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Powstanie on w kwadracie pomiędzy 
ulicami Kotucza a Ściegiennego oraz 
Zebrzydowicką a terenem Szkoły Pod
stawowej nr 10. Koncepcja budowy w 
tym miejscu dużej placówki handlowej 
jest zgodna z planem zagospodarowania 
przestrzennego miasta. Teren, po wypro
wadzeniu stamtąd magazynów i składów 
po byłym PTHW, jest własnością komu
nalną. Istniejące tam dziś hurtownie, skła
dy, a także warsztat w zabudowaniach po 
byłej spółdzielni mleczarskiej będą dzia
łać tylko do czasu przejęcia tego gruntu 
przez nowego inwestora. Zabudowania 
po byłej mleczami leżą w pasie drogo
wym i nie przedstawiają specjalnej war
tości. Tak więc nawet gdyby “Real” nie 
zdołał tych terenów wykupić, plan prze
strzenny, który przewiduje w tym miej
scu usługi handlowe tzw. podstawowe i 
ponadpodstawowe, czyli o większym 
zasięgu niż dla najbliższej okolicy, bę
dzie realizowany.

Aktualnie inwestycja jest na etapie 
uzgadniania decyzji lokalizacyjnych. 
Miasto zobowiązało się do sporządzenia 
dokumentów potrzebnych do wystąpie
nia o zgodę na nabycie terenu do Mini
sterstwa Spraw Wewnętrznych. Przedsta
wiciele “Reala” uzyskali od miasta rów-

c.d. na stronie 2.

“Real” realny
N iem iecka sieć superm arketów  

“Real” jest zainteresowana budową 
domu towarowego w Rybniku.

Zaletą lokalizacji przyszłego domu towarowego jest m.in. bliskość 
układu komunikacyjnego. Zdj.: sol

Apel Rybnickich Służb Komunalnych

Zima “dała popalić”...
A kcja  “zim a ” zaczęła się dla nas na początku  listo

p a d a , a usuwanie j e j  skutków  trwa nadal - pow iedział 
dyrektor R ybnickich  Służb K om unalnych  Janusz  
Piekarczyk.

Tegoroczna zima “dała popalić” wszy
stkim, zaś służbom miejskim szczegól
nie. Zużyto 4-krotnie więcej tzw. mate
riału szorstkiego czyli żużla i piasku. W 
czasie sezonu zimowego 94/95 każda 
posypywana warstwa była na bieżąco 
zamiatana, teraz było to niemożliwe, bo 
natychmiast przymarzała. Dziś nawet 5- 
i 6-krotny przejazd zamiatarki nie jest

w stanie zebrać pozostałego po zimie 
brudu.

Z samego Rynku i przyległych uliczek 
zebrano około 200 m sześć, brudu. 
Wcześniej mogliśmy zaobserwować kil
kakrotne oczyszczanie centrum po opa
dach śniegu i wysiłki ludzi zatrudnio
nych w RSK, by łatwiej było chodzić i 
jeździć.

Ich obecności w mieście trudno było 
nie zauważyć, czy to świątek, piątek czy 
niedziela, warto więc dziś ich wspomóc 
odpowiadając na apel służb miejskich.

Do końca kwietnia zatrudnionych bę
dzie dodatkowo, w ramach prac inter-

c.d. na stronie 2.

Sponsorzy 
pod kosz!

Od 9 do 14 maja br. będą miały w 
Rybniku miejsce M istrzostwa Polski 
Juniorek w Koszykówce Dziewcząt 
w ramach II Ogólnopolskiej Olim
piady Młodzieży. Jedną z imprez to
warzyszących o charakterze sportowo- 
kulturalnym będą miejskie eliminacje, 
a następnie finał śląski turnieju koszy
kówki ulicznej “A didas Streetball 
Challenge Day”. Przew odniczącym  
Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw 
Polski Juniorek w Koszykówce Dziew
cząt został prezydent Józef Makosz.

K om itet w ychodzi z o fertą  do 
ewentualnych sponsorów i darczyń
ców współfinansowania imprez to
warzyszących na zasadach marke
tingowych. Zaprasza również przed
stawicieli malej gastronomii zainte
resowanych obsługą imprez maso
wych. Kontakt z organizatorami: tel. 
230-11, wew. 7712; fax 24-124 /z do
piskiem  K om itet II OOM /, 44-200  
R ybnik, ul. C hrobrego 2 w godz. 
10.00 - 14.00.

Pracownicy RSK nadal usuwają skutki zimy... Zdj.: sol

W Parku Górnika obok kopalni Chwałowice usytuowa
ny jes t drugi co do wielkości na terenie Polski południo
wej głaz narzutowy o obwodzie 6,9 m. Głazy narzutowe są 
objęte ochroną prawną jako pomniki przyrody. Przynaj

mniej raz w roku - z okazji D ł l i t t  Z i c ł ł l i  warto się 
nimi zainteresować. Szczegóły na str. 7.
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EKÛ - Rybnik *96
W Dniu Ziemi, obchodzo

nym tradycyjnie 22 kwietnia, 
w Teatrze Ziemi Rybnickiej 
odbędzie się finał kolejnego 
konkursu “Eko-Rybnik ’96”.

Zorganizowany przez koło rybnickie 
Polskiego Klubu Ekologicznego, Miej
ski Zarząd Szkół i Przedszkoli oraz 
Urząd M iasta konkurs przeznaczony 
jest dla uczniów szkół podstawowych. 
W pierwszym etapie wzięło udział 86 
uczniów, którzy rozwiązywali pisem
ne zadania testowe. Do następnego eta
pu przeszło 33 uczniów, zaś do finału 
siedm ioro: M artyna Polok /SP8/,

Anna Cycuła /SP10/, Jacek Janczu- 
kiewicz /S P 15/, Aneta Piej ko /SP22/, 
Sonia Buchalik/SPl 1/, Marcin Wie
czorek /SP9/ i Angelika Taranowska
/SP9/.

Młodzież odpowiadała m.in. na py
tania o rodzaje odpadów, efekty zanie
czyszczenia powietrza i mechanizm ich 
powstawania, o działanie dioksyn na 
organizm człowieka i inne dotyczące 
problemów ochrony środowiska. Po
niedziałkowy finał wyłoni najlepszych 
znawców problematyki ekologicznej 
wśród uczniów rybnickich szkół pod
stawowych.

Irl

D z iś  w T e a t r z e  Z i e m i  R y b n i c k i e j !

“Skrzypek na dachu”
musical w wykonaniu Teatru Muzy cznego z Łodzi 
19 kwietnia godz. 18.00 cena biletu - 18 zł

Biuro Koncertowe Rybnickiego Centrum Kultury i Muzeum 
zapraszają na koncert

duetu akordeonowego “Acco Duo”
Marek Andrysek i Jerzy Sieczka

Hall Muzeum w Starym Ratuszu, środa 24 kwietnia, godz. 18.00

Hiesieczw
ZA DAMO!

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

Kartki wezmą udział w losowaniu, a

nagrodą będzie D ARM O W Y  B ILET 
M IE SIĘ C Z N Y  K O M U N IK A C JI 
M IE JS K IE J NA T ER EN IE RYBNI
KA NA CZER W IEC  1996 R.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Zarząd Miasta informuje
Zarząd Miasta Rybnika

działając na podstawie art. 36 Ustawy o Systemie Oświaty 
w związku z ar.t. 30 a ust. 2 pkt. 5 Ustawy o Samorządzie Tery torialnym

ogłasza

KONKURS NA STANOWISKA 
DYREKTORÓW  SZKÓŁ:

Podstawowych
1. nr 4
2. nr 5
3. nr 8
4. nr40
5. nr 11
6. nr 15
7. nr 16
8. nr 18
9. nr 23

10. nr 28
11. nr 31
12. nr 34

przy ul. K. Miarki 64 
przy ul. Różańskiego 14 
przy ul. Gliwickiej 105 
przy ul. Grunwaldzkiej 18 
przy ul. Hibnera 25 
przy ul. Rybackiej 76' 
przy ul. Małachowskiego 44 
przy ul. Lompy 6 
przy ul. Sportowej 52 
przy ul. Szewczyka 6 
przy ul.Orzepowickiej 
przy ul. Reymonta 69

Ponadpodstawowych
1. I LO im. Powstańców Śl. 

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

przy ul. Kościuszki 23
3. Zespołu Szkół Technicznych 

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

przy ul. Rymera 24

Do konkursu przystąpić mogą osoby spełniające wymogi określone w Rozporzą
dzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 1996 r. w sprawie wyma
gań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne 
stanowiska kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek opublikowa
nym w Dz. U. N r 20 z 1996 r. poz. 96 /wyciąg poniżej/.

Oferty kandydatów zawierające:
1. Życiorys z opisem pracy pedagogicznej.
2. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe: wykształcenie, odbyte 
kursy, specjalizację zawodową.
3. Oceny pracy z ostatnich 5 lat, którą wystawiają: 
a/ dla nauczycieli - dyrektorzy szkół
b/ dla dyrektorów szkół - organ prowadzący szkołę 
c/ dla pozostałych kandydatów - kierownik zakładu pracy.
4. Zaświadczenie o stanie zdrowia.
5. Koncepcję kierowania pracą szkoły

- należy składać w Miejskim Zarządzie Szkół i Przedszkoli - Rybnik, ul. 3 
Maja 27 /pokój 10/ - w kopertach opisanych imieniem i nazwiskiem oraz nazwą 
szkoły, której oferta dotyczy, w terminie do 30 kwietnia 1996 r.

O terminach konkursów zainteresowani zostaną poinformowani odrębnie.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 31 stycz
nia 1996 r.w sprawie wymagań, jakim  powinny odpowiadać osoby zajmujące sta
nowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach 
szkół i placówek ukazało się w nr 15 “GR”.

W ostatnim numerze przez pomyłkę zamieściliśmy niepełny tekst ogło
szenia o konkursie na stanowiska dyrektorów szkół. Zainteresowanych 
przepraszamy, a całość drukujemy powyżej.

Rejonowy Lekarz Weterynarii w Rybnik
podaje planowany termin 20.04.1996 r. - 10.05.1996 r. ponownego j 

wyłożenia na terenie całego Oddziału Rejonowego 
szczepionki przeciw wściekliźnie u lisów

- celem ograniczenia dalszego wzrostu zachorowań na wściekliznę wśród 
zwierząt wolno żyjących.

W związku z czym należy:
1. Nie podnosić przynęty i nie niszczyć.
2. Psy prowadzić na smyczy i w kagańcu przez okres 3 tygodni.
3. Przypadkowy kontakt ze szczepionką kwalifikuje daną osobę do konsultacji 
lekarskiej.
4. Kontakt zwierząt domowych ze szczepionką, do konsultacji lekarsko-weteryna
ryjnej.

T a / '

Amnestia dla czytelników
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rybniku

Nie pobieramy kar od czytelników przetrzymujących książki
/pobieramy tylko opłatę za wysłane upomnienie/

“Real” realny
c.d. ze strony 1.
nież wyrysy z planu przestrzennego, a 
także podkłady geodezyjne i sytuacyjno- 
wysokościowe pozwalające na sporzą
dzenie koncepcji zagospodarowania.

Według wstępnych założeń jednopo
ziomowy obiekt dysponować będzie halą 
sprzedażną o powierzchni ponad 7 tys. 
m kw. oraz powierzchnią magazynową 
/prawie 2 tys. m kw./, ochronką dla dzie
ci, a także parkingiem na około 500 sa
mochodów. W jego skład wchodziłaby 
również restauracja oraz dodatkowe pa
wilony spożywcze o powierzchni 1 tys. 
m kw. W głównej hali nie przewiduje się 
bowiem sprzedaży artykułów spożyw
czych, ale tylko tzw. przemysłowych. Ge
neralnie jednak będzie można w “Rea
lu” dokonać zakupów kompleksowo. In
westor przewiduje również zagospoda
rowanie terenów zielonych wokół obiek
tu, w tym również istniejącego tam 
"oczka wodnego".

Rozpoczęcie z miastem rozmów o inwe
stycji przedstawiciele “Realu” poprzedzili 
dokładnymi badaniami nasycenia Rybnika, 
szczególnie jego centrum, usługami handlo
wymi. Bardzo pozytywnie ocenili propo
nowaną lokalizację w bezpośredniej blisko
ści układu komunikacyjnego, w ciągu han
dlowym między centrum, a dużym osiedlem 
mieszkaniowym.

Starania miasta, by sprawy formalno - 
prawne zostałyjak najszybciej załatwione, 
mobilizują “Real” do działania. Mówi się 
nawet o rozpoczęciu inwestycji jeszcze w 
tym roku. W.R.

( -------------------------P i ------------------ ĄZaprosili nas:
V________________________________ż
Dyrekcja Szkoły Podstawowej Specjal
nej i Specjalnego Ośrodka - Szkolno- 
Wychowawczego w Rybniku na IV Re
jonowy Przegląd Działalności Arty
stycznej Szkół Specjalnych, który odbę
dzie się w II LO im. H. Sawickiej we 
wtorek 23 kwietnia. Początek godz. 
9.00.

ie * ie
Miejska Biblioteka Publiczna w Ryb
niku na spotkanie z Natalią Piekarską - 
Ponętą, autorką książki “Byłam nie tyl
ko na Mikołowskiej”, w środę 24 kwiet
nia o godz. 17.00.

* * *
Rada Dzielnicy Chwałowice na zebra
nie mieszkańców, które odbędzie się w 
Domu Kultury kop. “Chwałowice” 25
kwietnia o godz. 16.00

* * *
Szkoła Podstawowa nr 1 i KS “Promyk” 
na VIII “Olimpiadę z Sercem”, która 
rozpocznie się w czwartek 25 kwiet
nia o godz. 10.00 w SP1 przy ul. Chro
brego

Nowa karetka
Zgodnie z obietnicą Fundacja Ochrony 

Zdrowia i Pomocy Społecznej kop. “Chwa
łowice” kupiła i przekazała do użytkowa
nia dla potrzeb pracowników kopalni nową 
karetkę. Sanitarka - polonez wyposażona 
jest we wszystkie urządzenia odpowiadają
ce standardowi profesjonalnego ambulan
su.

Dyrekcja kopalni sfinansowała natomiast 
zakup radiostacji potrzebnej do dobrego 
porozumiewania się z załogą karetki. Rów
nież koszty związane z utrzymaniem sani
tarki pokrywane będą przez kopalnię.

Fundacja już teraz zapowiada następne 
inwestycje. Na koniec roku planowany jest 
zakup profesjonalnego aparatu rentgenow
skiego wartości 198 tys. zł. /a/

Przedszkoli jest 41!
Zgodnie z przysłow iem  “od przy

bytku głow a nie b o li” w artyku le  
“GR” nr 15 przesadziliśm y trochę z 
liczbą przedszkoli w naszym mieście. 
Funkcjonuje ich w Rybniku 41 oraz 
przedszkole specjalne. Zainteresow a
nych przepraszam y.

Przed paroma tygodniami w kil
ku rybnickich szkołach, m. in. I 
LO i “Urszulankach” przeprowa
dzono eksperymentalny egzamin 
pod nazwą “Matura 2000”.

Zarówno nauczyciele jak i uczniowie 
mieli niewiele czasu do przygotowań, 
gdyż propozycję przystąpienia do ekspe
rymentu otrzymali dopiero w styczniu 
/I LO/. W szyscy oczekiwali dużych 
zmian, tymczasem egzamin szczególnych 
nowości nie wniósł. Najwięcej nowości 
pojawiło się w matematyce. Egzamin 
odbywał się dwuetapowo. Pierwszego 
dnia uczniowie rozwiązywali tradycyjnie 
pięć zadań, natomiast drugiego musieli 
podać odpowiedzi na 20 testowych py
tań w czasie zaledwie trzech godzin. I 
chociaż zadania nie były trudne, zarów
no nauczyciele jak i uczniowie zgodnie 
twierdzili, że na ten egzamin przeznaczo
no zbyt mało czasu.

Pozytywnie ocenione zostały przygo
towane tematy z historii. Zwłaszcza je 
den z nich - pytania opracowane do te
kstów źródłowych - przypadł w ielu 
uczniom do gustu. W przypadku pozo
stałych przedmiotów zarówno forma py
tań, jak i ich treść nie była szczególną 
nowością. Wiele dyskusji wprowadziła 
natomiast ocena prac. Wszystkie ocenia
ne były anonimowo, często przez nau
czycieli nie uczących w danej klasie. 
Oprócz tego ujednolicono oceny, wyty
czając dokładne kryteria przy poszczę-

NIE
ŚMIEĆMY!

Najprostszy nie wymagający wielkich 
nakładów sposób dbania o naszą Mat
kę - Ziemię, to ograniczenie “produk
cji” śmieci.

Nie żyjemy na bezludnej wyspie, wy
rzucane przez nas śmieci to najbardziej 
widoczny przykład degradacji środowi
ska. Niektórzy uważają, że skoro płacą 
podatki, to m ogą pozwolić sobie na 
śmiecenie, bo z ich podatków powinny 
być opłacane prace porządkowe. Jest to 
pogląd dyskusyjny, zważywszy, że na
wet w bardzo bogatych krajach służby 
porządkowe nie są w stanie wszędzie 
dotrzeć. Poza tym wyrobienie w nas 
samych pewnych nawyków porządko
wych daje nam osobiste korzyści, bo 
ułatwia codzienne życie. Spotykamy się 
także z takimi przekonaniami, że o po
rządek należy dbać tylko we własnym 
mieszkaniu. Wtedy wzorowy porządek 
posiada ściśle ograniczony zakres, na 
przykład do wycieraczki przy drzwiach 
w ejściow ych do m ieszkania. Dalej 
może być brud, nieład, i to nam nie prze
szkadza, nie razi. Dość to szczególny 
rodzaj wrażliwości na ład i porządek, 
niestety dość powszechny, zwłaszcza w 
dużych blokach.

Zima “dała 
popalić”...

c.d. ze strony 1.

wencyjnych i robót publicznych 10 
osób, zaś na okres półroczny ponad 30. 
Na zatrudnienie w RSK większej gru
py ludzi brak jest warunków socjalnych 
i środków finansowych. A przy niewiel
kim zmechanizowaniu robót porządko
wych, rola ludzi jest nadal nieocenio
na.

R ybnick ie Służby K om unalne  
zwracają się z apelem do gospodarzy 
posesji - domów, kamienic, domków  
jednorodzinnych, placówek i instytu
cji o pomoc, a więc o zrzucenie zale
gającego chodniki brudu na ulicę, 
skąd łatwiej będzie go można zebrać 
mechanicznie.

Matura
2000

gólnych tematach, przedmiotach. Okre
ślono dokładnie wymagańia, które nale
żało spełnić przy poszczególnych oce
nach.
- Dało to naprawdę jednolity system oce
ny. Można powiedzieć, że trzymając się 
tych wytycznych każdy nauczyciel, rów
nież spoza szkoły, teoretycznie powinien 
ocenić danąpracępodobnie - powiedzia
ła Janina Wystub, dyrektorka I LO. - 
Przy tej okazji okazało się, że nauczycie
le oceniają niezwykle trafnie. Prace były 
kodowane, a niewielu uczniów zostało 
zaskoczonych oceną. W większości przy
padków stopień był odbiciem wiedzy jaką  
poszczególne osoby zdobyły przez te czte
ry lata. Dodatkową oceną objęci zostali 
uczniowie piszący wypracowania z  języ
ka polskiego. Prace tych, którzy otrzy
m ali ocenę niedostateczną, mierną, a 
także i celującą oceniane zostały dodat
kowo przez drugiego pedagoga.

Eksperyment został dobrze przyjęty. 
Przede wszystkim mamy świadomość, że 
tu na dole, poprzez nasze ankiety i opi
nie możemy w ja kiś sposób wpłynąć na 
decyzję "góry” - powiedziałaJ. Wystub.

/a/

A śmieci otaczają nas zewsząd. Wi
dzimy je  na klatkach schodowych, na 
ulicy, przy garażach, na trawnikach, w 
miniogródkach pod blokami, wszędzie. 
A skąd się one biorą? Otóż my sami 
zamiast wrzucić je  do kosza, rzucamy 
gdzie popadnie. Wynosimy odpadki na 
balkon, by wyrzucić je  do miniogród- 
ków pod blokiem, choć ogródki te czę
sto są jedynymi oazami zieleni w bli
skim otoczeniu bloków, a kwitnące w 
nich kwiaty cieszą oczy wielu przecho
dniów. Czy naprawdę bliżej nam do 
wyjścia na balkon niż do kubła na śmie
ci, obecnego przecież w każdym domu? 
Przy garażach sąsiad sąsiadowi podrzu
ca swoje śmieci, zamiast zanieść je parę 
metrów dalej do pojemnika. Właściciel 
jednej posesji “podsuwa” pod nos swo
je  odpady drugiemu właścicielowi, by
leby tylko znalazły się dalej od niego. 
Dlaczego nie pamiętamy wtedy, że wy
rzucając śmieci byle gdzie, szpecimy 
otoczenie, niszczymy rosnącą w tym 
miejscu trawę czy krzewy, a także ni
szczymy środowisko przez zatruwanie 
gleby wieloma toksycznymi odpadami.

Ten problem jesteśmy w stanie roz
wiązać sami. Nie brakuje przecież po
jemników na śmieci, a dojście do nich 
nie jest aż tak uciążliwe, aby mogło być 
powodem podrzucania śmieci innymi 
osobom. Czyste środowisko to nasze 
wspólne dobro, o które musimy wspól
nie dbać! Wanda Świeża

Park maszynowy RSK wzbogacił się 
ostatnio o dwa samochody star z pia
skarkami i pługami a pojazdy już zo
stały zaangażowane do usuwania skut
ków zimy w mieście. Służby dysponują 
ponadto dwoma tzw. “broadwayami” 
czyli szwedzkimi maszynami czyszczą
cymi i wrzucającymi nieczystości prze
nośnikiem na samochód. Sprowadzone 
i doprowadzone do stanu używalności 
przed kilku laty francuskie zamiatarki 
“Concorde” nadal sprawują się na na
szych ulicach dzielnie, podobnie jak 
mała zamiatarka “mini” i nieco więk
szy “Broadsone”.

Oczywiście ilość sprzętu nie jest wy
starczająca, ale też i środki na zakup 
dodatkowego już  na ten rok zostały 
wyczerpane. Niewiele też będzie moż
na wydać na zakup materiałów - asfal
tu, materiałów pędnych, smarów, czę
ści zamiennych. Kosztow na to była 
zima. Irl

Ekologia i my

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Dzień Alergii w RybnikuW sobotę 13 kwietnia br. Ryb
nicki Oddział Polskiego Towa
rzystwa Zwalczania Chorób 
Alergicznych zorganizował w 
Miejskiej Bibliotece Publicznej w 
Rybniku na ulicy Szafranka ko
lejny “Dzień Alergii”. Obok cy
klu wykładów wygłoszonych 
przez zaproszonych gości z Rab
ki, Krakowa, Bielska - Białej i 
Rybnika w hallu biblioteki na 
specjalnych stoiskach swe pro
dukty prezentowało kilka firm 
farmaceutycznych.

Na “Dzień Alergii” wybrałam się z 
ciekawości i z chęci poszerzenia swej 
wiedzy o chorobach alergicznych. Gdy 
przed rokiem  dow iedziałam  się, że 
przyczyną długotrwałego suchego ka

szlu i często nawracających infekcji u 
mojego sześcioletniego syna jest aler
gia, stanęłam jak wielu rodziców, wo
bec wielkiej nieznanej. Bardzo żałuję, 
że nie ma jeszcze u nas, wzorem państw 
zachodnich, stowarzyszeń rodziców 
dzieci alergicznych, bo pomogłoby to 
z pewnością propagować wiedzę o tak 
bardzo rozpowszechnionej i u nas cho
robie. Przyjmuje się, że 10 proc. po
pulacji w USA, Europie i Azji to aler
gicy, cierpiący z powodu różnych do
legliwości. Nieoficjalnie mówi się, że 
na Śląsku co czwarty mieszkaniec 
jest dotknięty jakąś formą alergii.

Choroba jest zazwyczaj wyrazem nie
prawidłowej wrażliwości organizmu na 
takie czynniki jak: pyłki roślin, zaro
dniki grzybów, roztocza kurzu domo
wego, pióra, sierść zwierząt, pyły prze
mysłowe, różne pokarmy - jak  mleko,

jajka, owoce, a także pasożyty, owady, 
bakterie czy związki chemiczne. N a 
skutek niewiedzy rodziców i rutyno
wych zaledwie badań lekarskich, aler
gie są często nie rozpoznawane, a dzie
ci niepotrzebnie faszerowane antybio
tykami. Dlatego tak bardzo ważne jest 
propagowanie wiedzy o alergiach, cze
mu służą podobne do rybnickiej impre
zy spotkania. Wykłady skierowane były 
głównie do lekarzy i to oni w większo
ści wypełnili salę konferencyjnąbiblio- 
teki. Pomimo fachowego słownictwa i 
medycznych szczegółów ilustrowanych

przezroczami, wykłady zawierały spo
ro podstawowej wiedzy o przyczynach, 
przebiegu, skutkach i leczeniu alergii, 
którą to wiedzę powinni posiąść wszy
scy, a zwłaszcza rodzice, którzy są czę
sto pierwszymi lekarzami swych dzie
ci. Lekarz w przychodni nie zawsze ma 
czas by przyjrzeć się dziecku czy prze
prowadzić szczegółowy wywiad. A to 
właśnie obserwacja, obok testów, jest 
podstawowym sposobem zdiagnozo- 
wania alergii.

W swojej prelekcji dr Mieczysław  
Kossek z Instytutu Gruźlicy i Chorób 
Płuc w Rabce zwrócił uwagę, że takie 
objaw y w zachow aniu  dziecka jak  
nadruchliwość, pocierania nosa, tiki 
twarzy, podkrążone oczy, bruzda aler
g iczna na nosie, a także kichanie i 
przedłużający się katar, to przykładowo 
symptomy alergicznego nieżytu nosa.

Prelegent zauważył także, że choroby 
alergiczne górnych dróg oddechowych 
przebiegają znacznie ostrzej w środowi
sku zanieczyszczonym , bowiem po
wierzchnia pyłków roślin jest porowata i 
osiadająna niej w przypadku naszego ślą
skiego powietrza chyba wszystkie meta
le z tablicy Mendelejewa.

Z kolei dermatolog Dorota Sobel 
zwróciła uwagę na problem wyboru za
wodu przez osoby alergiczne. Ponieważ 
alergia jest chorobą nieuleczalną, prze
biegającą z nawrotami, rodzice powinni 
odpowiednio pokierować karierą zawo
dową swych dzieci, by dolegliwość nie 
kolidowała z charakterem pracy. Warto 
jeszcze wspomnieć wykład dr Zygmun
ta Nowackiego z Polskiego Stowarzy
szenia Pomocy Dzieciom Chorym na 
Astmę i Alergię z Krakowa. Mówił on o 
problemie uczulenia dzieci na białko mle
ka krowiego, które może rozpocząć się 
już w łonie matki bądź w pierwszych 
dniach po porodzie, kiedy dziecko do
karmiane jest sztucznie. Dr Nowacki 
stwierdził również, że alergia jakby “kro
czy przez życie” z dzieckiem. Może za
nikać i potęgować się, może doprowa
dzać do bardzo silnych stanów chorobo
wych np. astmy oskrzelowej.

Na sobotnim spotkaniu podkreślono 
wyraźnie, że choroby alergiczne stają się 
problemem społecznym, bowiem chore 
dziecko nie może aktywnie żyć pośród 
grupy rówieśniczej, a jego rodzice mu
szą dzielić pracę zawodowąz opiekąnad 
chorym. Uciążliwość tej choroby powo
duje dyskomfort psychiczny chorego i 
jego rodziny. Bezsilni rodzice często za- 
tykająuszy słysząc natarczywy alergicz
ny kaszel swego dziecka. Z chorobą tą 
jednak da się żyć. Trzebajątylko dobrze 
zdiagnozować i zastosować odpowiednie 
leczenie. I właśnie' sobotnie spotkanie 
przyczyniło się do lepszego poznania taj
ników chorób alergicznych. Szkoda, że 
wiele rodzin dotkniętych tym problemem 
nie wzięło w nim udziału. Być może na
leżałoby organizować je  częściej, zapra
szając członków rodzin chorych osób. 
Można by do nich dotrzeć przez adresy 
chorych z poradni alergologicznych. Ja 
jednak jestem  zadowolona, że wzięłam 
udział w tym spotkaniu, choć odnio
słam wrażenie, że było ono zorganizo
wane wyłącznie dla lekarzy.

M ałgorzata Szołtysek

Osoby uczulone np. na sierść zwierząt muszą niejednokrotnie poiegać się ze 
swoimi ulubieńcami. Jest to jednak i tak sytuacja bardzo komfortowa, w po
równaniu z sytuacją dzieci uczulonych na wszechobecne roztocza kurzu do
mowego czy bakterie. Pozostaje jedynie długie leczenie

Samopomoc diabetyków
Na tradycyjnym "święconym" spotkali się członkowie 

i sympatycy rybnickiego oddziału Górnośląskiego Sto
warzyszenia Chorych na Cukrzycę.

W organizacji pomógł proboszcz pa
rafii Królowej Apostołów ks. Rufin Hal
szka, który udostępnił salkę, jak również 
poświęcił przyniesione pokarmy.

Oddział Stowarzyszenia istnieje w 
Rybniku od 1992 roku i skupia 92 człon
ków. To niewiele jak na tak duży teren, 
gdyż szacuje się, że w mieście jest kilka 
tysięcy cukrzyków. - Wszystkim służymy 
radą i pomocą. Doradzamy do jakich  
specjalistów warto się udać, gdzie moż
na taniej kupić niektóre leki, na co przy
sługują zniżki. Ludzie tego nie wiedzą - 
powiedział prezes miejscowego zarządu 
Zenon Żach.

szkolenia prowadzone przez specjalistów 
w danej dziedzinie. Chociaż niewielki, 
oddział ma wiele sukcesów na swoim 
koncie. Cała działalność finansowana jest 
ze składek dobrowolnych wpłat sponso
rów. Tych ostatnich, niestety, brakuje.

Rzadko też przychodzą do stowarzysze
nia nowi członkowie, ludzie młodzi. - 
Niektórzy m yślą tylko o sw ojej chorobie, 
nie starając się wyjść na zewnątrz. Ro
dzice dzieci - diabetyków często ukrywa
ją  chorobę przed wszystkimi. A my na
prawdę w niektórych przypadkach potra
fim y być pom ocni - twierdzi Z. Żach.

Rybnicki oddział stow arzyszenia 
chciałby swoją działalnością zaintereso
wać lekarzy i odpowiedzialnych za spra
wy opieki medycznej przedstawicieli 
władz samorządowych. Jak dotąd nie 
bardzo się to udaje... /a/

Stowarzyszenie udziela też informacji 
o chorobie rodzinom cukrzyków i wszy
stkim zainteresowanym. Dzięki solidar
ności z innymi tego typu organizacjami 
członkowie stowarzyszenia mogą stać się 
silnym lobby. M.in. dzięki ich naciskom 
opłata za niezbędne diabetykom paski do 
badania poziomu glukozy została po 
podwyżce przywrócona do ceny zryczał
towanej. Dwa, trzy razy w roku członko
wie stowarzyszenia wysyłani są też na

Na ostatnim spotkaniu rybnickich diabetyków był obecny dyrektor Wojewódz
kiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Organizacji Ryszard Kufel (po prawej).

Zdj.: sol

Międzynarodowe kontakty rybnickiej młodzieży

Uczniowie I
W dniach od 21 do 26 marca br. 36 

uczniów z klas trzecich I LO w Ryb
niku im. Powstańców Śląskich wyje
chało na swoją niepowtarzalną klaso
wą wycieczkę do Anglii.

Ich podróż przypadła na wyjątkowy 
okres: Królowa Elżbieta II była wtedy w 
Polsce i dlatego nie mogliśmy je j odwie
dzić - żartowali - zaś w angielskich Mc 
Dona/dsach nie było big maców, co nas

Podczas wycieczki zwiedzono również dom Sherlocka Holmesa przy Baker 
Street. Na zdjęciu w towarzystwie angielskiego policjanta “bobby” stoją od 
prawej: Joasia, Ola, Ewa i Joanna

Organizatorką tego wyjazdu była nau
czycielka języka angielskiego Grażyna 
Kuska. Licealiści przypłynęli do Anglii 
promem z Calais,, zwiedzili Dover, Can- 
tenbury i oczywiście Londyn. Uczniowie 
w Londynie zatrzymali się w hotelu po
łożonym prawie w centrum miasta, skąd 
mogli się przypatrywać codziennemu 
życiu londyńczyków. Po powrocie część 
uczniów oceniła wyspiarzy bardzo suro
wo: ...są dumni, czują się chyba naro
dem wybranym, wszystko je s t u nich inne, 
ja k  ten lewostronny ruch na drogach. 
Rybnickim licealistom bardzo podobały 
się muzea, budowle Londynu i sklepy.

bardzo zdziwiło. Dopiero po powrocie 
dowiedzieliśmy się, że w Anglii odkryto 
chorobę wściekłych krów i z barów wy
cofano wolowe mięso.

Wycieczkę uznano za wyjątkowo uda
ną i uczniowie ze swoją anglistką i wy
chowawczynią Grażyną Kuśką planują 
już kolejny wyjazd. Może tym razem za 
ocean, do USA, skoro organizatorka ma 
takie możliwości załatwiania wyjazdów 
na uczniowską kieszeń. Bo trzeba pod
kreślić, że cały koszt sześciodniowej 
wycieczki z autokarem, promem, hote
lem, przewodnikiem, zwiedzaniem... 
wyniósł zaledwie 520 złotych.

r a n r j i z w v

Na przełom ie m aja i czerw ca  
ubiegłego roku grupa m łodzieży z 
IV LO w Rybniku - Chwałowicach  
odw iedziła lotaryńskie miasto N a
ncy we F rancji, gdzie naw iązało  
kontakty z tam tejszym  Liceum św. 
Leona IX.

Pięciodniow ą wizytę zakończono 
wielkim przyjęciem w “salonach IV 
LO” czyli w specjalnie przygotowanej 
sali gimnastycznej. Pośród wielu wra
żeń goście z Nancy wywieźli z Rybni
ka i te związane z aurą. Śnieg bowiem 
o tej porze roku jest we Francji zjawi-

Francuska młodzież z Nancy pośród swoich gospodarzy przed budynkiem IV  
LO w Rybniku - Chwałowicach

Teraz przyszedł czas na rewizytę 
Francuzów. Przebywali oni w Rybni
ku w dniach od 10 do 14 kwietnia. 
Goście z Nancy mieszkali w domach 
rybnickich licealistów. Czas spędzony 
podczas tej podróży wykorzystano co 
do godziny. Francuzi, oprócz zwiedze
nia Rybnika i spotkania z prezydentem 
Józefem Makoszem, pojechali do Kra
kowa, Wieliczki, Bukowiny Tatrzań
skiej, Zakopanego, W adowic, Oświę
cimia i do Pszczyny. Szefem organi
zującym pobyt Francuzów w Rybniku 
był romanista z IV LO Adam Nowak.

skiem niespotykanym...
Jak już informowaliśmy w ub. nume

rze “GR”, również II LO gościło gru
pę Francuzów z miasta Saint-Vallier, 
którego kontakty z Rybnikiem trwają 
już wiele lat. W skład delegacji wcho
dzili przedstaw iciele w ładz miasta, 
młodzież, jej opiekunowie oraz osoby, 
którym nasz kraj jest szczególnie bli
ski z racji polskich przodków.

T ekst i zdj.: 
SZOŁ
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Alleluja na Nowinach
Rybnickie świątynie wielokrotnie /  

powodzeniem pełniły w ostatnich kil
ku latach rolę sal koncertowych, że 
przypomnimy najciekaw sze artystycz
nie wydarzenia jakimi były na pewno 
wykonanie oratorium "Mesjasz" Haen- 
dla w kościeleoo. misjonarze. Wielkiej 
Mszy h-moll Bacha w bazylice św. An
toniego. a także koncerty kolęd czy

westępy chórów w wielu innych kościo
łach.

( )statnio. w poswiatecznym tygodniu, 
w kościele pod w ezw >w . Jadwigi Ślą
skiej na Nowinach w nietypowej roli 
wykonawców pieśni pasyjnych i wiel
kanocnych zaprezentowały się kilku
dziesięcioosobowy chór i orkiestra ze
społu "Śląsk”.

Artyści wystąpili pod batuta, jego za
łożyciela i długoletniego dyrektora 
pruł. Stanisława Hady ny oraz Józefa 
klimanka.

Program koncertu zbudowany był z 
dwu części: w pierwszej, refleksyjnej, 
usłyszeliśmy pieśni pasyjne autorstwa 
A. Hadyny oraz kompozycje W. A. 
Mozarta, w drugiej, radosnej - pieśni 
Zmartwychwstania Pańskiego. Między 
pieśni, w tym kompozycje wyraźnie - 
jak na zespól "'Śląsk” przystało - naw jaz
zujące w warstwie muzycznej i słownej 
do folkloru, wpleciono poetyckie stro
fy Kazimierza Szemiotha.

Koncert, który oklaskiwało kilkaset 
zgromadzonych w kościele osób zakoń
czyło słynne haendlowskie "Alleluja" 
powtórzone na wyraźne życzenie pu
bliczności dw ukrotnie. Występ byI dla 
słuchaczy niewątpliwie dużym przeży
ciem artystycznym, ale i duchowym, 
przedłużającym radosny nastrój towa
rzyszący świętom Wielkiej Nocy.

(¡ości powita!, a po koncercie złożył 
im podziękowania gospodarz świątyni 
ks. Henryk Jośko. podkreślając, że to 
budujące artystyczne wydarzenie było 
możliwe dzięki miastu, które koncert 
sponsorowało.Chórem i orkiestrą zespołu "Śląsk " dyryguje prof. Stanisław Hadyna.

Zdj.: sol

Korespondencja własna z Paryża

PARYSKIE POLONICA
“Król lasu ”

-  bajka ekologiczna
Zaraz po przejeździć trafiłam tam na 

Salon Książki - 35 tys. m kw. 1200 
wydawców z 24 krajów. Obok była 
Musicora - Salon Muzyki Klasycznej. 
Potem kolejno miały miejsce: Salon 
Kabrioletów i Światowy Salon Body 
fitness. Wypoczynku w Plenerze i Za
bawek. III - Fi 06 i wielki Salon Tury
styki. Nie zabrakło nawet Erotiki - Sa
lonu CD- ROM-ów. compact disców i 
filmów "X” wideo nieletni nie mieli 
ustępu . Obecnie przy Port de Versail
les odbywa.się Salon Miniaturek i Mo
deli Dla dużych i małych, którzy z za
chwytem patrzą na pędzące samocho
dziki. rakiety i pływające po miniaturo
wej zatoce okręty. Jest nawet sztuczny 
wiatr. Za kilka dni zas otwiera swe 
podwoje Salon Pieszych Wędrówek i 
Sportów w Naturze, a później najsłyn
niejszy: salon "wielodyscyplinarny" 
czyli doroczne Targi Paryskie. Jednym 
słowem nic. tylko bywać na Salonach. 
Przeznaczyć na taka wizytę trzeba cały 
dzień i wziąć koniecznie wygodne buty. 
Salony są dla wszystkich, każdy znaj
dzie tu coś dla siebie. Natomiast dla 
smakoszy jest sztuka De Hugo bon 
I lofmannsthala "Trudny człowiek" gra
na w paryskim teatrze La Colline. A pi
szę o niej dlatego, że główną rolę gra 
Andrzej Seweryn, którym zachwycają 
się w szyscy krytycy. C ytuję: "zdaje się 
on nieustannie rozsiewać wokół siebie 
lekcje aktorskiego rzemiosła. Czyni to 
ze skromną elegancją największych ak
torów Liberation . Drugim "naszym" 
człowiekiem oklaskiwanym w kwietniu

na scenie paryskiej jest Anna Prucnal. 
W Polsce daw no już z niej wyjechała 
by-la aktorka, tu jest piosenkarką i ma 
sw oją w ierna publiczność.

I tymi miłymi dla nas polonikami że
gnam się z czytelnikami... Do następ
nego spotkania na lamach (i.R.

K.P.

"Król lasu " - to tytuł przedstawie
nia teatralnego, które dziś tj. w piątek 
19 kwietnia o godz. 9.00 wystawia 
Dom Kultury w Boguszówieach. Wy
konawcami są aktorzy scen warszaw 
skich. a bajka o treści ekologicznej tra
fiła na boguszowicka scenę przed ob
chodzonym w poniedziałek 22 kw iet
nia Dniem Ziemi. /r

M o d n y  mode larz
W sali wystawowej Miejskiej Biblio

teki Publicznej prezentowane są rożne
go typu modele wykonane przez mode
larz) m.m. z Młodzieżowego Domu 
Kultury.

W gablotach ustawione został) za
równo plastikowe samolot) sklejone w 
skali l:~2. helikopter), czołgi i wozy 
bojowe.

Oprócz nich obejrzeć też można róż-

Preeyzyjnie wykonany kartonowy model parowca "Mark Twain". 
_ __ __ ___ __ ___ __ __ ___ __ ___ _  Zdj. : sol

Kartka świąteczna
11 kwietnia w Domu Kultury w Bo

guszow icach od by ło się w ręczenie na
gród w zakończonym konkursie pla
stycznym pod hasłem "Kartka świą
teczna ".

Konkurs ogłoszony jeszcze przed 
świętami adresow any był przede wszy
stkim do dzieci w wieku przedszkol
nym. Nadesłano około 40 prac wyko
nali) cli w rozmaitych technikach, a jury. 
w którym zasiedli m m państwo Rako- 
w ic brało przede wszystkim pod uw agę 
szczerość i bezpośredniość dziecięcej 
wypow iedzi artystycznej. Po końcowej 
ocenie nagrodami książkowymi wyróż
niono IX dzieci z trzech przedszkoli:

- z przedszkola nr I 5
Tomasza Wiśniewskiego. Krzysztofa 
Garbacza. Dorotę Matuszczy k. Jaku
ba Śmicchowskicgo. Oskara Mucy. 
Marcina Golinię. Kamila Szymojdę. 
P iot ra Michalskiego.  Mateusza 
l rbańca.  Kamila Sztuczkę. Darię 
Widerę
- z przedszkola nr 19
Klaudię Świderską.  Monikę Jani.  
Macieja Kaźróda
- z przedszkola nr 39
Przemysława Machowskiego. Olgę 
Nawadzi.  Rafała Nastulę. J akuba 
Rydzewskiego. /a/

ne modele kartonowe - czołgi, samolo
ty. ale też niezwykle precyzyjnie wyko
nane lodzie, ni.m. okręt wojenny Bi
smarck. lodzie w ojenne rzymską, fenie- 
ką. czy samochód wyścigowy porsche.

Szczególne zainteresowanie budzi 
pięknie wykonany parowiec kołowe 
Mark Twain. ale też makiety ruchome 
z tworzyw sztucznych - samoloty i stat
ki o samodzielnym napędzie.

Przy okazji wystawy okazało się. że 
sklejanie samolotów czy statków to 
atrakcja nie tylko dla dzieci. Prace pre
zentowane w bibliotece skonstruowane 
został)' przez hobbystów w wieku od I I 
do 60 lat. a prace nad niektórymi mo
delami trwale naw et 3 lata. /a/

M iss
Przygotowanie i próby do 

w y b o r ó w n a j p iękni c j s z ej 
uczennicy V LO trwały już 
od listopada ubiegłego roku, 
a do elim inacji zgłosiły sic 
początkowo 34 panny.

O sta te c z n ie  na M ale j S c e n ie  
R y b n ick ie j sw o ją  u rodę  i in te li
g en c ję  zap rezen tow  a ło  w uh. p ią-

tek 10 p re tenden tek  do ty tu łu  M iss 
S z k o l) .  K ilk u g o d z in n e  k o n k u rs  
o b e jm o w ał dw ie  w y p o w ied z i ust-

V LO
ne - p rz e d s ta w ie n ie  s ieb ie  i o d p o 
w ie d z i na w y lo so w a n e  p y ta n ie  
o raz  cztery p rezen tac ję  k o le jn o  w 
s tro jach  d ż in so w y m , sp o rto w y m , 
h is to ry c z n y m  i w ie c z o ro w y m . 
D użą  p o m y s ło w o ś c ią  w y kaza ły  
s ię  d z iew czy n y  z w ła sz c z a  przy 
d o b o r z e  s t ro ju  h is to r y c z n e g o ,  
chociaż  w w iększości p rzepadków  

w ierne  b y le  o s ta t
n iej faz ie  baroku .

K o le jn e  wy j
śc ia  k a n d y d a te k  
p rz e p la ta n e  by ły 
w y stępam i ze sp o 
łów tan ec zn y ch  i 
kabare tu . U czn io 
w ie z V LO p o d 
p a tru jąc  p ro g ram  
telew  izy jny  z d o 
łali n aw et sp a ro 
d io w a ć  w y s tęp y  
d z ie c i w p ro g ra 
m ie  " O d  p r z e d 
szko la  do  ( )po la".

B io r ą c  p o d  
u w a g ę  o c e n y  z 
p o s z c z e g ó ln y c h  
p r e z e n ta c j i  jury 
postanow iło  przy 
z n a ć  ty tu ł  M iss  
S zko le  K a ta rzy 
n ie  k u r d / i e l  z 
klasy 111c. Pierw 
szą wicemiss zosta
ła W anda /m i l a  z 
I a. druga w icemiss 
oraz miss publicz

ności A leksandra W oźnica z I d. zaś 
m iss foto Beata W róbel z II f 
lal

lytul Miss Szkoły przyznano Katarzynie Kurdziel.
Zdj.: sol

Kina Estrada
"APOLLO"

19 kwietnia. 15.30 - "BABI:. ŚWIN
KA /  KLASA" austral. : 19 kwiet
nia. 1 ~. 15: 2(1 -21 kw ietnia. I 5.00 - 
"POWER RAN(iI RS" I SA : 19 
kwietnia. 19.00; 21) - 21 kwietnia. 
r . 0 0  - "W ALIA / N I  SERCE"
I SA : 20 - 21 kwietnia. 20.15: 22 - 
25 kwietnia.  20.00 - "NIXON"
I SA : 22 - 25 kw ietnia. 16.30. I S. I 5 
- "SŁODKO GORZKI" poi. 

"P R E M I E R O W E ” przy TZR
2 0 -  21 kwietnia.  17.00. 19.00-"CO 
SIL WYDARZYŁO W MADISON 
COCNTY" I SA . cena 5.00 zl

"ZEF IR "  - Boguszow ice
2 1 -  25 kwietnia,  17.00. 19.00 - 
"TATO" poi.

Tea t r  Ziemi Rybnickiej  
22 kwietnia.  10.00. Final konkur
su "Fko Rybnik 96". organizato
rze : Polski Klub E ko log iczne .  
L rząd Miasta - Wydział Ochrony 
Środowiska. Miejski Zarząd Szkól 
i Prz Cii szkoli

Wystawy

Teatr
Teatr  Ziemi Rybnickiej 

19 kwietnia. I 1.00 - "PINOKIO" - 
bajka muzyczna u wykonaniu Tea
tru Muzycznego z Lodzi. .cena 6.00 
zl
19 kwietnia. IX.00 - "SKRZYPEK 
NA DACHU" - musical w wykona
niu Tea tru  Muzycznego z Lodzi,
cena IX.00 zl

' Koncerty
Klub "Energetyka"

20 kwietnia, 17.00 - Koncert muzy
ki popularnej śpiew, skrzypce, for
tepian

Galer ia  I /  R:
Twórczość plastyczna Ludwika,  
Agnieszki i Weroniki  Iloleszów 

(> a I e r i a MBP:
Wystawa modeli samolotów pra
cowni modelarskiej przy Młodzie
żowym Domu Kultury

Muzeum - Stary Ratusz:  
wystawy stale: "RYBNIK - MOJE 
MIASTO" oraz. "CECHY RZEMIE
ŚLNICZE W MIASTACH (¡OR
NEGO ŚI ĄSKA". czynne z wyj. 
poniedziałków od 10.00 do 14.00. 
w środy od 10.00 do IX.00. wstęp 
2.00 zl ulg. 1.00 zl

Dyskoteki
v----------------------------- -----------y

Mała Scena Rybnicka 
oraz Kino "Apol lo",  sobota. 20 
kwietnia, od 20.00 do 2.00 

Mała Scena Rybnicka.  
Wieczorki taneczne dla samotnych, 
niedziela. 21 kw ietnia, od 17.00 do 
2 3.00

A-w/

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825
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Abecadło
Rzeczy

Śląskich
_̂________________________ >

Śląską kultura w opracow aniach  
polskich to do dzisiaj teren praw ie 
całkow icie przez naukow ców  n ie
tknięty. dziew iczy. N ie m am y np. 
takich dziel jak 36-tom ow e dzieło  
źródłow e "C oi/c,\ c/ip/om citicus S i- 
Icsutc "opracow any i w ydaw any w e 
Wrocław iu w latach 1N56 - 1036 a 
więc w czasach, kiedy Śląsk n a le 
żał do N iem iec . To u b ó stw o  nie 
pow inno jednak dziw ić. Polska na
uka zw yczajn ie  nie m iała czasu za
jąć się ś ląsk im i p ro b lem am i. Od 
połączenia się z M acierzą do m o
mentu w ybuchu II w ojny św iatow ej 
m inęło zaledw ie k ilkanaście  lat. Po 
w ojnie nauka nasza nie m iała d o 
brych w arunków  do przeprow adza
nia n iezależnych  i kom pleksow ych 
badati. Jeżeli w tych czasach na l 'ni- 
w ersytccie Ś ląskim  w Katow icach 
czy w W yższej Szkole P edagog icz
nej w O polu Śląsk pojaw iał się jako 
obiekt badań, w ynikało  to bardziej 
z pasji naukow có w . niż chęci w ładz 
kształtu jących "po litykę  naukow ą" 
w PR L. T eraz , k ied y  n au k o w e) ' 
odzyskali p e łn ą  w o lność  w yboru  
kierunku badań, pojaw ił się ko le j
ny problem  - brak środków  finan
sow ych. I ta sytuacja znów . oby ty l
ko na kilka lat. pow strzym ała  roz-

giym na jo, ie fort brakuje czasu. \ i y  
dziwota, nom szkolorzom koniec roku 
depce nom polek u po piętach i z nau
kom trza sic pierzynym gibać. Starsi 
dz.ieprym som zafuczani i supiom >»• 
tyj gonitwie za czasym, choć pokupo- 
wali auta, żeby niy nadbyć. Po robo
cie każdy wparzy do dom, niy wiy cze
go sie najprzód imać a zanim spamiur- 
kitje, pitnie dwunasto.

i nos u- dama medytowali, czamu 
tak jest. Przecu »»• rajach ż.adyn czasu 
niy mitrynży, bo macka towaru jest na 
podoryndz.iu i za niczym niy trza sznu- 
pać po sklepach. Jednak starka rze
kli, że wcale niy mómy prawie. Jak sie 
chce cosik zdziepko tonij kupić, trza 
dupeltowo sznupać.

Każdy mimro, że niy mo czasu ani 
na dychanie, a przecu w dzisiejszych 
czasach hneda »»• każdym pomiyszka- 
niu som lecjake Jizimatyntu na cle-

Styl neogotycki i nęoromański 
na Górnym Śląsku

w ój badań. X tych to w lasnie pow o- 
dów nadal nie m am y dzisiaj na Ś lą
sku opracow ań książkow y ch d o ty 
czących  np. historii m uzyki na Ś lą

sku czy śląskiej literatur)' polskiej i 
n iem ieckiej.

Podobnie  wy g ląda sy tuacja  o p ra
cow ań na tem at h istorii a rch itek tu 
rę na Śląsku.

Jeśli chodzi o arch itek tu rę  śre
dn iow ieczną. polska lite ra tu ra  fa
chow a jest ca łkow ic ie  wy sta rczają
ca. Inaczej ma się rzecz z czasam i 
późniejszym i, kiedy na Śląsk, będą
ce częścią. A ustrii i N iem iec, zu p e ł
nie inaczej niż na pozosta łych  z ie 
m iach po lskich  kształtów ało  się bu
dow nictw o.

W "Z a rysie  dziejów  a rch itek tu ry  
w l\ ils c c  " A dam a M ilobedzkieizo

\eoromanski styl kościoła v»f. Pawia 
w \owym Bytomiu przypomina ro
mańskie kościoły Kolonii. Aachen i 
Bonn. Tę olbrzymią kamienną świą
tynię wybudowano w latach 19/l - l l) 12 
dla osady robotniczej przy hucie "Po
kój". Dzisiaj, kiedy huta jest przezna
czona do likwidacji i pracuje już tylko 
na "ćwierć gwizdka ”, kościół po prze
prowadzonej ostatnio renowacji wyglą
da jak nowy

Gadały ptaki 
rynka wyj latarni

Ptak piyrwszy:
Chyba hydzie awantura!
Za trz.i ty dnie już matura, 
i świat śniegiym zasypany.

Czy zakwitną te kasztany?
Ptak drugi:

\ a  śniyg klną ryż wszystkie ptaki, 
\o  bo marzną te baroki. 
Widziolżech wczora bociana, 
ł.aział »»• śniegu po kolana,
W wodzie żar mrożone żaby! 
Może podgrzać mu je  trza by? 

Ptok trzeci:
Choć tyj zimy wielki mróz.
Taki z tego mamy plus:
Ciągły ty mat do gadania,
A o i do ponarzykanio!

Kościół purujiulny św. Wawrzyńca >r 
Wirku wybudowany zastał >»• stylu ne
ogotyckim w łanich I9U~-I9U9. hszjalt 
tej ceglanej budowli przypomina tro
chę architekturę pomorską A/I i .VI 
wieku zwaną potocznie “gotykiem 
krzyżackim". Ta wspaniała budowla 
została >f I9~3 roku poważnie zagro
żona szkodami górniczymi na skutek 
działalności kop. "Pokój". Miejmy 
nadzieję, że uda się ją uratować

spotkani) się z takim i cezuram i cza
sow ym i w XIX w ieku pik pow sta
n ie  l i s to p a d o w e  czy  p o w s ta n ie  
styczniow e. W ydarzenia te oczew  i- 
ście m ogły być w yznacznikam i roz
w oju  b u d o w n ic tw a  na z ie m ia c h  
środkow ej Polski, ale w tym  czasie 
arch itek tura  na Śląsku rozw ijała  się 
odrobnem  torem .

W e w spom nianym  opracow an iu  
trudno  tę o d ręb n o ść  a rc h ite k tu r)  
śląskiej zauw ażyć.

W drugiej po łow ie 
XIX w ieku we F ran
cji. Austrii i w N iem 
czech  a rch itek c i w 
dużej m ierze czerpa
li inspirację z epoki 
rom antycznej, która 
z k o le i u p o d o b a ła  
sobie form )' średn io 
w ie c z n e . N a t e r e 
nach N iem iec  jak i 
na n iem ieck im  w te
dy Ś ląsku  g o ty ck ie  
e 1 em  e n t y w yk o rzy- 
st\ w ano w konstruk
cjach hal p rzem ysło
w ych. dw orców  ko
lejow ych i w ielkich 
kam ienic. Na prze łom ie  XIX i XX 
w ieku na prężnie rozw ija jącym  się 
przem ysłow ym  G órnym  Śląsku po
w stają  kościo ły  w sty lu  neorom ań- 
skim . ale  przede w szystk im  neogo
tyckim . P ro jek tu ją  je  i budu ją  n ie
m ieccy architekci i budow niczow ie, 
jednak pieniądze, za k tóre kościo ły  
p o w sta ją , są w y pracow y  w ane w 
górnośląsk ich  kopaln iach  i hutach. 
Te m onum entalne kościo ły  to oczy
w iście znak czasu , to w span iała  pa
m iątka śląsk ie j ku ltu ry  p rze łom u  
XIX i XX w ieku. Budow le takie to 
p rz \ k ładow o: neogo tyck i koscio l 
M ariacki w K atow icach w \ budów a- 
n \ w latach IN 62-1 N70: neogotycki 
kościół św iętych  Piotra i Paw ia w 
K atow icach  z lat 1N9N-1902: neo
gotycki kośció ł św . Józefa w Z ałę
żu w latach 1N9N-1900; neorom ań- 
ski kośció ł i k lasztor franciszkanów  
w Panew nikach wy budow any w la
tach 1905-1907; neogotycki kościół 
sw . W aw rzyńca na W irku w ybudo
w ali)' w latach 1907-1909; neogo
tycki kościół w Brzezinach Śląskich 
z lat 1913-1915: neoeotveki kościół

kalw aiy jsk i w Piekarach Ś ląskich z 
1N96 roku: nęorom ański kościół w 
Now ym B ytom iu z lat 191 1-1912 i 
w iele innych w B ytom iu. ( iliw icach 
czy Św iętochlow  icach.

Jednym  z najp iękniejszy  ch p rzy 
kładów neogotyku jest bazylika św. 
A ntoniego  w R ybniku w ybudow a
na. w podobnie  rekordow ym  tem 
pie jak w cześn iej wy m ien ione ko- 
ś c io h . w latach 1903-1906 . Ta o b 

Monumentalna neogotycka bazylika św. Antoniego rc 
Rybniku góruje nad całą okolicą. U ybudawana ją je
szcze >f czasach niemieckich w latach 1903-1906, a jej 
projektantem byl urzędowy architekt rejencji opolskiej 
Ludwik Schneider

chodząca w tym  roku 90-lecie  ist
nienia św iątyn ia  o trzym ała najw yż
sze na G órnym  Śląsku. 95-m etrow e 
w ieże. M oda na m onum entalne, ne- 
orom antyczne i neogotyckie budow 
le p łynęła z filozofii, k tórą w latach 
czte rdziestych  X IX  w ieku w yraził 
angielski arch itek t i p isarz A ugust 
Pugin. T w ie rd z ił on. że  ś re d n io 
w ieczna budów la sakralna, a zw Li
szcza kościół w stylu gotyckim  zdol
ny jest od d z ia ły w ać  na w iernych  
eksp resją  struk tury . Z drugiej stro 
ny m oda neorom an tyczna była od- 
pow iedzią na szarość coraz bardziej 
rozpow szechn iali)ch  konstrukcji ze 
stali i żelazobelonu.

N eorom antyczne budów Ie sak ra l
ne naw iązujące do sty lów  średn io 
w iecza w ystępu jąc  oczyw iśc ie  na 
wszNsikich z iem iach  po lsk ich  np. 
katedr) Sw jętej R odziny w C zęsto 
chow ie czy kościół św . F loriana w 
W arszaw ie na Pradze. N igdzie je d 
nak s ty l ten  n ie  jes t tak  ro z p o 
w szechniony jak  na G órnym  Śląsku.

T f.kst i zd.i.: 
M akkk Sz.o i.nsr k

Pi asa parafialna

Głos św. Antoniego/fru-szot-ka/

kstryku i przez to idzie dużo czasu 
uszporować. Styk nie ino szteker do 
sztromu wstyrknońć a już. maszyna za 
człowieka robota lodwali.

O!mu losprawiali, jak to downij mu
sieli co!ki dz.iyn churtać pranie na wa- 
szbrecie - rampli. Bajtle wolały wtedy 
wyrwać z chalpy, bo wszyndzie bolo 
moc ku pary, szło rziciom do wizowe
go szkróbku wlecieć aha makrom chu- 
drom nachylać lod mamy. Teroz.ki trza 
ino pranie do automatu nafolować, 
nucisnońć na kneflik i już. lon blank 
lod samości piere, szasta i szkróhi. 
Kety majętniejszy, to sprawiał sie tyż 
suszarka do prania i maglawnica. 
Olma ze starkom nosiyli pranie >e ko
szyku do manglawni. Olma nawijali 
je na kułaki, zaś starka abyrtali kor- 
blom. To bolo ciyńżke ohyrtanie, bo 
»»• paszczodku manglawni wrażane 
boty sroge kamienie. B igłowa nie tyż. 
zajmowało macka czasu. \ojprzad  
musieli rozpalić ir piecu do czerwo
ności szynku-duszu i hokym lod du- 
ganio wstyrknońć jam do żelazka. 
Pranie hola dycka a że sztajfne lad

szkróbku i żeby biglowanie bolo lek- 
sze, olma nabiyrali do gymby woda i 
forskali na nie. Teroz.ki mamy Jujni- 
ste żelazka nu sztrom, z. parą, i kere 
same farskajom wodom.

Pod blachom >r piecu tyż. trza bolo 
ciyngiym bajcować. W arzyło sie lo- 
biod, grzało woda na pomywanie i do 
kąjtania hujtli. U lato szło kawa pod
grzać na kochrze z. brynolym. Teroz.ki 
Żadna babka niy musi styrczeć nad 
wrzawom blachom, styknie ino prze- 
kry ticić pokrynciolek przi piecu gazo
wym lebo elektrycznym i już. wónio lo- 
biadem.

Starka prawiom, że choć roboty miał 
każdy zuwdy do pierona, ha żadnych 
pomagierów na elekstryka niy z!nali, 
znojdli dycka czas da Jamilije. Cery 
trza bolo nauczyć szporobliwie gospo
darzyć, sztapować i łatać zaś chłop
ców bujstlować i naprawiać.

Teraz na to niy ma czasu, niy ma i 
niy hydzie, ba i pa co, kej nowe idzie 
dycka kupić.

Edek

Gazetka pod tytułem "Glos św. An
toniego” wydawana jest przez parafię 
św. Antoniego w Rybniku. Jej pierw
szy numer ukazał się 15 grudnia 
1991 roku. ( )prócz typowy ch artykułów 

jakie przeczytać 
można w prasie pa
rafialnej. w "Glo
sie". w rubryce "U 
sąsiadów " pisano co 
dzieje się w sąsie
dnich parafiach czy
li u misjonarzy, u 
franciszkanów czy 
w "starym koście
le“. Ukazywały się 
także teksty ekume
niczne zw iązane z 
jubileuszem 200-Ie- 
cia kościoła ewan
gelickiego w Rybni
ku.

Od pierwszego 
numeru "Glos..." 
ma także swój doda

tek dla dzieci czyli "Głosik \>u Anto
niego". Jednym z większych wydarzeń, 
jakie na swy ch lamach opisywał "Glos 
św. Antoniego" było w yniesienie para
fialnego kościoła do rangi bazyliki 

mniejszej w 1993 
roku. Początki pisma 
były skromne: teksty 
przepisywano na ma
szynie. W drugim 
roku istnienia zasto
sowano po raz pierw
szy komputer. Gazet
ka w formacie A-4 
wychodziła wtedy 
cztery razy do roku: 
na Boże Narodzenie, 
na Wielkanoc, przy 
okazji odpustu i jesio
nią. Od roku "Glos 
św. Antoniego" jest 
miesięcznikiem, reda
gowanym przez kilku 
parafian.

s/oł

5GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Zarząd Miasta informuje
Zarząd Miasta Rybnika ogłasza przetarg nieograniczony 

na wykonanie zadania pn.:

WYKONANIE ROBÓT MELIORACYJNYCH: ODBUDOWA, KONSER
WACJA I UBEZPIECZENIE ROWÓW ORAZ WYKONANIE DRENAŻU  

w 14 dzielnicach miasta Rybnika.

Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych; szczegóły w specyfikacji 
wstępnych warunków zamówienia.

Bliższych informacji udziela kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Grun
tów Urzędu Miasta w Rybniku tel. 26036 wewn. 67.

Oferty z wstępnym kosztorysem należy składać w Wydziale Geodezji i Gospo
darki Gruntami, w Referacie Rolnictwa i Ochrony Gruntów /ul. 3 Maja 12/ 
do dnia 7 maja 1996 r.

Rozpatrywanie ofert nastąpi w dniu 8 maja 1996 r.

Zarząd Miasta Rybnika ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie 
następującej usługi:

WYKONANIE: ODTWORZENIE GRANIC CMENTARZA KOMU
NALNEGO I PARAFIALNEGO WRAZ Z NIWELETĄ TERENU  

W RYBNIKU PRZY UL. CMENTARNEJ I RUDZKIEJ.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Wydziale Ochro
ny Środowiska, ul. Chrobrego 2, pok. 255.
Oferty w zaklejonej kopercie z oznaczeniem zgodnym ze specyfikacją należy zło
żyć do dnia 22.04.1996 r. do godz. 15.00 w Wydziale Ochrony Środowiska, 
pok. 255.
Przetarg odbędzie się w dniu 23.04.1996 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu 
Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2, pok.137.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków zamówienia można uzyskać w 
Wydziale Ochrony Środowiska w Rybniku, ul. Chrobrego 2: inż. Jadwiga 
Rutkowska, tel. 230-11 wew. 7224 lub w Wydziale Inwestycji i Budownictwa: 
Jacek Siekierski, tel. 230-11 wew. 7705 w godz. od 7.30 do 15.00.

Zarząd Miasta Rybnika ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie 
następujących robót:

1 /ZAGOSPODAROWANIE TERENU W RYBNIKU PRZY UL. RACIBOR
SKIEJ - BOISKO SPORTOWE WRAZ Z OTOCZENIEM.
2/ WYKONANIE ALEJKI W PARKU W RYBNIKU-BOGUSZOWICACH  
PRZY UL. STRAŻACKIEJ.
3/ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ KAPLICY W RYBNIKU - 
GOLE JO WIE PRZY UL. GLIWICKIEJ.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Wydziale 
Ochrony Środowiska, ul. Chrobrego 2, pok. 255.
Oferty w zaklejonej kopercie z oznaczeniem zgodnym ze specyfikacją należy zło
żyć do dnia 6.05.1996 r. do godz. 8.00 w Wydziale Ochrony Środowiska, pok. 
255.
Przetarg odbędzie się w dniu 6.05.1996 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu 
Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2, pok. 137.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków zamówienia można uzyskać w 
Wydziale Ochrony Środowiska w Rybniku, ul. Chrobrego 2: inż. Jadwiga 
Kutkowska, tel. 230-11 wew. 7224 lub w Wydziale Inwestycji i Budownictwa: 
Jacek Siekierski, tel. 230-11 wew. 7705 w godz. od 7.30 do 15.00.

( ---------------------------------------^
Kronika policyjna
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Małoletni złodzieje

W czwartek 11 kwietnia mieszkaniec 
Wodzisławia zgłosił na policji, że po
przedniego dnia na ulicy Widok został 
okradziony jego polonez. Ze środka 
skradziono neseser z dokumentami i 
kalkulatorem o łącznej wartości 50 zło
tych. Sprawcami okazali się dwaj 10- 
letni chłopcy mieszkający chwilowo w 
Ośrodku Pomocy Społecznej przy uli
cy Żużlowej.

Sprawy rodzinne
W niedzielę 14 kwietnia mieszkanka 

Jejkowic zgłosiła policji o pobiciu ją  
przez syna. Również tego samego dnia 
na policję wpłynęła skarga kobiety z 
dziećmi, której mąż od tygodnia nie 
chce wpuścić do wspólnego mieszka
nia.

Pogryzienie przez psa
W czwartek 11 kwietnia mieszkaniec 

ulicy Zamoyskiego złożył na policji 
wniosek o karne ściganie znanego poli
cji właściciela psa. Zwierzę to bowiem 
poprzedniego dnia pogryzło 13-letnie- 
go chłopca, który jest synem skarżące
go.

Wandalizm na “Rymerze”
Dyrekcja kop. “Rymer” w Niedobczy- 

cach powiadomiła policję, że w piątek
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12 kwietnia kilku nieletnich sprawców 
wybiło w budynkach kopalni wiele szyb 
o łącznej wartości 900 złotych. Tego 
samego dnia szyby o wartości 30 zło
tych w ybito również w w arsztatach 
szkolnych ZSZ przy kopalni “Rymer”. 
Z robili to praw dopodobnie ci sami 
sprawcy.

Międzynarodowy napad
Koło południa w piątek 12 kwietnia 

na parkingu przy ulicy Gotartowickiej 
napadnięci zostali dwaj obyw atele 
Ukrainy. Z ich opla ascony zrabowano 
przedmioty i pieniądze w różnych wa
lutach o łącznej wartości 3,3 tysiąca zło
tych. Sprawcami byli również dwaj ob
cokrajowcy, prawdopodobnie Gruzini 
lub Ormianie, którzy po napadzie odje
chali samochodem audi 80, którego re
jestracja zaczynała się od liter “W X” a 
kończyła cyfrą “7”.

Kradzież relanium 
W nocy z 11 na 12 kwietnia do bu

dynku Rejonowej Przychodzi Zdrowia 
na ulicy Patriotów w Boguszowicach 
włamał się złodziej. Wszedł on do środ
ka po wypchnięciu okna na pierwszym 
piętrze i skradł trzy paczki kawy, 10 zło
tych gotówki i 15 ampułek relanium. Po 
przeprowadzeniu dochodzenia policja 
ustaliła, że sprawcą był 31-letni narko
man.

Włamania do domów
We wtorek 9 kwietnia na terenie Ryb-

Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku 

Dział Usług Pogrzebowych 
ul. Rudzka 70 b 

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

*wynąjęcie 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

Przeceny
* Sklep "Ava" przy ul. R ynek 15 
przecenił damskie kostium y i garson
ki
* D am ską odzież po obniżonej cenie 
możemy kupić w sklepach "Mavvex" 
(Rynek 15) i w rynkow ym  sklepie 
"Thai Shop", a także w sklepie "Pe- 
wex" przy Placu Kopernika.

nika miały miejsce dwa włamania do 
domów jednorodzinnych, do których 
nieznani jeszcze sprawcy dostali się 
poprzez okna w piwnicy. Z domu na 
ulicy Wodzisławskiej została skradzio
na wiertarka za 300 złotych, zaś z domu 
przy ulicy Hutniczej złodziej zabrał ty
siąc złotych, tysiąc marek niemieckich, 
złote zegarki i biżuterię do łącznej war
tości 13 tysięcy złotych.

25 piw
W środę 10 kwietnia o godzinie 1.30 

patrol policji ujawnił włamanie do hur
towni “Zbigniew”. W wyniku pościgu 
policja ujęła złodzieja wraz z łupem 
czyli 25 butelkami piwa o wartości po
nad 25 zł.

Pechowiec
We wtorek 9 kwietnia w godzinach 

wieczornych na ulicy Cmentarnej został 
pobity butelką mężczyzna. Ofiara do
znała ciętych ran szyi i głowy. Następ
nego dnia napastnik ponownie zaatako
wał swą ofiarę w mieszkaniu, niszcząc 
drzwi wejściowe i powodując straty na 
sumę 300 złotych.

Kradzież na Sławików
W nocy z 11 na 12 kwietnia nieznani 

sprawcy po wyjęciu krat i wybiciu szy
by w oknie włamali się na zaplecze skle-. 
pu ogólnospożywczego przy ulicy Sła
wików. Złodzieje skradli wódkę, papie
rosy, słodycze i inne artykuły spożyw
cze za 12 tysięcy złotych.

W  ra z ie  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 19 do 25 kwietnia, Apteka Pacis, 
ul. Broniewskiego 23, Rybnik, tel. 23-042

rEKSPRESS 
Rybnik, Reja 2 FUJICOLO

Wywoływanie negatywów w procesie C-41 i wykonywanie 
odbitek w ośmiu formatach. Terminy od 1 do 24 godzin.
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Środowa Giełda Cenowa
Mięso schab wołowe

extra
szynka wp. 
gotowana śląska

Raciborska 11 9,65 11,50 13,60 7,40
Hala Mięsna, 3 Maja 9,20 9,90 14,90
TARG 9,00 - 9,70 9,80-11,70 12,50-14,00 6,80 - 8,40

Owoce/Warzywa pomidory pom arańcze m arch ew ka ziemniaki

Raciborska 15 7,50 3,60 1,00 0,70
Miejska 2 7,50 4,50 1,00 0,90
TARG 4,00 - 6,00 2,60 - 2,70 1,00 0,70 - 0,90

S p o ż y w c z e masło cukier jajko mąka

Raciborska 15 227g -1,70 2,25 0,38 1,20

Raciborska 27 227g -1,75 1,90 1,20

TARG 250g -1,80 1,85-1,90 0,30 - 0,38 1,00-1,85

Waluty 100
dolarów

100
marek

100 koron 
czeskich

100  frankó w  
francuskich

Hotel Polski 261,00/262,00173,00/174,00 9,40/9,55 51,00/51,80
Delikatesy, ul. Miejska200,00/203,00172,00/174,50 9,40/9,50 51,00/51,90
Gallux, Rynek 200,00/203,00172,00/174,50 9,40/9,50 51,00/51,60

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Zapadły koszykarskie decyzje

Larisa Marczenko (od lewej) i Marina Niki- 
tienko-... cała przygoda rozpoczęła się na tre
ningu w Samarze

chyba za dużo fałdowałyśmy. Tak 
nas nauczono grać w koszykówkę. 
Poza tym mamy za mało doświad
czenia, w naszym zespole prawie 
nie gramy i dopiero w Polsce na
byłyśmy większej pewności. W 
ostatnim spotkaniu w Gorlicach 
chciałyśmy wypaść przed trenera
mi jak najlepiej, ale znów te faule i 
koniec sezonu tak kiepski jak jego 
początek. Zdaję sobie sprawę, że 
nie spełniłam oczekiwań trenerów, 
ale naprawdę bardzo się starałam. 
Poza tym bardzo podobało mi się 
w Rybniku i z pewnością chciała
bym tutaj jeszcze kiedyś przyje
chać.

Marina Nikitienko - Swój wy
stęp w rybnickim zespole oceniam 
dobrze. Fakt, że nie zawsze dobrze 
grałam, ale wciąż się uczę i zbie
ram  sportow e dośw iadczenia. 
Wiem, że gram słabo w obronie, ale 
jest to moją bolączką, której jakoś 
nie potrafię się pozbyć. W polskiej

Jeszcze w czasie rozgrywa
nia ostatniej kolejki ligowej 
koszykarskie drużyny żeńskie 
nie wiedziały jak będzie wy
glądał przyszły sezon.

Od początku sezonu trwały dyskusje 
dotyczące reorganizacji, która objęłaby I 
i II ligę koszykówki żeńskiej. W planach 
było stworzenie serii A i B, jednak jak 
się później okazało “z wielkiej chmury 
mały deszcz”. Na posiedzeniu PZKosz 
zapadły ostateczne decyzje, które do ko
szykówki żeńskiej nie w noszą nic nowe
go. Otóż w przyszłym sezonie I liga żeńska 
będzie liczyć 12 zespołów /w tym sezonie 
było ich 14/; do I ligi awansują pierwsze 
zespoły z każdej grupy, a I ligę opuszczają 
4 zespoły. Tak więc w przyszłym sezonie 
koszy karki RMKS-u Partners będą wy
stępowały także w II lidze i miejmy 
nadzieję, że sprawdzi się w ich przypad
ku powiedzenie “do trzech razy sztuka”. 
Teoretycznie grupa południowa, w porów
naniu z minionym sezonem, będzie teraz 
silniejsza. Do naszej grupy spadły z I ligi 
dwa zespoły: Star Starachowice i AZS Van- 
Pur Rzeszów i być może będą chciały jak 
najprędzej powrócić do I ligi. Jak będzie w 
praktyce, przekonamy się dopiero za parę 
miesięcy.

We wtorek zaraz po spotkaniu w Gor
licach do rodzinnej Samary wyjechały 
Rosjanki, które wpisały się chyba w pa
mięć rybnickich kibiców. Na pomeczo- 
wej kolacji otrzymały od całego zespołu 
drobne upominki, które będą im przypo
minać o przygodzie z rybnicką, a właści
wie polską koszykówką. A oto co sądzą 
o swoim występie w rybnickim zespole:
- Larisa Marczenko - Cała przygoda 
rozpoczęła się na treningu w Samarze, 
podczas którego nasz trener zapytał, czy 
nie chcemy wyjechać na trzy miesiące do 
Polski i tam grać. Akurat wybór padł na 
mnie i na Maszę, gdyż z młodszych za
wodniczek jesteśmy chyba naj lepsze. Po

Najbardziej znanymi obiektami geolo
gicznymi, chronionymi jako pomniki 
przyrody nieożywionej są głazy narzu
towe. Zostały one przywleczone jako 
morena czołowa denna przez lodowiec 
skandynawski w epoce plejstocenu oko
ło 750.000 lat temu i sąjednym z dowo
dów istnienia tego lodowca. W północ
nej i środkowej Polsce ochroną prawną 
objęte są głazy o obwodzie ponad 8 me
trów, natomiast w południowej części 
kraju, gdzie występują rzadziej, chronio
ne są również głazy mniejsze o rozmia
rach powyżej 3 metrów obwodu. Na te
renie trzech województw: katowickiego, 
częstochowskiego i bielsko-bialskiego 
znajduje się 15 głazów od 3,9 m do 8,8 
metrów. Cztery z nich znajdują się w 
Rybniku. Drugi co do wielkości w trzech 
województwach o objętości 6,9 m usy
tuowany jest w Parku Górnika obok ko
palni Chwałowice, inny również na tym 
terenie - przed budynkiem Zarządu Ko
palni. Oba te głazy, pierwszy - granito- 
gnejs szary, różnoziamisty, i drugi - gra
nit szary, średnioziamisty zostały odkry
te w czasie prac ziemnych przy budowie 
stacji towarowej Rybnik - Niedobczyce

chwili namysłu zgodziłyśmy się i tak to 
się wszystko zaczęło. Po przyjeździe do 
Rybnika i po kilku treningach dowiedzia
łyśmy się, że zespół, w którym będzie
my występować, chciałby wywalczyć 
awans do I ligi i wtedy zdałyśmy sobie 
sprawę w jakim celu ściągnięto nas do 
Polski. Pierwszy mecz przeciwko druży
nie z Glinika był dla nas wielkim Szo
kiem. Przede wszystkim tylu kibiców, a 
do tego presja wyniku wybiła nas z kon
centracji i, niestety, zagrałyśmy bardzo 
słabo. Po meczu tym chciałyśmy wracać 
do domu, ale później wszystko się zmie
niło na lepsze. Powoli zgrywałyśmy się 
z zespołem, co nie jest rzeczą łatwą. Każ
dy kolejny mecz był coraz lepszy, choć

w rejonie szybu V.
Trzeci z głazów narzutowych granit 

różowy średnioziamisty o obwodzie 4,1 
m ustawiony jest przy basenie kąpielo
wym w Chwałowicach, a zwolniony zo
stał w czasie prac ziemnych związanych 
z jego budową.

Wszystkie trzy pomniki przyrody dzię
ki kołu PTTK przy kopalni oraz grupie 
miłośników przetransportowano w maju 
1978 roku i ustawiono dla uczczenia 75- 
letnia powstania KWK Chwałowice.

Ponieważ trzy głazy znajdują się na te
renie administrowanym przez kopalnię, 
jej zarząd zobowiązany jest dbać o po
mniki przyrody. Dlatego też kop. “Chwa
łowice” zobowiązana została do wyko
nania i ustawienia obok głazów tabliczek 
informujących o ich pochodzeniu, rodza
ju  i wielkości.
Czwarty z głazów, wielkości 3,9 m rów
nież znajduje się w Rybniku - Chwało
wicach. W całej Polsce jest około 800 
sztuk tego typu pomników przyrody, naj
większy głaz Trygwała leży w Tychowie 
Wielkim koło Białogrodu, i mierzy 44 
metry w obwodzie.

/a/

lidze sędziowie nie pozwalają na 
ostrzejszą grę, a ja  do takiej jestem przy
zwyczajona i stąd tyle przewinień. Być 
może gdybyśmy do Polski przyjechały 
przed sezonem, końcowy wynik byłby 
lepszy. Uważam, że dzięki grze w ryb
nickiej drużynie sporo się nauczyłam i 
zdobyłam trochę doświadczenia. Oprócz 
umiejętności sportowych chciałam z Pol
ski wywieźć jak najwięcej i dlatego sta
rałam się nauczyć mówić po polsku i 
dzięki trenerowi Orczykowi, który wspa
niale mówi po rosyjsku, sporo się nau
czyłam. Jeżeli będzie okazja, na pewno 
jeszcze do Polski przyjedziemy. 
_____________T ekst i zdj.: M .T roszka

Juniorki RiYIKS 
poza finałem

Tego nikt się nie spodziewał. Ju
niorki RMKS-u , które rok temu 
wywalczyły srebrny medal w Fi
nale Mistrzostw Polski, w tym 
roku nie wystąpią w turnieju fi
nałowym.

Otóż w Gorlicach w turnieju półfina
łowym zajęły dopiero 3. miejsce, które 
nie daje awansu do finału. W pierwszym 
spotkaniu, po bardzo dobrej grze poko
nały one Glinik Gorlice 86:61 /Kuszka - 
26, Grelak - 21, Mikołajek - 15, Sęk - 
13, Tomaszewska - 7, Szalony - 41. W 
drugim jednak pojedynku musiały uznać 
wyższość koszykarek MOS-u Ślęzy Wro
cław i przegrały 57:62 /Kuszka - 21, 
Grelak - 17, Tomaszewska i Sęk po 9, 
Mikołajek -1 /.

Trzecie spotkanie decydowało o koń
cowym wyniku całego turnieju. Nieste
ty, po bardzo zaciętym spotkaniu ryb- 
niczanki uległy Stali Stalowej Woli 
33:43 /Kuszka - 10, Szalony - 8, Gre
lak, Tomaszewska i Kuśmirak po 4, 
Atlachowicz - 2, Sęk - 1/ i tym samym 
pożegnały się z finałem.

Zatem turniej finałowy w Rybniku bez 
rybniczanek. MaT

Pomniki sprzed tysięcy lat

A c d t  d o *  % e e ta & c ii
\ ________________________ /

Zadania szachowe
Jestem od wielu lat stałym i wiernym czy

telnikiem ‘Gazety Rybnickiej”. Cenię nasz 
tygodnik za profesjonalizm, za bieżące wia
domości z życia naszego miasta, za prezen
towanie dorobku różnych instytucji, zakła
dów, szkół. Uważam za szczególnie cenny 
dział redaktora Marka Szołtyska “Abecadło 
Rzeczy Śląskich”, ukazujący nasze śląskie 
sprawy, a zwłaszcza prezentujący wybitne 
sylwetki synów tej ziemi - sylwetki wybit
nych rybniczan. Podobne myśli wymieniali
śmy kilka razy w siedzibie redakcji.

Oprócz tego jestem amatorem różnych 
umysłowych rozrywek: krzyżówek, puzzli, 
konkursów itp. A ostatnio z zadowoleniem

przyjąłem rozszerzenie tych form poprzez 
wprowadzenie w grudniu 1995 r. kącika 
zadań szachowych. Brawa redakcji za tę 
działalność. Można powiedzieć: więcej kon
kursów o Rybniku!

A dlaczego zabieram głos w tej sprawie. 
Otóż uważam, że Szanowna Redakcja nie 
wywiązała się z zobowiązań drukowanych 
w kolejnych sześciu numerach gazety od nr 
49/95 do nr 3/96, a które brzmiały: “Wśród 
autorów prawidłowo rozwiązanych wszy
stkich zadań zamieszczonych w całym mie
siącu zostaną wylosowane drobne upomin
ki”. Posłałem wszystkie prawidłowo roz
wiązane zadania /jestem instruktorem i sę
dzią szachowym/ i do początku kwietnia 
1996 r. nie ogłoszono wyników tych dwóch 
miesięcznych konkursów.

Uprzejmie proszę o wywiązanie się z zo

bowiązań wobec Czytelników - uczestni
ków tych konkursów, co chyba nie jest dla 
redakcji trudne, gdyż to miały być drobne 
upominki. A tak na kanwie tej sprawy - pro
szę o ponowne rozważenie kontynuacji tego 
kącika.

Z poważaniem Jan Heliosz 

Od redakcji:
Ponieważ zainteresowanie zadaniami 

szachowymi było minimalne zrezygno
waliśmy z ich drukowania. Nasz czytel
nik ma jednak rację, że trzeba zakończyć 
tę zabawę honorowo. Wśród uczestników 
wylosowaliśmy nazwisko Adriana Wi
śniewskiego (ul. Dąbrówki 19a/l 1), 
który otrzyma słodki upominek, po który 
prosimy zgłosić się w redakcji.

Żużel Bilety na żużel
Przełożona
premiera

Zaplanowany na minioną niedzielę 
mecz II ligi żużlowej pomiędzy RKM 
Rybnik a JAG Speedway Łódź nie do
szedł do skutku. Po opadach śniegu ryb
nicki tor nie nadawał się do jazdy i za
wody zostały odwołane. Nowego termi
nu jeszcze nie ustalono.

W najbliższą niedzielę rybniccy żużlow
cy spotkająsię w Gdańsku z “Wybrzeżem”, 
a w środę, 24 kwietnia o godz. 16.00 na 
torze w Rybniku podejmować będą w 
zaległym meczu “Wandę” Kraków. Bę
dzie to tegoroczna inauguracja rozgrywek 
żużlowych w Rybniku. P.S.

Przybyły dwa nowe miejsca sprzeda
ży biletów na imprezy żużlowe organi
zowane na rybnickim stadionie.

Od tej pory oprócz miejsc wcześniej 
wyznaczonych bilety i karnety można 
nabywać również w punktach sprzeda
ży biletów komunikacji miejskiej przy 
ulicy Hallera i na Placu Wolności.

R ybnickiej Lidze  
Speedrow era

prosimy o zgłoszenie się pod adresem: 
Dariusz Hano, ul. Kominka 23b/39 
tel. 288-46 lub Grzegorz Wieczorek 
ul. Wawelska 7/12.

do 27 kwietnia.Zgłoszenia

Zimowe regaty
Od czwartku do niedzieli na zalewie przy 

elektrowni “Rybnik” rozegrano kolejne re
gaty o Puchar Energoinwestu. Przy 
zmiennej pogodzie i w zimowej scenerii ro
zegranych zostało 9 wyścigów. Do zawo
dów stanęło prawie 50 załóg, a w poszcze
gólnych klasach zwyciężyli:

- klasa Europa
1. Gracjan Miśków Garland Gliwice
2. Mateusz Kałużyński ŻMKS Poznań
3. Peter Sasko STU Bratysława

- klasa Cadet
1. Sebastian Krzyszkowski 
Joanna Oborska - Baza Mrągowo
2. Andrzej Bronicki
Jakub Kacprzak - Baza Mrągowo

3. Maciej Ligowski
Jacek Turczynowicz -MOS Warszawa 

- Klasa Ok’Dinghy 
1. Mateusz Piecha - RKS Enertgetyk

Udany
start

W dniach od 23 i 30 marca w Rybniku 
odbyły się eliminacje oddziałowe Ogólno
polskiego Młodzieżowego Turnieju Tury
styczno-Krajoznawczego. Uczestniczyło w 
nich 17 drużyn z 6 szkół podstawowych i 8 
drużyn z 4 szkół ponadpodstawowych.

Pierwszego dnia konkursu w Gotartowi- 
cach odbyły się marsze na orientację, nato
miast 30 marca w SP nr 10 przeprowadzo
no test krajoznawczy, rowerowy tor prze
szkód, sprawdzian z udzielania pierwszej 
pomocy oraz dokonano oceny oznak tury
stycznych.

Podczas eliminacji triumfowały drużyny

2. Arkadiusz Lewandowski - Baza Mrą
gowo
3. Jakub Jurkiewicz SWOS - Warszawa

- Klasa Laser
1. Wojciech Paszek - RKS Energetyk
2. Paweł Tarnowski - GZKS Sośnica - 
Gliwice
3. Andrzej Ambroziak - RKS Energetyk 

Zwycięzcy wyróżnieni zostali pucharami
oraz nagrodami rzeczowymi, które wręczył 
wiceprezydent miasta Józef Cyran. 

Kolejne zmagania żeglarzy - Śląski Puchar 
Optymista rozpoczął się w dziś i potrwa do 
niedzieli. Kolejne wyścigi rozgrywane są od 
godz. 10.00 na rybnickim zalewie. Uroczy
stość wręczenia nagród zwycięzcom w 
dwóch grupach odbędzie się w niedzielę o 
godz. 15.00 po zakończeniu regat. 

Sponsorem imprezyjest Katowicki Okrę
gowy Związek Żeglarski. /a/

pod opieką A. Menela z SP nr 10. Pierwsze 
dwa miejsca wśród szkół podstawowych 
oraz pierwsze na poziomie szkól średnich 
zdobyli uczniowie z SP 10 oraz Młodzie
żowy Klub Turystyczny.

Warto przypomnieć również, że ucznio
wie z MKT: S. Rojek, D. Syrek i K. Wit
kowski w ubiegłorocznym Ogólnopolskim 
Młodzieżowym Turnieju Turystyczno-Kra
joznawczym zajęli piąte miejsce na szcze
blu krajowym. Po sukcesie planowali wal
kę o wyższe miejsce w roku następnym. Jak 
widać start do głównej nagrody mają cał
kiem udany.
Drużyny, które zwyciężyły w eliminacjach 

oddziałowych otrzymały nagrody ufundo
wane przez Urząd Miasta Rybnika oraz 
Zarząd Oddziału PTTK w Rybniku.

/a/

Rozpoznaj się na zdjęciu

Pierwsza z osób, które rozpoznają się na zdjęciu zrobionym w ubiegłym tygo
dniu na Rynku i zgłoszą‘się w naszej redakcji, otrzyma publikowaną w gazecie 
fotografię oraz pięć smakowitych kołoczyków! Zapraszamy do zabawy!
Sponsorem naszej zabawy jest piekarnia Franciszka Studnika z Rybnika przy 
ulicy Kościelnej nr 3.
W ubiegłym tygodniu nagroda została odebrana przez Zofię STAROSTA z Ryb
nika.

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

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825 7



Zdjęcie 
z albumu czytelników

Zapraszamy naszych Czytelników do wspólnego oglądania zdjęć. Wystar
czy przyjść do redakcji z ciekawym zdjęciem, które po opublikowaniu 
zwrócimy. /Można też wrzucić je do naszych "żółtych skrzynek"/. Raz w 
miesiącu autora najsympatyczniejszego lub najbardziej "odjazdowe
go” zdjęcia firma "EKSPRES FUJI", Rybnik, ul. Reja 2, nagrodzi 
bezpłatnym wywołaniem i wykonaniem odbitek z rolki filmu.

Ü l  FUJICOLOR

Pierwsza refleksja nad przemijaniem...
Zdj.: A.K.

Wśród autorów 
prawidłowych 

rozwiązań 
krzyżówki z tego 

numeru 
rozlosujemy 

nagrodę 
w wysokości 

20 zł

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1

POZIOMO: A l - Część Zjednoczonego Królestwa W. Brytani i Irlandii Pn. 
A7 - Ogólny kierunek zmian zjawisk ekonomicznych. C3 - Żyje cudzym ko
sztem. E l - Państwo lub region geograficzny w Pn.-Wsch Afryce. E7 - Łódź 
eskimoska lub indiańska. G1 - Nazwa okrętu szkolnego Marynarki W ojen
nej. G7 - Miejsce pracy urzędnika. 13 - Podstawowe elementy strukturalne 
istot żywych. KI - Przyjmuje strumień elektronów. K7 - Ukraiński taniec lu
dowy.
PIONOWO: 1A - Nazwa serii próbników kosmicznych do badania przestrze
ni międzyplanetarnej. IG  - Miasto nad jez. Jeziorak. 3C - Mały skok. 5A - 
Pierwiastek chemiczny o symbolu As. 5G - Siły zbrojne. 7A - Przyranne zaka
żenie. 7G - Jeden ze stylów w architekturze. 9C - Niewielkie koczownicze gru
py w Chinach. 11A - Grecka córka króla Argos. 11G - Specjalista zajmujący 
się dobieraniem okularów.
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło jakie powstanie po uporządkowaniu liter 
wg szyfru: E l, C9, H5, K9, E l i ,  C7; G2, A4, B7; C5, H I, K8, J l ,  E8; 13, A 7 ,16, 
17, D5; H5, J7, K9, K4, K9, G l, A9, A3, G5; A3, G9, E3, K9, J5.

Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki nr 14 z hasłem “Nie można kochać tych, 
których się boimy” otrzymuje RYSZARD STACHOWSKI, ul. Konarskiego 
162, 44-270 Rybnik 10.

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

BARAN - 21.03. - 20.04. - Twoje przemyślenia nad sposobami podreperowania sytuacji 
finansowej przyniosąpozytywne skutki. Będzie się to jednak wiązać nie ze zmianą miejsca 
pracy, ale z wyjątkowo intratnym zajęciem dodatkowym. Będzie to jednak praca tylko 
czasowa, musisz więc pomyśleć co w zamian?
B Y K -21.04. -20.05. - Czas sprzyja tworzeniu koncepcji i podwalin pod większe przedsię
wzięcie. Od solidności planu zależeć będzie jego realizacja, nie podejmuj więc żadnych 
decyzji pochopnie. Masz czas.
BLIŹNIĘTA - 21.05. - 21.06. - Jeżeli zależy Ci na wprowadzeniu w życie długo obmyśla
nego projektu, będziesz musiał pokonać opór nie tylko osoby, która miałaby być w to 
zaangażowana, ale i własną słabość. Z  kondycjafizyczną, a i psychiczną, nie je s t dobrze. 
Poświęć więcej czasu na relaks.
RAK  - 22.06. - 22.07.- Znajdziesz się niespodziewanie w centrum, życzliwego na szczęście, 
zainteresowania. Kontakty ze znaczącymi w środowisku ludźmi pozwolą Ci sfinalizować 
czynione od dawna wysiłki w sprawie zmiany decyzji Twoich przełożonych. Wykorzystuj 
jednak te znajomości z taktem i wyczuciem.
LE W 23.07.-23.08. - Ostatnie zmiany bardzo Cię wyczerpały, możesz więc bez wyrzutów 
sumienia pozwolić sobie na odpoczynek. Do zebrania sił musi starczyć Ci parę dni, bo 
czeka Cię następna porcja wrażeń.
PANNA - 24.08. - 22.09. - Wjednym czasie osiągniesz szczyt swoich możliwości fizycz
nych, psychicznych i intelektualnych. Staraj się zatem zająć się rzeczami najważniejszymi, 
których rozwiązanie wymaga dobrej kondycji. Kłopoty możesz mieć najwyżej z  selekcją 
problemów, ale i z  tym sobie poradzisz.
WAGA - 23.09. - 23.10. - Jeżeli czułeś się niezupełnie usatysfakcjonowany wyjaśnieniami 
partnera, aktualne wydarzenia potwierdzą jego uczciwość i lojalność. Trzeba będzie na
wet szepnąć słówko “przepraszam ”. Choć przyjdzie Ci to z  trudem, atmosferę definityw
nie oczyści.
SKORPION - 24.10. - 22.11. - Nie rozpraszaj uwagi na rzeczy nieistotne, ale skoncentruj 
się na pozyskaniu ludzi, co do których jesteś pewny, że staną się ważnymi elementami 
Twojej koncepcji. Nie składaj tylko fałszywych obietnic, bo prawda i tak wyjdzie na jaw ! 
STRZELEC  23.11. - 21.12. - Odczujesz życzliwość otoczenia, co zmobilizuje cię co wysił
ku, który do niedawna wydawał Ci się nieefektywny. Ktoś podniesie Cię na duchu, ktoś 
inny pochwali koncepcję, atmosfera się polepszy, a cel przybliży...
KOZIOROŻEC - 22.12. - 20.01. - Choć trudno będzie oprzeć się pokusie, nie koncentruj 
się wyłącznie na problemach uczuciowych. Wyłącz na trochę serce, a włącz intelekt, bo 
emocje mogą_ przesłonić Ci realny świat, w którym będzie się wokół Ciebie wiele działo. 
WODNIK - 21.01. - 19.02. - Talent do analizowania sytuacji i wyciągania wniosków z  
niepowodzeń pozwoli Ci ominąć rafę, ku której dryfowałeś. W odpowiednim momencie 
zmienisz kurs i unikniesz najgorszego - pójścia na dno. Jednak trzeba będzie użyć całej siły 
woli “by utrzymać się na powierzchni ”.
R Y B Y - 20.02. - 20.03. - Pogodzenie interesów wszystkich ludzi, którzy czegoś od Ciebie 
oczekują będzie niemożliwe. Możesz co najwyżej złagodzić skutki pewnych, niezależnych 
zresztą od Ciebie, decyzji, i czekać aż czas zrobi swoje. Co nie znaczy, że masz uchylać się 
od odpowiedzialności.

Latci 40 i 60 lratałachy z naszeJ szafy
Miało nie być nostalgicznych powrotów, ale 

trzeba się czymś inspirować, bo przecież w 
modzie wymyślono już wszystko. Na szczę
ście nie ma kalek, zapożyczeń, powtórzeń - 
jest tylko inspiracja późnymi latami 40. i 60.
Przykładem tego pierwszego mogą być choć
by szerokie marszczone lub plisowane spó
dnice za łydkę, noszone do prostych, białych 
bluzek /patrz zdjęcie/, obcisłe sweterki z pa
skiem w talii, koszulowe bluzki zawiązywane 
pod biustem. Lata 60. to spodnie i krótkie szor
ty na obniżonej talii, zbieżne z latami 40. Cia
sne, bliskie ciała bawełniane bluzki, proste 
sukienki bez rękawów dopasowywane cięcia
mi w słodkich pastelowych kolorach.

Wybieramy lata, które są nam bliższe. Nie
koniecznie wiekowo...

W różka

( Rybnickie puzzle )

Dziś kolejne dwa z ośmiu fragmentów puzzli. Należy złożyć je w całość z ko
lejnymi fragmentami drukowanymi w następnych numerach "GR", nakleić 
na kartkę i przysłać do redakcji lub wrzucić do naszych "żółtych skrzynek". 
Wśród autorów prawidłowych rozwiązań, na które czekamy do 8 maja, roz
losujemy dwie nagrody pieniężne wartości 20 zł każda.
Zapraszamy do zabawy!

PALCE L/ZAĆ1
Zapiekanka z pieczarek 

30 dkg pieczarek
1 szklanka ryżu ugotowanego na sypko 
1 łyżka posiekanej zielonej pietruszki 
4 jajka
3 /4  szklanki kefiru
sól, pieprz, 2 zqbki czosnku
1 łyżka oliwy
2 łyżki tartego żółtego sera 

Pieczarki obrać, pokroić w  plasterki,
włożyć na mocno rozgrzany olej, prze- 
smażyć. Dodać soli, pieprzu, drobno 
pokrojony czosnek, wsypać ugotowany 
ryż i połowę zieleniny. Dokładnie wymie
szać. Wyłożyć do wysmarowanej tłu
szczem i wysypanej tartą bułką formy. 
Zalać kefirem roztrzepanym z jajkami i 
przyprawionym pieprzem i solą. Posy
pać tartym serem i wstawić do mocno 
nagrzanego piekarnika /2 2 0  stop.C/. 
Zapiekać 15-20 minut. Po wyjęciu posy
pać resztą zielonej pietruszki. Podawać 
z zieloną sałatą lub jakąkolwiek surów
ką.

Zapiekanka francuska 
80 dkg ziemniaków 
40 dkg parówek 
2 cebule 
T jajko
3 /4  szklanki śmietany 
3 /4  szklanki kefiru 
4  łyżki startego, ostrego sera 
sól, pieprz, posiekana zielona pietruszka 

Ziemniaki obrać, opłukać, pokroić w  
plasterki, wrzucić na posolony wrzątek, 
obgotować przez 5 minut, odcedzić na 
sicie. Kiełbasę / parówki/ i cebulę po
kroić w  plasterki, podsmażyć na mocno 
rozgrzanym tłuszczu. Formę lub ogniotr
wały półmisek wysmarować tłuszczem i 
wysypać tartą bułką. Ułożyć w  niej poło
wę ziemniaków, posypać solą i pieprzem, 
przykryć warstwą kiełbasy z cebulą i re
sztą ziemniaków. Zalać śmietaną wymie
szaną z kefirem, jajkiem i przyprawami. 
Wstawić do dobrze nagrzanego piekar
nika /2 2 0  stop. C / i zapiekać ok. 30 
minut. Podawać z różnymi surówkami.

-------------------------------------- -

Czytaj razem z nami

Wszystkiego 
najlepszego, Benny!

Kto lubi przez dłuższy czas obcować 
z bohaterami swoich lektur powinien się
gnąć po sfilmowaną niedawno powieść 
Maeve Binchy “W  kręgu przyjaciół”.

Na ponad 600 stronach śledzimy losy 
dwóch przyjaciółek od serca od wczesne
go dzieciństwa, mieszkanek małego ir
landzkiego miasteczka pod Dublinem. 
Dziewczęta dorastają, a wraz z nimi zmie
nia się miasto i losy jego mieszkańców. 
Dzięki temu, że obie dostają się na stu
dia uniwersyteckie w Dublinie, poznaje
my nowych przyjaciół naszych bohate
rek, odmienne postawy i cele życiowe 
młodych ludzi, pierwsze miłości, rozcza
rowania i dramaty. Benny i Ewa zbierają 
dobre i gorzkie doświadczenia życiowe, 
pozostając do końca wewnętrznie czyste.

Przy okazji obserwacji perypetii boha
terów poznajemy życie codzienne róż
nych środowisk w Irlandii w latach 50. i 
60. Książka urzeka ciepłem i specyficz
nym klimatem a końcowe kilkadziesiąt 
stron czyta się jednym tchem, by dowie
dzieć się jak zakończyły się losy Benny, 
Ewy, Jacka, Nan, Aidana, Seana i wielu, 
wielu innych... Irl
Maeve Binchy, “W kręgu przyjaciół” 
Prószyński i Spółka.
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