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Przedszkola na swoim
W Rybniku funkcjonuje aktualnie prawie 60 placówek 
przedszkolnych, do których uczęszcza kilka tysięcy dzie
ci. Podobnie jak cała sfera budżetowa, i przedszkola bo
rykają się z trudnościami finansowymi, doświadczając 
wszystkich problemów związanych z tzw. syndromem  
krótkiej kołdry.

Miastu administrującemu placówkami 
przedszkolnymi poprzez Miejski Zarząd 
Szkół i Przedszkoli zależy, by pieniądze 
wydawane były w sposób jak najbardziej 
racjonalny. Zdecydowano się zatem na 
zmianę mechanizmu, dzięki któremu każ
de przedszkole od początku 1995 roku 
dysponuje własnym budżetem na wydatki 
rzeczowe. Oznacza to dla dyrektorek 
przedszkoli większą swobodę w wyda
waniu pieniędzy, bez każdorazowego 
“chodzenia po prośbie” do Miejskiego 
Zarządu Szkół i Przedszkoli, daje też 
możliwość bardziej racjonalnego plano
wania wydatków, a dzięki gospodarskie
mu spojrzeniu, czynienia oszczędności.

Rozumowanie, które zakładało, że le
piej mieć prawie 60 gospodarzy, niż jed
nego odpowiedzialnego za tyleż pla
cówek okazało się słuszne, bo oszczęd
ności jakie przedszkola poczyniły w 1995 
roku, wynoszą około 1,5 mld starych zło
tych. Za większymi możliwościami idzie 
oczywiście większa odpowiedzialność, a

trzymanie kasy wymaga umiejętności 
prowadzenia rachunków, poruszania się 
wśród zawiłości przepisów finansowych.

Choćby tylko po to, by wiedzieć ile je 
szcze zostało na koncie.

Całoroczny budżet na wydatki rzeczo
we dla poszczególnych przedszkoli bu
dowany jest przede wszystkim w opar
ciu o liczbę oddziałów, czyli upraszcza
jąc, wielkość placówki. Ale przy jego 
konstruowaniu bierze się pod uwagę rów
nież jej konkretne potrzeby.

Jak sprawdził się system samodzielne
go dysponow ania tymi środkam i w 
oczach dysponentek czyli dyrektorek 
przedszkoli?

Kierująca przedszkolem nr 9 przy ul. 
Wieniawskiego Barbara Skulska oba- 

c.d. na stronie 3

Zmiana systemu gospodarowania pieniędzm i je s t korzystna 
dla przedszkolaków. Zdj: sol

Wiceprezydent 
M. Adamczyk zawieszony

Na zwołanej wczoraj konferen
cji prasowej prezydent Rybnika 
Józef Makosz złożył następujące 
oświadczenie:

Pragnę Państwa poinformować, że 
w dniu 2 kwietnia br. cofnąłem upo
ważnienie do podejmowania i pod
pisywania w moim imieniu wszelkich 
decyzji Panu wiceprezydentowi - 
Marianowi Adamczykowi.

Tego samego dnia, Zarząd Miasta 
dokonał czasowej zmiany podziału 
kompetencji pomiędzy członków Za
rządu w wyniku czego nadzór nad 
działalnością: Wydziału Ochrony 
Środowiska i Zarządu Zieleni Miej
skiej, przejął Pan wiceprezydent - 
Michał Śmigielski, zaś nad działalno

ścią: Wydziału Gospodarki Komunal
nej, Wydziału Dróg, Wydziału Komu
nikacji oraz Rybnickich Służb Komu
nalnych przejął Pan wiceprezydent - 
Józef Cyran.

Od dnia 3 kwietnia br. Pan wice
prezydent Marian Adamczyk nie 
urzęduje w Urzędzie Miasta. W naj
bliższych dniach zwrócę się do Rady 
Miasta o odwołanie Pana Mariana 
Adamczyka z funkcji wiceprezyden
ta i członka Zarządu Miasta.

Dwa lata temu, dnia 10 czerwca 
1994 roku na tydzień przed wybora
mi samorządowymi, podkreślałem 
ogromne znaczenie pracy zespoło
wej /ekipy/ w realizacji programu 
wyborczego. Mówiłem o szczególnej

grupie radnych tj. o Zarządzie, uży
wając porównania do wspaniałej 
orkiestry i mojej roli skromnego dy
rygenta. Ta rola dyrygenta to między 
innymi szczególne wyczulenie na fał
szywe tony bądź nierzetelność w wy
konaniu utworu. Tego typu sytuacje 
mogą wynikać z przepracowania, 
braku koncentracji lub braku należy
tej staranności ze strony członków 
orkiestry.

W moim przekonaniu takie zjawi
sko pojawiło się w naszej pracy, a 
konkretnie w działalności Pana wice
prezydenta Adamczyka. Sposób pro
wadzonej przez niego działalności 
gospodarczej nie dawał gwarancji 
należytej ochrony interesów miasta.

Stąd też zaproponowałem Panu 
Marianowi Adamczykowi rezygnację 
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Grają Haendla i Gershwina!
Alliance Française i Mała Scena Rybnicka

zaprasza na koncert kwartetu saksofonów

Zwycięzcy Międzynarodowego Konkursu Muzyki Kameralnej w Paryżu 
Mała Scena Rybnicka

środa 17 kwietnia godz. 19.00 wstęp 7 zł, ulgowy: 5 zł
Pierwsza osoba, która zgłosi się do redakcji z aktualnym numerem 
“Gazety Rybnickiej ” otrzyma dwuosobowe zaproszenie na koncert.

Bilet miesięczny 
na maj

ma już właściciela
Darmowy bilet komunikacji miejskiej 

*rra terenie Rybnika na maj -wylosował: 
Przemysław Kaznocha,

|  ul. Buliła 39a, 44-217 Rybnik 
Aby odebrać nagrodę należy się 

|zgłosić z numerem "GR" 15/273 z 12 
5 cwietnia i dowodem tożsamości w ka
psie budynku Urzędu Miasta przy ul.
1Hallera lOa.
V.____________________ J

Wiosenny goik na rybnickim Rynku

Promocja zdrowia
III Rybnickie Dni 
Promocji Zdrowia

III Rybnickie Dni Promocji Zdro
wia jakie rozpoczną się w poniedziałek 15 
kwietnia, będąkolejnąokazjądla mieszkań
ców naszego miasta do uświadomienia so
bie roli profilaktyki zdrowotnej w życiu.
Z cyklu wykładów zainteresowani dowie

dzą się co należy robić, a czego unikać, by 
jak najdłużej cieszyć się pełnią zdrowia.

Kolejną, trzecią już imprezę promującą 
zdrowy tryb życia organizuje powstałe przed 
paroma tygodniami Regionalne Towarzy
stwo Oświaty Zdrowotnej z siedzibą przy 
Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiolo
gicznej w Rybniku. Przed dwoma laty im
preza ograniczała się do wykładów doty
czących chorób serca, w roku ubiegłym 
wachlarz omawianych zagadnień był już 
znacznie szerszy, tegoroczne Dni... zapo
wiadają się jeszcze bardziej okazale. Wy-

kłady będą adresowane zarówno do mło
dzieży, jak i ludzi dorosłych. Prelekcje 
wzbogacone będą pokazami ćwiczeń reha
bilitacyjnych stosowanych przy określonych 
jednostkach chorobowych, a młodzież z 
Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych 
swojąinformację o zdrowym żywieniu po
łączy z degustacją potraw. Można będzie 
nabyć za promocyjną cenę tzw. “zdrową 
żywność” oraz kosmetyki. Będzie również 
możliwość zmierzenia ciśnienia tętniczego.

Impreza, nad którą honorowy patro
nat roztoczył Prezydent Miasta Rybni
ka, rozpocznie się 15 marca o godz. 10.00 
w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych 
przy ul. Wysokiej 17.

Szczegółowy program III Rybnickich 
Dni Promocji Zdrowia na stronie 3

Dzień alergii
Wcześniej, bo w jutrzejszą sobotę 13 

kwietnia tradycyjnie już w Miejskiej Bi-
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Hala Widowiskowo-Sportowa kop.
w Boguszowicach

‘Jankowice”

■N
I
I
I
I
I

Robert; Chojnacki CA A & Cli A
Co bota ¡¿U kwietnia, godz. 19.30 

Organizator: Społeczna Szkoła Podstawowa w Rybniku 
Bilety w cenie: 15,00 zł do nabycia:

* w kasie Hali Widowiskowo-Sportowej
* w’ kasie Teatru Ziem i Rybnickiej
* w’ sekretariacie Społecznej Szkoły Podstawowej /ul.Kościuszki/
* w’ kawiarni “Pod Psem” /ul.Kościuszki/

O so b a , k tó r a  p ie r w s z a  p r z y jd z ie  d o  re d a k c ji z  a k tu a ln y m  
n u m erem  “G R ” o tr z y m a  2 -osobow e za p ro sze n ie  n a  kon cert. 

S p o n so rzy  kon certu : P rze d s ię b io r s tw o  P ro d u k c ji M a szy n  
M lecza rsk ich  z  J e jk o w ic , P Z U  - Ż yc ie , Z P C  "M ieszko "

M te s w a z N Y
2A DARMO!

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 maja.

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

SIĘCZNY KOMUNIKACJI MIEJ
SKIEJ NA TERENIE RYBNIKA NA 
CZERWIEC 1996 R.

w
imię i nazwisko

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825 i



jta infoi , > 't  ' * Zarząd Miasta informuje

B U D Ż E T  

N A  1 9 9 6  R O K
Budżet miasta Rybnika na 1996 rok Rada Mia
sta przyjęła uchwałą nr 177/XVI/96 z dnia 27 
marca 1996 r. Budżet jest podstawą całej go
spodarki finansowej miasta - określa on wszy
stkie planowane źródła i wielkości dochodów, 
kierunki i kwoty wydatków, wysokość niedo
boru oraz źródła jego sfinansowania.

Budżet po  stronie dochodów
zamyka się kwotąl45.054.824 zł. Stanowi to przy
rost w porównaniu z rokiem ubiegłym o prawie 
55%. Zwiększenie wynika z poszerzenia zakresu 
wykonywanych przez miasto zadań. Z dniem 1 
stycznia 1996 roku Rybnik przystąpił do realiza
cji nowych zadań przejętych na podstawie ustawy 
o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz 
o miejskich strefach usług publicznych zwanej 
potocznie ustawą o dużych miastach. Miasto prze
jęło szkolnictwo średnie (licea i technika), przy
chodnie rejonowe i specjalistyczne oraz drogi 
wojewódzkie i krajowe (bez drogi 91 Gliwice - 
Chałupki). Na realizację zadań z ustawy o dużych 
m iastach  R ybnik  o trzy m ał zw ięk szo n y  o 
22.392.364 zł udział w podatku dochodowym od 
osób fizycznych. Jest to jednak o wiele za mało w 
stosunku do realnych potrzeb.

Najpoważniejszymi źródłami dochodów
miejskiej kasy są:
- udział w podatku dochodowym od osób 

fizycznych (35% dochodów) 51.330.873 zł
- subwencja ogólna (16%) 23.521.773 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa

na zadania zlecone (16%) 23.507.363 zł
- podatek od nieruchomości od osób

prawnych (11%) 15.800.000 zł
- przychody ze sprzedaży biletów

komunikacji miejskiej (4,5%) 6.500.000 zł

Wydatki budżetu miasta
zaplanowano w wysokości 149.632.849 zł, z cze
go realizowane inwestycje pochłoną 36.287.423 
zł (wzrost prawie o 85%). Najważniejszymi dzie
dzinami finansowanymi przez miasto są:

- oświata i wychowanie (35% wydatków)
52.548.000 zł

- ochrona zdrowia (22%) 33.101.359 zł
- gospodarka komunalna (21%) 31.135.480 zł
- administracja państwowa i samorządowa (6%)

9.441.000 zł
- opieka społeczna (5%) 7.656.046 zł

Oświata stanowi tradycyjnie największą pozycję 
wydatków, z których przypada m.in. na:

- szkoły podstawowe 26.064.000 zł
- szkoły zawodowe 10.056.000 zł
- przedszkola 7.550.000 zł
- licea ogólnokształcące 3.539.000 zł
- świetlice dziecięce 1.736.000 zł

W ogólnej kwocie wydatków na cele oświatowe 
zdecydowaną większość pochłania bieżące funk
cjonowanie szkół.

Na inwestycje przeznaczono 4.460.000 zł,
w tym na kontynuowanie budowy szkoły
w dzielnicy Boguszowice - 2.200.000 zł
oraz rozbudowę SP 3 na Piaskach

- 1.650.000 zł.

Ochrona zdrowia  -
N ajw iększą inw estycją realizow aną w mieście 

je s t budowa szpitala w Orzepowicach. W 1996 
r. nak łady  w yn iosą  18 .500 .000  zł, z czego 
3.000.000 zł stanowią środki własne miasta. 
Wydatki w zakresie lecznictwa ambulatoryjnego 
zaplanowano w wysokości 13.329.059 zł, w tym 
utrzymanie i remonty przychodni, którymi od tego 
roku zarządza  m iasto , b ęd z ie  k o sz tow ało  
10.628.700 zł.

Gospodarka komunalna -
Na utrzymanie i remonty dróg oraz inwestycje dro

gowe przewidziano 8.494.300 zł. Większość zadań 
z zakresu gospodarki komunalnej realizować będą 
komunalne zakłady budżetowe dofinansowywane z 
miejskiej kasy (Rybnickie Służby Komunalne -
4.750.000 zł, Zarząd Zieleni Miejskiej - 1.652.000 
zł). Nakłady na komunikację miejską w yniosą
6.500.000 zł, a na oświetlenie ulic - 2.000.000 zł.

W zakresie gospodarki komunalnej zaplanowano 
inwestycje na ogólną kwotę 7.186.180 zł, na co 
składają się m.in. zakup urządzenia do rozdrab
niania i dezynfekcji odpadów poszpitalnych - 
2.076.180 zł, budowa kanalizacji - 1.360.000 zł, 
sieci wodociągow ej - 600.000 zł i cieplnej -
600.000 zł (Elektrownia - Nowiny), infrastruk
tura osiedla przy ul. Wierzbowej -400.000 zł, mo
dernizacja i dokum entacja dla oczyszczalni -
380.000 zł, obwodnica łącząca ul. W odzisławską 
z Chwałowicką - 250.000 zł i szereg innych za
dań.
Pozostałe wydatki:
a/ administracja państwowa i samorządowa -
obejmuje m.in. środki na funkcjonowanie Urzędu 
Miasta - 6.750.000 zł oraz rozbudowę magistratu 
- 2.000.000 zł.

b/ opieka społeczna
- w jej ramach finansowane są m. in.
zasiłki i pomoc w naturze 3.244.000 zł,
Ośrodek Pomocy Społecznej 1.262.240 zł,
Miejski Dom Pomocy Społecznej -1.165.000 zł
i dodatki mieszkaniowe - 1.092.666i zł

c/ kultura i sztuka 4.750.000 zł;
obejmuje dotacje m.in. dla

Biblioteki 1.650.000 zł,
Rybnickiego Centrum Kultury - 1.060.000 zł,
domów kultury - 740.000 zł
i Muzeum - 410.000 zł.

d/ gospodarka mieszkaniowa oraz 
niematerialne usługi komunalne

- 4.553.991 zł;
w  ramach tego działu mieszczą się m.in. 
dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

- 1.700.000 zł,
środki na wykup gruntów i budynków

- 950.000 zł
oraz wydatki na budowę pasaży - 793.991 zł

e/ kultura fizyczna i sport - 3.556.000 zł;
kwota ta obejmuje m.in. 

inwestycje d remonty basenów - 1.440.000 zl, 
dotację dla Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Kamieniu - 1.200.000 zł,
wydatki na upowszechnianie kultury 
fizycznej - 600.000 zł.

Miasto w 1996 roku zatrudnia (w przeliczeniu na 
etaty) ponad 5.400 pracowników, a na płace i wy
datki pochodne przeznacza 73 min zł. Największy 
w tym udział mają: oświata - 3.185 zatrudnionych 
i 40 min zł, ochrona zdrowia - 966 zatrudnionych 
i 12 min zł, gospodarka komunalna i mieszkanio
wa - 570 zatrudnionych i 9,5 min zł, administracja 
- 250 zatrudnionych i 5 min zł.

Planowany w 1996 r. niedobór budżetowy (róż
nica pomiędzy dochodami a wydatkami) wynosi 
4.578.025 zł, a na jego sfinansowanie planuje się 
zaciągnięcie kredytu bankowego.

Rada zatwierdziła również plan finansowy Gmin
nego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo
darki Wodnej, z którego w ramach rozchodów 
planowanych na 2.215.000 zł finansowane będą 
m.in. projekty i budowa kanalizacji - 870.000 zł i 
modernizacje kotłowni - 800.000 zł.

Zarząd Miasta Rybnika 
działając na podstawie art. 36 

Ustawy o Systemie Oświaty 
w związku z art. 30 a ust. 2 pkt. 5 

Ustawy o Samorządzie Terytorialnym  
ogłasza

K O N K U R S NA ST A N O W ISK A  
D Y R E K T O R Ó W  SZK Ó Ł:

Podstawowych
1. nr 4 przy ul. K. Miarki 64
2. nr 5 przy ul. Różańskiego 14
3. nr 8 przy uł. Gliwickiej 105
4. nr 10 przy ul. Grunwaldzkiej 18
5. nr 11 przy ul. Hibnera 25
6. nr 15 przy ul. Rybackiej 76
7. nr 16 przy uł. Małachowskiego 44
8. nr 18 przy ul. Lompy 6
9. nr 23 przy ul. Sportowej 52

10. nr 28 przy ul. Szewczyka 6
11. nr 30 przy ul. Rudzkiej 451
12. nr 31 przy ul.Orzepowickiej
13. nr 34 przy ul. Reymonta 69

Ponadpodstawowych
1 .1 LO im. Powstańców SI.

przy ul. Kościuszki 41
2. Zespołu Szkól 
Mechaniczno-Elektrycznych

przy ul. Kościuszki 23
3. Zespołu Szkół Technicznych

przy uł. Kościuszki 5
4. Zespołu Szkół Zawodowych nr 2

przy uł. Rymera 24

Do konkursu przystąpić m ogą osoby spełniają
ce wymogi określone w Rozporządzeniu M ini
stra Edukacji N arodow ej z dnia 31 stycznia 
1996 r. w sprawie wymagań, jakim  pow inny od
powiadać osoby zajmujące stanowiska dyrekto
rów oraz inne stanowiska kierownicze w poszczę-

Konferencja naukowa
Rybnickie Centrum Kultury, Zakład Etnologii 

w Instytucie Nauk Społecznych i Nauk o Kulturze 
w Uniwersytecie Śląskim Filii w Cieszynie, Ko
misja Studiów Nad Przyszłością Górnego Śląska 
przy Polskiej Akademii Nauk w Katowicach oraz 
Urząd Miasta w Knurowie są organizatorami X 
Konferencji i naukowej z cyklu: “Tradycje kultu
rowe i historyczne Śląska” na temat: “Ekologia 
przestrzeni kulturowej Śląska, przykład badaw
czy: Ziemia Rybnicka.” Rozpocznie się ona w 
sali Małej Sceny Rybnickiej w czwartek 18 kwiet
nia o godz. 9.30.

Referaty wygłoszą naukowcy z Uniwersytetu 
Śląskiego: W iesław a K orzeniow ska, dr Piotr 
Wróblewski, dr Tadeusz Kania, a także dr Piotr 
Górka z Politechniki Śl. w Gliwicach.

Z informacją o działalności ekologicznej Ryb
nika wystąpi naczelniczka Wydziału Ochrony Śro
dowiska UM Irena Kułach.

Konferencję poprowadzi i słowo wstępne wy
głosi prof. Irena Bukowska - Floreńska. Irl

gólnych typach szkół i placówek opublikowanym 
w Dz.U.Nr 20 z 1996 r. poz. 96 /wyciąg poniżej/

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

z dnia 31 stycznia 1996 r.
w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać oso
by zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stano
wiska kierownicze w poszczególnych typach szkół i 
placówek.
Paragrafl.

Stanowisko dyrektora przedszkola i szkoły /placów
ki/ wymienionych art. 2 pkt 1-5 oraz 7,9 i 10 ustawy z 
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty/Dz. U. Nr 
95, poz. 425, z 1992 r. Nr 26, poz. 113 i Nr 54, poz. 
254, z 1993 r. nr 127, poz. 585, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i 
Nr 53, poz. 215 oraz z 1995 r. Nr 101, poz. 504/ może 
być powierzone z uwzględnieniem paragrafu 2-5, nau
czycielowi lub nauczycielowi akademickiemu, który: 
1/ posiada wyższe wykształcenie magisterskie z przy
gotowaniem pedagogicznym oraz inne kwalifikacje 
wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w 
tej szkole /placówce/,
2/ posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedago
gicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż 
pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akade
mickiego,
3/ uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie 
ostatnich pięciu lat pracy w szkole /placówce/ lub po
zytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat 
pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora 
obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole 
wyższej, albo dobrą opinię o pracy na stanowisku wy
magającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędach 
organów administracji rządowej,
4/ posiada potwierdzone aktualnym świadectwem le
karskim warunki zdrowotne niezbędne do zajmowania 
stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub pla
cówki.
Paragraf 2.

Stanowisko dyrektora przedszkola i szkoły podsta
wowej, z wyjątkiem przedszkoli specjalnych i szkól 
specjalnych, może być powierzone również nauczycie
lowi, który posiada wyższe wykształcenie zawodowe z 
przygotowaniem pedagogicznym lub ukończone kole
gium nauczycielskie albo studium nauczycielskie oraz 
inne kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowi
ska nauczyciela w tej szkole /przedszkolu/ i spełnia wa
runki określone w paragrafie 1 pkt 2-4.
Paragraf 5.

Stanowisko dyrektora zespołu szkól /placówek/ może 
być powierzone nauczycielowi, który posiada kwalifi
kacje wymagane od nauczyciela szkoły /placówki/ wy
chodzącej w skład zespołu, w której wymagania kwali
fikacyjne wobec nauczycieli są najwyższe, a ponadto 
spełnia warunki określone w paragrafie 1 pkt 2-4.

Goście z Saint- Vallier
Niezwykle bogaty program pobytu w Polsce 

przygotowano dla gości z francuskiego miasta Sa- 
int-Vallier, którzy na zaproszenie II LO w Rybni
ku przybyli z rewizytą w ostatnią środę.

W skład 21-osobowej grupy wchodzą mer Sa- 
int-Vallier Jean Rousseau, radni Janinę Gajdow- 
ska i Michel Gauthin, państwo Pradelli, młodzież 
z rodzinami oraz żeńska drużyna koszykówki z 
college’u im. Kopernika w Saint-Vallier.

W ciągu tygodniowego pobytu goście zwiedzą 
Wisłę i okolicę, spędzą parę dni w Bukowinie Ta
trzańskiej i zwiedzą przy okazji Kraków, ale przede 
wszystkim będą mieli wiele okazji by spotkać się 
z rybniczanami. Odwiedzą Muzeum, spotkają się 
z władzami naszego miasta, Radą Pedagogiczną i 
Radą Uczniów II LO. Koszykarki rozegrają mecz 
z reprezentacją gospodarzy czyli zapraszającej 
szkoły. Goście obejrzą też zajęcia dla dzieci i mło
dzieży w Klubie “Energetyk”.
Weekend radni spędzą z goszczącymi ich rodzi
nami rybnickich uczniów. O kazją do zawarcia 
mniej oficjalnych kontaktów będzie wspólny so
botni wieczór towarzyski w szkole.

/r/

i ^Zaprosili nas:
V_______________________ J
Młodzieżowy Dom Kultury i Miejski Zarząd 
Szkół i Przedszkoli na otwarcie wystawy modeli 
w sali wystaw Miejskiej Biblioteki Publicznej, 
która odbędzie się w sobotę 13 kwietnia o godz. 
1 0 .0 0

Zarząd Miasta Rybnika
OGŁASZA PRZETARG OGRANICZONY W  FORMIE PISEMNYCH OFERT NA SPRZE

DAŻ NIERUCHOMOŚCI Z PRZEZNACZENIEM POD BUDOWNICTWO JEDNORODZIN
NE SZEREGOWE SPÓŁDZIELCZE

Przedmiotem przetargu jest:
nieruchomość niezabudowana o powierzchni 3682 m kw. położona w Rybniku w rejonie ulic Żołędzio
wej i Wierzbowej, zapisana w KW 25.557 oznaczona jako działka nr 3514/214 stanowiąca własność 
Gminy Miasta Rybnika.
Cena wywoławcza wynosi: 114.142,00 zł
Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem “PRZETARG” należy składać w Wydziale Geodezji i 
Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Miejskiej 7 w terminie do 25.04.1996 r. 
Przystępujący do przetargu zobowiązani są wnieść wadium w wysokości 30 procent ceny wywoławczej 
na konto PB K W -w alO ddz. Rybnik nr 372602-2017-139-1 najpóźniej do godz. 9.00 w dniu25.04.1996r. 
Dodatkowo należy wpłacić koszt organizacyjny przetargu w wysokości 15,00 zł. Przetarg - otwarcie 
ofert nastąpi w dniu 26.04.1996 r. o godz. 10.00 w sali 3 8 ,1 piętro budynku Urzędu Miasta Rybnika 
przy ul. Chrobrego 2.
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotowej nieruchomości udziela Naczelnik Wydziału Geodezji 
i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta w Rybniku przy ul. Miejskiej 7 pokój 64 , tel. /0-36/22-364. 
Zarząd Miasta zastrzega sobie prawo wyboru oferentów oraz prawo odstąpienia od przetargu względnie 
unieważnienia jego wyników bez podania przyczyn.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Wiceprezydent M. Adamczyk zawieszony
c.il. ze strony 1

z pełnionych funkcji, aby mógł się w 
całości poświęcić roli prywatnego bi
znesmena, którego działalności nikt 
nie będzie łączył z pełniona f /'keją 
publiczną.

Ponieważ propozycja ta nie zosta
ła przyjęta, działając w interesie do
bra publicznego w ramach posiada
nych kompetencji, cofnąłem udzielo
ne Panu Marianowi Adamczykowi 
pełnomocnictwa i w porozumieniu z 
Zarządem Miasta wystąpię do Rady 
Miasta z wnioskiem o odwołanie go 
z zajmowanego stanowiska.

O decyzjach tych poinformowałem 
Pana Mariana Adamczyka w obecno
ści Pani Przewodniczącej Rady Mia
sta, członków Zarządu i Przewodni
czącego Komisji Rewizyjnej.

Zdaję sobie sprawę z zaskoczenia, 
jakie ta decyzja wywołuje, tym nie
mniej uważam, że lepiej w porę wy
konać niezbędny choć bolesny za
bieg niż wydać złe owoce lub zepsuć 
“koncert” i wykonywany utwór.

Józef Makosz 
Prezydent Miasta

Rybnik,dnia 11 kwietnia 1996 r.

W dalszej części konferencji prezy
dent poinformował, że powodem tej 
decyzji jest jego sprzeciw na wykorzy
stywanie przez w iceprezydenta M. 
Adamczyka funkcji publicznej do pro
wadzenia niezgodnych z generalną li
nią rządzenia miastem poczynań o cha
rakterze prywatnym. Sprawa dotyczy 
kupna, wspólnie z firmą “Euromet” z 
Żor. przez M. Adamczyka ok. 0.5 ha 
ziemi pr/y ulicy Kotucza. za rondem 
przy ul. ( i 11 u ickiej z zamiarem włącze
nia się do inwestycji - konkretnie bu
dowy stacji benzynowej - do jakiej przy-

mierzała się firma DEA.
W roku ub. miasto na zasadzie prze

targu sprzedało za 2I mld st. złotych 
firmie “Aral" grunty położone w pobli
żu ronda Kotucza - Budowlanych, z 
przeznaczeniem na stację benzynową. 
Firma DE A a nież brała udział w prze
targu. zatrz\ mula jednak swoją ofertę na 
sumie 14 mld. Nie zrezygnowała jed 
nak z pomysłu budowy stacji i to w od
ległości 200 - 300 m od umiejscowie
nia przyszłej stacji “Arala". Wybór padł 
bowiem na tereny wzdłuż ulicy Kotu
cza. bliżej ronda “gliwickiego". W in
teresy te dał się wciągnąć wiceprezydent 
M. Adamczyk, którego żonie DEA za
proponowała dzierżawę stacji. Parcie 
wiceprezydenta do realizacji tego po
mysłu zaniepokoiło prezydenta Mako
sza. który zdecydowanie mu się sprze
ciwił. uważając, że budowa stacji w 
miejscu tak newralgicznym jest nie
zgodna ze zdrowym rozsądkiem i logi
ką. a także z zachowaniem zasad bez
pieczeństwem ruchu drogowego w tym 
miejscu i generalnie z filozofią rządze
nia miastem. Nie byłoby to również lo
jalne w stosunku do firmy “Aral", która 
zapłaciła uczciwą cenę w uczciwym 
przetargu i chce zainwestować w Ryb
niku około 100 mld st. złotych. Jako 
inżynier dróg i mostów M. Adamczyk 
niewątpliwie zdawał sobie sprawę z 
karkołomności tego pomysłu, a mimo 
to robił wszystko, by go zrealizować.

Prezydent M akosz dał szansę M. 
Adamczykowi na ewentualne wycofa
nie się z niezręcznej, używając eufemi
zmu. sytuacji, z której ten jednak nie 
skorzystał. Dalszą tego konsekwencją 
mogła być tylko decyzja przytoczona w 
drukowanym w yżej oświadczeniu pre
zydenta Makosza, który stwierdził, że 
nic może współpracować z człowic-

Kilka dni tem u pewien mieszkaniec 
Rybnika spacerując w lesie w okoli
cy stawów rybnych za osiedlem No
winy zauważył, że g rupa rosnących 
tam  sosen ma poodłam ywane wierz
chołki.

Ogień pod śniegołomami
dwóch powodów, ponieważ podczas fo
tografowania przedstawiających smut-

go Nadleśnictwa Rybnik Janina Kucze- 
ra i leśnik leśnictwa Chwałęcicc A rka
diusz Kochanek, drzew a zniszczył ostat
ni śnieg. Sosny są bardziej od drzew li
ściastych narażone na połamanie pod 
jego ciężarem, ponieważ nic tracą na zimę 
igieł, co ułatw iałoby opadanie śniegu 
pomiędzy gałęziami. Sosny "zbici ufą na 
sobie wielkie czapy mokrego śniegu i 
czasami nic wytrzymują jego ciężaru. 
Dlatego pracownicy nadleśnictwa stosu
ją  po większych opadach śniegu tzw.

Poszycie nawet wiosną łatwo zajmuje się ogniem...

Było oczywiste, że drzew nic mógł 
okaleczyć żaden wandal - zniszczona 
została tylko ich górna część, znajdują
ca się dość wysoko. Zaintrygowany spa
cerowicz pow iadomil o odkryciu naszą 
redakcje, mając nadzieję, że dowiemy 
się. co stało się z sosnami. Najpierw 
pojechał do lasu nasz fotoreporter. Jak 
się okazało, znalazł się w odpowiednim 
miejscu w odpowiednim czasie - i to z

kicm. który nie identyfikuje się z zamie
rzeniami w ładzy samorządowej w na
szym mieście, przedkładając własny 
interes nad dobro publiczne.

Ewentualną decyzję o odwołaniu wi
ceprezydenta M. Adamczyka z jego 
funkcji może podjąć na swojej sesji 
Rada Miasta. Jej najbliższe posiedze
nie odbędzie się 8 maja br.

Irl

Przedszkola 
na swoim

c.il. ze strony 1
wiała się dodatkowej, papierkowej roboty 
związanej z rozliczeniami i nadal to wła
śnie sprawia jej najwięcej trudności. 
Uważa jednak, że jest to system sprawie
dliwszy. bo ilość pieniędzy nic zależy 
teraz od siły przebicia w Zarządzie Szkól 
i Przedszkoli. Dzięki temu w swoim 
przedszkolu będzie mogła wymienić 
wszystkie piece gazowe, a inwestycja ta 
uzgodniona już w momencie konstruo
wania budżetu nic będzie wprow adzona 
kosztem innych rzeczy. - Wiem. co mam 
i najak długo mi starczy-mówi B. Skul
ska.

Dyrektorka przedszkola nr 43 Anna 
Szymik uważa, że największą zaletą wła
snego konta jest możliwość planowania.
- Dziś mogę zaplanować zakup nawet na 
grudzień - mówi Anna Szymik.

A mankamentem tego rozwiązania, 
zdaniem dyrektorek, jest to, że środków 
tych, jeżeli się ich nie wykorzysta, nie 
można przesunąć na rok następny. Wte
dy łatwiej byłoby zrobić większy zakup 
jednorazowy - np. 40 leżaków, większą 
ilość wykładziny, zamrażarkę. Oczywi
ście im przedszkole starsze, tym potrze
ba wymiany np. mebli większa. Przed
szkole nr 20, w którym kieruje Grażyna 
Kupczyk, ma już prawie 40 lat i wiele 
rzeczy się sypie. Generalnie kierujące 
przedszkolami ubolewają, że nie są w 
stanie kupować zabawek czy przyborów 
do zajęć tych najbardziej nowoczesnych, 
najlepszych.

Ciastoliny, wielkie komplety Lego, lal
ki Barbie są poza zasięgiem, finansowym 
oczywiście, przedszkoli. Te rzeczy wie
le dzieci ma w domu, dlatego czują się 
rozczarowane zabawkami przedszkolny
mi. Choć oczywiście nie wszystko od 
sprzętu zależy.

Dużą pomocą są wpłaty na komitety

rodzicielskie, bez których dyrektorki nie 
wyobrażają sobie funkcjonowania pla
cówek. Z drugiej strony wielu rodziców 
nie zdaje sobie sprawy z kosztów pono
szonych przez przedszkola. - Czesne nic 
pokiy/o nawet ceny opalu... - mówi dy
rektorka przedszkola nr 20 Grażyna Kup
czyk. Problemów jest bardzo wiele. W 
“20" sadzi się w przedszkolnym ogrodzie 
30-50 drzew ek rocznie, z czego dziś ro
śnie 15... Niszczy je młodzież przycho
dząca z zewnątrz, a przecież ogród to dla 
przedszkola m iejsce bardzo ważne.

Gdzieś zapada się chodnik, gdzie indziej 
trzeba wymienić okna. pokryć dach eter
nitem. założyć instalację odgromową. 
Sprawy do rozwiązania trudne i kosztow
ne. niemożliwe do zrealizowania ze środ
ków na wydatki rzeczowe. Generalnie 
jednak dyrektorki przyznają się, że po
czuły się gospodyniami na swoim.
Miasto przymierza się. by podobny sy

stem wprow adzić w szkołach, choć bę
dzie to zadanie niepomiernie trudniejsze. 
Przy kład przedszkoli pokazał, że może 
bvć wykonalne. Irl

Promocja zdrowia
c.d. ze strony I
bliotccc Publicznej przy ul.Szafranka 
będzie m iała m iejsce inna im preza 
prom ująca zdrów ic. m ianowicie tzw. 
“Dzień alergii".

Specjaliści poprow adzą w ykłady 
m.in. na temat przewlekłych nieżytów 
nosa. alergii pokarmowych, skórnych 
oraz pdczulanie szczepionkam i dou-

A oto program I I I  Rybnickich 
Dni Promocji Zdrowia

Poniedziałek 15.04.1996 r.
godz. 10.00 i 12.00
mgr Andrzej Winkler
“Żyć trzeźwo bez uzależnień”
godz. 16.30
dr Józef Leśniak
“Osteoporoza”

Wtorek 16.04.1996 r. 
godz. 10.00 
dr Kazimierz Now^ak 
“Guzy łagodne i nowotworowe piersi’ 
godz. 16.30
dr Krystyna Kiełkowska 
“Rak skóry”

Środa 17.04.1996 r. 
godz. 10.00
dr Eugeniusz Szewczyk 
“WZW - choroba brudnych rąk”

stnymi. Oprócz tego sw oje wyroby 
zaprezentuje 6 firm farm aceu tycz
nych. Problemem alergii, szczególnie 
dziecięcych dotyczy naszego społe
czeństwa. uśw iadom ienie wiec sobie 
pewnych zagrożeń i um iejętności ra
dzenia sobie z nimi. to sprawa dużej 
wagi.

godz. 16.00 
dr Barbara Ochojska 
“Choroby alergiczne u dzieci” 

Czwartek 18.04.1996 r. 
godz. 10.00 
dr Jacek Wałek 
“Rak krtani” 
godz. 13.00
Zebranie Koła Naukowego PTL 
godz. 14.30
Posiedzenie Komisji Zdrowia 
Rady Miasta 
godz. 16.30 

dr Józef Meisel 
“Profilaktyka choroby 
niedokrwiennej serca”

Piątek 19.04.1996 r. 
godz. 16.30
dr Maciej Rogoszewski 
“Czynniki ryzyka chorób 
nowotworowych narządu rodnego’

ny widok połamanych 
drzew zauważył szyb
ko rozprzestrzeniający 
się pożar poszycia . 
Wezwana na czas straż 
pożarna ugasiła ogień, 
który n a jp raw dopo
dobniej został przez 
kogoś nieumyślnie za
prószony. Wbrew po
zorom zagrożenie lasu 
pożarem wcale nic roz
poczyna się z nasta
niem upalnego lata. 
Świadczy o tym liczba 
wyjazdów straży po
żarnej do gaszenia pło
nących lak. rowów i 
niższych partii lasu - w 
ostatnich dniach było 
ich codziennie ponad A 'outy opad śniegu połamał nawet tak duże drzewa...
ir/ydzieści! Niedawne opady śniegu co 
prawda sprawiły, że ziemia jest mokra i 
rozmiękła, jednak traw a, poszycie lasu 
i krzew y są dość suche, by łatwo zająć 
się ogniem, należy więc zawsze zacho
wywać ostrożność i "celowo" nie wy
palać lak. Przypominamy, że jest to za
bronione! Dawno już dowiedziono, że 
wypalanie nic przynosi żadnego pożyt
ku, wręcz przeciwnie, niszczy glebę, a 
poza tym grozi powstaniem niekontro
lowanego pożaru, co może skończyć się 
tragicznie nie tsjko dla lasu - znane są 
przypadki śmierci w płomieniach osób 
bezmyślnie stosujących starą metodę 
“poprawiania jakości" gleby. Pamiętaj
my o tym. zwłaszcza, że obecnie ze 
względu na podmokłe podłoże gaszenie 
ognia na otwartych przestrzeniach jest 
znacznie utrudnione, ponieważ wozy 
strażackie zapadają się w nim.

Wróćmy jednak do naszych sosen. Jak 
wyjaśnili nam zastępczyni nadleśnicze-

otrząsameokiści. Zajęcie to postronnym, 
niewtajemniczonym osobom może wy
dać się równie bezsensowne co strojenie 
choinek dla jeleni, jednak ratuje młod
sze. słabsze drzewa przed połamaniem. 
Strojenie choinek szeleszczącymi wstąż
kami z kolei ma na celu odstraszenie od 
nich jeleni, które jako zwierzęta mizan- 
tropijne, czyli stroniące od ludzi, unika
ją  ustrojonych drzewek podejrzew ając je 
o utajoną ruchliwość i złośliw e “ludzkie" 
zamiary.../ Szkód, jakie w śród drzewo
stanu. którym zajmuje sic Nadleśnictwo 
Rybnik poczyniły ostatnie ciężkie opa
dy śniegu, dotąd nie udało się ocenić, 
ponieważ teren podległy nadleśnictwu 
to około tysiąc hektarów. Można jed
nak stwierdzić, że śniegołomy. czyli 
drzewa połamane przez śnieg i nadają
ce sic do wycięcia, na szczęście nie 
wystąpiły w tym roku w liczbie więk
szej niż w latach ubiegłych.

/mch/

W poprzednim numerze “GR" pisali
śmy o finale konkursu “Szukamy Za
jączka”. W ubiegły' piątek 5 kwietnia 
w księgami “ 11” laureaci odbierali swo
je  nagrody i wyróżnienia. Wszystkim 
prezenty sprawiły wiele radości, a to
warzyszący dzieciom rodzice zapewni
li, że nadesłane prace naprawdę wyko
nane zostały przez ich pociechy samo
dzielnie.

Dla niektórych zarówno nagroda, jak 
i udział dziecka w konkursie były za
skoczeniem. Mama Patrycji Lech dopie
ro na wystawie księgami zobaczyła pra
ce swojej córki.

Mamy nadzieję, że wszystkie nagro
dy podobały się, a ten przedświąteczny 
Zajączek zapam iętany będzie jako  
szczególnie sympatyczny. Zachęcamy 
wszystkie dzieci do udziału w kolejnych 
konkursach ogłaszanych na naszych ła
mach. /a/

Echa
konkursu

Patrycja Lech zadowolona z otrzyma
nej nagrody. Zdj.: sol

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Korespondencja własna z Paryża

Wiosenny Paryż
Święta, święta i po świętach. Już 

wydawało się, żc Wielkanoc w Pa
ryżu przyjdzie nam spędzić w zi
mowych płaszczach, gdy w Wiel
ką Sobotę się ociepliło, choć nie
stety słońca zabrakło.

Najmniej przejęły sic tym dzieci, które 
niedzielnym rankiem pobiegły do ogród
ków. by pod krzewami i w trawie szukać 
ukrytych czekoladowych jajek. Zwyczaj ten 
to nie jedyna różnica między świętami fran
cuskimi a polskimi. I tak np.: Francuzi nie 
zjedli wielkanocnego śniadania bo go nie 
znają, na uroczysty zaś obiad spożyli ba
ranka ofiarnego, czyli udziec jagnięcy. Na
tomiast nie mieli baranka z cukru, nie ma
lowali pisanek, nie święcili jajek, nie siali 
rzeżuchy. No i po raz kolejny nie dowie
dzieli się jak smakuje szynka z chrzanem. 
Po stronie minusów trzeba im jeszcze do
pisać brak śmigusa-dyngusa oraz... sernika 
i makowca. Cóż. można tylko w estchnąć: 
"Biedny naród". Za to natura wynagrodziła 
"żabojadów" wcześniejszą wiosną. Zawsze 
przeżywam to samo zaskoczenie: gdy wy
jeżdżałam z kraju trzy tygodnie temu na 
polach jeszcze leżał śnieg, a tu zastałam 
kwitnące magnolie, żółte krzaki forsycji, 
wielkie pąki na drzew ach. Zaś gdy piszę te

słow a, w parkach przekw itają już żonkile i 
czerwienią się poletka tulipanów. W pierw 
szy wiosenny weekend było -25 stopni C'. 
Później zrobiło się co praw da bardzo zim
no. Dało to ten efekt, że paczki zaczęły roz- 
wijać się trochę wolniej, natomiast ludzie z 
tarasów kawiarni przenieśli się z powrotem 
do ich wnętrz. Co jednak w niczym nie prze
szkadza wystawiać twarzy do słońca, jako 
że kawiarnie paryskie tym się różnią od na
szych. że ich zewnętrzne ściany wychodzą 
na chodnik, tworząc rodzaj oszklonej we
randy. Rozwiązanie znakomite, bo oprócz 
przyjemności picia kawy. dostarcza nam 
przyjemności płynących z oglądania życia 
ulicy. A jest co oglądać, zw łaszcza w tvch 
miejscach, które obowiązkowo musi zali
czyć każdy przybywający do stolicy Fran
cji. Można tak siedząc godzinami np. na Po
lach Elizejskich obserwować przesuwają
cy się przed naszymi oczyma korowód ras. 
kultur, ludzi dziwnych, czasami wręcz dzi
wacznych. Niżej podpisana w raz z naczel
ną "GR" oddawały się kiedyś temu miłemu 
zajęciu na Wielkich Bulwarach, i nagle ni 
mniej ni więcej przed naszym stolikiem 
przeszedł sobie spokojnie Sławomir Mro
żek. Uczciwie przyznaję, poznała go naczel
na. Paryżanie rodowici przyzwyczajeni do

Teatr Ziemi Ry bnickiej, wtorek, 1(> kwietnia, i»odz. 17.00Koncert
w wykonaniu orkiestry Szkoły Muzycznej 

I i II stopnia w Ry bniku 
Dyryguje E u gen iusz S taw arski 

W p rogram ie  utw ory: J .S . B acha. A. Y iva ld iego . L A ’. B eeth o v en » . 
T. A lb in o n i. I*. • lean-»Jean

Kina
___________112___________ J

“APOLLO”
12 kwietnia. 17.00; 13-18 kwietnia.
IS .0 0 - - .U  E MENTORA" USA
1 3 - 18 k w ietn ia . 16.15 - "B A B Ę . 
ŚWINKA Z KLASĄ" australijski, 
b o /
12 kwietnia. 19.00; 13-18 kwietnia.
20.00 - "TA TO "/polski. 15

“PREMIEROWE” przy TZR
12 kwietnia. 17.00. 19.00 i 1 3 - 1 4  
kwietnia. 15.00. 1 7.00 - "ŁABĘDZIA 
KSIĘŻNICZKA" USA. b o . cena 5.00 
zl
1 7 - 1 8  kwietnia. 17.00. 19.00 - "C'0 
SUj W YDARZYŁO W M ADISON 
COUNTY" USA. 15 . cena 5.00 zl 

“ZEFIR” - Boguszowice
14- 18 kwietnia. 17.00. 19.00 - "SIE
DEM" /USA. 18/

Klub Energetyka
13 kwietnia, 16.30-"G R EK ZO R B A " 
- spektakl Operetki Śląskiej w Gliwi

cach. muzyka John Kander, reżyseria 
Jan Szurmiej, cena 12.00 zl 
14 kw ietnia, 18.00. Kabaret "NIC" za
prasza na "IGRASZKI /  ( /.ASEM " 
wy konawcy: A. Chwastek. I. Kolorz. 
R. Korulczvk

Teatr
_________________________

Teatr Ziemi Rybnickiej 
15 kwietnia, 9.00 - “ANIA Z ZIELO
NEGO WZGÓRZA" - spektakl w wy
konaniu Studia Form Teatralnych z 
Częstochowy, cena 5.00 zl.
15 kwietnia, 12.00 - Sławomir Mro
żek: "TANGO" - spektakl w wykona
niu Studia Form Teatralnych z Często
chowy. cena 5.00 zl

Koncert
Teatr Ziemi Rybnickiej 

16 kwietnia, 17.00 Koncert symfonicz
ny orkiestry Szkoły Muzycznej I i II

(  ^
Jużpo świyntadi

Dwa tyilnie latanio, dziezynio, tydziyń 
rychtowunio i pyrszczynio, a świynta 
przeleciały ani człowiek sic niy spodziol.

Swiyntowuć zaczli my śniadaniem  
przy paradnie ustrojonym i fo l zasta
wionym stole. Zanim ciepli my sie na 

jedzenie, najprzód podzielał sie każdy z 
każdym konskym jajca uwarzonego na 
twurdo i posypanym sznitlochym. Choć 
żeelt z colkigo serca wszystkim piyknych 
św ion t życzól, jed n ym  lokym  św i- 
drzóleclt na pokroto szynka a drugim 
na habówki i kołaczW calech niy jest 
prz.epadz.ily, aleelt tela do siu nafolowoi. 
Że mje colko suma puczylo.

Wpiyrwsze świynta u nos nigdy obia
du niy warzom, dzieprym »e dragę som 
kluski czarne z modrom kapustom i z 
kuczkom ubo z gęsiom. Pijymy ino ie 
polednie barszcz i jadam y lecyjake ink- 
sze jodło, kere niy trza pyrszczeć. Choć

my som Slonzokumi niypokrojeowany- 
mi, żuru wielkanocnego starka ju ż do
wna niy warzom i joch go nigdy niy jod. 
S asipochechmónciyli tradycyjna ślon- 
sko kuchnia z polskom i tuk już. łodhań  
downa os tai o. Z  wieczoru trzeszczeli my 
ju ż  wszyjscy lod jedzynio »r szewkach i 
przeszli my sie przeluftować na Rynek.

W dragę świynta bajtlejuż wczas rano 
latali jako propelery z. Jla.sz.kami. Zaraz
ki po kościele, kej żeelt ju ż  »»• domu (daty, 
starki i mamy popurjinowoi, popemlu- 
iowoiech nu kole do Żor, kuzynki posi- 
kać. Po drodze jakeś szpikole gieltli na 
mje kibel wody, zaś pod eiotezynym Jit- 
milokym ciepnól keryś sowizdrzał z bal
konu mi nu głowa ciynżki bojtel z wo
dom. Kuzynki śmiały sie sy mje do roz
puku, ho lane boty suche, u jo  wygloit- 
dol ani mokro kaczka.

i  nos na szezyńśeie z balkonów take 
bomby wodne niy leciały, ino wsiyniach 
bolo tela wody, że wszystke wiszjry pły
wały. Szrócioki lali do niyskornych go
dzin, żodnyj dzioisz.ee i frelee niy daro-

lego ulicznego spektaklu mniej obserwują, 
bo i nie mają na to tyle czasu, za to w ięeej 
jeżdżą. Samochodami, ale także na desko
rolkach - to młodzież, oraz na row erach - tu 
w iek nie gra roli. Niektórzy na te rowery 
wsiedli jeszcze w listopadzie, wtedy. gdv 
zaczaj się tamten w ielki strajk komunika
cyjny. I choć w grudniu metro ruszy ło, to 
wielu zasmakowało w swej niezależności, 
tak. że w styczniu i lutym przewiozło ono o 
10 procent mniej pasażerów . Tym. którzy 

już jeżdżą, a także aby zachęcić następny eh. 
władze miasta zrobiły tej wiosny prezent i 
ogłosiły projekt wytyczenia szlaków rowe
rowych. Betki to w zależności od decyzji 
merów poszczególnych dzielnie albo spe
cjalne ścieżki row erowe, albo wydzielone 
pasy na jezdniach. Projektowana trasa to 
pierścień w samym sercu miasta, obejmu
jący m.in. ulice Rivoli. bulwary St. Germa
in i St. Michel, a także dwie osie przecina
jące stolicę z południa na północ i ze wscho
du na zachód, łącznie 50 km. Mają one być 
gotowe do lata. tak więc ci z czytelników 
GR. którzy zjaw ią się tu podczas swych 
w akacyjnych w ędrówek będą mogli zoba
czyć na Polach Elizejskich i placu Concor
de rowerzystów, nie przemykających jak te
raz między autami, lecz sunących dostoj
nie. świadomych swych praw. Na razie zwo
lennicy czterech kółek muszą się zadowo
lić tym. iż w każdą niedzielę tylko do nich 
należy droga szy bkiego ruchu nad Sekwa
ną. Oczywiście plany te mają służy ć nie ty 1- 
ko uprzyjemnieniu życia rowerzystom, 
przede wszystkim chodzi o to. by powie
trze w Paryżu stało się czystsze, choć mnie 
zawsze wydaje się ono lepsze niż w naszych 
wielkich miastach. To pewnie efekt używa
nia bezołowiowej benzyny, dobrze w yre
gulowanych gażników. no i samochodów 
napędzanych gazem. Zwolennicy dwóch 
kółek w Rybniku od dawna marzą o spe
cjalnych ścieżkach rowerowych. \  loże więc 
pomysł z czasowym wyłączeniem z mchu 
części ulic i oddaniem ich row erzystom nie 
jest zly...

Do następnego spotkania na lamach 
"GR-

Ew \ Podoi s k  \

Prasa parafialna

Serce Ewangelii
W parafii pod wezwaniem Najświęt

szego Serca Jezusa w starych Boguszo- 
wicach już od 1992 roku wydawana jest 
parafialna gazeta pod tytułem “Serce 
E w angelii" . M iała 
ona początkowo for
mat A-5. a maszyno
pis pow ielano  na 
urządzeniu starej ge
neracji. Od roku "Ser
ce Ewangelii" składa
ne jest komputerowo 
w formacie A-4. ma 
dobrej jakości zdję
cia. dwa kolory na 
pierwszej i ostatniej 
stronie. Bardzo profe- 
sj ona lnie wyglądająee 
pismo drukowane jest 
w jednej z katowic
kich drukarni.

Od ponad dwóch lat 
redaktorem  prow a
dzącym parafialny miesięcznik jest mie
szkaniec Boguszowie Krystian Dziu- 
rok, który większość prac wykonuje w 
wolnych chwilach na swym domow ym

sprzęcie komputerowym. W tym mie
sięczniku, który wydawany jest w I 100 
egzemplarzach i kosztuje 1 złotówkę, 
znaleźć możemy intencje mszalne, sta

tystykę parafialną, 
ogłoszenia duszpa
sterskie... Są jednak 
w "Sercu Ewange
lii" artykuły, które 
oprócz spraw typo
wo parafialnych po
ru sza ją  p roblem y 
d o tyczące  życia 
dzielnicy, działalno
ści tamtejszej Rady 
Dzielnie. Celem pi
sma jest integrowa
nie boguszow iekiej 
społeczności lokal
nej. miały temu słu
żyć m .in teksty  
" Trzeci festyn Jar
ski ” /nr 4 1 , "Zjazd 

rodu Murów" /nr 43 . "By i kościół ir 
K/okocinie ” /nr 43/. "Sir. Mikołaj ir 
Ochronce " i nr 45 i wiele innych.

szot

Kościół pod wezw. św. Barbary 
w Bogitszowicach-Osiedle 

niedziela 14 kwietnia, goclz. 16.00

Koncert organ o w ą

\v w ykonaniu stu d en tó w  k lasy  organów  
prof. lia n y  B a r lo so rcj z Brna  

W  program ie u tw ory Bacha, Buxtehudeyo i czeskich  
kom pozytorów  m uzyki barokowej.

' t - ’pi,i.: Rybniku, dyryguje Euge
niusz Staw arski. w programie utwory 
.1. S. Bacha. A. Yivaldiego. L. van Bc- 
ethovena. T. Albinoniego. P. Jean - Je
ana. w stęp wolny

Wystawy
Muzeum - Stary Ratusz 

Wystawy stale: "RYBNIK - MOJE 
MIA STO" oraz “C E O  IY RZEMIEŚL
NICZE W MIASTACH GÓRNEGO 
ŚLĄSKA", czynne z wyj. poniedział
ków od 10.00 do 14.00. w środy od 
10.00 do 18.00. wstęp 2 zl ulg. I zl 

Galeria TZR
W ystaw a tw órczości plastycznej Ludw i
ka. Agnieszki i Weroniki HOLESZOW. 
15 kw ietnia o godz. 17.00 spotkanie z 
autorami wystaw y.

/«w/

wali.
Starka choć już. niy som fretkom, byli 

nojgorzyj drań. Kej somsiod Bregula 
zaklupali do dźwiyrzy z. lit rowom Jłu- 
szkom wody pod patom, mama gibko 
zawrzyli sie ir lazince, zaś starka jeszcze 
gihciyj pruskli do izby. Jednak starka, 
jak  to nasza starka, som dyeko uyry- 
chlaci i bez. szpara ir dźwiyrzaeh kukali 
i napasztowali somsiudu. Ale sie eha- 
chii, bo Bregula byli gibsi i eylnyli ich 
niy ino wodom, ale niychconcy dugli 
Jlaszkom  »r czoło, aż. klupio. Starka 
wajuii iszkamrali na coikigios, żeprze- 
ea mogli im przy głupotach ślyp wybić. 
Do wiedzieli sie hor oka cliiop przy świyn- 
cie, że som na starość miechym piżnio- 
ny, że som ioszkliwym deszperokym i 
hezJiiircyjom. Do dzisiok starka siedzom 
ani haresztant ir domu i iopuczajom, ho 
z huiom na czole i modrym kulniokym 
pod lokym niy mogotit nikuj wylyść.

Okrom starczynego “niyszezyńśeio ", 
świynta boiy bardzo piykne.

Edek

II ¡929 roku Księgarnia Katolicka u 
Ktilowicach wydala "Skorowidz branż 
U ójewództwa Śląskiego ". Jest ta obszer
ne. prawic osicmseisironicowc wydaw
nictwo będące reklamą poszczególnych 
linii, sklepów i zawodów. IV książce zna
leźć można dziesiątki tysięcy informacji 
o podmiotach gospodarczych działają
cych na Śląsku u 1929 i 1920 roku. Jest 
tam również bardzo szczegółowo opra
cowany powiat n  bnicki. Dla zarysowania 
stanu n bnickicgo biznesu w tamtych latach 
wybraliśmy umieszczone w "Skorowiibu 
/inny z terenu naszego miasto. Zaprasza
my więc na spacerek i "na zakupy" wt/aw- 
nym Rybniku.

Artykuły prze ni) sio wv 
“Autopol”. sprzedaż części samochodo
wych. ul. Korfantego: “Makocza”. pierw
sza Ry bnicka Fabryka Wyrobów Drucia
nych. ul. Raciborska 4; “Ry fama” Rybnic
ka Fabryka Maszyn, ul. Hutnicza: Odlew
nia metali, blacharstwo. instalacje. Robert 
Smolka, ul. Rudzka 4: Rowery , maszyny 
do szy cia. Maszyny rolnicze, Alojzy Prus. 
Sobieskiego 30: Rybnicki Handel Żela
za, ul. Sobieskiego 15: Skup starego żela
za i metali, ul. Dworcowa 15.

IVarszJaty napraw cze  
W arsztat mechaniczno-reparacy jny, 
Józef Draga. ul. Eony 7; W arsztat samo
chodowy, Teofil Gawelczyk. ul. Racibor
ska: Reperacje maszy n do pisania, Au
gustyn Kulpok. ul. Sobieskiego 11 i ul. We
rków a 31: W arsztat instalacji elektry cz
nych, Karol Smolka, ul. Rudzka 5: Repa
racja rowerów i maszy n do szy cia, Leon 
Morawiec, ul. Gliw icka 2: Warsztat samo
chodów <>-reparacy jny, Józef Orzók. ul. 
Kościelna I: W arsztat szlifierski, niklo
wanie i emaliowanie, Maksymilian Ry ba. 
ul. Hallera 7: W arsztat samochodowy, 
Simon i Wieczorek, ul. Rudzka 9.

Firmy budowlane
Budowa domów, dróg i konstrukcji 
betonowy ch, Józef Czarnecki, ul. Po-

eztowa 4: C egielnia parowa. Wiktor 
Kopice, ul. Zebrzydow ieka: Cegielnia 
parowa. Jerzy Wilczyński, ul. Kościel
na 9: Zakład kamieniarski, Paw eł Bo
tor. ul. Piłsudskiego 15: Zakład sztuka- 
torski, Tomasz Siedlaczek. ul. Racibor
ska 12: Górnośląskie Przedsiębiorstw o 
Budowlane, Henryk Piszczy k. ul. Ko
ściuszki 11: Produkcja papy dachow ej 
i asfaltu, Wiktor Hannak. ul. Mikułow
ska 87: Instalacje gazowe i wodocią
gowe, Eugcn Wcissmann. ul. Sobieskie
go 1 1: Firma budowlana, Basilius Gro
mnica. ul. Korfantego 4: Przedsiębior
stwo budowlane, Antoni Grzesik, ul. 
Strzelecka 8 9; Przedsiębiorstwo bu
dowlane, Ernst Guenter, ul. Kościuszki 
58: Budowa dróg, kolei i mostów, An
toni Morawin. ul. Chwałow icka 49; 
Wszelkie prace budow lane, Józef Ros- 
sol. ul. Przemysłowa 2: Stolarnia bu
dowlana, Izydor Trampeta. ul. Żorska 
17: Tartak, J. Machoczck. ul. Dworco
wa 24; Tartak, Moezygęba i Nowak. ul. 
Rzeczna: Tartak, Kretek i Solorz. ul. 
Żorska; Rybnicki Handel Żelaza, ul. 
Sobieskiego 15: Szkło okienne, żelazo, 
Józef Wilczyński, ul. Kościelna 9; Ma
teriały Budowlane, Herman Śladky. 
Rynek 16.

Przemysł chemiczny 
Drogeria “Szczęść Boże”, Edyta Kiszka. 
Rynek 16: Drogeria, Franciszek Na- 
wrath. ul. Kościelna 5: Drogeria, Ma
ksymilian Nowak. ul. Kościelna 7: Dro
geria Centralna, Teofil Rospenk. ul. 
Eony 2: Drogeria, Edmund Trojanow
ski. ul. Sobieskiego 19; Fabryka kwa
su węglowego, ul. Jankowicka 8; Miej
skie Zakłady Przemysłowe w Rybni
ku, gaz. koks. smolą. ul. 3 Maja 12: Pro
dukcja św iec w oskow ych , Jerzy  
Sobtzik. Rynek 13: Fabry ka Karto
nu, A dolf Musiolik, ul. Raciborska 19.

Meble, wyposażenie wnętrz 
Górnośląska Fabry ka Mebli, Edward 
Wyleżuch, ul. Raciborska 10/12; Skład

4  !£ ?
OAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Abecadło
Rzeczy

Śląskich
V_________________________ )

Pszczyna jest znana głównie ze w spa
niałego kompleksu pałacowego i parko
wego książąt pszczyńskich oraz... żu
brów. Te rzadkie zwierzęta żyją w pozo
stałych do dzisiaj resztkach puszczy 
pszczyńskiej w oddalonych o 6 kilome
trów od miasta Jankowicach Pszczyń
skich.

Pszczyńska osada w X w ieku znalazła 
się w państwie polskich Piastów i w ich 
w ładaniu pozostała  do 1336 roku. 
Pszczyną rządzi li następnie czescy Prze- 
myślidzi. od których w 1480 roku odku
pili ją  książęta cieszyńscy. W latach 
1517-1548 pozostawała we w ładaniu 
rodziny węgierskich magnatów Turzo, od 
i 548 do 1765 roku - rodu niemieckich 
hrabiów Promnitz. zaś w latach 1765- 
1846 kolejnej rodziny niemieckich ksią
żąt Anhalt-Kóthcn. Ostatnim rodem ksią
żąt pszczyńskich w latach 1846 do 1945 
był niemiecki ród hrabiów Hochberg z 
Książa kolo Wałbrzycha. Głowami tego 
rodu na pszczyńskim zamku byli kolej
no Jan Henry k X. jego syn Jan Henryk 
XI. a następnie szczególnie nas interesu
jący Jan Henryk XV. Żoną Jana Henry
ka XV była piękna Angielka zwana Dai
sy. Była to kobieta obdarzona bez
sprzecznie interesującą osobowością.

Książę Jan Henryk XV poświęci! się 
początkowo służbie w armii niemieckiej, 
a następnie cesarskiej służbie dyploma
tycznej. Ten gruntownie wykształcony 
24-Ictni młody człowiek w 1886 roku 
pracował w ambasadach niemieckich w 
Brukseli. Paryżu, a następnie, w latach 
1890-1891. był sekretarzem ambasady 
niemieckiej w Londynie. Bywając w an
gielskich salonach Jan Henryk poznał 17- 
letnią Marię Teresę Oliwię Comwallis- 
Wcst, zwaną Daisy czyli “Stokrotka”. Już 
po roku znajomości w Anglii 8 grudnia

Panorama
mebli, Jan Jojko. ul. Sobieskiego 3: Za
kład rzeźbiarski, Robert Jendrzcjczyk. 
Rynek 9: Fabryka Mebli, Emil Winkler, 
ul. Kościelna 8: Stolarnia, Krause i Ju- 
rica. ul. Rzeźna: Fabryka mebli, Szcze
panek. ul. Piłsudskiego 17; Galanteria, 
szkło i porcelana, Jan Noga. Rynek 11.

Buty i ubraniu
Rybnickie Zakłady Tekstylne, ul. 
Dworcowa 4; Garbarnia Braci Żurek, 
ul. Raciborska 8; Skład futer i kapelu
szy, Franciszek Ćwik. Rynek 9: Bielizna. 
Paweł Kabut. ul. Sobieskiego 17 i Gli
wicka 3: Kapelusze damskie, Kazimierz 
Beseler. ul. Zamkowa 1: Salon Mód, 
Emil Prager. ul. Rynek 5: Pracownia 
kapelusz) damskich, Olga Szubik. ul. 
Korfantego 14, Dom Towarowy, Cze
sław Beygc. ul. Sobieskiego 18; Konfek
cja i bielizna męska, Franciszek Ćwik. 
Rynek 9; Skład kapeluszy, czapek i 
krawatek, Malik i Gorzawski, Piłsud
skiego 14.

A rtykuły spożywcze 
Hurtownia towarów kolonialnych, J.
Aronade, ul. Zamkowa 2; Towary ko
lonialne, Emil Bartcczko, ul. Piłsudskie
go: Wędzarnia śledzi, Franciszek Bie- 
gesz, ul. Raciborska: Wyroby cukierni
cze, Jerzy Sobczyk. Rynek 1; Wyroby 
cukiernicze, Delikatesy, Józef Budny, 
Rynek 15: Delikatesy, Jan Glcnc. Plac 
Wolności 15: Delikatesy, Rosa Przegen- 
dza. Rynek 6; Bronisław Niśkicwicz. ul. 
św . Jana 1: Mielenie zboża, Leon Bar
dziński. ul. Młyńska 12: Browar Ryb
nicki Hermana Muellcra. ul. Zamkowa 
3: Wyrób wódek i likierów, Stanisław 
Drzcnsla. ul. Gliwicka 4: Górnośląski 
Przemysł Spirytusowy, ul. Sobieskie
go 11; Fabryka Wódek Soblik i Sp., ul. 
3 Maja 7; Wyrób wódek, Maksymilian 
Sodoman, ul. Łony 4; Centrala Żaku-

Daisy znaczy Stokrotka

W przedwojennym Rybniku był wielki wybór pośród licznych sklepów  
i skhulów. Na zdjęciach widzimy ludzi robiących zakupy na Rynku i na 
ówczesnej ulicy Piłsudskiego /dzisiaj ul. Powstańców Śląskich/

Wyrób wody sodowej, Paweł i Jerzy 
Wilczok. Wodzisławska 4 i Młyńska 4: 
Wyrób wody sodowej, Roman Zimon, 
ul. Wiejska: Rzeźnia Miejska w Rybni
ku: Zaś sklepy spożywcze w Rybniku 
prowadziły następujące osoby: Wiktor 
Biegesz - PI. Wolności 15: Agnieszka 
Bielowska. ul. Piłsudskiego: Zuzanna 
Bonk. ul. M ikułowska 91: Gertruda 
Brachman. ul. W odzisławska: Józef 
Brzezina, ul. Miejskie Brzeziny; Józef 
Budny. Rynek 15; Henryk Budny, ul. Mi- 
kolowska: Wiktor Cichoń. ul. Kościelna 
4 i dalej 52 inne sklepy spożywcze.

kowski. ul. Boczna Lony: Tygodnik 
Powiatowy, wydawany przez rybnic
kie starostwo: “ Księgarnia Polska” 
Maksymiliana Basisty, ul. Kościelna 
! 1 : Księgarnia, Walenty Kuczera. ul. 
św. Jana 3: K sięgarnia, Marta Hen- 
kelówna. ul. Zamkowa 6: K sięgar
nia, Anastazja Stronczek. ul. Sobie
skiego 14.

Hotele, restauracje, kawiarnie 
“Świerklaniec”, Aleksy Wojtaszewski. 
ul. Sobieskiego 9; “ Hotel Polski” Win
centy M yśliw iec, ul. Korfantego 2; 
“Hotel Śląski”, Józef Wolny. ul. Ra-

1891 roku przyszły spadkobierca potęż
nej fortun)' Hochbergów Jan Henryk XV 
ożenił się z piękną Angielką, której przy
domek Daisy nadano właśnie ze w zglę
du na niezwykłą urodę. Małżeństwo to 
umożliwiło książętom pszczyńskim na
wiązanie bliskich kontaktów z arystokra
tycznymi i politycznymi sferami Wielkiej

nie. używając teraz w pełni tytułu darowa
nego mu przez cesarza niemieckiego “Prinz 
von Pless” czyli "książę pszczyński”. Ksią
żę Jan Henryk XV wraz z Daisy zamieszkał 
w Pszczynie, prowadząc i tu ożywione kon
takty towarzyskie, zapraszając wielu zna
komitych gości, w tym również cesarza 
Niemiec Wilhelma 1. który uwielbiał polo

Palac książąt pszczyńskich jest jedną z większych atrakcji turystycznych Górnego 
Śląska. W nim w latach 1907 do 1922 mieszkała księżna Daisy

Brytanii. Należąca do najpiękniejszych 
dam europejskich salonów Daisy była 
jednocześnie blisko związana z dworem 
angielskich królów - Edwarda VII i Je
rzego V. Zaś brat Daisy Jerzy był później 
ojczymem przyszłego premiera Wielkiej 
Brytanii Winstona Churchilla. Po ślubie 
młoda para nie zjechała na stale do Pszczy
ny. Tam bowiem rządził jeszcze ojciec Jana 
Henryka XV - Jan Henryk XI. Młoda para 
zamieszkała więc w zamku Książ pod Wał
brzychem. Większość czasu spędzano jed
nak w salonach Wiednia. Londynu. Pary
ża. Cannes i Monte Carlo. Odbywano też 
liczne podróże, zwłaszcza egzotyczne wo
jaże do Afryki. Azji i Ameryki. Wiele czasu 
poświęcano też jachtingowi, brydżowi oraz 
polowaniom. Po śmierci ojca Jan Henryk 
XV w 1907 roku został panem na Pszczy-

wania w pszczyńskich lasach. Daisy była 
prawdziwą ozdobą pszczyńskiego pałacu, 
a jej urokowi nie oparł się także cesarz - 
plotki donosiły nawet o romansie.

Księżna Daisy urodziła najpierw córkę, 
która jednak wcześnie zmarła, a potem 
trzech synów - w 1900 Jana Henryka 
XVII. w 1905 Aleksandra, zaś w 1910 
Konrada Bolka. Tak oto urodzenie swe
go pierworodnego syna opisuje Daisy w 
pamiętniku: "Rok 1900 hylbogaty w wy
darzenia. Mój najstarszy syn Jan Hen
ryk XVII ezyti po ¡wosiu Janek urodził 
się 2 lutego 1900 roku w Berlinie. Oj
cem chrzestnym był cesarz, Wilhelm II.. 
a także król , Anglii, Edward, dlatego 
nasz syn otrzyma! również imiona 07- 
Ihelm Albert Edward. Jego urodzenie po 
dziewięciu latach małżeństwa było dla

firm, Rybnik 1929-1930
pów i Sprzedaży Józefa Uncnera, ul. Ko
ścielna 13: Fabryka W yrobów Cukier
niczych, Ryszard Sobtzik. Rynek 7: Ślą
ska Fabryka Musztard “ Piast”, ul.
Raciborska 10-12: Wyrób wody sodo
wej, Alojzy Sobik. Brzeziny Miejskie;

Drukarnie, księgarnie, gazety 
Drukania i introligatornia, Robert 
Barwik. PI. Wolności 4: Drukarnia, 
Józef Wieszolek. ul. Żorska 12:Zakła
dy Graficzne “Sztandaru Polskiego 
i Gazety Rybnickiej, Michał Kwiat

mnie wielkim szczę
ściem. Znaczenie uro
dzin syna i dziedzica 
zaważyło naturalnie na 
życiu moim i Jana. 
Czas w Książu i w 
Pszczynie ułożyłam tak. 
by przynajmniej przez 
godzinę przebywać z 
dzieek iem. Pi ■ze fi) i so- 
wa/am nawet i to, że 
pozwolono mi kajtae 
mojego syna. Mój teść 
In7zachu y eony ■ nudy iii 
Jankiem, a oglądanie 
ich wspólnych zabaw 
sprawiało u szy stkim 
ogromna radość .... .

Po wybuchu pierw
szej wojny światowej 
Daisy zaczyna obja
wiać pacyfistyczne po
glądy. Jako znana w 
Europie osobistość pi
sze listy do wszystkich 
rządów, których pań
stwa zaaneażow alv sic

Księżjię pszczyńską nazywano Daisy czyli “Stokrotka”. Ta 
wyjątkowo urodziwa Angielka żyła wiatach 1873-1943, a więk-

w wojnę. Apeluje tam szośćjej długiego życia związana była z Pszczyną i ze Śląskiem
0 ludzkie traktowanie jeńców wojennych
1 ludności cywilnej na terenach objętych 
działaniami wojennymi. Gdyjej apele nie 
dawały żadnego rezultatu a przedłużają
ca się wojna zbierała setki tysięcy ofiar i 
rannych, księżna Daisy włączyła się oso
biście w akcje charytatywne. Przywdziała 
zakonny habit samarytanki i podjęła peł
ną poświęcenia pracę w pociągach sani
tarnych. Początkowo pracowała na fron
cie francuskim, a następnie na froncie 
serbskim. W tym samym czasie jej mąż 
Jan Henryk XV służył w kwaterze głów
nej cesarza Niemiec, a w wysokich krę
gach oficerskich pacyfistyczne akcje 
księżnej pszczyńskiej wcale się nie podo
bały. Pamiętano również to. że była An
gielką. a przecież w pierwszej wojnie 
światowej Niemcy i Anglia stały po prze
ciwnych stronach barykady. Do tego do
szłyjeszcze odnow ione konflikty małżeń
skie. co w 1922 kończy się rozwodem 
książęcej pary. Książę Jan Henryk XX  
w trzy lata później ożenił się ponownie z 
hiszpańskąarystokratką. Książę zmarł w 
1938 roku. Księżna Daisy natomiast po

rozwodzie zamieszkała na zamku w Ksią
żu. gdzie w 1929 roku opublikowała na
pisane przez siebie pamiętniki. Książka 
nosiła tytuł “Taniec na wulkanie " i była 
głośną, a naw et skandalizującą pozycją 
charakteryzującą życic wyższych sfer na 
przełomie XIX i XX wieku. Przyszłego 
premiera Churchilla Daisy ukazała jako 
nieciekawego karierowicza, ujawniła też 
dawne plany swego męża z lat 1915/1918 
w sprawie osadzenia ich syna Jana Hen
ryka XVII na tronie polskim.

Księżna Daisy przeżyła swego męża i 
najmłodszego syna Ki arada Bolka. Do
żyła do drugiej wojny św iatowej, a w jej 
zamku w Książu zakwaterowano wojska 
hitlerowskie. Ani polityka Hitlera, ani woj
na. ani zajęcie zamku nie podobały się nie
młodej już księżnej. Na stare lata została 
zmuszona do przeprowadzki; zamieszkała 
w Wałbrzychu w budynkach administra
cji majątków ksiąskich. gdzie zmarła w 
1943 roku w w ieku 70 lat. Pochowano 

ją  w mauzoleum rodzinnym przy zamku 
Książ na Dolnym Śląsku.

T ekst i zd.i.: M arek Szołtysek

ciborska 23: Kawiarnia, Józef Man- 
drysz. ul. 3 Maja 15: Kaw ¡am ia, Fran
ciszek Szolc. ul. Raciborska 3: Cukier
nia. W iktor Gielnik. ul. Piłsudskiego 
21: R estauracja “ Polonia”, Józef 
Mandrysz. ul. 3 Maja 20; Restaura
cja dworcow a. Henryk Osiecki. Dwo
rzec PKP Rybnik.

Lekarze, apteki
“Apteka pod Lwem", Maksymilian 
Hcnnig. ul. Sobieskiego 23: “Apteka 
M ariańska”, dr Mroziński. ul. Rynko
wa 1: Dentysta, dr Roman Leja. ul. So
bieskiego 19; Dentysta, dr Jan Linek, 
ul. Korfantego 1 1: Lekarz powiatowy 
dr Feliks Biały. ul. 3 Maja 1 1; Lekarz, 
dr Ignacy Fabian, ul. Kościelna 7.

Inne
Budowa organów, skład i strojenie 
fortepianów i fisharmonii, Klimosz i 
Dyrschlag. PI. Wolności 1 5; Skład ze-

garów, Krakówczyk i Kcmmcr. ul. So
bieskiego 10: Dom spec jalny dla elek
trotechniki i radjo, Jerzy May. ul. 3 
Maja 25: Zakład pogrzebowy, Anto
ni Sollorz. ul. Łony 11: Artykuły elek
trotechniczne. Rudolf Rojek. ul. So
bieskiego: Przedsiębiorstwo straż) 
nocnej, Walenty Tkocz. ul. Żorska 12; 
Reparacja instrumentów, Juliusz Ka
liszewski. ul. św . Jana: Wyroby po- 
wroźnicze, Wiktoria Grundai. ul. Ra
ciborska 17: Broń i amunicja, Józef 
Przybyła, Rynek 4; Szczotki, Jan Oleś. 
ul. Piłsudskiego; Handel starzyzną, 
Wilhelm Skarzyczny, ul.Lony 5: Kino, 
Teofil Placek. PI. Wolności: “ Palace- 
Teatr” /!/, kino Aleksandra Leuchte- 
ra, ul. Zamkowa 4; Fotograf, Otto Lic- 
bek. ul. św. Jana 2 na drugim piętrze.

O pracował: 
M arek Szołtysek

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825
5



Rozpoznaj się na zdjęciu

Pierwsza z osób, które rozpoznają się na zdjęciu zrobionym w ubiegłym tygo
dniu nu światłach przy ul. Gliwickiej i zgłoszą się w naszej redakcji, otrzyma 
publikowaną >r gazecie fotografię oraz. pięć smakowitych kołoczyków! Zapra
szamy do zabawy!
Sponsorem naszej zabawy jest piekarnia Franciszka Studnika z Rybnika przy 
ulicy Kościelnej nr 3.
W ubiegłym tygodniu nagroda została odebrana przez AGNIESZKĘ SIELA- 
TYCKĄ z. Rybnika.

Nasza redukcja znajduje się w oficynie kamienicy Rynek 12 /dojście od ulicy 
Zamkowej lub Korfantego/, je s t czynna codziennie oprócz, sobót i niedziel od 
9.00 do 17.00. Z dj.zszol

Kronika policyjna
v ______________ _______________ )

Kryminalny śmigus - dyngus
W świąteczny poniedziałek 8 kwiet

nia doszło do wielu bardzo nieprzyjem
nych zdarzeń. Policja tego dnia miała 
wiele pracy z pijanymi. Dwukrotnie in
terweniowano podczas aw antury na 
Rynku, ajej sprawcy mieli we krwi pra
wie po trzy promile alkoholu Trzykrot
nie też interweniowano podczas pijac
kich awantur domowych. Tego dnia 
policja zatrzymała również dwóch pi
janych kierowców oraz motorowerzy
stę. k ierującego jaw ą. k tóry w iózł 
dwóch pasażerów. 19-letniego mężczy
znę i 15-lctnią dziewczynę. Podczas 
zbyt szybkiej jazdy wszyscy wywróci
li się na ulicy Staffa. Na szczęście wy
padek zakończył się jedynie ogólnymi 
potłuczeniami ciała. Największej jed 
nak dyngusowej szkody dokonano tego 
dnia o godzinie 12.30 pod jednym z 
rybnickich wieżowców. Nieznany je 
szcze sprawca rzucił tam z dziew iąte
go p ię tra  w orek fo liow y  z w odą. 
Przedmiot ten spadł prosto na zapar
kowany na dole samochód osobowy 
honda civic i poważnie zniszczył jego 
karoserię. Straty oblicza się na 1.5 ty
siąca złotych.

Włamania do barów...
W nocy z 4 na 5 kwietnia nieznany 

sprawca włamał się do baru “Stodoła”

na ulicy Armii Ludowej. Złodziej po 
w y rw an iu  kra ty  zab ezp iecza jące j 
skradł alkohol wartości około 400 zło
tych. Natomiast pomiędzy 6 a 8 kwiet
nia nieznani sprawcy włamali się do 
baru piw nego “U G aw ra” przy ul. 
Podmiejskiej. Złodzieje weszli do środ
ka przez podważenie i wyjęcie okna z 
barowej ubikacji. Skradli alkohol, ra
dio i głośniki za około trzy tysiące zło
tych. Zaś w sobotę 6 kwietnia o godzi
nie 1.40 w nocy na ulicy Kraszewskie
go p o lic ja  schw y ta ła  na gorącym  
uczynku dwóch przestępców w wieku 
25 lat. którzy właśnie włamywali się 
do tamtejszego baru.

...i do sklepów
W nocy z 5 na 6 kwietnia na targo

w isku w centrum  m iasta n ieznany 
sprawca w łamał się do jednego z tam
tejszych pawilonów. Złodziej wszedł 
do środka przez zerw anie kłódek i 
skradł papierosy i kawę za sumę 400 
złotych. Natomiast w nocy z 6 na 7 
kwietnia nieznani sprawcy włamali się 
do sklepu spożywczego przy ulicy Żor
skiej. Dostali się oni do środka po wy
jęc iu  z zaw iasów  okra tow an ia  od 
okienka z piwnicy. Ze środka skradzio
no papierosy i alkohol na szkodę "PSS” 
Społem. Tej samej nocy 7 kwietnia o 
godzinie 4.15 na osiedlu Południe w 
Boguszowicach nieznany sprawca wła
mał się do sklepu odzieżowego “Clas- 
sic". gdzie skradł towar oraz 1.4 tysią-

Godały ptoki 
Z rynkowyj latarni
Ptok piyrwszy:

Colke świynta już. za nami. 
Koniec z. tymi dingusami!

Ptok drugi:
Do dziś jeszcze mom łeb mokry, 
Jak mie wodom zloli loknym.
A na Rynku juk sie loli,
Ze tyż. na to ktoś pozwoli!
Tak sie druge świynto świynci, 
By loć ludzi bez. pamiynci?

Ptok trzeci:
A najgorsze są te smrody, 
Parftn i kolońske wody.
I jak  woniać mom to wszystko, 
To już. wota woda czysto!

/fra-szoł-ka/

WYCENA NIERUCHOMOŚCI
Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK 

tel. 27-616

BEZPŁATNE 
PORADY PRAWNIKA

w "Gazecie Rybnickiej"

W  p ią tk i w  godz- 15 .00-17 .00  
w siedzib ie  n a sze j redakcji 

/R yn ek  12a (oficyna), 
tel. 2 8 -8 2 5 /

dyżu ru je  p ra w n ik , u dzie la jący  
bezp ła tn ie  p o ra d

\ _____________________________________________________________________/

Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku 

D zia ł U słu g  P o g rzeb o w y ch  
ul. R u d zk a  70 b 

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

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

i przechowanie zwłok
* wynajęcie kaplicy do pogrzebu

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

*możliwość załatwienia orkiestry
* wynajęcie autobusu

Możliwość załatwienia formalności 
pogrzebowych również w Zakładzie 
Anatomopatologu w Orzcpowicach 
przy ul. Energetyków 46.

Ceny konkurencyjne

ca złotych gotówki. W tym samym 
mniej więcej czasie na tym samym osie
dlu nieznany sprawcy włamał się do 
sklepu muzycznego, skąd skradł płyty 
warte tysiąc złotych.

Dwa wypadki
\Y sobotę 6 kwietnia na naszych uli

cach doszło do dwóch wypadków dro
gowych. O godzinie 10.00 na ulicy 
Małachowskiego kierowca citroena nie 
zachował należytej ostrożności i zaje
chał d rogę Y olksw agcnow i polo . 
Sprawca wypadku doznał przecięcia 
luku brwiowego i uszkodzenia nosa. 
Natomiast około godziny później do 
wypadku doszło na skrzyżowaniu ulic 
Gotartowickiej i Boguszów ickiej. Tam 
należytej ostrożności nie zachow ał kie
rowca poloneza i wymusił pierwszeń
stwo na fiacie 126 p. Na skutek tego 
zdarzenia obrażeń ciała doznało jadą
ce w maluchu małżeństwo. szoł

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

T E L E F O N Y  A L A R M O W E  
P O G . R A T U N K O W E : 999 , 2 3 -666  
S T R A Ż  P O Ż A R N A : 998 . 2 2 -277  
P O L IC J A : 9 9 7 , 21-091
S T R A Ż  M IE J S K A : 2 7 -2 5 4  w g o d z . 6 .0 0 -2 2 .0 0  
P O G . W E T E R Y N A R Y J N E : 22-461  
P O G . G A Z O W E : 2 3 -4 1 9 , po g o d z . 15 .00  - 55-37-91  
P O G . E N E R G E T Y C Z N E : 210-71
P O G . W O D N O -K A N A L IZ A C Y J N E : 2 3 6 -8 1 , 2 6 1 -92 , 266 -47  
P O G . K O M U N IK A C J I M IE J S K IE J  - D Y S P O Z Y T O R : 2 1 -8 2 0  
P O G . C IE P Ł O W N IC Z E : 2 4 9 -5 6 , 2 4 6 -4 5  
P O M O C  D R O G O W A : 2 7 -5 6 9
W O D N E  O C H O T N IC Z E  P O G O T O W IE  R A T U N K O W E : 2 6 -5 9 9  
P O G O T O W  1E R A T U N K Ó W  E K O L E JO W E : 2 2 -6 3 8  
P O G O T O W  1E R A T O W N IC T W A  G Ó R N IC Z E G O : 5 5 -1 2 -8 9  
P O G O T O W  IE Z IM O W E : 2 1 -233  
M IE J S K I O Ś R O D E K  D Y S P O Z Y C Y J N Y : 21-000

T E L E F O N IC Z N E  S Ł U Ż B Y  IN F O R M A C Y J N E  
IN F O R M A C J A : P K S 2 2 -2 4 2 , P K P  2 3 -0 0 9 , W PK  21 -820  
IN F O R M A C J A  O N U M E R A C H  T E L E F O N Ó W : 913  
N A D A W A N IE  T E L E G R A M Ó W : 9 0 0 , 905  
Z A M A W IA N IE  R O Z M Ó W  M IĘ D Z Y M IA S T O W  Y C H : 900  
B U D Z E N IE  T E L E F O N IC Z N E : 900  
Z E G A R Y N K A : 926
IN F O R M A C J A  I R E K L A M A C J A  M IĘ D Z Y M IA S T O W  A :909  
Z A M A W IA N IE  R O Z M Ó W  M IĘ D Z Y N A R O D O W  Y C H : 901 
P O S T Ó J T A X I: 2 3 6 -6 0 , 2 8 6 -6 0  
R A D IO  T A X I: 2 7 -0 0 0
P O S T Ó J T A X I B A G A Ż Ó W  Y C H : ul. M ły ń sk a , te l. 23-561  
H asło  " K R Y Z Y S "  - so b o tn io -n ie d z ie ln e , c a ło d o b o w e  d y żu ry  
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Wywoływanie negatywów w procesie C-41 i wykonywanie 
odbitek w ośmiu formatach. Terminy od 1 do 24 godzin.

4  zdjęcia paszportowe - tylko 6 z ł ,-
"Dziś fotografujesz - dziś masz zdjęcia "

CENNIK OGŁOSZEŃ W GAZECIE RYBNICKIEJ*

Ć Ś  1 c m 2  - 1 z ł 
0 1 słow o  - 0 ,6 0  zł 

w artykułach  
sponsorow anych

0 1 / 4  strony - 150zł 
0 1 / 2  strony - 270zł 
0 3 / 4  strony - 3 5 0 z ł

. . . U  Ñ A S

s 2 v m o

I TANIO
0 1 stro n a  - 5 0 0 z ł  d o  c e n  d o licza m y  VAT

A

J

Środowa Giełda Cenowa
M ię s o schab wołowe

extra
szynka wp. 
gotowana śląska

Raciborska 1 1 9,65 11,50 13,60 7,40
Hala Mięsna, 3 Ma¡a 9,20 9,90 14,90

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

Owoce/W arzywa pomidory pom arańcze m archew ka ziemniaki

Raciborska 15 7,80 3,60 1,00 0,70

M iejska 2 9,80 4,00 1,00 0,80

TARG 6,00 2,00 - 2,50 - 1,00 0,60 - 0,70

Spożywcze masło cukier jajko mąka

Raciborska 15 227g -1,70 2,18 0,34 1,20
Raciborska 27 227g -1,75 1,90 ...... 1,20

TARG 250g -1,80 1,85-1,90 0,36 - 0,40 1,00-1,85

W a lu t y 100
dolarów

100
marek

100 koron 
czeskich

100 franków 
francuskich

Pewex "Duży" likw ic a c ja
Delikatesy, ul. Miejska 256,50/259,50 171,00/174,00 9,35/9,50 51,00/51,90
G al lux, Rynek 256,50/259,50 171,00/174,00 9,30/9,50 51,00/51,60

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Żużel * Żużel * Żużel * Żużel * Żużel

Ż ądni sensacji kibice, którzy w 
okresie martwego sezonu na 
bieżąco śledzą poczynania kie

rownictw żużlowych, obecnie dzięki 
wydawnictwom poświęconym tej dys
cyplinie sportu praktycznie wiedzą już 
wszystko. To co niedawno było tajemni
cą, dziś jest już oficjalną informacją.

Żużlowcy RKM-u rozpoczynają trze
ci sezon w drugiej lidze i po ubiegłym 
sezonie, w którym uplasowali się na 
dalekim piątym miejscu, wszyscy ocze
kują od nich lepszej postawy, zarówno 
w drużynowych jak i w indywidualnych 
rozgrywkach. Z pewnością też wszyscy 
po cichu liczą na awans do grupy naj
lepszych drużyn Polski. Czy rybnicki 
zespół, w którym nastąpiły niewielkie 
zmiany kadrowe, stać na wywalczenie 
p rem iow anego  aw ansem  m iejsca? 
Pierwsze mecze ligowe dadzą odpo
wiedź na to pytanie i wtedy przekona
my się na co stać rybnicką druży
nę. W związku ze zbliżającym się 
sezonem żużlowym poprosiłem o 
rozmowę dyrektora klubu - Józe
fa Cyculę.
- Jaki cel stawia sobie przed tym se
zonem drużyna RKM-u Rybnik?
- Oczywiście chcielibyśmy aby 
nasza drużyna w tym sezonie wy
walczyła awans do I ligi i z takim 
założeniem przystępujemy do se
zonu. Będzie to bardzo trudne, ale 
zrobimy wszystko aby ten cel zre
alizować. Oczywiście każde miej
sce lepsze od piątego będzie ma
łym  sukcesem , ale w szyscy , 
podobnie jak kibice, myślimy o 
awansie.
W ostatnim czasie zawiązała się 
Rada Sponsorów, która skupia 
wszystkie firmy chcące pomagać 
rybnickim żużlowcom. My, jako 
klub jesteśm y łącznikiem między 
żużlowcami, a sponsorami i mamy 
nadzieję, że dzięki firmom spo
nsorującym rybnicki żużel nasi za
wodnicy będą odnosić sukcesy na 
arenie krajowej i zagranicznej.
- Czy nie uważa pan, i i  dobry ob
cokrajowiec pomógłby Wam w wy
walczeniu awansu?
- Jak na razie podpisaliśmy kontrakt z 
Aleksandrem Latosińskim. Jest to po
sunięcie “w ciemno” gdyż nie wiemy, 
co ten zawodnik prezentuje na torze. 
Jeżeli okaże się dobry, skorzystamy z 
jego usług. Gdy będzie przegrywał z 
naszymi zawodnikami, podziękujemy 
mu po prostu za współpracę. Dobry za
wodnik zagraniczny jest silnym punk
tem każdego zespołu. Gdy pierwsze

Żużlow a taśm a w górę
Żużlowa taśma poszła w górę z opóźnieniem spowodo

wanym warunkami atmosferycznymi. Dopiero w czwar
tek 4 kwietnia rozegrano zaplanowane na 31 marca Kry
terium Asów, które po raz kolejny wygrał T. Gollob. Zo
stała przesunięta cała pierwsza kolejka ligowa, a większość 
spotkań drugiej rundy została przełożona na późniejszy 
termin. W związku z tym żużlowcy RKM Rybnik zainau
gurują ligow e zmagania spotkaniem na własnym torze 14 
kwietnia, kiedy ich rywalem będzie J.A.G. Speedway Łódź. 
Początek spotkania o godz. 16.00.

v', i  '« iW -y : g V s v-w -
mecze nasza drużyna rozstrzygnie na 
swoją korzyść, dzięki czemu będziemy 
plasować się w czołówce ligowej tabe
li, to z pewnością poszukamy lepszego

Mirosław Korbel powrócił do Rybnika

obcokrajowca. Nie ukrywam, że zosta
ły przeprowadzone rozmowy wstępne 
z Anglikiem - Deanem Barkerem, który 
kiedyś bronił już barw rybnickiej dru
żyny. Na lepszego zawodnika z czołów
ki światowej nie mamy po prostu pie
niędzy.
- D rużynę n ie  om in ęły  zm ian y ka
drowe.
- Nie ma co ukrywać, że dzięki wypo

życzeniom lub sprzedaży zawodników 
do innych klubów, możemy wystarto
wać do kolejnego sezonu. Taka jes t 
prawda i z tym należy się pogodzić. E. 

Tudzież został sprzedany za 1 
¡¡¡i m iliard starych złotych do 
■  Polonii Bydgoszcz. Miał tak- 
¡1 że propozycję startów na za- 
' sadzie rocznego wypożycze- 
' I nia w częstochowskim Włók

niarzu, ale sam zainteresowa
ny zdecydował się na Byd
goszcz. Natomiast M. Fojcik 
w okresie służby wojskowej 
startować będzie w zespole z 
Opola. Tyle, jeśli chodzi o 
starty. Do zespołu powrócił 
po pierwszoligowych bojach 
w Polonii Piła Mirosław Kor
bel, na którego bardzo liczy
my w tym sezonie.
- Czy p o d  względem kondy- 
cyjno-sprawnościowym za
wodnicy są dobrze przygoto
wani do sezonu?
- Przygotowania do sezonu 

1 rozpoczęliśmy po Barbórce.
jj Zajęcia odbywały się na ba

senie, siłowni i sali gimna
stycznej, spędziliśmy tydzień 

i  na obozie w Szczyrku, a po 
powrocie powróciliśm y do 

jg  zajęć ogólnorozwojowych. 
Każdy zawodnik również in
dyw idualnie pracow ał nad 

swoimi słabymi punktami. Patrząc na 
sprawność i kondycję naszych żużlow
ców uważam, że są bardzo dobrze przy
gotowani sprawnościowo do sezonu. 
Nowością w tym sezonie będą zajęcia 
ogólnorozwojowe, które w trakcie se
zonu będą przeprowadzane dwa razy w 
tygodniu.
- Jakie nadzieje wiążecie z zawodnika
mi młodzieżowymi?

Ostatnie 5 lat 
w lidze

ROK LIGA MSC.
W rozpoczynającym się sezo startu. U trzym ano wymóg posiadania 1991 1 8

nie żużlowym 1996 wprowadzo przez żużlow ców  w ażnego praw a ja  1992 2 1
no niewielkie zmiany w regula zdy kategorii A. 1993 1 9
minie zawodów. Zmiany te mają 2. Przerwa pom iędzy zakończeniem 1994 2 3
na celu usprawnienie przebiegu biegu, a rozpoczęciem następnego nie 1995 2 5
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zawodów oraz zw iększen ie może być dłuższa niż 4 minuty. Do
atrakcyjności rozgrywek po
przez ograniczenie do minimum 
liczby spotkań, w których zawo
dnicy “odpuszczają” mecz.

Poniżej krótko przedstawiam y naj
ważniejsze zm iany w regulaminie:
1. Obecnie zaw odnik startujący w za
wodach żużlow ych może być dopu
szczony do startu po przedłożeniu li
cencji “Ż ” lub je j kserokopii. Jest to 
korzystne dla “zapominalskich”, gdyż 
nawet, gdy zapom ną zabrać ze sobą 
licencję, m ogą być dopuszczeni do

tego czasu w licza się czas 2 minut sy
gnalizowany bursztynow ą, m igającą 
lampą.
3. Zawodnik startujący w dwóch bez
pośrednio  po sobie następu jących  
wyścigach ma praw o do przerw y 4- 
minutowej. Taki sam je s t czas prze
rw y p rzy słu g u jące j k ie row n ic tw u  
drużyn.
4. Zawodników zagranicznych m oż
na zgłaszać do startu w klubach w 
ciągu całego sezonu sportowego.
5. W zawodach indyw idualnych za

w odnik w ykluczony  za do tkn ięcia  
taśm y, u tru d n ian ie  startów  lub za 
przekroczenie lim itu 2 m inut pow i
nien być zastąpiony przez zaw odni
ka rezerw y toru.
6. W II lidze końcow ą tabelę ustala 
się szeregując drużyny w edług licz
by zdobytych punktów  m eczowych. 
W przypadku rów nych ilości zdoby
tych punktów  m eczowych decydują 
rezultaty meczów pomiędzy zaintere
sowanymi drużynam i.

P.S.

- O d dw óch sezonów  staram y  się 
odmłodzić zespół i chcielibyśmy aby w 
tym sezonie 4 naszych młodzieżowców 
stanowiło trzon tego zespołu. Jako klub 
stwarzamy im dobre warunki do pod
noszenia sportowych umiejętności. Są 
to zawodnicy, którzy sporo umieją, ale 
brak im przede wszystkim doświadcze
nia. Spore nadzieje wiążemy z trójką: 
Mrowieć, Sosna, Węgrzyk i z ich star
tami w krajowych eliminacjach do In
dywidualnych Mistrzostw Świata Junio
rów. Zrobimy wszystko, aby w tych tur
niejach wypadli oni jak najlepiej. Mamy 
nadzieję, że także w krajowych roz
grywkach w kategorii juniorów zawo
dnicy ci odniosą sukcesy indywidualne 
lub zespołowe.
- Jak wygląda zaplecze zespołu?
- Obecnie w szkółce żużlowej do egza
minu na licencję.żużlową przygotowu
je  się 5 zawodników. Prawdopodobnie 
egzamin ten odbędzie się 31 kwietnia, 
natomiast jeszcze nie wiadomo na ja 
kim torze. Staramy się by stało się to na 
naszym torze. Wtedy nasi młodzi żuż
lowcy czuliby się pewnie.
- Jak  w ygląda  spraw a  sp rzę tu  w 
RKM -ie?
- Obecnie wszyscy seniorzy posiadają 
motocykle z leżącymi silnikami, a w 
przypadku zaw odników  m łodzieżo
wych na razie Węgrzyk otrzymał nowy 
silnik, a pozostałym staramy się także 
je  załatwić. Tak więc uważam, że ze 
sprzętem nie jest najgorzej. Oczywiście 
gdy będą pieniądze, to pewną ich część 
przeznaczymy na zakup sprzętu dla za
wodników młodzieżowych i szkółki.
- W jakim  stanie znajduje się rybnicki 
stadion i tor żużlowy?
- Kilkanaście dni temu tor został ode
brany przez przedstawiciela Głównej 
Kom isji Sportu Żużlow ego i dzięki 
temu można na nim przeprowadzać tre

ningi i zawody żużlowe. Oczywiście jest 
kilka usterek, które na bieżąco usuwa
my. Jeśli chodzi o stadion, to jak wia
domo jest to obiekt miejski, a my ko
rzystamy z niego za darmo, za co wła
dzom miasta jesteśm y wdzięczni. Wy
remontowaliśmy wieże, planujemy też 
założenie nowego nagłośnienia. Nato
m iast brak jes t funduszy na remont 
pierwszego wirażu, co na pewno zmar
twi kibiców, lubiących obserwować 
poczynania żużlowców z pierwszego

luku.
- Co się robi, aby zachęcić kibiców do 
uczestniczenia w imprezach żużlo
wych?
- Jak wiadomo kibice są najlepszym i 
największym sponsorem żużlowców. 
Nie podnosiliśmy więc cen biletów, a i 
karnety na cały sezon można nabyć po 
konkurencyjnych cenach. Z przyczyn fi- 
nansowch nie myślimy o imprezach to
warzyszących. W tej sprawie liczymy 
na naszych sponsorów, którzy może 
wyjdą z jakąś inicjatywą.
- Czy rybniccy kibice w tym sezonie 
mogą liczyć na jak iś ciekawy turniej 
żużlowy?
- Organizacja turniejów łączy się z do
datkowymi kosztami, a nas na ich po
noszenie na razie nie stać. Planujemy 
na 3 maja turniej z udziałem zawodni
ków, którzy kiedykolwiek bronili barw 
rybnickiej drużyny. Jeżeli udałoby się 
nam ten turniej zorganizować, być może 
do Rybnika przyjechałby B. Hamil czy 
M. Dugard. Z pewnością byłyby to bar
dzo interesujące zawody.
- Dziękuję za rozmowę i życzę aby wre
szcie RKM  Rybnik zawitał na stałe do 
żużlowej ekstraklasy.
- Ja również dziękuję i w imieniu za
wodników zapraszam wszystkich sym
patyków żużla na im prezy żużlowe 
organizowane na rybnickim stadionie.

14 kwietnia RKM Rybnik - JAG Łódź 
21 kwietnia Wybrzeże Gdańsk - RKM Rybnik 
24 kwietnia RKM Rybnik - Wanda Kraków 
28 kwietnia RKM Rybnik - Unia Leszno

1 maja Iskra Ostrów Wlkp. - RKM Rybnik
19 maja RKM Rybnik - Śląsk Świętochłowice
26 maja KKŻ Krosno - RKM Rybnik

2 czerwca RKM Rybnik - Kolejarz Rawicz
6 czerwca RKM Rybnik - ZKŻ Zielona Góra 

16 czerwca CemWap Opole - RKM Rybnik

(rewanż: 8 września) 
(1 września) 
(29 września) 
(18 sierpnia) 
(11 sierpnia) 
(4 sierpnia) 
(21 lipca)
(7 lipca)
(30 czerwca) 
(23 czerwca)

Mecz Motor Lublin - RKM Rybnik planowany na 8 kwietnia
został przesunięty. Data nie została jeszcze ustalona, rewanż 22 września.

Kadra zespołu
seniorzy /  \  ; v ;" ,

Antoni Skupień ur. 1958 śr.biegopunkt. 1,973
Dariusz Fliegert 1969 1,862
Krzysztof Fliegert 1972 1,596
Andrzej Musiolik 1968 1,444
Mirosław Korbel 1963 0,851 I liga

juniorzy
Mariusz Węgrzyk 1979 1,180
Paweł Sobczyk 1975 1,077
Eugeniusz Sosna 1975 1,021
Krzysztof Mrowieć 1977 0,970

obcokrajowiec
1969Ałeksander Latosiński

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825 ■^2 7



Zdjęcie U l  FUJICOLOR

z albumu 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
nym wywoła
niem i wykona
niem odbitek z 
rolki filmu.

Nie tylko kameleon opanował sztukę 
wtapiania się w tło.

Zdj.: Barbara Tw ar dzik

■
W  naszym  konkursie zw yciężyło zdjęcie D iany Fojcik  
z nr 11/269 z 15 m arca, pt.: "M yszka M iki w  kąpieli". 
N agroda do odebrania w  redakcji.

POZIOMO: A l - Piosenkarka francuska pochodzenia włoskiego. A8 - Z bu
raków i chrzanu. C l - Góralskie, pogardliwe określenie przyjezdnego z nizin. 
C9 - Stolica Maroka. E5 - Świńska kwatera. FI - Próg rzeczny na Dnieprze. 
F9 - Grupa osobników tego samego gatunku. G5 - Krewny w linii męskiej. J1 
- Białodrzew, sokora lub osika. J8 - Marka japońskich motocykli sportowych. 
PIONOWO: 1A - Zwieńcza budynek. 1F - Klasa jachtu żaglowego, mieczo
wego, jednomasztowego, z ożaglowaniem typu slup o pow. 10m2. 3C - Adwo
kat, notariusz, prokurator lub sędzia sprawujący bezpośrednią pieczę nad 
pracą aplikanta. 5A - Szczególne uzdolnienie. 5E - Słynny francuski dom mody. 
7B - Benzyna z dodatkiem płynu etylowego. 9A - Duży, z juty lub sizalu, do 
przechowywania materiałów sypkich. 9E - Wąski pas materiału. 11C - Ptak 
łowny z rodziny kuraków. 13A - Dokumenty o charakterze urzędowym, słu
żące celom prawnym. 13F - Drugie pod względem wielkości miasto Japonii, 
leży na wyspie Honsiu.
W rozwiązaniu wystarczy nadesłać hasło, jakie powstanie po uporządkowa
niu liter wg następującego szyfru:
G7, A10, C4; J10, F13, E l i ,  H3, A2; B13, F2, E5, D l, B5, A8; J l ,  J8, C l, E6; 
113, H ll ,  B9, H I, D7, C l, J12; G13, G l, H9; C li ,  F4, A4, J10, J8.

Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki nr 13 z hasłem “NIC TAK NIE ROZBU
DZA LENISTW A JAK JAŁOW E ROZM OW Y” otrzymuje: BARBARA  
WARMUSZ, ul. Brodecka 38, 44-240 Żory-Rój.

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

( Pod znakami zodiaku "
BARAN - 21.03. - 20.04. - Mimo, że nie będziesz poczuwał się do winy, niełatwo 
będzie odeprzeć zarzuty ze strony współpracowników. Trzeba będzie dostarczyć 
dowodów na swoja obronę, na szczęście pojawi się ktoś, kto będzie mógł Ci pomóc 
i przekonać innych o Twojej niewinności.
BYK  - 21.04. - 20.05. - To będzie tydzień pozornie pozbawiony sukcesów. Czas 
jednak pracuje na Twoją korzyść i możesz się spodziewać, że wysiłki, jakie włoży
łeś w pracę nad sobc[, przyniosą efekty. Pierwszym z nich będzie wyjątkowe uspo
kojenie oraz życzliwość dla świata i ludzi.
BLIŹNIĘTA  - 21.05. - 21.06. - W nadchodzącym tygodniu najważniejsza będzie 
nowa znajomość. Możesz się po niej spodziewać wszystkiego co dobre - lojalności, 
pomocnej dłoni w potrzebie i wsparcia. Od Twojej umiejętności, pielęgnacji i przy
jaznych uczuć zależeć będzie przyszłość.
RAK - 22.06. - 22.07. - Tydzień dobry szczególnie dla wewnętrznej refleksji. Nie 
sil się na realizację nowych przedsięwzięć, raczej z kartką i kalkulatorem w ręku 
przemyśl wszystko jeszcze raz, by mieć pewność obranej drogi.
LEW  - 23.07. - 23.08. - Spadnie na Ciebie znacznie więcej pracy niż to sobie 
wyobrażałeś. Tym razem nie możesz liczyć na pomoc przyjaciół, bo będziesz dale
ko od nich, a sprawa jest zbyt osobista by kogoś angażować. Uporasz się jednak z 
nią i wrócisz w znacznie lepszym nastroju.
PANNA - 24.08. - 22.09. - Nic nie będzie ważniejsze od Ciebie samego. Będziesz 
się czuł dobrze w swoim towarzystwie a także wśród ludzi, którzy akceptują Cię 
bez zastrzeżeń. Naładujesz akumulatory i wrócisz do świata z nowym zapasem sił. 
WAGA - 23.09. - 23.10. - Będą Ci potrzebne wyjątkowe zdolności dyplomatyczne, 
by z honorem wyjść z sytuacji, w którą się wpakowałeś. Może się to odbyć kosztem 
nieprzespanych nocy i starganych nerwów. Ale finał nastąpi szybko i bezboleśnie. 
SKORPION  - 24.10. - 22.11. - Nadchodzi czas oddzielania ziarna od plew. Gdy 
nie będziesz pewny swojego zdania poradź się zaufanej osoby, która przeżywała 
podobne doświadczenia. Gdy zrobisz błąd w ocenie, możesz gorzko tego żałować. 
STRZELEC 23.11. - 21.12. - Niewiele nowego urodzi się w Twojej głowie w tym 
tygodniu, ale starczy Ci sił by zakończyć sprawy ciągnące się od dłuższego czasu. 
Potem z wielką ulgą przekażesz sprawozdanie przełożonym.
KOZIOROŻEC - 22.12. - 20.01. - Ktoś lub coś czyha na Twój autorytet, by zająć 
miejsce należne Tobie. Dobrze byłoby przyjrzeć się nowym znajomym i jeszcze raz 
przejrzeć dokumenty, czy nie ma w nich luki. Kiedy będziesz pewny swego, nic Ci 
nie grozi.
WODNIK  - 21.01. - 19.02. - Jeżeli teraz znikniesz z pola widzenia osobom, które 
niezbyt dobrze Ci życzą, sprawa przyschnie i nie poniesiesz żadnych konsekwen
cji. Wyjazd może być również zbawienny dla Twojego zdrowia.
RYBY - 20.02. - 20.03. - Tylko cierpliwość i opanowanie mogą Ci pomóc w roz
wiązywaniu problemów. Tym razem zostaw w spokoju intuicję, a nastaw się raczej 
na rzeczową analizę sytuacji. Najlepszym lekarstwem będzie czas...

Lato w brązach naszej szafy

W wiosennych i letnich kolekcjach zauważamy 
wiele powtórek z poprzednich sezonów, więc nie 
krój, długość czy talia osy będą wyróżnikiem kobie
ty modnej. Decydować o tym będą przede wszyst
kim tkaniny i kolory. To one ożywią prostotę linii - 
koronki, zapomniana organdyna, szyfon, szlachetny 
szantung czy wszystkie odmiany lycry, a także ma
teriały tak ostentacyjnie sztuczne jak folie, plastiki, 
nabłyszczone plastikiem bawełny itp.

Jeżeli idzie o kolory, ostały się pastele, ale najmo
dniejsze będą ich bardziej nasycone odmiany: oran- 
że, mocne zielenie, żółcie, niebieski, a wszystko dość 
intensywne, wręcz neonowe. Oczywiście istnieje dla 
nich alternatywa i to w postaci... ciepłych brązów i 
innych odcieni egzotycznych przypraw. Lato w brą
zach - to jest to! Wróżka

Dziś kolejne dwa z ośmiu fragmentów puzzli. Należy złożyć je w całość 
z kolejnymi fragmentami drukowanymi w następnych numerach "GR", 
nakleić na kartkę i przysłać do redakcji łub wrzucić do naszych "żół
tych skrzynek”.
Wśród autorów prawidłowych rozwiązań, na które czekamy do 8 maja, 
rozlosujemy dwie nagrody pienieżne wartości 20 zł każda.

Nagrody za prawidłowe ułożenie puzzli marcowych otrzymują: 
URSZULA KARWOT, ul. Szybowcowa 17d, 44-251 Rybnik 9; 

IZABELA DUDZIK, ul. A. Ludowej 29a/12, 44-251 Rybnik.

' PALCE U  ZAĆ 
czyłi kuchnia Joti
Po świqłecznych frykasach pora 

na coś zwyklejszego, choć także 
bardzo smacznego:

Pizza po polsku
- z ziemniaków 

75 dkg ziemniaków umyć, 
obrać i utrzeć na tarce z grubymi 
otworami.
Dodać: 2 łyżki mąki, 2 jaja, 6 dkg 
startego, podsuszonego sera. Do
dać do smaku sól i pieprz i trochę 
- jeśli ktoś ma - tartej gałki mu
szkatołowej. Dobrze wymieszać. 
Tak przygotowaną masę ziemnia
czaną wyłożyć do formy wysma
rowanej tłuszczem, podwijając 
nieco brzegi ku górze. Wstawić do 
nagrzanego do ok. 200 stopni C 
piekarnika i piec przez 1 /2  godzi
ny. W  tym czasie przygotować 
przybranie: 2-3 pomidory obrać 
ze skórek i pokroić w plasterki, 2 
papryki pokroić w cienkie paski. 
Kiełbasę /2 0  dkg obojętnie jakiej/ 
pokroić w plasterki. Wszystko to 
musimy mieć przygotowane, bo 
gdy wyjmiemy placek z pieca, 
trzeba go przybrać dość szybko - 
najpierw kładziemy plasterki kieł
basy, potem pomidory, na wierz
chu paprykę. Całość posypujemy 
tartym, żółtym serem, solimy, po
sypujemy przyprawą ziołową 
/ np. prowansalską/. Wstawiamy 
znów do piekarnika - pieczemy 
ok. 20 minut. Kroimy jak tort w 
kwadraty. Dobrze smakuje z zie
loną sałatą.

v ___ ______ 2______________________ /

Najsłynniejszy
Grek

... to oczyw iście  G rek Z orba z 
książki N ikosa K azantzakisa. Praw ie 
w idzę, jak  nasi czytelnicy m achają 
lekcew ażąco ręką - znamy! Znacie? 
No to posłuchajcie... Słoneczne świa
tło szkodzi tylko wampirom, norm al
ni ludzie nigdy nie skarżą się na jego 
nadm iar, szczególnie po długiej zi
mie, a powieść K azantzakisa wręcz 
nim emanuje. Tytułowy bohater jes t 
chodzącą w itam iną K, jes t ucieleśnie
niem pasji życia zdolnej rozjaśnić i 
ogrzać mroczną, zim ną duszę “gry- 
zipiórka-niedow iarka”.

“Tacy ludzie jak  ja  powinni żyć ty
s iąc  la t” , m ów i Z orba w ob liczu  
śm ierci, i śm ieje się... Jest jednym  z 
n ie w ie lu  b o h a te ró w  l i te ra c k ic h , 
których czytelnik nie je s t w stanie 
zlekceważyć, bez w zględu na to, czy 
podda się ich urokowi, czy będzie się 
mu konsekw entnie opierał.

A więc - znacie? to posłuchajcie: 
po raz pierwszy spotkali się w Pireu- 
sie, gdzie jeden  z nich żegnał przyja
ciela, a drugi szukał pracy...

Nikos Kazantzakis “Grek Zorba”, 
Biblioteka Bestsellerów 1996
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