelki “jabolu’’/napój winopodob- 
ny/ o wartości trzech złotych. O wiele po
ważniejsze zdarzenie, również z użyciem 
noża, miało miejsce w niedzielę 24 marca 
o godz. 17.30 na terenie obejścia Szkoły 
Podstawowej nr 10przy ul.Grunwaldzkiej. 
Młody mężczyzna grożąc użyciem noża 
zaciągnął 18-letnią kobietę do pobliskiego 
baraku, gdzie zmusił ją do dokonania czy
nu nierządnego. Po pościgu sprawca został 
zatrzymany. Okazał się nim 25-letni mie
szkaniec Wodzisławia Śląskiego, który zo
stał aresztowany jako podejrzany o usiło
wanie gwałtu.

Kradzieże kabla
W poniedziałek 18 marca o godz, 17.30 

na szlaku kolejowym Rybnik-Piaski poli
cjanci z Kolejowej Komendy Policji w Ryb-

NBA
A. Kuszka 2 i D.Sęk 1/ dobijały zmę
czony już zespół gości. Kibice nie tyl
ko mogli podziwiać celne rzuty z dy
stansu, ale także wspaniałe kontrataki 
rybniczanek, w których nie brakowało 
elementów wręcz cyrkowych...

Było to zatem spotkanie godne koń
czącego się sezonu i szkoda tylko, że 
z ligową koszykówką musimy się na kil
ka miesięcy rozstać. Po końcowym gwi
zdku kibice przez dobrych kilka minut

gromkim “Sto lat” podziękowali całej 
drużynie za wspaniały sezon, za sporto
we emocje i za drugie miejsce, co jest 
niewątpliwie wielkim sukcesem młodej, 
rybnickiej drużyny, posiadającej niesa
mowite umiejętności i szkoda by było, 
gdyby zostały one zmarnowane i nie
wykorzystane.

W spotkaniu punkty dla RMKS Part
ners zdobyły: A.Kuszka 34, A.Grelak 
i L.Marczenko po 20, N.Skrago 13, 
G.Fulbiszewska 12, M.Nikitienko 8, 
D.Sęk 5, A.Tomaszewska i G.Troszka 
po 4, A.Szalony 2. W zespole Cieszy
nianki najwięcej punktów zdobyły 
S.Tomczyk i M.Długosz po 14.

Oto pozostałe wyniki przedostatniej

niku zatrzymali na gorącym uczynku dwóch 
mężczyzn. Ci wyjątkowo niebezpieczni zło
dzieje dopuścili się kradzieży 3 szt. linki mie
dzianej o długości 8 m na szkodę PKP. Zaś 
dwa dni później, w środę 20 marca o godz. 
7.50 Straż Przemysłowa kop. “Chwałowi- 
ce” zatrzymała na terenie kopalni mężczy
znę, który kradł kable miedziane o wartości 
400 złotych.

Samobójstwo
W nocy z 22 na 23 marca w murowanym 

baraku na terenie “Ryfamy” przy 
ul.Chrobrego powiesił się na sznurze 39- 
letni mężczyzną pozostawiając żonę i dwoje 
dzieci. Zwłoki odnalazła Straż Przemysło
wa “Ryfamy”. Policja nie stwierdziła udzia
łu osób trzecich.

Bogaty łup z opla 
W środę 20 marca pomiędzy godz. 19.00 

a 19.30 nieznany sprawca włamał się do 
samochodu terenowego opel monterey. W 
wyniku włamania ze środka skradziono ra
dioodtwarzacz, kamerę video, aparat foto
graficzny, i inne kosztowne przedmioty 
o łącznej sumie 11,9 tys.złotych.

Zniszczone karoserie 
Dwa wypadki umyślnego zniszczenia 

karoserii miały miejsce w nocy 23 marca. 
Na ul.Hibnera porysowano karoserię ma
lucha, a straty szacuje się na około tysiąc 
złotych. W drugim przypadku koło Domu. 
Kultury przy ul.l Maja w Chwałowicach 
również porysowano malucha i dodatkowo 
pogięto blachę jego karoserii, straty osza
cowano na 500 złotych. szoł

kolejki i ligowa tabela przed ostatnią 
kolejką:
GRUPA A: Korona Mix Electronics 
Kraków - Glinik Gorlice 80:81 /72:72, 
34:42/, RMKS Partners Rybnik - Cie
szynianka Cieszyn 122:59/51:18/, Stal 
Stalowa Wola - AZS AWF Kraków 
51:57 /3 1:31/, Stal Bobrek Bytom - 
ASK Merkury Brzeg 81:85 /71:71, 
42:38/, Lew Legnica - Wisła II/Gómik 
Wieliczka 20:0 walkower (zespół Wi
sły II/Gómik nie przyjechał na zawody 
z powodu trudności ze skompletowa
niem składu).

Pauzował Rokita/AZS Uniwersytet 
Wrocław.
1. Glinik Gorlice 19 38 1746:953
2. RMKS Partners 19 36 1558:1126
3. Korona Kraków 19 33 1399:1139
4. Rokita/AZS Wr. 19 33 1379:1162
5. Wisła II/Gómik 20 30 1360:1379
6. Lew Legnica 19 26 1123:1318
7. Stal Stalowa Wola 19 26 1075:1320
8. ASK Merkury 19 25 1221:1452
9. AZS AWF Kraków 19 24 1025:1351
10. Cieszynianka 19 22 1140:1554
11. Stal Bobrek 19 21 1213:1485 

A jutro koszykarki rozegrają ostatnią
rundę ligowych pojedynków. Rybni
czanki udają się do przyszłego I ligow
ca - Glinika Gorlice, który o mały włos 
nie przegrał z krakowską Koroną.
Z pewnością powinno to być bardzo do
bre spotkanie, w którym czołowe dru
żyny II ligi powinny zademonstrować 
wszystkie swoje sportowe umiejętności. 
Choć jest to właściwie mecz o nic, ryb
niczanki będą chciały się zrewanżować 
za porażkę na własnym parkiecie. Ży
czymy powodzenia.

M .T roszka

Stefaniak otarł 
się o podium

W dniach od 8 do 10 marca br. 
w Olsztynie odbywały się Mi
strzostwa Polski czternastolatków 
w pływaniu. W turnieju tym wy
stępował pływak RKS-u Energe
tyk Rybnik - Maciej Stefaniak, 
którego trenerem jest R. Tymusz.

W ubiegłym roku na zawodach tej 
samej rangi Maciek zajął 12 miejsce. W 
tym roku było znacznie lepiej. W swo
jej koronnej konkurencji - 200 m sty
lem grzbietowym zajął bardzo dobre 
4 miejsce, ocierając się tym samym 
o medalową pozycję. W innych kon
kurencjach było trochę gorzej: 9 miej
sce - 100 m stylem zmiennym, 100 m - 
grzbietem i 200 m klasykiem; 10 miej
sce zajął na dystansie 200 m stylem 
zmiennym. Zatem jest to duży sukces 
tego jeszcze młodego pływaka, który 
z miesiąca na miesiąc poprawia swoje 
życiowe rekordy i być może na letnich 
Mistrzostwach Polski Maciek wywalczy
medalową pozycję.

* * *
W piątek 22 marca podopieczni tre

nera Mirka Kubisa wzięli udział w li
dze klubów śląskich. W zawodach tych 
startowali 9 i 10 latkowie, w tym także 
reprezentanci Energetyka Rybnik. 
M.Kujawskizajął 3 miejsce na dystan
sie 50 m kraulem, a na 100 m stylem 
zmiennym był czwarty. Natomiast Ewa 
Bugdoł zajęła także 3 miejsce na 50 m 
kraulem, a na 100 m stylem zmiennym 
była również czwarta. MaT

W czasie meczu z Cieszynianką posłuszeństwa odmówi
ła tablica świetlna. Na nic zdały się próby naprawy przez 
fachowego elektryka

Kronika policyjna

Co dalej z szachistami?
Na nadzwyczajnym walnym ze

braniu członków Rybnickiego 
Młodzieżowego Klubu Sportowe
go przegłosowano wniosek 
o odłączeniu z klubu sekcji sza
chowej. Za przyjęciem wniosku, 
który wchodzi w życie 1 stycznia 
1997 roku, głosowało 9 osób, 
przeciw' było 7.

Kilkanaście dni po podjęciu takiej 
decyzji, która z pewnością zaszokowa
ła członków sekcji szachowej, zapyta
liśmy kierownika sekcji Halinę Fojcik
0 dalsze losy rybnickich szachistów.

-  Sekcja nasza jest najliczniejszą sek
cją w całym RMKS-ie, bo liczy sobie ok. 
100 członków. Nasi zawodnicy odnoszą 
sukcesy nie tylko na arenie krajowej ale
1 międzynarodowej i dlatego też uwa
żam, że odłączenie naszej sekcji jest nie
słusznym posunięciem. Stało się to jed
nak faktem i musimy się z nim pogo
dzić. Z pewnością będziemyjeszcze roz
mawiali z przedstawicielami władz mia
sta i być może uda się coś zmienić, oczy
wiście na naszą korzyść. Jeżeli jednak 
nic nie wskóramy, zrobimy wszystko aby

szachy w Rybniku dalej się rozwijały. 
Od kilku lat szukamy z różnym skutkiem 
sponsorów, otrzymujemy dotacje z Pol
skiego i Okręgowego Związku Szacho
wego. Specyfika tej dyscypliny jest taka, 
a nie inna i dlatego też bardzo ciężko 
pozyskuje się nowych sponsorów. Choć 
sprzęt nie jest drogi, sporo funduszy 
idzie na udział zawodników w turnie

jach, co jest warunkiem wzrostu umie
jętności zawodnika. Bez gry w turnie
jach nikt nie jest  w  stanie wychować 
dobrego szachisty. Mamy zapewnione 
finanse na ten rok, co będzie w  przy
szłym nie wiemy. Mamy jeszcze nadzie
ję, że uda się zmienić decyzję, a jeżeli 
to się nie uda, trzeba powołać nowy, 
jednosekcyjny klub, który być może, 
znajdzie się pod patronatem miasta.
A to na pewno pochłonie trochę pienię
dzy, których ciągle nam brakuje.

Miejmy zatem nadzieję, że konflikt, 
którego, zdaniem kierownika sekcji, 
w ogóle nie ma, zostanie jak najprędzej 
załagodzony i wszystko powróci do 
normy. Jeżeli tak się jednak nie stanie, 
w Rybniku powstanie kolejny klub spo
rtowy. MaT

SP 2 z Rybnika w finałach wojewódzkich j
W środę 20 marca na hali MO- 

SiRu w Rybniku rozegrano półfi
nały wojewódzkie w koszykówce 
dziewcząt szkół podstawowych.

Wśród czterech drużyn walczących 
o awans do turnieju finałowego była tak
że drużyna reprezentująca SP 2 w Ryb
niku. Drużyna ta, prowadzona przez 
Mirosława Orczyka, w dobrym stylu 
wygrała swoje dwa mecze i tym sa
mym z pierwszego miejsca uzyskała

awans do finału w ojew ódzkiego, 
który odbędzie się w połowie kwiet
nia, a w którym wystąpią 4 najlepsze 
drużyny naszego województwa. Ryb
nickie uczennice najpierw pokonały SP 
15 z Rudy Śl. 64:39, a później drużynę 
z SP 19 z Tych 47:39. W całym tur
nieju punkty dla SP 2 Rybnik zdoby
ły: A .D zied zic  33, M .Łata 29, 
D .K upczak 18, P.Szym iczek 11, 
A.Fryt 8, J.Gabryś 6, A.Drabiniok 4, 
S.Drewniok i S.Szczęch.

MaT

Szkolne igrzyska
19.03.1996 r. w SP-31 w Rybniku ro

zegrano zawody tenisa stołowego szcze
bla rejonowego dziewcząt i chłopców do 
klas VI - tych. W zawodach wzięła udział 
młodzież z Rybnika, Leszczyn, Żor, Sta
nowic Szczerbie i Czerwionki.
Do półfinałów wojewódzkich które ro
zegrane zostaną 8 maja w Jastrzębiu 
awansowali:

Dziewczęta:
1/ Agnieszka Wydra SP 31 Rybnik 
2/ Barbara Szulik SP 24 Rybnik 
3/ Joanna Widacka SP 11 Rybnik 
4/ Sylwia Wojdyga SP 17 Żory 
Chłopcy
1/ Krzysztof Wasilewski SP 5 Czer- 
wionka
2/ Sebastian Skierski SP 5 Czerwionka 
3/ Mariusz Głowacki 
4/ Tomasz Klimek 
obaj SP 31 Rybnik

Rozpoznaj się na zdjęciu

Pierwsza z osób, które rozpoznają się na zdjęciu zrobionym w ubiegłym tygo
dniu na Kościelnej i zgłoszą się w naszej redakcji, otrzyma publikowaną w gaze
cie 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 Krzysztofa Kubajczyka z 
Rybnika.

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.: szoł
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z album u czytelników
Zapraszamy na
szych Czytelni
ków do wspólne
go oglądania 
zdjęć. Wystarczy 
przyjść do redak
cji z ciekawym 
zdjęciem, które 
po opublikowa
niu zwrócimy.
/Można też wrzu
cić je do naszych 
"żółtych skrzy
nek"/. Raz w 
miesiącu autora 
najsympatycz
niejszego lub 
najbardziej "od- 
j a z d o w e g o "  
zdjęcia firma 
" E K S P R E S  
FUJI", Rybnik, 
ul. Reja 2, na
grodzi bezpłat-

To ja, to ja... Zdj.: M.K.

POZIOMO: A l - W mitologii greckiej - jedna z Hor, uosobienie spoko
ju. A8 - Rzeka w Jordanii i Izraelu. D5 - Do odebrania u znalazcy. El 
- Wyspa hiszpańska na Morzu Śródziemnym. E9 - Jezioro, przez które 
przepływa Czarna Hańcza. HI - Wzajemne położenie żuchwy do szczę
ki górnej w stanie spoczynku. H9 - Wyznanie wiary. 15 - Jeden z głów
nych gatunków literackich. LI - Drapieżnik z rodziny psów, mniejszy 
od wilka. L8 - Mała grupa zwierząt, z przewodnikiem na czele.

PIONOWO: 1A - Szkliwo, pokrywające przedmioty ceramiczne, me
talowe lub szklane. 1H - Legat. 3C - Popularna nazwa wysokich bu
tów wojskowych. 5A - Ekologiczna lub w murze. 5G - Społeczność, 
grupa, zbiorowość ludzka. 7B - Pracuje z uczniami. 9A - Polowanie z 
nagonką. 9H - Klasa jachtu mieczowego jednomasztowego, powierzch
nia ożaglowania 6,3 m2. 11C - Specjalista zajmujący się usuwaniem 
wad wymowy. 13A - Sprzęt sportowy do biegów, skoków i zjazdów. 
13G - Gatunek kałamarnicy, długość do 30 cm.

W rozwiązaniu wystarczy nadesłać hasło, jakie powstanie po uporząd
kowaniu liter wg następującego szyfru:
A13, J13, E7; L9, L 3 ,18; A5, E3, J7; H10, F il,  HI, D8, D7, A li, L2, 

F9; K7, A4, B7, J13, C5, D13, E9, II; A2, L 5 ,13; A8, C l, C9, C3, E9, 
G3; G5, L13, F7, BI, D li ,  E9, H4.

N agrodę za rozw iązanie krzyżówki nr 11 z hasłem “Wyrozumiałość jest 
owocem znajomości własnych błędów” otrzym uje. ANDRZEJ ŁATO- 
SZYŃSKI, ul.Wandy 15/27, 44-217 Rybnik.

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

Pod znakami zodiaku
BARAN - 21.03. - 20.04. - Energia będzie Cię rozpierać. Czy użyjesz jej w zlej czy 
dobrej sprawie - zależy tylko od Ciebie. Skłonność do podporządkowania sobie ludzi 
może ściągnąć na Ciebie niechęć dalszej rodziny, czym się zresztą specjalnie nie przej
miesz...
BYK-21.04. -20.05. - Wyjątkowa harmonia między psyche i “somą”. Co głowa pomy
śli, dusza poczuje - będzie mogło, dzięki witalności i sprawności, być zrealizowane. 
Koniecznie jednak w tej kolejności...
BLIŹNIĘTA - 21.05. - 21.06. - Nic tak nie poprawia samopoczucia jak satysfakcja 
z dobrze wykonanego zadania, a jeżeli pochwali Cię do tego osoba szczególnie kompe
tentna w dziedzinie o którą chodzi - Twoje szczęście będzie pełne. Dobre promieniowa
nie wpłynie również na Twoją rodzinę.
RAK - 22.06. - 22.07. - Różnice zdań w domu mogą doprowadzić do konfliktu. Tym 
razem będziesz z przyjemnością wychodził do pracy, która na kilka dni stanie się Twoim 
azylem. Nie ma się czym martwić - pretensje wygasną, a zaległości w biurze zostaną 
nadrobione...
LEW - 23.07. - 23.08. - Przyjdą Ci do głowy ciekawe pomysły, którymi zaintrygujesz, 
a w ostateczności zarazisz współpracowników. Wszyscy będą się dziwić, że dopiero 
teraz ktoś odkrył tak proste rozwiązanie problemu, który rozgryzło wiele osób.
PANNA - 24.08. - 22.09. - Może zemścić się chwila słabości, która kazała Ci odłożyć na 
później sprawę, która nie powinna zostać załatwiona od ręki. Wróci rykoszetem, uderza
jąc nie tylko w Ciebie, ale i kilka Bogu ducha winnych osób.
WAGA - 23.09. - 23.10. - Zgłoszą się do Ciebie po pomoc osoby, których nigdy nie 
spodziewałbyś się ujrzeć na Twoim progu. Pierwszy odruch każe Ci “włożyć ” nogę 
między drzwi. Zastanów się jednak chwilkę, bo możesz mieć potem moralnego kaca, a to 
wcale nie jest przyjemne...
SKORPION - 24.10.-22.11. - Trudno Cię będzie poznać! Sama łagodność, życzliwość, 
a w emanującym od Ciebie cieple ogrzeje się co najmniej kilku znajomych. A wszystko to 
zawdzięczać będziesz tej jednej, jedynej osobie, która zawładnęła Twoim sercem. 
STRZELEC 23.11. - 21.12. - Choć nie należysz do osób leniwych, tym razem to nie 
praca, ale szczęśliwy zbieg okoliczności sprawi, że wyraźnie poprawi się Twoja sytua
cja finansowa. Praca czeka Cię dopiero by tę zdobycz utrzymać!
KOZIOROŻEC - 22.12. - 20.01. - Gwiazdy nie rokują dobrze nowym przedsięwzię
ciom. Lepiej ze zdwojoną energią kontynuować stare, opierając się na radach bardziej 
doświadczonych osób, ale także nie ignorując własnej intuicji.
WODNIK - 21.01. -19.02. - Jeżeli będziesz potrzebował rady, zwróć się o nią do osoby 
starszej i wyżej postawionej w zawodowej hierarchii. Nawet kiedy opinia ta wyda Ci się 
zbyt ogólnikowa, spróbuj wyciągnąć samą esencją i wykorzystać ją  przynajmniej do 
własnych przemyśleń...
R YBY - 20.02. - 20.03. - Będzie okazja, by przekonać większe grono o swoich racjach! 
Do spotkania tego musisz się pizygotować bardzo starannie, bo ktoś chciałby zburzyć 
pewien ład, budowany od dawna.

Bez bluzki
Wiemy już, że jak przyjdzie czas no

szenia kostiumów czy kompletów ze 
spodniami, żakiety będą obcisłe, blisko 
ciała, a więc na nic nam obszerne ko
szulowe bluzki zalegające szafy. Radzę 
więc rozejrzeć się za małym trykotem, 
najlepiej zaś rolę bluzki spełni body. Za 
ten wynalazek panie powinny komuś 
bardzo serdecznie podziękować... Naj
modniej jednak jest nosić żakiet czy 
marynarkę bez bluzki, co nie powinno 
gorszyć nikogo nawet w biurze, bo góry 
od kostiumów są w tym sezonie dosyć 
wysoko zapięte. Oczywiście, nie zna
czy to, że nie możemy mieć nic pod 
spodem, chodzi o to, by takie sprawiać 
wrażenie.

Lżejszą odmianą kostiumu jest tzw. 
garsonka, która znów powróciła do łask. 
Nazwa pochodzi z czasów, kiedy ko
biety dopiero sięgały do męskiej szafy 
i chodziło o stworzenie damskiej odmia
ny marynarki. Dziś rozumiemy pod nim 
skrzyżowanie kostiumu z sukienką,

a właściwie dwuczęściową sukienkę. 
Wszystko to bardzo prościutkie i nie
wyszukane. Będzie modne i wiosną,
i latem. ..W różka

Dziś ósmy (ostatni) fragment ła
migłówki. Należy złożyć je w ca
łość, nakleić na kartkę i przysłać 
do redakcji lub wrzucić do na
szych "żółtych skrzynek". Wśród 
autorów prawidłowych rozwią
zań, na które czekamy do 10 
kwietnia, rozlosujemy dwie na
grody pieniężne wartości 20 zł 
każda.
Zapraszamy do zabawy!

A M O (lV Z H C
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Nagrody za prawidłowe ułożenie 
poprzedniej, ośmioczęściowej ła
migłówki otrzymują: JOANNA 
PIERCHAŁA, ul. Wolna 71, 44- 
203 Rybnik oraz BOGUMIŁA 
KAPIAS, ul. Widok 8a, 44-200 
Rybnik

PACCE Ł/ZAC 
czyli kuchnia Joli

Żur wielkanocny
- który był specjalnością mojej 
mamy a i ja nie wyobrażam so
bie świąt bez tej pysznej zupy. 
Zachęcam do wypróbowania.

Kupujemy całą surową szynkę. 
Do garnka wlewamy wodę, doda
jemy cebulę, seler, marchew, 
pieprz, liść laurowy, ziele angiel
skie /3  kuleczki/. Zagotowujemy
- do gotującego się wywaru wkła
damy szynkę. Gotujemy - 1 kg, 1 
godzinę - zostawiamy szynkę
w wywarze aż wystygnie - aby 
była soczysta. Potem wyjmujemy, 
zawijamy w folię i wkładamy do 
lodówki.

W ywar przelewamy przez sito, 
doprawiamy do smaku, zagę
szczamy śmietaną wymieszaną 
zm ąką /naok. 1 1 /2  litra wywa
ru 1 szklanka śmietany/. Zagoto
wujemy i odstawiamy /żu r jest 
smaczniejszy gdy przygotujemy 
go dzień wcześniej/. Potem do
dajemy do żurku słoik tartego 
chrzanu / na kwasku cytrynowym/
. Mieszamy, doprawiamy cukrem, 
sokiem z cytryny. Podgrzewając 
nie doprowadzamy do wrzenia. 
Do żuru dodajemy drobno pokro
jone jajka na twardo, pokrojoną 
szynkę, przysmażoną z cebulą i 
majerankiem białą kiełbasę.^

Wesołych Świąt 
i smacznego żuru!

^__________________ J

razem z nami

M istrz po latach
Bułhakow ukończył swoją powieść- 

baśń wiele lat przed tym, zanim po raz 
pierwszy ukazała się drukiem, i często 
powtarza się wypowiedziane w książce 
przez jedną z postaci zdanie: “rękopisy 
nie płoną” jako spełnione proroctwo... 
Na szczęście “rękopisy nie płoną” i jed
na z najbardziej oryginalnych i najpięk
niejszych powieści XX wieku nie zagi
nęła w totalitarnym ZSRR - “Mistrz 
i Małgorzata” Michała Bułhakowa, 
uwspółcześniona historia Fausta, arty
sty rozdartego między miłość do kocha
jącej go kobiety, a miłość do bohate
rów swojego dzieła, do dziś zachwyca, 
wzbudza emocje i skłania czytelników 
i krytyków do interpretacji nieraz znacz
nie się różniących. Próbowano już 
książkę inscenizować, jednak jest to 
zadanie karkołomne, ponieważ Mistrz 
Bułhakow stworzył powieść tak “powie
ściową”, że nic nie zastąpi lektury. Jak 
pokazać kota, który “obiecał być mil
czącą halucynacj ą”?

Kto dotąd nie znalazł się w kręgu 
wielbicieli tej niesamowitej baśni, ma 
teraz okazję - “Mistrza i Małgorzatę” 
po raz kolejny wydał “Czytelnik”.

Michał Bułhakow “Mistrz i Małgo
rzata”, Czytelnik 1996

/mch/
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