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Nowa obwodnica
Trwają prace nad opasaniem  

centrum Rybnika nową obwodnicą.
Jak jest obecnie, każdy widzi: centrum 

Rybnika staje się w godzinach poran
nego i popołudniowego szczytu nie
przejezdne. Mimo wielu działań podej
mowanych przez władze miasta w ostat
nich latach, widać gołym okiem, że trud
na sytuacja narasta i domaga się nowych 
rozwiązań. Oto skutki samochodowe
go boomu lat 90., który dla większości 
z nas jest oznaką poprawy jakości ży
cia, ale dla odpowiednich służb miej
skich powinien być zmorą spędzającą 
sen z oczu.

Sytuacja opisana wyżej jest oczywi
ście dobrze znana w U rzędzie Mia- 
sta.Trwają tutaj prace nad opasaniem 
centrum Rybnika now ą obwodnicą. 
Obejmie ona obszar o wiele większy niż 
obecne ulice Wyzwolenia, Kotucza i

Reymonta. W jej obrębie znajdą się 
obok właściwego centrum także Nowi
ny, Wawok i Paruszowiec. Plan nowej 
obwodnicy przewiduje, iż pobiegnie 
ona od wylotu wiaduktu w kierunku 
Chwałowic - wzdłuż toru kolejowego 
prowadzącego do Jejkowic. Po drodze 
przetnie ona ulice Jankowicką i Wodzi
sławską, a następnie oddalając się nie
co od toru kolejowego, dotrze do Raci
borskiej na wysokości jej obecnego 
skrzyżowania z ulicąBudowlanych. Ta 
ulica w swojej zachodniej części stanie 
się częścią składową obwodnicy.

Dalej obwodnica pobiegnie nową je 
zdnią w kierunku szpitala w Orzepowi- 
cach, przetnie ulicę Św. Józefa, aby 
skręcić na wschód wzdłuż południowe
go ogrodzenia szpitala. Tu połączy się

z obecną ulicą Energetyków, którą do
trze do ulicy Rudzkiej. Plan przewidu
je, że w skład obwodnicy wejdzie nie
wielki fragm ent Rudzkiej /od wlotu 
Energetyków do - mniej więcej - wlotu 
ul. Janiego/. Nowa jezdnia połączy uli
cę Rudzką z Gliwicką jeszcze zanim ta 
ostatnia, jadąc od strony centrum, mija 
rzekę Rudę. Dalej obwodnica pobiegnie 
niewielkim fragmentem Gliwickiej, by 
potem przez ulicę Wielopolską połączyć 
się z ulicą Mikołowską. W ten sposób 
zamknie się koło jezdni, otaczających 
cen trum  R ybn ika  od pó łnocnego  
wschodu /z kierunku na Katowice/ aż 
do południowego wschodu /wylot na 
Chwałowice/, obejmując po drodze naj
ważniejsze kierunki wyjazdu na Gliwi
ce, Rudy, Racibórz i Wodzisław.

Oczywiście tak planowanej nowej 
obwodnicy nie da się zbudować w jed 
nej chwili. Wystarczy dokładnie prze
śledzić bieg planow anej drogi, aby 
przekonać się, jakie trudności czekająjej 
wykonawców. Mniej więcej połowę jez
dni trzeba będzie kłaść od podstaw. Z tym 

c.d. na stronie 3.

MIEJSKIE OBCHODY
75. ROCZNICY WYBUCHU UCHWALENIA
III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO KONSTYTUCJI 3 MAJA

2.V. godz. 12.00

cmentarz przy ul. Kotucza 
- złożenie kwiatów na grobach powstańczych

3.V. godz. 10.00 - Rynek
intrada Miejskiej Orkiestry Dętej “Rybnik” 
oraz przemarsz do bazyliki św. Antoniego 

godz. 10.30 
msza św. w intencji Ojczyzny, po nabożeń- 

3.V. godz. 12.00 stwie przemarsz na Rynek
w Muzeum /Stary Ratusz/ otwarcie wystawy

pt. “ILEŻ TO WSPOMNIEŃ Z MŁODYCH LAT!...- W 75. ROCZNICĘ WYBUCHU III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO”

6.V. godz. 12.00 FESTYN NA RYNKU
w Miejskiej Bibliotece Publicznej 3.V. godz. 15.00

/ul. Ks. Szafranka 7/ z udziałem między innymi
o tw arc ie ^ w y g a ^ ^ a te h s ty c z n e j KRZYSZTOFA KRAW CZYKA

poświęconej tematyce powstańczej oraz zespołu KRYW AŃ

r -------------------------------------- - - n
Inauguracja koncertów  i

“Pod Wie
Niedziela 28 kwietnia, godz. 16.00 I 

M iejsk a  O rkiestra  D ęta
“Rybnik” |

pod dyr. Mariana Wolnego 
^  wraz z “Majoretkami” ^

r --------------------
| Czwartek

Do wygrania samochód!

Majowyfestyn
Wielki “Majowy Festyn” organizu

je  Rada Dzielnicy Paruszowiec - Piaski 
w Rybniku wraz z ogniskiem TKKF i 
parafią św. Jana Sarkandra w Paruszow-

2 maja I
Wyścig Rowerów Górskich

I Start i meta pod Ratuszem na Rynku |
^  Szczegóły: str. 7. -

cu. W programie: imprezy sportowe, gry 
i zabawy dla dzieci, kiermasz z książ
kami i słodyczami, występy orkiestr i 
śląskich zespołów ludowych, zabawa 
taneczna, start balonu, skoki spadochro
nowe, pokaz jazdy konnej, karuzela, 
strzelnica, bufet, stoiska ze słodyczami, 
tradycyjna grochówka i co najważniej
sze - loteria fantowa z cennymi nagroda
mi /m.in. jest do wygrania samochód/.

W spólna zabaw a dla w szystkich  
w  so b o tę  i n ie d z ie lę  4 i 5 m a ja  
od godz. 11.00 na boisku TKKF na 
Piaskach.

N

Etobacznie - teoretycznie
Już po raz drugi w Teatrze Ziemi Ryb

nickiej odbył się finał konkursu wiedzy eko
logicznej dla uczniów szkół podstawowych 
EKO -Rybnik 96.

Z prawie 100 uczestników eliminacji 
szkolnych wyłoniono siedmioro finali
stów. W poniedziałek 22 kwietnia ob
chodzony jako Dzień Ziemi, na scenie 
teatru o miano najlepszego ekologa

Szkoły przygotowały stroje i deko
racje w różnych kolorach, tak że pod
czas wspólnej zabawy na widowni fa
lowała kolorowa tęcza uczniów.

F ina liśc i m usie li w ykazać się

Zwycięzcy konkursu EKO Rybnik '96 wraz z nagrodami: od prawej M ar
tyna Polok, AnetaPiejko, Angelika Taranowska. Zdj.: sol

walczyli: Martyna Polok z SP 8, Anna 
Cycula z SP10, Jacek Janczukiewicz 
z SP15, Aneta Piejko z SP22, Sonia 
Buchalik z SP11, Marcin Wieczorek 
i Angelika Taranowska, oboje z SP9.

wszechstronną wiedzą. Do wykonania 
mieli plakat na zadany temat, ale mu
sieli też napisać wiersz pochwalny dla 
lasu, naśladować głos dzikiego zwierzę
cia, czy pantomimicznie przedstawić 

c.d. na stronie 3.

MIESteCZNY
PARMO!

Wydrukowany obok kupon może być 
szansą na darmowy bilet miesięczny 
komunikacji miejskiej na terenie Ryb
nika. W ystarczy go wyciąć i razem z 
trzema kuponami drukowanymi w po
przednich numerach "GR" nakleić na 
kartkę pocztową i wysłać na adres naszej 
redakcji lub wrzucić do “żółtych skrzy
nek” w terminie do 10 maja.

Kartki wezmą udział w losowaniu, a

nagrodą będzie DARMOW Y BILET 
M IESIĘCZNY KOM UNIKACJI 
MIEJSKIEJ NA TERENIE RYBNI
KA NA CZERWIEC 1996 R.
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Zarząd Miasta informuje
J

Zarząd Miasta Rybnika ogłasza przetarg nieograniczony 
NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH NA STAWKĘ MIESIĘCZNĄ  

CZYNSZU ZA 1 M2 POW.UŻYTKOWEJ NA DZIAŁALNOŚĆ  
HANDLOWO-GOSPODARCZĄ

Lp. Usytuowanie Pow. lokalu Wizja Stawka Wadium
lokalu w m2 w dniu godz. wyjściowa w wys.

1. Kościuszki 61 106,5 6.05.96 9 .0 0 - 10.00 14,50 500,00
2. Orzeszkowej 9 25,0 7.05.96 9 .00 - 10.00 6,00 500,00
3. Wodzisławska 4

/oficyna/ 82,0 8.05.96 9 .0 0 - 10.00 6,00 500,00
4. Raciborska 20

/po PKS-ie/
warsztat 1 34,2 9.05.96 9 .00 - 10.00 6,00 500,00
warsztat 2 28,4 9.05.96 9 .00 - 10.00 6,00 500,00
garaż 1 53,5 9.05.96 9 .0 0 - 10.00 6,00 500,00
garaż 2 55,5 9.05.96 9 .00 - 10.00 6,00 500,00
garaże 3 - 6 55,4 9.0596 9 .0 0 - 10.00 6,00 500,00
garaż 7 55,6 9.05.96 9 .00 - 10.00 6,00 500,00

lokale - portiernia 27,4 9.05.96 9 .00 - 10.00 6,00 500,00
46,6 9.05.96 9 .0 0 - 10.00 6,00 500,00

Uwaga: poz. 4 najem lokali z terminem określonym do 30.04.1997 r., zaś gara
że od numeru 3. do 6. licytowane będą pojedynczo.
Do stawki czynszu za 1 m kw. pow. użytkowej naliczony zostanie obowiązujący 
podatek VAT w wysokości 22 proc.
Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Lokalowego Urzędu Miasta 

Rybnika, tel. 24-168, 25-344.
Przetarg odbędzie się w dniu 14 maja 1996 r. o godz. 10.00 w sali nr 3 7 ,1 piętro 
w budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2.
Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta Rybnika najpóźniej w dniu prze
targu do godz. 9.30.

Dodatkowo należy wpłacić koszt organizacyjny przetargu w wysokości 15.00 zł 
od jednej pozycji.
Wadium przypada w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika wy
grywającego przetarg. Uczestnik przetargu winien zapoznać się z regulaminem 
przetargu, który jest do wglądu w W yd zia le  L okalow ym  U rzędu M iasta  
przy ul. 3 M aja 12.

Zastrzega się prawo wyboru ofert oraz unieważnienie przetargu bez podania przy
czyny.

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
KONKURS NA STANOWISKA DYREKTORÓW SZKÓŁ:

P od staw ow ych  
1. nr 4 przy ul. K. Miarki 64
2. nr 5 przy ul. Różańskiego 14
3. nr 8 przy ul. 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 ul. M ałachowskiego 44
8. nr 18 przy ul. Lompy 6
9. nr 23 przy ul. Sportowej 52

10. nr 28 przy ul. Szewczyka 6
11. nr 31 przy ul.Orzepowickiej
12. nr 34 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 NARODOW EJ 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”.

Komunikacja miejska od 1 do 5 maja
Służba Transportu Zbiorowego informuje, że autobusy Komu

nikacji Miejskiej w  Rybniku podległe STZ będą kursowały w dniach 
od 1 do 5 maja br. następująco:

* 1, 3 i 5 maja jak w niedziele i święta,
* 2 maja do godz. 17.00 jak w dni robocze,
* 4 maja jak w wolne soboty.

Ponadto z dniem 6 kwietnia br. nastąpią zmiany 
w kursowaniu dwóch autobusów:

- na linii 442 nastąpi skrócenie kursu z Boguszowie - z przystanku przy ul. Sztol
niowej odjazd o godz. 7.01. do przystanku Rybnik Plac Wolności /przedtem Ryb
nik dworzec K.M./ - przyjazd o godz. 7.23
- na linii 595 kurs z godz. 7.40 do Kłokocina z dworca Komunikacji Miejskiej 
zostanie przyśpieszony o 15 minut i rozpoczynał się będzie na przystanku Rybnik 
PI. Wolności, odjazd o godz. 7.30.

W ub. tygodniu w Urzędzie Rejo
nowym w Rybniku odbyło się spotka
nie kierownictwa urzędu z prezyden
tami, burmistrzami i wójtami gmin 
obszaru działania UR.

mogu sporządzania przez przedstawi
cieli gmin rzetelnej dokumentacji po
borowych składających wnioski o skie
rowanie do służby zastępczej.

Bardzo ważnym punktem narady było

/ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------^

Współpraca gmin z Urzędem Rejonowym 
___________________________________ /
Rybnik na naradzie reprezentowali 

prezydent Józef Makosz, wiceprezy
dent Michał Śmigielski oraz przewo
dnicząca Rady Miasta Urszula Szynol. 
Tematem narady było współdziałanie 
Urzędu Rejonowego i gmin w zakresie 
gospodarki gruntami i ochrony gruntów 
rolnych, gospodarki leśnej, nadzoru 
budowlanego oraz poboru wojskowe
go. Efektem współpracy UR z gminami 
powinno być przede wszystkim skróce
nie czasu załatwiania spraw obywateli, 
z jakimi przychodzą oni zarówno do 
urzędu rejonowego, jak i do urzędów 
gminnych. Ścisła współpraca obu urzę
dów jest nieodzowna w nawiązywaniu 
szczególnie dziś aktualnych problemów 
własnościowych, przygotowywania do
kumentacji geodezyjnej, chronienia i 
rekultyu .icji gruntów, a także w przy
padkach samowoli budowlanej oraz 
opiniowaniu inwestycji budowlanych w 
tzw. otulinie czyli najbliższym sąsiedz
twie Cysterskiego Parku Krajobrazowe
go. Podkreślono również wielką wagę 
współdziałania UR i gmin w przebiegu 
poboru wojskowego, szczególnie wy-

również omówienie problematyki funk
cjonowania izb rolniczych. Ustawę z 
grudnia 1995 roku powołującą samo
rządy rolnicze przybliżył zebranym  
przedstaw iciel W ydziału Rolnictw a 
Urzędu W ojewódzkiego M arek Ja
worski. Wybory do walnego zgroma
dzenia izb rolniczych planowane są na 
wrzesień br. Będą one przeprowadzane 
w okręgach wyborczych, które obejmo
wać będą obszar jednej gminy. Ustawa 
daje izbom duże możliwości działania 
na rzecz ro lnictw a i w pływ anie na 
kształtowanie polityki rolnej i jej reali
zację.

W spotkaniu, oprócz prezydentów, 
burmistrzów i wójtów miast i gmin na
szego rejonu wzięli również udział: 
przedstaw iciel WK PSL A ugustyn  
K onieczny,kierow nikW ojeuod/kug > 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego Jerzy 
Chwaszcza.

Naradę podsumował gospodarz spo
tkania kierownik Urzędu Rejonowego 
Tadeusz Pruszkowski, podkreślając 
wagę w spółpracy swojego urzędu z 
gminami. /r/

Posiedzenie
Komisji Samorządowej RM

W ub. poniedziałek odbyło się po
siedzenie K om isji Sam orządności 
Rady M iasta poszerzone o udział 
członków Zarządu Miasta, przewo
dniczącej RM oraz naczelników nie
których wydziałów UM.

Jak co roku, po uchwaleniu budżetu 
miasta, spotkanie takie miało na celu 
rozdział środków na inwestycje i remon
ty dla poszczególnych dzielnic.

Pod koniec ub. roku, w trakcie two
rzenia aktualnego budżetu, dzielnice 
wyraziły swoje zapotrzebowanie m.in. 
na środki na budowę i remonty dróg i 
chodników , dodatkow e ośw ietlenie, 
założenie sieci kanalizacyjnej i wodo
ciągowej, rozszerzenia kom unikacji 
miejskiej itp. Ten swoisty “koncert ży
czeń” trafia do wiceprezydentów bran
żowych, potem do naczelników wydzia
łów i po ich weryfikacji Komisja Sa
morządowa decyduje, jakie środki mia
sto może przeznaczyć na potrzeby dziel
nic. Na spotkaniu tym przedstawiciele 
dzielnic są również informowani o in
westycjach tzw. ponaddzielnicowych.

N a poniedziałkow ym  spotkaniu  
Dzielnicy Niedobczyce przeznaczono 
np. ok. 300 tys. na poszerzenie sieci 
gazowej. Nie było zaś możliwe zadość 
uczynić podobnej prośbie dzielnicy

K am ień, gdyż założenie nowej sieci 
gazowej przekracza możliwości m ia
sta. D zielnica ta otrzym a natom iast 
w iększą ilość betonitów  na budowę i 
rem ont dróg.

Jak stw ierdził w iceprezydent Józef 
Cyran - przedstaw iciele dzielnic w y
szli usatysfakcjonow ani, aczkolwiek 
w ykorzystaliby na pewno i w iększe 
środki. /r/

Obchody 
Dnia Ziemi

Do obchodów Dnia Ziemi włączyła 
się większość szkół podstawowych z 
terenu Rybnika.

Bezpłatnie z Wydziału Ochrony Śro
dowiska UM klasy otrzymały worki, do 
których zbierane były śmieci ze sprząta
nego terenu. SP 3 sprzątała tereny za hutą 
“Silesia”, SP 13 i 14 kąpielisko w Chwa- 
łowicach i wokół szkół, SP9 i 21 w Nie- 
dobczycach. Do akcji włączyły się też 
firmy GKO i Transgór, które bezpłatnie 
wywoziły zebrane już nieczystości.

W niektórych szkołach odbywały się 
konkursy  w iedzy ekologicznej dla 
uczniów młodszych klas, inne dopiero 
planują generalne porządki wokół swo-

Świąteczna
oferta

W pierwszy majowy, świąteczny ty
dzień placówki kulturalne w naszym 
mieście organizują szereg imprez kul
turalnych i sportowych.

W wolną od pracy środę 1 maja bogatą 
ofertę przygotował“Klub Energetyka”.0  
13.00 przez osiedle przy elektrowni “Ryb
nik” przemaszeruje orkiestra dęta kop. “Ry
dułtowy”, a następnie wystąpi z koncertem 
przed klubem. Dla dzieci i młodzieży zor
ganizowana zostanie Akcja Plastyczna, po
kazy modeli pływających sterowanych ra
diem, aukcje prac uczestników kół zainte
resowań, zawody na łyżworolkach, spek
takl kukiełkowy oraz konkurs klubowych 
zespołów tanecznych. O 17.30 w klubie 
wystąpi duet akordeonowy Acco Duo.

3 maja mieszkańcy Niedobczyc będą ba
wili się na festynie zorganizowanym przez 
Dom Kultury w miejscowym parku. Od 
godziny 15.00 będzie można posłuchać 
muzyki Miejskiej Orkiestry Dętej, o 17.00 
zespołu Ryczące Dwudziestki, a wieczorem 
królować będzie muzyka rockowa. Między 
występami organizowane będą konkursy dla 
dzieci. Zob. też strona 1. i 7.

r

Goście
z Sain t- Vallier
Z ogromną niecierpliwością wyczekiwa

liśmy do późnych godzin nocnych przyja
zdu naszych gości z francuskiego Saint- 
Vallier. Po przydzieleniu do rodzin wszy
scy z uśmiechem na twarzy rozjechaliśmy 
się do domów na powitalną kolację. Pro
gram pobytu dla grupy francuskiej był bar
dzo urozmaicony i napięty. Mimo, iż pogo
da płatała figle, ku zadowoleniu naszych 
przyjaciół zwiedziliśmy wspólnie Wisłę, 
Koniaków, Zakopane, Bukowinę Tatrzań
ską oraz najpiękniejsze zabytki Krakowa. 
Jednak Rybnik i miła atmosfera stworzona 
w naszych domach pozostanie najdłużej w 
ich pamięci. Mimo odmiennych tradycji ku
linarnych nasi goście zachwyceni byli kuch- 
niąpolską, a szczególnie naszymi regional
nymi potrawami. Jednak najdłużej wspo
minać będziemy weekend spędzony wspól- 
nie z rodzinami francuskimi. Sobotnie 
przedpołudnie spędziliśmy na robieniu za
kupów. Francuzi byli pod wrażeniem ryb
nickiego targu oraz centrum i okolic Ryb
nika. Natomiast wieczorne spotkanie rodzin 
francuskich i polskich było okazją do po
głębienia naszych znajomości. Impreza ta 
zarówno dla młodszego jak i starszego po
kolenia była bardzo udana. Niedziela nato
miast była całkowicie do naszej dyspozycj i 
i w zależności od życzeń i upodobań na
szych gości czas ten spędziliśmy głównie 
w Pszczynie, Oświęcimiu, Tarnowskich 
Górach, Beskidach. I Francuzi i my, ucznio
wie, doceniamy wagę takich spotkań, dzię
ki którym poznajemy wzajemnie naszą kul
turę, tradycje, zwyczaje.

Uczennice II LO

ich placówek na 11 maja.
Natomiast grupa młodzieży z poradni 

psychologicznej uczciła Dzień Ziemi sa
dząc prawie 250 drzewek na terenie za 
stadionem ROW.

Zarząd Zieleni Miejskiej nadal jeszcze 
dysponuje drzewkami jaśminowymi do 
zasadzenia, które chętnie za symbolicz
ną złotówkę odda placówkom oświato
wym z terenu Rybnika. /a/
r
i

i
i
i
i
i

Uwaga kinomani!
Dziś, tj. w piątek o godz. 17.00 
w Kinie Premierowym TZR

polska premiera komedii

I
I
I

“Dracula - wampiry bez zębów”. |
Przed seansem - losowanie bezpłat-| 

nych dwuosobowych karnetów
na 5 filmów w maju. I

J

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



IV  Przegląd Działalności Szkół Specjalnych

S erce  za  serce
Już po raz czwarty mieliśmy przyjemność wręczyć Puchar 

“Gazety Rybnickiej” zwycięzcy kolejnego Rejonowego Prze
glądu Działalności Artystycznej Szkół Specjalnych. I tym ra
zem został nim Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
w Rybniku.

W 9 kategoriach: tańca dyskotekowego, 
zespołów wokalnych, zespołów wokalno- 
nichowych, zespołów muzycznych, małych 
form teatralnych, kukiełek, recytacji i kon
kursie plastycznym wzięło udział ponad 3 00 
dzieci ze szkół specjalnych i ośrodków 
szkolno-wychowawczych z Jastrzębia 
Zdroju, Wodzisławia, Żor, Czerwionki - Le
szczyn oraz Rybnika.
Jurorzy: Jadwiga Bronowska, Krystyna 
Pysz, Halina Chowaniec, Andrzej Tre- 
fon, Anita Geratowska, Joanna Blaży- 
ca, Elżbieta Kotowska, Julia Rzytki, Ale
ksandra Grabińska i Bronisława Szymik 
obejrzeli, wysłuchali i ocenili 32 prezenta
cje.

Podsumowując przegląd, główny anima
tor imprezy dyrektorka Rybnickiej Szkoły 
Specjalnej Halina Opalkowska stwierdzi
ła, że cel jaki sobie zakładano, czyli posze

rzenie działalności artystycznej w szkołach 
specjalnych został osiągnięty. Świadczy o 
tym większa liczba zespołów zgłoszonych 
do poszczególnych kategorii.

Zupełnie wyjątkowym zjawiskiem były 
etiudy pantomimiczne zaprezentowane 
przez grupę młodzieży ze Specjalnej Szko
ły Podstawowej w Czerwionce - Leszczy

nach. Zespołem kieruje Piotr Adamczyk, 
a jego praca przynosi wprost zadziwiające 
efekty. Młodzież porusza się na scenie ze 
swobodą zawodowych aktorów, bardzo 
wyraziście przedstawiając zawartą w etiu
dzie ideę. P. Adamczyk wprowadził rów
nież na scenę zasadę integracji młodzieży 
ze szkół specjalnych i podstawowych.

Również we wszystkich innych prezen

tacjach widać było trud uczniów i nauczy
cieli włożony w ich przygotowanie.

Po podliczeniu punktów za prezentacje 
we wszystkich kategoriach najlepszy oka
zał się po raz kolejny SOSW w Rybniku i 
tam trafił nasz puchar, tym razem już nie 
przechodni. Kolejny, piąty przegląd zosta
nie prawdopodobnie zorganizowany przez

Specjalną Szkołę Podstawową w Żorach, 
która zdobyła drugie miejsce. Trzecia w 
kolejności była szkoła z Czerwionki - Le
szczyn.

Najlepszą nagrodą dla nauczycieli i orga
nizatorów była spontaniczna reakcja oglą
dających swoich kolegów na scenie ich 
rówieśników. Atmosfera jak zawsze była 
gorąca i serdeczna. Szczególne podzięko
wanie dyr. H. Opalkowska skierowała do 
instytucji i osób, dzięki którym przegląd 
mógł się odbyć: urzędów miasta Rybnika, 
Wodzisławia i Żor, PSS Społem Rybnik, 
cukierni “Pawlas” , “Getexowi” i pani Roz- 
mus, która od lat uwiecznia przeglądy na 
fotografiach.

Z radością pragniemy poinformować, że 
również nasza gazeta została wliczona w 
poczet przyjaciół dzieci ze Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w 
Rybniku. A wyrazem tego było wręczenie 
naszemu przedstawicielowi przez dyrektor
kę SOSW Elżbietę Frydrych statuetki “Ser
ce za serce ”, wraz z listem z podziękowa
niem za poruszanie problematyki tego 
ośrodka na naszych łamach.

Podobną statuetkę wręczono również dy
rektorowi IILO im. H. Sawickiej Tadeuszo
wi Otrembie, który od łat udostępnia aulę 
swojej szkoły dla potrzeb przeglądu i in
nych imprez organizowanych przez SOSW.

Plakietkami zostały również uhonorowa
ne jurorki : J. Bronowska, K. Pysz i H. Cho
waniec, które funkcję tąpełniąod początku 
istnienia imprezy.

Do zobaczenia za rok, być może w Żo
rach. /r/

Tańczy zespół intenatu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego 
w Rybniku. Zdj.: sol

Zakończenie III Rybnickich Dni Promocji Zdrowia

Będziem y zdrow si?
W miniony piątek 19 kwietnia wy

kładem dr. Macieja Rogoszewskiego 
zakończyły się III Rybnickie Dni Pro
mocji Zdrowia. Zainteresowanie impre
zą, szczególnie wśród młodzieżowej pu
bliczności, przerosło oczekiwania orga
nizatorów czyli Regionalnego Towarzy
stwa Oświaty Zdrowotnej i Terenowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w 
Rybniku.

Ogółem wykładów wysłuchało około 
1100 dzieci i młodzieży oraz ponad 400 
dorosłych osób. Omówiono 9 różnych 
tematów związanych z tzw. chorobami 
cywilizacyjnymi czyli takimi, których 
można uniknąć lub zminimalizować skut
ki prowadząc zdrowy tj. bez nałogów, 
ruchliwy, z odpowiednio dobraną dietą 
oraz bezstresowy tryb życia. Dla lekarzy

była to jedyna okazja przekazania dużej 
liczbie osób jednocześnie przestróg i 
wskazówek co robić, a czego unikać, by 
jak najdłużej cieszyć się zdrowiem tj. sta
nem dobrego fizycznego, umysłowego i 
społecznego samopoczucia.

Słuchacze wykładów stwierdzali, że z 
każdego wykładu wynieśli coś nowego, 
coś, co zechcą zastosować w swoim try
bie życia. Nie trzeba dodawać, że jak 
zwykle bardzo dużym zainteresowaniem 
cieszyły się pokazy i degustacja potraw 
przygotowana przez maturzystów Tech
nikum Gastronomicznego w Rybniku. 
Podobnie dużym zainteresowaniem cie
szyła się degustacja i możliwość tańszych 
zakupów umożliwiona przez rybnickie 
firmy produkcyjno-handlowe tj. Hurtow
nię K osm etyczną “RONDO”, Firmę

Handlową - Stanek, Zakład Wędliniar
ski - Nowak, Hurtownie “Ogrodnik” i 
“Wojciech”.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że 
wszyscy wykładowcy, rehabilitantki, 
młodzież i przedstawiciele firm pracowali 
całkowicie społecznie. Cech Rzemiosł 
Różnych po raz trzeci udostępnił bezpłat
ną salę. Zapłacono wyłącznie za rekla
mę i produkty do przyrządzania pokazów. 
Koszty pokrył Urząd Miejski w Rybni
ku, a honorowy patronat nad imprezą 
objął prezydent Józef Makosz. Za tę 
wspaniałąbezinteresownąpostawę wszy
stkim uczestnikom organizatorzy ser
decznie dziękują.

Warto podkreślić, że będące już trady
cją III Rybnickie Dni Promocji Zdrowia 
są swego rodzaju ewenementem zarów
no w województwie, jak i w kraju. Go
ście imprezy z innych miast nie kryli 
swego podziwu i stwierdzili, że będą się 
starali podobne akcje organizować w 
swoich miastach.

Nowa
obwodnica

c.d. ze strony 1.
wiąże się sprawa wykupu gruntów, które 
częściowo znajdująsię w rękach prywat
nych, częściowo należą do różnych firm. 
Następnie wiele czasu pochłonie przygo
towanie odpowiedniej dokumentacji. 
Faza realizacji projektu będzie stosunko
wo najprostsza, jeśli tylko w kasie mia
sta nie zabraknie pieniędzy...

Na trasie nowej obwodnicy przewidzia
no cztery nowe ronda: pierwsze u zbie
gu ul. 3 Maja, Strażackiej i wylotu pod 
wiadukt kolejowy w kierunku Chwało- 
wic i Żor. Stąd w przyszłości przewiduje 
się nowe połączenie z ulicą Kościuszki.

Drugie rondo zaplanowano na skrzyżo
waniu obwodnicy z ulicą Wodzisławską 
- przed obecnym wiaduktem, jadąc od 
strony centrum. Trzecie rondo zostanie 
ulokowane na skrzyżowaniu obecnych 
ulic Raciborskiej i Budowlanych, a 
czwarte u zbiegu Gliwickiej i nowej jez
dni, która połączy ją  z ulicą Rudzką /w 
pobliżu rzeki Rudy/. Na całej swej dłu
gości obwodnica ma być dwupasmowa, 
podobnie jak na istniejących już jej czę
ściach.

Tyle projekt. Realizacja tych planów 
potrwa wiele lat, ale rozpoczyna się wła
ściwie już teraz. Obecnie trwają rozmo
wy dotyczące wykupu terenów. W naj
bliższym tygodniu zostanie ogłoszony 
przetarg na wykonanie kolektora kanali
zacyjnego przed obecnym dworcem

PKS-u. Później rozpocznąsię trudne pra
ce ziemne. Trudne, bo chociaż dokumen
tacja przygotowana, nigdy nie wiadomo, 
jakie niespodzianki mogą czekać pod 
powierzchnią ziemi przy pracach nad in
frastrukturą. Gdy zakończone zostaną 
prace nad poprowadzeniem kolektora od 
dworca PKS do Nacyny, rozpocznie się 
realizacja ronda w pobliżu wiaduktu ko
lejowego. Powinno ono usprawnić ruch 
w jednym z najwęższych komunikacyj
nych “wąskich gardeł” w Rybniku.

O realizacji tej inwestycji będziemy 
jeszcze wielokrotnie pisać. I chociaż jest 
ona wynikiem kompromisu między ob
wodnicą marzeń, a tą na jaką nas stać, 
pozostaje życzyć temu projektowi moż
liwie najszybszego zaistnienia na planie 
miasta Rybnika. /gw/

Nowa harcówka
W p om ieszczen iach  po byłym  

M DK-u, przy Szkole Podstawowej 
nr 1 powstała nowa harcówka, w 
której zbierać się będą harcerze - 
seniorzy.

We w torek 23 kw ietnia odbyło się 
o fic ja lne  o tw arcie now ych pom ie
szczeń. Przy przecinaniu wstęgi obe

cni byli członkowie Komendy Hufca 
ZHP w Rybniku, harcerze i instruk
torzy, w iceprezydent Jerzy Kogut, p. 
M usiolik - reprezentant firmy budow
lanej - głównego wykonawcy rem on
tu oraz dyrektorka SP 1.

Zaproszeni goście uczestniczyli też 
w mszy świętej odprawionej przez ka- 

p e la n a  ry b n ic k ic h  
harcerzy ks. S tan i
sław a  K o ło d z ie ja , 
gdyż z datą otw arcia 
zbiegł się także dzień 
św. Jerzego - patrona 
harcerzy.

Po części oficjalnej 
wszystkich zaproszo
no na poczęstunek, a 
opiekunowie harców
ki - II drużyna “Spa
leni” im. Jana Kotu- 
cza zap rezen tow ała  
gawędy i piosenki.

/a/
Na uroczystości otwarcia nowej harcówki obecni byli senio
rzy a także najmłodsze harcerskie pokolenie Zdj.:sol

Ekologicznie - teoretycznie
c.d. ze strony 1.

morskiego ptaka w plamie oleju po awa
rii tankow ca. Nie zabrakło też kon
kretnych pytań. Finaliści opisywali 
co to je s t  k a ta s tro fa  eko log iczna , 
zdrow a żyw ność, jak ie  skutki pocią
ga za sobą w ypalanie traw. Interesu
jące  było zadanie polegające na przy
toczeniu argum entów , które przeko
nałyby polityków  do przekazyw ania 
funduszy  na ochronę środow iska. 
W ydaje się, że ze w szystkich siedmiu 
finalistów  jedynie  M artyna i M arcin 
praw idłow o zrozum ieli pytanie i ich 
wypowiedzi trafiłyby do rządzących. 
Zwłaszcza jeden z argum entów  M ar
cina, który przekonyw ał elity, że w y
datki poniesione na rzecz ekologii 
przyczynią się do w zrostu zadow ole
nia spo łeczeństw a, a ono z kolei 
odw dzięczy się podczas w yborów , 
w ydaje się szczególnie realny.

W czasie trw ania finału rozegra
no też kilka konkursów  dla publicz
ności. W odpow iedziach na pytania 
o Park “Cysterskie K om pozycje K ra
job razow e Rud W ielk ich” najlepsi 
okazali się uczniow ie z SP9. M iędzy 
poszczególnym i konkurencjam i w y
stąpiły dwa zespoły: Psu na budę i 
Zespół Dzwonków Chromatycznych.

Przy końcowej punktacji ocenio
no i w zięto pod uw agę naw et doping 
dla uczestników  i szkół.

- Konkurs stal na wysokim pozio

mie i w niektórych konkurencjach 
werdykt okazał się trudny - pow ie
działa przew odnicząca ju ry  Urszula 
Szynol, ogłaszając nazw iska zw y
cięzców.

Pierw sze m iejsce i row er górski 
zdobyła Aneta Piejko z SP22, która 
je s t rów nież  lau rea tk ą  O lim piady  
Biologicznej szczebla w ojew ódzkie
go. Drugie i trzecie przypadło M ar
tynie Polok z SP8 i A ngelice Tara- 
nowskiej z SP9. O trzym ały one od
pow iednio nam iot i śpiwór. Pozosta
łych uczniów wyróżniono nagrodami 
książkow ym i. Laureaci zdobyli też 
nagrody pieniężne dla swoich szkół. 
Dyplomy i gratulacje laureaci odebra
li z rąk przew odniczącej ju ry  i pre
zydenta Józefa M akosza.

W spaniała zabaw a trwająca ponad 
dwie godziny była rów nież zasługą 
prow adzącego konkurs - dyrektora 
M iejskiego Zarządu Szkół i Przed
szkoli W ojciecha N iedziałkow skie
go.

Finaliści w ykazali się pom ysło
w ością i potrzebną w iedzą ekologicz
ną; kibicujący uczniowie włożyli w ie
le w ysiłku w przygotow anie się do 
dop ingu . Szkoda ty lko , że po tak 
w spaniałych hasłach i deklaracjach 
padających ze sceny, po zakończeniu 
konkursu spod foteli na widowni zo
stał w ym ieciony stos śmieci i kana
pek. /a/

UWAGA!
Rewelacyjny system ocieplania ścian budynków

rhadipar
Nie musisz kleić styropianu do ścian. Wystarczy otynkować budynek 

tynkiem termoizolacyjnym produkcji niemieckiej firmy RHODIUS sto
sowanym z powodzeniem na świecie od 25 lat.

System tynków termoizolacyjnych RHODIPOR oparty jest na mine
ralnych, zdrowych spoiwach - cemencie i wapnie. Nie zawiera żywic i 
rozpuszczalników. Jest wysokodyfuzyjny, co pozwala “oddychać” mu- 
rom, zabezpiecza je przed zawilgoceniem i zagrzybieniem oraz zapew
nia zdrowy mikroklimat w pomieszczeniach.

Chcesz mieszkać zdrowo, zaoszczędzić na ogrzewaniu, mieć piękną i 
równą elewację - zadzwoń, napisz lub przyjdź do nas.

Nasz adres: RHODIUS THERMOBUD 
ul. Kościuszki 10 
44-240 Żory
tel/fax /036/ 343-539 od 7.00 do 15.00 

lub telefony w Rybniku 25-432 i 26-202 po godz. 16.00
Wykonujemy również tynki wewnętrzne - gipsowe “na mokro” i z płyt 
gipsowo-kartonowych oraz inne roboty budowlane.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Najlepsi
W sali T e a tru  Z iem i R ybnick iej 

ryb n ick a  Szkoła M uzyczna m iała 
okazję  p rzed staw ić  sw oich n a jle p 
szych uczniów .

Publiczność nie zaw iodła, podob
nie wykonawcy.

Na w stępie uczniow ie z klasy obo
ju  J. L udw ika błyskotliw ie w ykona
li koncert na dwa oboje C-dur Vival- 
dicgo. Utwór tego samego kom pozy
tora przedstaw iło trio sm yczkowe /w 
składzie: E. S taw arska, A. Mielimą- 
ka i M. Tkocz/, które zyskało uznanie 
precyzją wykonania oraz dużą muzykal
nością. Klasę wiolonczeli L. M ielimą- 
ki reprezentował W. M ielim ąka -uczeń 
obdarzony w yjątkow ą w rażliw ością 
oraz sprawnością techniczną. W jego 
wykonaniu usłyszeliśm y koncert na 
w iolonczelę c-moll J. S. Bacha.

Równie ciekawie zaprezentowali się 
uczniowie klasy trąbki A. Frydrycho- 
wicza /S. F iru t, K. Bukowski/, repre
zentując jeden z ciekawszych koncer
tów barokowych na trąbkę - koncert Es- 
dur Albinonicgo.

na scenę
Zdecydowanie najlepiej spośród gra

jących na instrumentach dętych wypadł 
S. Sobik z klasy klarnetu M. Laszcza- 
ka. Jego wykonanie Karnawału Wenec

kiego P. Jeana -Jea
na mogło zachw ycić 
najbardziej wybred
nego m elom ana, a 
niejednem u z jego 
kolegów uśw iado
miło, jak wiele pra
cy ciągle jest przed 
nimi.

Duże uznanie na
leży się również pia
nistom - M. C uber 
z klasy I. K rzy - 
szkowskiej i A rtu 
rowi Hesowi. W y
stęp tego ostatniego 

był jednym z mocniejszych punktów 
programu. Znakomicie wykonał on I 
część koncertu fortepianowego C-dur L. 
v. Bcethovena i tym samym potwierdził 
swój wysoki poziom artystyczny.

Wszystkim solistom akopaniowala orkie
stra symfoniczna PSM II stopnia, prowa
dzona znakomicie przez d\rcktora szkoły 
E. Stawarskiego. Bardzo dobrze przygo
towana orkiestra mogła imponować dojrza
łością brzmienia, a jednocześnie umiejęt
nością dopasowania się do młodych soli
stów'. Tym koncertem uczniowie szkoły 
wspomagani przez swoich pedagogów na
wiązali do najświetniejszych czasów już nie 
istniejącej rybnickiej orkiestry filharmonicz- 
nej, bowiem orkiestra szkolna zagrała bez 
kompleksów, niczym nie ustępując pozio
mem występującym na tej scenie orkiestrom 
zawodowym. Miejmy nadzieję, że dobrze 
rokuje to przyszłej, być może, odrodzonej 
rybnickiej filharmonii.

Na trąbce gra uczeń A. Frydrychowicza  
Sław om ir Firut. Z d j.:so l

C z te re c h  m ło d y ch  m u zy k ó w , 
których połączyła miłość do sakso
fonu stworzyło kw artet, będący pew
nie jednym  z nielicznych m uzycz
nych ansam bli tego typu na św ięcie.

Zespól Sax-4 mógł zaistnieć na Ma
lej Scenie dzięki rybnickiej placówce 
Alliance Française, a koncert w naszym 
mieście był jednym z pięciu występów, 
jakie Francuzi dali w Polsce. Przemie
rzyli oni nasz kraj od Białegostoku 
poprzez Rzeszów. Rybnik. Łódź aż do 
Szczecina, zwiedzając po drodze Kra
ków.

Repertuar zespołu Sax-4 to przede 
w szystkim klasyka, w tym Bach. Mo
zart. Debussy i inni. a członkowie gru
py to przecież wytrawni muzycy zwią
zani z konserw atorium  w M etzu i 
S trassbourgu. H ołdując francuskiej 
szkole gry na saksofonie, chcą oni po
kazać możliwości tego odkrytego we 
Francji instrumentu. I trzeba przyznać 
- pokazują to znakomicie. Pierwsza, 
klasyczna cześć koncertu zadziwiła 
m łodych w w iększości słuchaczy, 
którym saksofon kojarzy się zupełnie 
z czym innym. Ale Bach i Mozart na 
saksofonie na pewno ich do tego in-

Koncert na cztery saksofony

Zespół SAX-4 tworzą: Christian Joyeux, Dominique Tassot, Eric Fiegel,
Jean Kiffer.
strum entu  nic zniechęcili. L żejszą 
część koncertu rozpoczęła muzyka fil
mowa Nino Roty. tak dobrze znana 
choćby z filmów Felliniego. Potem już 
tylko standardy jazzowe, m in. Milesa 
D avisa. budzące szczery entuzjazm 
zgromadzonej na Malej Scenie publicz
ności. Stałych bywalców imprez ja/zo

Zdj.: sol
wych zdziw ić musiał brak sekcji ryt
micznej, nieodzownej, zdawałoby się, 
przy jazzow ych wykonaniach. Precy
zyjni francuscy muzycy byli sobie na
wzajem sekcją rytmiczną, nic zbacza
jąc “z kursu” ani razu. Niezwykli wy
konawcy. niezwykły w swej oryginal
ności koncert. Irl

Łódzki "Skrzypek na dachu"
M usical o Tewje - M leczarzu i in

nych m ieszkańcach A natew ki nie
zm iennie  przyciąga  i w zrusza p u 
bliczność. Nie inaczej było w T eatrze 
Z iem i R y b n ic k ie j na sp e k ta k lu  
“Skrzypka na dachu” w wykonaniu 
T eatru  M uzycznego z Lodzi.

Reakcje publiczności potw ierdziły raz 
jeszcze, że Jerry Bock i Joseph Stein 
stworzyli dzieło uniw ersalne, choć osa
dzone w konkretnej rzeczywistości ma
łego miasteczka w Carskie j Rosji, gdzie 
żyją w zgodzie Rosjanie i Żydzi, nic

rezygnując z kultywowania własnych 
tradycji. Do czasu...

Widzow ie, którzy znają “Skrzypka na 
dachu” z innych wykonań, choćby cho
rzowskiego. mogli się poczuć rozcza
rowani słabym poziom em baletu, a 
szczególnie brakiem tańca z butelkami, 
co bardzo spektakl zubożyło. Obroniła 
się oczywiście muzyka - wprowadzają
cy w akcję temat “Tradycja”, potem 
popisowa pieśń Tcwjego “Gdybym był 
b o gaczem ” , liryczna “ To św it, to 
zmrok”, czy nostalgiczna “Anatcwka”.

Każda z osobna była światowym prze
bojem... Choćby dla ich wysłuchania 
warto było jeszcze raz “Skrzypka na 
dachu" obejrzeć. A także po to, by je 
szcze raz wysłuchać monologów Tcw
jego, wadzącego się z Najwyższym... 

Należałoby przypomnieć, że to właśnie 
Teatr M uzyczny w Lodzi w ystawił 
“Skrzypka na dachu" po raz pierwszy 
w Polsce w 1983 roku. Rolę Tcwjego 
odtwarzał nasz znakomity bas Bernard 
Ladysz.

Przedstawienie, z którym przyjechał 
do Rybnika łódzki teatr było zapewne 
tylko cieniem premiery. Irl

N ajpierw  każdy z nich tańczył w 
domu. Gdy poprzestawiali meble, uda
wało im się wygospodarować nawet 2 
metry pustej przestrzeni.

Norbert i Krzysztof od roku tańczą hip 
hop. Darek - break dancc; pozostali uczyli 
się z nimi, oczywiście pomógł im wła
sny talent. Od 4 miesięcy mają wreszcie 
gdzie ćwiczyć - przygarnął ich Mlodzic-

(  N
Seweryn - dopiero uczę się nowych kro
ków i przyglądam się, jak ćwiczą kole
dzy. Przyszedłem niedawno do zespołu 
i muszę sporo trenować, żeby wystąpić 
na scenie. Chodzę do II klasy liceum, a 
moim hobby jest też piłka nożna i rolki.

V  ______________ J

żowy Dom Kultury i od tej pory tworzą 
już zespól pod nazwą Streetboys.

Zaczęło się od lata i występu Kasi Le- 
sing na rybnickim Rynku. Norbert z bra
tem Krzysztofem przyszli obejrzeć wy
stęp. Mieli już swój własny układ tańca i 
bardzo chcieli znaleźć się na estradzie 
razem z wykonawczynią. Nic był to ja 
kiś szczególny występ, ale obaj mieli 
ogromną ochotę sprawdzić jak to jest 
patrzeć na widzów ze sceny, z góry. Dy
rektor MZSiP Wojciech Niedziałkowski, 
którego znali jeszcze z czasów szkolnych, 
pozwolił im poczuć się jak gwiazdy. 
Warunek byl jeden - mieli wystąpić “tak 
jak stali", bez przygotowania. Zgodzili 
się. Swój występ, oceniany teraz już z 
perspektywy czasu, uważają za daleki od 
ideału. Pozwolił im jednak pozytywnie 
myśleć o swoim hobby. Zaczęli uważać, 
że taniec też ma sens i może coś jeszcze 
z tego wyjść. W. Niedziałkowski nic tyl
ko dal im pierwszą szanse na publiczny 
występ. Po zakończeniu festynu zainte
resował się oryginalnym duetem. Ponie
waż chłopcy nic mieli ani pieniędzy na 
autokreację, ani warunków do treningu, 
wysłał ich do Młodzieżowego Domu 
Kultury. Nie musieli szczególnie długo

4 jfe-----------------

Chłopcy z Rybnika
powstał zespól Streetboys". Ostatnio

Streetboys tworzą swój własny styl, wykorzystując elementy z różnych 
rodzajów tańca

przekonywać Adama Więckowskiego, 
dyrektora MDK. że warto stworzyć w 
Rybniku zespół taneczny. Znalazły się 
godziny dla Norberta i Krzysztofa, i te
raz już przychodzą trenować trzy razy w 
tygodniu. Ze sponsorem poszło znacz
nie gorzej. Chociaż Norbert obszedł całe 
miasto, nie udało mu się przekonać ni
kogo, aby przeznaczył część swoich do
chodów na działalność zespołu. Norbert 
z tego pow odu jest szczególnie rozżalo
ny.
- Nie chcemy dużo. naprawdę wystar

czy nam niew iele, przede wszystkim po
trzebujemy jednakowych strojów. A przy
f -----------------------------------------------N

Krzysztof Wiktorowski - ,\ orbert mówi 
o nim, że jest bardzo zdolnym tance
rzem i pracowitym człowiekiem. Jest 
teraz chory i nie może trenować z kole-\________ ________ J

tej okazji moglibyśmy przecież reklamo
wać jakąś firmę występując ir ubraniach

^Darek Kowalski - “Darecki” - lubię tan'- 
czyć, wymyślać nowe kroki, ćwiczyć z ko
legami. Poza tym uczę się »*' III klask 
Szkoły Zawodowej.

\ ___ :______________________
z ich naszyw kami. Sponsorzy mogą so
bie przecież odpisać darowane kwoty od 
podatku, ale nikogo to w Rybniku nie 
interesuje. Tw ierdzą, że są za starzy na 
zabawę i nie przyniesie im to korzyści. 
Szkoda tylko, że przy tej okazji tak stra
sznie narzekają na niekulturalnąr mło
dzież. której sami nie chcą pomóc - twier
dzi.

W MDK początkowo trenował Norbert 
z bratem i kilkoma koleżankami. Z cza
sem dziewczyny odeszły, a pojawił się 
Mariusz, potem Darek i Marcin. Tak

dołączy ł do nich Seweryn. Przez pierw
sze tygodnie każdy chciał być liderem i 
przeforsować własne pomysły. Z czasem

Marcin Capa "Krzykacz ” - chodzę do 
zawodówki, ale wybieram się do Tech
nikum. Interesuję się tańcem, chciał
bym komponować własną muzykę.

\ . _____________ _______ _____i______J
kłótnie ucichły i okazało się. że każdy 
jest niezastąpiony. W negocjacjach nie
zwykle pomocna okazała się opiekunka 
z MDK i jednocześnie menadżer zespo
łu - Hildegarda Iwanicka. Wszyscy zgo
dnie twierdzą, żc wJaśnie jej zawdzięczają 
wszystko.
-Tacyjak ona, pan Więckowski, pan Nie
działkowski zrobili dla nas naprawdę 
w iele. Oni chcą żeby z nas wyrosło coś 
dobrego, starają się nas wykreować. 
Pani Iwanicka pomaga nam ciepłym sło
wem. ona wyrobiła w nas odpowiednie 
nastawienie do treningów - twierdzi 
Norbert.

Układy taneczne tw orzą wspólnie. In
spiracją bywają teledyski zespołów Va- 
nilla Ice. Out o f Contro/. Każdy stara się 
wylansować swój ruch. pomysł, aby po
tem podczas występu mieć satysfakcję, 
żc jest autorem elementu. Wszystkie naj
lepsze pomysły są zwykle zbierane do 
danej piosenki i potem następują męczą
ce treningi, kiedy wszyscy ćw iczą cały 
układ. Zajęcia na sali MDK są niezwy
kle wyczerpujące, żaden z chłopców nie 
oszczędza siebie.
- Jeżeli chce się do czegoś dojść, można 
to zrobić tylko wytężoną pracą i odrobi
ną talentu - tw ierdzą zgodnie. A trzeba 
przyznać, że tego ostatniego im nie bra
kuje. Jeżeli starczy im wytrwałości, za- 
mierzająw ciągu 3 - 4 lat stać się jednym

^Norbert Wiktorowski - "Bert" - chn 
dz.ę do 11 klasy L.Z. i nie wiem eti mnie 
jeszcze czeku »»• życiu. Moim hobby jest 
taniec. Wszędzie - »»• domu, >r szkole.

 ̂ nu ulicy._________________________

z najlepszych zespołów tego typu w Pol
sce. Na razie dość szybko rozwija się ich 
kariera w Rybniku. Występowali już pod
czas Targów Edukacyjnych SP 31. na 
wyborach miss V LO i przed koncertem 
Roberta Chojnackiego. Zdobyli też II 
miejsce /po “Przygodzic", podczas Fe
stiwalu Kultury Młodzieżowej, wyprze
dzając ubiegłorocznego laureata festiwa
lu wojewódzkiego.

Chcieliby układać własną muzykę, ale że 
nic mają potrzebnego sprzętu, na razie Stre
etboys pozostaje zespołem wyłącznic ta
necznym. Planują 12 maja zorganizowanie

Mariusz Sobolewski “Solo ” - piszę w 
tym roku maturę >f L.Z. i mam nadzie
ję, że przejdę przez ten egzamin pomy
ślnie. Później zamierzam zdawać na po
litechnikę do Rybnika. Poza tańcem 

^uwielbiam jeździć na rowerze._______

turnieju tańca ulicznego przy okazji turnie
ju strectballa. Chcieliby być w mieście pre
kursorami tańca w prezentowanym przez 
siebie stylu. Mają ambicje występować w 
całej Polsce, poza terenem ROW-u. Dążą 
do ideału, chcieliby zostać zauważeni. Ma
rzą o tym, aby kiedyś podczas występu dla 
tysięcy osób gdzieś w Polsce zapow iadają
cy powiedział: teraz wystąpią chłopcy z 
Rybnika. A neta T waróg

Osoby które lubią tańczyć, nie boją się 
ciężkich treningów, u przede wszystkim już 
same sporo potrafią, mogą przyłączyć się do 
zespołu Streetboys. Treningi odbywają się 
w poniedziałki od 16.45 do 18.00 i w soboty 
od 12.00 - 15.00 >f Młodzieżowym Domu 
Kultury przy ul. Broniewskiego /pawilon 
Wanda/.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Abecadło
Rzeczy

Śląskich

Maj i czerwiec w wielu ry bnic
kich szkołach będzie gorącym  
czasem oczekiwania na rezulta
ty' konkursu na dyrektorów. My 
zaś ten czas spożytkujmy na 
przedstawienie postaci idealnego 
dyrektora szkoły', za jakiego moż
na chyba uważać ks. dra Stefana 
Siwca, dyrektora rybnickiego 
gimnazjum w latach 1922-1929.

Stefan Siwiec urodził się 23 sierpnia 
1863 roku w Miasteczku kolo Tarnow
skich Gór. Pochodził z rodziny robotni
czej, a jego rodzice Piotr Siwiec i Ewa z 
domu Celary nie bardzo zdawali sobie 
sprawę jak zdolnym dzieckiem jest ich 
syn Stefek. Bystrość umysłu chłopca 
dostrzegł tamtejszy proboszcz ks. Chri
stof. Za jego namową i finansową pomo
cą Stefan Siwiec znalazł się w bytomskim 
gimnazjum, które zakończył maturą w 
1881 roku. Jeszcze w tym samym roku 
osiemnastoletni młodzieniec wyjechał na 
czteroletnie studia do Wrocławia i Ins- 
brucku w Austrii, gdzie studiował filo
zofię, teologię i literaturę orientalną. 
Uczył się również języków wschodnich. 
Następnie w latach 1885-1886 przeby
wał w seminarium duchownym w Frei- 
sing w Bawarii, gdzie 26 czerwca 1886 
roku przyjął święcenia kapłańskie i wrócił 
na swój ojczysty Górny Śląsk. Najpierw

Dyrektor Siwiec 
wśród mamlasów

pracował jako wikary w Toszku niedale
ko Gliwic, skąd po trzech latach został 
skierowany do Raciborza i objął tam naj
pierw profesurę, a następnie urząd wice
dyrektora. W Raciborzu ks. Stefan Siwiec 
pracował w latach 1889-1922 roku. W 
tym czasie na Śląsku zachodzą wielkie 
zmiany i po powstaniach śląskich część 
Górnego Śląska wróciła do Macierzy. 
Racibórz pozostał po stronie niemieckiej, 
więc ks. Siwiec zamierzał przeprowadzić 
się na polską stronę Śląska. Wtedy ten 
ceniony już profesor i dyrektor otrzymał 
propozycję objęcia urzędu dyrektora w 
organizującym się polskim Gimnazjum 
Państwowym w Rybniku. W sobotę 1 lip- 
ca 1922 roku ks. Stefan Siwiec został 
pierwszym polskim dyrektorem tej szko-
ty-

W osobie ks. Stefana Siwca rybnickie 
gimanzjum pozyskało na stanowisko 
dyrektora osobę o jakiej chyba tylko 
można było marzyć - niezwykle kultu
ralną i wykształconą. Ks. Siwiec oprócz 
studiów magisterskich, doktoryzował się 
w 1896 roku na uniwersytecie we Wro
cławiu w zakresie patrologii czyli litera
tury chrześcijańskiej pierw szych wieków. 
Odbył wiele podróży naukowych do kra
jów Europy Zachodniej, a także Grecji. 
Turcji. Iranu. Iraku. Palestyny... Swoje 
badania poprzedził bardzo gruntowany
mi studiami w dziedzinie filologii staro
żytnych. Oprócz języka niemieckiego, 
angielskiego i francuskiego, które toro
wały mu drouc do światowej literatury

dodały ptoki 
Z rynkowyjlatarni

Ptok piyrwszy
Jak sit; po li trawa, krzt) ki 
To zdychają tam chroboki!
I co by dom żarły ptaki?

Ptok drugi
Jak świat dugi i szyroki, 
Wszyndzie dymu som obłoki. 
Dychamy tym my, baroki.

Ptok trzeci
Gupi sposób na porządek, 
Palić wszystkie zielska 

z grządek!
W domu robisz odkurzanie, 
Czy fajerka na dywanie?

/fra-szoł-ku/

Majowe 
świyntowame

Jakby kery sie pytoł, toch je s t sta
rzyk łod tego łebonia Edka. Wytu- 
plikawołech mu, ze mo przestać  
szkryflać do gazety a mo sie chycić 
porzondnie nauki. Chneda przeca  
koniec roku szkolnego i jak  ślirnok 
niy popiluje, to zostanie siedzieć, zaś 
łojce bydom musieli za niego gańba 
Żrać.

Pogoda momy nareszcie fajnisto. 
Ptoszki świyrgolom niy ino na ryn
kowej latarni lo maturach, feryjach, 
ale tyż !o majowym świyntowaniu.

Pamiyritom, ja k  przed wojnom na 
3 Maja śpiywali my w szkole na cof
ki szkarpyntel “Witaj majowa j u 
trzenko, świeć naszej polskiej krai
n ie”. My, chłopcy, śpiywali pewni- 
kym niychersko ale za to fe s t  głośno. 
Możno my czuli, ze ju ż  niydługo po- 
świyci jutrzenka naszyj krainie, bo

wojna wisiała w lufcie.
Każdy rychtowol sie na świynto 3 

Maja, u’ żodnym oknie niy zabrakło 
bioło-czerwonyj Jlagi. Po kościele 
wysztiglowane fam ilije szły podziwać 
sie na pochód, kery choć niy boI wte
dy musowy, tyż ciongno! godzinami 
bez miasto. Wtedy przed wojnom, 
chneda kożdo dz.iolsz.ka wielo czy 
b la n k  m a lu tk o , n o siy ła  w take  
świynto strój krakowski. Miały czer
wone, fe s t  pościbane kecuszki z. ma- 
lućkom zopaseczkom, biolo bluzka 
z. poszkróbionym i pu jkam i i lajbi- 
czek, sztikowany podarkam i i ceki
nami. Niy boi to echt strój krakow
ski, bo matki go po wiynkszyj czyn- 
ści same szyły i sztikowały. Niy pa
sowoł tyż blank do naszego regionu 
ale wedle mje chcieli Slonzoki tj. my, 
podkryślić swoja przinuleżność do 
Polski.
Terozki, choć miyszko na Słońsku  
miszung z. cołkij Polski, stroje pol- 
ske idzie dojrzeć ino na wystympach, 
zaś fla g i w świynta państwowe idzie

fachowej, ks. Siwiec znal łacinę, grekę, 
hebrajski, aramejski. staroperski i próbo
wał swych sił w języku starożytnych 
Egipcjan - koptyjskim. Jego naukowe 
opracowania i artykuły do miedzynaro-

Ks. dr Stefan Siwiec w latach 1922 - 1929 był dyrekto
rem rybnickiego gimnazjum, którego budynku mie
ści się dziś I LO im. Powstańców Śląskich

dowych periodyków były bardzo cenio
ne. Ks. Siwiec opowiadał kiedyś, jak w 
angielskiej prasie przeczytał o nowej 
książce z zakresu interesujących go stu
diów wschodnich. Szybko więc zamówił 
tę pozycję pocztą. Kiedy książkę otrzy
mał. dowiedział się już ze wstępu, że jej 
autor cytuje jego pracę doktorską i inne 
artykuły. Nic wiec dziwnego, że ks. dok
torowi Siwcowi trzykrotnie proponowa
no katedrę profesora na uniwersytecie. 
On jednak wolał pozostać pośród uko

chanej młodzieży, w 
murach ulubionej szko
ły średniej. Żal mu było 
opuszczać sw oich 
“mamlasów”. W gwa
rze śląskiej wyraz ten w 
łagodny sposób ozna
cza niezupełnie mądre
go jeszcze człowieka. 
Z am iast “ m am las” 
można by dzisiaj po
w iedzieć “ o ferm a” , 
“trąba” czy może “ba
ranek”. Jednak rybnic
cy gimnazjaliści bynaj
mniej nie obrażali się. 
byli już przecież przy
zwyczajeni do tego po
wiedzenia. Z czasem 
stało się nawet sympa
tyczne. A przecież z 
drugiej strony trudno 
było przy ks. Siwcu nie 
czuć się mam lasem. 
Jednak on sam nigdy 
nie dopuszczał, by inni 
poczuli się przytłocze
ni ogromem jego wJę
dzy. Wprost przeciw
nie. umiał poważnie po
rozmawiać z każdymPrasa parafialna

Serce
W parafii pod wezwaniem Najświęt

szego Serca Pana Jezusa w Niedobczy- 
cach wychodzi od 1990 roku pismo 
kościelne zatytułow ane “Serce” . Po
czątkowo gazetka ta ukazywała się nie
regularnie. a od trzech lat wydawana jest 
jako miesięcznik. Pismo to ma format A- 
4 i obecnie wydawane jest na wysokiej 
klasy papierze kredowym. "Serce" cie
szy się dużym powodzeniem pośród nic- 
dobczyckich parafian, gdyż na 9500 wier
nych sprzedaje się go aż 950 egzempla
rzy. Kolegium redakcyjne tworzą: Doro
ta Bożętka, Justyna Kaluzińska, F ran 
ciszek K ucharczak, G abriela Szulik 
oraz ks. Michał Psiuk i ks. M arek G an
carczyk.

W kwietniowym numerze “Serca” Ga
briela Szulik napisała o “Wcstfalokach".

policzyć na palcach.
Po wojnie 3 Maj sto! sie tabu. Noj- 

wiynkszy cyrkus boi z. flagowaniem. 
Flaga wywieszono na 1 Maja m u
siała gibko drugiego stracić sie z. 
okna. Po jednym  dniu pauzy we f la 
gowaniu, trz.a jom  bolo juzaś wystyr- 
czyć, żeby uświetnić koniec wojny. 
Możno skuli tego ludziom łobmierz- 
lo sie wtedy flagowanie, że terozki 
to smolóm. W tych czerwonych cza
sach pochody tyż. boty długachne, bo 
musowe. Jednak niy każdy sie tyn 
mus ganiół. Jak niy wciśli kom uś 
transparyntu do gorści abo czyjegoś 
ciferblotu na patyku, to mógł bez. 
czas deptania po m ieście lo bele 
czym z. kam ratam i połosprowiać. 
Joch dycko patrzał kańś po drodze 
pichnońć, żeby p rzi p rzileżytości 
kupić na sz.tandz.ie abo z auta tro
chu muszkatów i oplerków z żymła- 
mi dlo dziecek. Kędy indziej takich 
paskudów  żodyn w sk lepach  n iy  
uwidziol, a kej świyntować, to świyn- 
tować na cołkigo. Starzyk

Aleksandra Zimoń o wyzwoleniu Niedo- 
bczyc. zaś ks. Marek o bł. Piotrze Jerzym 
Frassatim. którego portret ozdobił pierw
szą stronę pisma.

W maju “Serce" obchodzić będzie mały 
jubileusz - ukaże się po raz pięćdziesią
ty. Z tej okazji planuje się wydanie go w 
dwóch kolorach. szoł

/r:

uczniem i nauczycielem Dużym wyróż
nieniem było zaproszenie przez księdza 
doktora Siwca na popołudniową prze
chadzkę - codziennie zapraszana była 
inna osoba. Jako dyrektor rybnickiego 
gimnazjum ks. Siwiec urzędował siedem 
lat. od 1922 do 1929 roku. Potrafił wspa
niale zarządzać gronem nauczycielskim 
i uczniami. Tych ostatnich znał z imie
nia i nazwiska, a na temat ich zachowa
nia wiedział często więcej niż nauczycie
le. Często sam chciał mieć wpływ na ich 
stopnie z zachowania. Jego sumienność 
graniczyła z bohaterstwem. Kiedyś na
wet odmówił biskupowi katowickiemu 
Augustow i Hlondowi przyjazdu do Ka
towic. bo musiał zająć się wydawaniem 
świadectw w szkole. Co zaś się tyczy na
uczycieli. dyrektor nigdy nie chodził na 
lekcje, by ich kontrolować. Było to 
wprawdzie wbrew przepisom, ale nie
zwykle pożyteczne. Ten niezwykły dy
rektor wiedział przecież, że lekcja w obe
cności kontrolera jest sztuczna i bezo
wocna. Poziom i wiedzę nauczyciela ks. 
Siwiec poznawał poprzez partnerską roz
mowę, a nie poprzez służbowe formułki. 
Dyrektor Siwiec zajmując się naukowy
mi badaniami, nigdy nie stracił kontaktu 
z rzeczywistością. Wyrazem tego były 
jego szkolne konferencje - rzeczowe i nie
zwykle krótkie.

Dyrektorowanie ks. dra Stefana Siwca 
zostało jednak przerwane decyzją woje
wody śląskiego Michała Grażyńskiego. 
Decyzję tę należy chyba widzieć w kon
tekście akcji w Województwie Śląskim, 
która miała na celu obsadzanie najwyż
szych stanowisk Polakami z “centrum” 
kraju. Decyzja ta była ciosem dla uczniów 
i profesorów, zwłaszcza że następcy ks. 
Siwca nic dorastali mu do pięt.

Po złożeniu urzędu ks. dr Siwiec od 
lipca 1929 roku wyprowadził się z mie
szkania w szkole i zamieszkał w ma
łym pokoiku w budynku szpitala św. 
Juliusza w Rybniku. W ten sposób 
nadal był blisko rybnickiego życia 
szkolnego i kulturalnego. Był bardzo 
często odwiedzany przez profesorów i 
swych dawnych uczniów. Ale przede 
wszystkim poświęcił się teraz pracy 
naukow ej "O życiu  zakonnym na 
Wschodzie’'. W czerwcu 1939 roku 
obchodził uroczyście 50-lccic swych 
święceń kapłańskich. Podczas jubile- 
uszow ych u roczystości w im ieniu 
wszystkich wychowanków przemówił 
późniejszy kardynał ks. Bolesław Ko
minek. zaś jubilat podczas przemowy 
zadziwił wszystkich znakomitą pamię
cią. kiedy po tylu latach sypał najdrob
niejszymi szczegółami zdarzeń i nazwi
skami ich bohaterów.

W styczniu 1940 roku ks. Stefan Si
wiec doznał porażenia mózgu i nie wy
zdrowiał już aż do śmierci. Zmarł w 
kwietniu 1941 roku i pochowano go po 
cichu, w okupacyjnych warunkach na 
cmentarzu parafialnym w Knurowie.T ekst i foto ko pia : M arek  S zołtysek

Koncert inauguracyjny w  wykonaniu 
Maurycego Merunowicza 

w  bazylice pod wezw. św. Antoniego, 
wtorek 30 kwietnia, godz. 19.15 

W programie najpopularniejsze utwory muzyki organowej 
Kolejne koncerty: 7, 14, 21 i 31 maja.

Kościół oo. franciszkanów, 
niedziela 28 kwietnia, godz. 15.30

w ystąpią chóry:
“Seraf ’ z Rybnika, “Bel Canto” z Gaszowic, 

^Słowiczek” z Popielowa i “Schola Cantorum” z Knurowi
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Zarząd Miasta
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 
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 - 
GOLEJOWIE 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.

Galeria TZR
Twórczość plastyczna Ludwika, Agnie
szki i Weroniki Holeszów 

Galeria MBP
Wystawa modeli samolotów pracowni 
modelarskiej M łodzieżowego Domu 
Kultury

Muzeum - Stary Ratusz
W ystaw y stałe: “R Y B N IK - M OJE 
MIASTO” oraz “CECHY RZEMIEŚL
NICZE W MIASTACH GÓRNEGO 
ŚLĄSKA”, czynne z wyjątkiem ponie
działków od 10.00 do 14.00, w środy 
od 10.00 do 18.00, wstęp 2,00 zł /ulg. 
1,00 zł/

Mała Scena Rybnicka 
oraz Kino “Apollo”

- sobota, 27 kwietnia od 20.00 do 2.00 
Mała Scena Rybnicka 

Wieczorek taneczny dla samotnych, nie
dziela, 28 kwietnia od 17.00 do 23.00

/gw/

Dyskoteki

Kina
“APOLLO”

26 - 28 kwietnia, 16.00, 18.00, 20.00; 
29-30 kw ietn ia, 17.00, 19.00; 1-2 
maja, 16.00,18.00,20.00- “SŁODKO- 
GORZKI” /poi. 15/

“PREMIEROWE” przy TZR  
26 kwietnia, 17.00, 19.00; 28 kwiet
nia, 17.00, 19.00; 29 kwietnia, 17.00, 
30 kwietnia oraz 1-2 maja, 17.00, 
19.00 - “DRACULA - WAMPIRY BEZ 
ZĘBÓW” /USA, 12/, cena 5,00 zł 

“ZEFIR” - Boguszowice 
28 kwietnia - 2 maja, 17.00, 19.00 - 
“MŁODZI GNIEWNI”

Koncerty
Teatr Ziemi Rybnickiej 

27 kwietnia, 18.00, Recital MARKA 
GRECHUTY, cena 14,00 zł 

Mała Scena Rybnicka 
2 maja, 18.00, MUSICAL I OPERET
KA - koncert najlepszych piosenek 
musicalowych i arii operetkowych w 
wyk. artystów Opery Śląskiej w Byto
miu: Jolanty DAŃCZYK /sopran/, Ada-

ma ŻA K A /baryton/, H aliny TELIGI 
/fort./, cena 10,00 zł

Wystawy

informuje ^Ogłoszenia d r o b n e %
SPRZEDAM POLONEZA 1.9 D
1992,80 tys. km, cena 13 tys. zł.
Tel. 152352 od 9.00 -17.00

** *

ZA DARMO
oddani 120 m kw. szkła ze szklarni 

Telefon: 558-425

WYCENA NIERUCHOMOŚCI
Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK

____________ tel. 27-616____________

r ^

BEZPŁATNE 
PORADY PRAWNIKA

w 'Gazecie Rybnickiej'
gpi pn, p v. n gggffiggffgj n

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

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

dyżuruje prawnik, udzielający 
bezpłatnie porad

V__________________ ^

Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku 

Dział Usług Pogrzebowych 
ul. Rudzka 70 b 

/Cmentarz Komunalny -tel. 28-991/

oferuje następujące usługi:
♦wynajęcie karawanu 
♦całodobowy przewóz zwłok 
♦szeroki asortyment trumien 
♦kosmetykę, ubranie 

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

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

♦możliwość załatwienia orkiestry 
♦wynajęcie autobusu 

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

Ceny konkurencyjne

' Ważne dla ' 
miłośników zwierząt
Urząd Miasta Rybnika informuje, 

że na terenie miasta działa 
od dnia 3.10.1994 roku 

Terenowy Punkt Zatrzymań dla 
bezdomnych zwierząt.

Istnieje możliwość przekazania 
zatrzymanych psów bezpańskich 

lub poszkodowanych 
w wypadkach ulicznych.

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

Rosyjski w cenieOperetka 
na Małej Scenie

Najpiękniejsze piosenki musicalowe 
oraz arie operetkowe zaprezentują w 
czwartek 2 maja o godz. 18.00 na 
Małej Scenie Rybnickiej artyści Ope
ry Śląskiej w Bytomiu: Jolanta Dań- 
czyk /sopran/, Adam Żak /baryton/ i 
Halina Teliga /fortepian/.

W programie m.in. fragmenty musi
c a li : "My Fair Lady”, ‘‘West Side Sto
ry", ‘‘Skrzypek na dachu ", ‘‘Południo
wy Pacyfik” oraz operetek ‘‘Księżnicz
ka czardasza”, ‘‘Wesoła wdów ka”, 
‘‘Hrabina M arica”, ‘‘Cygańska mi
łość

Dwie pierwsze osoby, które 
pojawią się w naszej redakcji z 
aktualnym numerem “GR” 
otrzymają 2-osobowe zaprosze
nie na koncert.

6 *̂3-----------------

Uczennica IIIc II LO Urszula 
Mazelanik została finalistką olim
piady języka rosyjskiego na szcze
blu centralnym.

Już teraz ma wolny wstęp na jeden z 
ośmiu kierunków studiów humanistycz
nych.

Podczas finału uczestnicy pisali wy
pracowanie na jeden z trzech tematów i 
ustnie odpowiadali na przygotowane 
wcześniej pytania. Praca pisemna Uli 
nosiła tytuł ‘‘Marzę o... ”, a przed ko
m isją opowiadała o rosyjskich laurea
tach nagrody Nobla.

Chociaż język rosyjski nie jest obe
cnie modny, ceniony, sukces Uli został 
bardzo ciepło przyjęty w szkole. Sama

olimpijka nie zraża się małą popular
nością wybranego j ęzyka.
- Uczę się rosyjskiego od czwartej kla
sy szkoły podstawowej. Ale fascynuje 
mnie przede wszystkim kultura tego kra
ju, literatura. Moim ulubionym pisa
rzem jest Pasternak - opowiada Ula. 
Uczennica jeszcze nie chce rezygnować 
z walki. Ponieważ jej pragnieniem są 
studia w Rosji w przyszłym roku zamie
rza zostać laureatką olimpiady central
nej. Wtedy będzie mogła wybrać sobie 
dowolną uczelnię i studiować wymarzo
ną orientalistykę. Dlaczego akurat w 
Rosji? Aby nauczyć się czegoś nowego 
i nie stracić kontaktu z ulubioną kultu
rą. /a/

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

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

TELEFONICZNE SŁUŻBY INFORMACYJNE 
INFORMACJA: PKS 22-242, PKP 23-009, WPK 21-820 
INFORMACJA O NUMERACH TELEFONÓW: 913 
NADAWANIE TELEGRAMÓW: 900, 905 
ZAMAWIANIE ROZMÓW MIĘDZYMIASTOWYCH: 900 
BUDZENIE TELEFONICZNE: 900 
ZEGARYNKA: 926
INFORMACJA I REKLAMACJA MIĘDZYMIASTOWA:909 
ZAMAWIANIE ROZMÓW MIĘDZYNARODOWYCH: 901 
POSTÓJ TAXI: 236-60, 286-60 
RADIO TAXI: 27-000
POSTÓJ TAXI BAGAŻOWYCH: ul. Młyńska, tel. 23-561 
Hasło ’’KRYZYS" - sobotnio-niedzielne, całodobowe dyżury 
psychologów: 26-876 /izba przyjęć szpitala psychiatrycznego, 
ul. Gliwicka 33/
NOCNY DYŻUR APTEK:od 25 kwietnia do 2 maja, apteka, 
ul. Przemysłowa 16, Rybnik-Paruszowiec, tel. 22-834

'E K SP R E SS  
R ybnik, R eja 2

r

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"

</Ś7
...U NAS 
S2VSIÍO 
I TANIO

O I s tro n a  - 5 0 0 z ł  d o  c e n  d o licza m y  VAT

cm 2  - 1 z ł 
0 1 sło w o  - 0 ,6 0  zł 

w artykułach 
sponsorowanych

0 1 / 4  strony - 150zł 
0 1 / 2  strony - 2 7 0 z ł 
0 3 / 4  strony - 3 5 0 z ł

Środowa Giełda Cenowa
Mięso scha b w o łow e

extra
szy nka  wp. 
go tow ana ślą ska

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 ,8 0 -8 ,4 0

O wae/W arzywa p o m id o ry pomarańcze marchewka z ie m n ia k i

Raciborska 15 5,20 3,40 1,00 0,70

M iejska 2 7,00 3,50 1,00 0,80

TARG 2,50 - 6,00 2,20 - 3,00 1,20-1,50 0,70 - 0,90

Spożywcze m a sło c u k ie r ja jko m ą ka

Raciborska 15 2 2 7 g - l,7 0 2,25 0,40 1,58

Raciborska 2 7 227g -1 ,75 1,90 1,58

TARG 227g -1 ,65 1 ,85 -2 ,00 0,28 - 0,38 1 ,25-1 ,48

Waluty 100
d o la ró w

100
m a rek

100 ko ro n  
c z e sk ic h

100 franków 
francuskich

Hotel Polski 201,00/264,00 173,00/173,70 9,36/9,45 51,55/51,90

Delikatesy, ul. Miejska 261,00/264,00 172,00/174,00 9,35/9,50 51,30/52,00

Gallux, Rynek 261,00/264,00 172,00/174,00 9,35/9,50 51,50/52,00

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Niezbyt sprzyjające warunki pogo
dowe spowodowały, że z zaplanowa
nych 9 wyścigów na rybnickim zalewie 
rozegrano zaledwie 4.

Chociaż świeciło piękne słońce, ze 
względu na brak wiatru Śląski Puchar 
Optymista odbywający się od piątku do 
niedzieli na akwenie wodnym Elektrow-

Trudne
zuralne. Zwycięzca rozgrywanych w 
marcu regat Utex - Ski Yachting w kla
sie optymist Michał Olchawski z RKS 
Energetyk nie znalazł się teraz nawet
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ni Rybnik miał trudny przebieg. Jedna 
z zawodniczek została nawet ukarana 
pisemnym upomnieniem za używanie 
słów powszechnie uznanych za niecen-

wśród pierwszej trójki wyróżnionych. 
Honor klubu gospodarzy, od lat wygry
wających w klasie optymist, uratowali 
Paweł Piszczyk i Piotr Sikorski, zajmu-

Świąteczne imprezy sportowe
1 MAJA

Turniej piątek piłkarskich klas 5 i 6 
/rocznik 1983 i 1984/

Miejsce zawodów:
Boisko do piłki ręcznej Zespołu Szkół Tech
nicznych za pływalnią krytąna ul. Powstań
ców 40 /budynek pływalni krytej/. 
Godziny rozpoczęcia:
9.00 - zapisy /w trakcie zapisów 

uczestnicy powinni okazać 
legitymację szkolną/

9.30 - zawody
Zawody pływackie ołdbojów' 

Wszystkich chętnych, którzy ukończy
li 30. rok życia i chcą sprawdzić swoje 
umiejętności pływackie w rywalizacji 
sportowej z rówieśnikami, zapraszamy 
do wspólnej zabawy.
Konkurencje Kategorie

wiekowe
50 m stylem dowolnym 30 - 40 lat 
50 m stylem klasycznym 4 1 -5 0  lat 
50 m stylem grzbietowym powyżej

50 roku życia

(  ^
Kronika policyjna

v _______________ ________________)
Złodziej w kościele

We wtorek 16 kwietnia o godz. 15.00 
w starym kościele w Rybniku nieletni 
chłopak skradł kobiecie torebkę, w której 
było 50 złotych gotówki i inne przedmio
ty o łącznej wartości 300 złotych. Spraw
ca został przez policję zatrzymany. 

Dziewczynka świadkiem śmierci 
W niedzielę 21 kwietnia o godz. 11.10 

pracownica nastawni kolejowej na ul. 
Rajskiej zgłosiła na policji, że nieopo
dal, przy torach kolejowych leży mężczy
zna, który nie daje znaków życia. Na 
miejsce przyjechała policja podejrzewa
jąca zabójstwo. Eksperci na miejscu nie 
zdołali ustalić w jaki sposób nastąpiła 
śmierć młodego mężczyzny, skoro na 
ciele nie było np. ran ciętych. Zagadkę 
rozwiązała dziewczynka, która do poli
cjantów podeszła wraz z dziadkiem. Oka
zało się, że dziewczynka ta była poprze
dniego dnia świadkiem śmierci mężczy
zny, który mieszkał w Boguszowicach i 
miał 19 lat. W dniu zdarzenia pomiędzy 
godz. 18.30 a 19.00 mężczyzna ten, bę
dąc w stanie nietrzeźwym wspiął się na 
słup trakcji elektrycznej pod napięciem 
110 kV, doznał porażenia prądem i spadł 
z wysokości 12 metrów, ponosząc śmierć 
na miejscu. Świadkami zdarzenia mogły 
być dwie inne osoby, które następnie w 
popłochu uciekły. Prokurator zarządził 
sekcję zwłok.

Miejsce zawodów:
Pływalnia kryta przy ul. Powstańców 40 
w Rybniku

2 MAJA
Wyścig Rowerów Górskich 

o puchar Prezydenta Miasta Rybnika 
Kategorie wiekowe:
1. 5. - 6. klasa/rocznik 1983-84/

Do pokonania jedna pętla - 2,7 km
2. 7. - 8. klasa/rocznik 1981-82/

Do pokonania dwie pętle - 5,4 km
3. Kategoria otwarta /OPEN/ - 

uczestnicy powyżej 15. roku życia 
Do pokonania dwie pętle - 5,4 km

T rasa w yścigu:
P ętla  okrężna w zdłuż ulic : R a ci
borskiej, Skłodow skiej, R udzkiej, 
K otucza , C m entarnej, C eg ie ln ia - 
nej, G liw ick iej, B rudnioka, S k ło 
d o w sk ie j , R a c ib o r sk ie j , R yn ek  
m iasta.
S tart i m eta pod R atuszem  na R yn
ku.

Mosiądz za 100 milionów
W nocy z 20 na 21 kwietnia nieznani 

sprawcy włamali się do piwnicy domu 
jednorodzinnego przy ul. Ligonia, skąd 
skradli 400 kg mosiądzu w postaci rur i 
prętów. Skradziony metal jest wart 10 
tysięcy czyli 100 milionów starych zło
tych. Poszkodowany podejrzewa, że kra
dzieży mógł dokonać ktoś ze znajomych 
jego syna.

Wypadki na drogach
W poniedziałek 15 kwietnia o godz. 

7.50 na terenie Książenic kierujący au
tobusem “Jelcz” zjechał na prawe pobo
cze i uderzył w drzewo. Obrażeń ciała 
doznało pięć osób. Tego samego dnia o 
godz. 13.20 kobieta wyjeżdżająca skodą 
z parkingu przy ul. 3 Maja potrąciła prze
chodzącą 79-letnią kobietę, która doznała 
obrażeń ciała.

Pobicia
Coraz częściej w ostatnich tygodniach 

na naszych ulicach i w parkach dokony
wane są pobicia. W poniedziałek 15 
kwietnia o godz. 18.00 dwaj nieznani 
młodociani sprawcy pobili mężczyznę, 
który doznał obrażeń ciała. Zdarzenie 
miało miejsce na skwerze przy ul. Stal
macha koło kortów tenisowych. Następ
nego dnia o tej samej godzinie również 
nieznany sprawca pobił na ul. Krzyżo
wej mężczyznę, który doznał urazu nosa 
i ran ciętych twarzy. Kolejne pobicia 
miały miejsce w czwartek 18 kwietnia. 
Tym razem znany policji sprawca o godz. 
18.20 uderzył w głowę rewizora bileto-

regaty
jąc w swoich grupach diugie miejsca.

Pomimo, że regaty rozgrywane były 
wśród najmłodszych żeglarzy, już teraz 
widać było, że większość z nich zawo
dy traktuje bardzo poważnie. Świadczy
ły o tym zarówno profesjonalne stroje 
zawodników, sponsorzy, których rekla
my znalazły się na żaglach i kadłubach 
łodzi, jak również zaangażowanie rodzi
ców, którzy kibicowali swoim dzieciom 
z brzegu.
Wśród 89 zawodników startujących w 
dwóch grupach A i B najlepsi okazali 
się:
grupa A
1. Adam Łozowski - Baza Mrągowo
2. Paweł Piszczyk - RKS Energetyk
3. Lukas Sikacccek - TJVP Frydek- 
Mistek

grupa B
1. Marcin Tyszko - Pałac Szczecin
2. Piotr Sikorski - RKS Energetyk
3. Dominik Nieciąg - AZS Namarol 
Kraków

/a/

Program zawodów:
godz. 14.00

- start dziewcząt z klas 5. i 6. 
/rocznik 1983-84/

godz. 14.15
- start chłopców z klas 5. i 6. 
/rocznik 1983-84/

godz. 14.30
- start dziewcząt z klas 7. i 8. 
/rocznik 1981-82/

godz. 14.50
- start chłopców z klas 7. i 8. 
/rocznik 1981-82/

godz. 15.10
- start wyścigu w kategorii OPEN 

Zapisy do wyścigu będą odbywać
się w kasie pływalni krytej przy ul. 
Powstańców' 40 w Rybniku w dniach 
26.04. - 1.05.1996 r. w godz. od 8.00 
do 22.00.
Za numer startowy organizator pobiera 
wadium w wysokości 5,00 zł zwracane 
po zdaniu numeru w biurze wyścigu na 
mecie.
W przypadku osób niepełnoletnich wa
runkiem wpisania na listę startow ąjest 
okazanie pisemnego pozwolenia rodzi
ców lub prawnych opiekunów na wzię
cie udziału w wyścigu.

Powyższe imprezy organizowane są 
przez Miejski Ośrodek Sportu i Re
kreacji w Rybniku-Kamieniu

wego w autobusie linii 500. Napastnik 
miał 1,4 prom ila alkoholu we krwi. 
Czwarte pobicie miało miejsce w piątek 
18 kwietnia. Jego ofiarą był nieletni chło
pak, któremu złamano nos. O pobiciu 
syna przez nieznanego sprawcę poinfor
mowała policję matka poszkodowanego.

Duży łup
W nocy z 19 na 20 kwietnia nieznani 

sprawcy włamali się do magazynów 
przedsiębiorstwa IWE-Transport na ul. 
Kadłubka. Po wyłamaniu kraty skradzio
no elektronarzędzia, palniki spawalnicze, 
podnośnik hydrauliczny, komplet kluczy 
itp. o łącznej wartości 7,2 tys. złotych.

Czy to narkomani?
Znane są już na terenie Rybnika kra

dzieże w ośrodkach zdrowia, dokonywa
ne przez narkomanów, którzy szukają 
odpowiednich dla siebie środków odu
rzających. W ostatnich dniach miały miej
sca dwa takie zdarzenia, ale sprawców 
jeszcze nie ujęto. Pomiędzy 13 a 15 
kwietnia okradziona została Przychodnia 
Rejonowa na ul. Śląskiej, gdzie skradzio
no lekarstwa za 13 złotych. Zaś w nocy z 
18 na 19 kwietnia okradziona została 
Przychodnia Rejonowa przy ul. Wetera
nów, skąd skradziono relanium za 90 
groszy. szoł

Żużel Żużel

Porażka 
w Gdańsku
W m in io n ą  n iedzie lę  żużlow cy  

Rybnickiego Klubu M otorow ego za
inaugurowali swoje tegoroczne star
ty w II lidze spotkaniem  na torze w 
Gdańsku z tamtejszym “W ybrzeżem”. 
Zespół z Gdańska pretenduje w tym 
sezonie do zajęcia czołowej lokaty w 
ro zg ryw kach  ligow ych . N ic w ięc 
dziwnego, że rybniczanie nie sprosta
li rywalowi. “W ybrzeże” pokonało  
RKM 57 : 32.
Rybniczanie nie zdołali wygrać ze
społowo w Gdańsku ani jednego w y
ścigu.
Punkty dla RKM -u zdobyli:
1. D. Fliegert - 9 /3; 3, 2, 1, 0, 0/
2. A. M usiolik - 1 /0, 1/
3. M. K orbel - 8 /d, 2, 2, 2, 1, 2/
4. K. F liegert - 1 /t, w, 0, 1/
5. A. Skupień - 6 /3, u, 0, 1, 2, d/
6. M. W ęgrzyk - 6 /u, 3, 2, 1/
7. E. Sosna - 1 / l ,  d, 0/

Rybnicki Klub Motorowy zaprasza ■ 
na mecz z “Unią” Leszno w niedzielę, 
28 kwietnia, o godz. 16.00 na stadio- I

|  nie przy ulicy Gliwickiej.

V — ______________J

Sukces 
w Rybniku

W środę, 24 kwietnia, rybniccy kibice po 
raz pierwszy w tym roku mogli podziwiać 
w akcji swoich ulubieńców. Na torze w 
Rybniku odbył się bowiem zaległy mecz 
pierwszej kolejki pomiędzy RKM-em a 
“Wandą” Kraków. Rybniczanie wy grali 
to spotkanie 46 : 44. Zespół z Krakowa 
okazał się nadspodziewanie wymagającym 
przeciwnikiem. Goście mieli w składzie zna
komitego Węgra Zoltana Adoijana. W ze
spole rybnickim bardzo dobrze pojechali 
zawodnicy młodzieżowi - Mariusz Wę
grzyk i Eugeniusz Sosna. Zdecydowanie 
przewyższali umiejętnościami swoich prze
ciwników z Krakowa. Całkowicie zawiódł 
natomiast Ukrainiec Aleksander Latosiń- 
ski. W swoich dwóch startach zdobył 
zaledwie jeden punkt i trener Jerzy Gryt 
zrezygnował z dalszy ch usług tego żuż
lowca.
Punkty dla RKM-u zdobyli:
1. D. Fliegert- 9 /0 ,3 ,3 ,3 ,0 /
2. A. Latosiński -1 /1 ,0 /
3. M. Korbel -1 1 /2 ,3 ,3 ,2 ,1 /
4. K. Fliegert-6 /1 ,1 ,1 , d, 3/
5. A. Skupień - 9 /2 ,2 ,3 ,2 ,0 /
6. M. Węgrzyk -5 /1 ,3 , 1/
7. E. Sosna-4 /1 , 2, 1/
8. A. Musiolik -1 /1 ,0 /

Szkaciorze zamknęli ligę
W wyniku zakończonych rozgrywek li

gowych skata tytuł drużynowego mistrza 
Polski zdobyła Huta Łabędy z Gliwic /38- 
22, 41428 p./. Rewelacyjnie spisał się be- 
niaminek ekstraklasy - zespół“Trakcyjnik” 
z Rybnika, który zajął trzecie miejsce 
/36-24,35629p./! Jako gospodarz ostatniej 
Kolejki ligowej okazał się zbyt gościnny, bo 
miejsce mogło być lepsze.

Wszystkie drużyny reprezentujące Ryb
nik utrzymały się w II lidze: MDK Chwa- 
lowice na 7. miejscu/33-27,36375p./“Si
lesia” Rybnik na 11. miejscu /28-32, 
37602/ W przyszłym sezonie dołączy do 
nich “Związkowiec” KWK Jankowice, 
który zwyciężył w rozgrywkach południo
wej grupy II ligi, a zagra jeszcze w finale 
Pucharu Polski. Pozostałe rybnickie draży- 
ny w drugiej lidze to: MKS Rymer Niedo- 
bczyce /8. miejsce/ i “Silesia” Rybnik II / 
12. miejsce/.

Szkaciorze tworzą mocną grupę, najsil
niej pielęgnującąśląskątradycję. Warto wie

dzieć, że turniej otwarty zorganizowany 
przez “Gazetę Wyborczą” zgromadził 540 
zawodników, a zagrałoby 800, gdyby dla 
wszystkich starczyło miejsca.

Na początku marca MKS Rymer zorga
nizował “Nocny maraton”, składający się z 
5 serii po 36 rozdań każda. Startowało w 
nim 280 zawodników i zawodniczek z 56 
klubów i sekcji. Zwyciężył Michał Rataj
czak /5199 p/, siódmy był Marian Stisz 
/4972p./ - obaj z klubu w Niedobczycach. 
10-lecie sekcji MKS uczczono jak należy.

W półfinałach Indywidualnych Mi
strzostw Polski w grupie pierwszej prowa
dzi Marian Stisz /5609/, a w pierwszej dwu
dziestce jest jeszcze czterech zawodników 
z Rybnika i bracia Skwarczyńscy - filary 
“Trakcyjnika” tak udanie występującego w 
ekstraklasie - 4. i 20. miejsce oraz E. Po
lewko /KWK Jankowice/ i J. Urbanek 
/”Karo” Rybnik/.

Wszystkim szkaciorzom życzymy dobrej 
karty na przyszłość. /gw/

Rozpoznaj się na zdjęciu

Pierwsza z osób, które rozpoznają się na zdjęciu zrobionym w ubiegłym tygo
dniu na Rynku pod fontanną i zgłoszą się w naszej redakcji, otrzyma publikowa
ną w gazecie fotografię oraz pięć smakowitych kołoczyków! Zapraszamy do za
bawy!
Sponsorem naszej zabawy jest piekarnia Franciszka Studnika z Rybnika przy 
ulicy Kościelnej nr 3.
W ubiegłym tygodniu nagroda została odebrana przez Gintera POLACZKA z 
Raciborza.

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 täte 7



Zdjęcie FUJICOLOR
. m '

z album u czytelników
Zapraszamy na

szych Czytelników 
do wspólnego oglą
dania zdjęć. W y
starczy przyjść do 
redakcji z cieka
wym zdjęciem, 
które po opubliko
waniu zwrócimy. 
/Można też wrzucić 

je do naszych "żół
tych skrzynek"/. 
Raz w miesiącu 
autora najsympa
tyczniejszego lub 
najbardziej "odja
zdowego" zdjęcia 
firma "EKSPRES 
FUJI", Rybnik, ul. 
Reja 2, nagrodzi 
bezpłatnym wy
wołaniem i wyko
naniem odbitek z 
rolki filmu.

Muzyczna nirwana...
Zdj.: Janusz Kuska

l y U i c , i i i

Amnestia dla czytelników
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rybniku 

lyllcc, W
Nie pobieramy kar od czytelników przetrzymujących książki

/pobieramy tylko opłatę za wysłane upomnienie/

Wśród autorów 
prawidłowych 

rozwiązań 
krzyżówki z tego 

numeru 
rozlosujemy 

nagrodę 
w wysokości

20 zł

1 2 3 4 5 6 7 8 9 »  II

Poziomo: A l - Puls A7 - Pierwotny ul z wydrążonego pnia C3 - Minerał, skła
dnik proszków do polerowania E l - Zmierzch E7 - Boreałne obszary Eurazji 
G1 - Marka samochodów sportowych i wyścigowych G7 - Sidła 13 - We wcze- 
snośredniow. procesie sądowym “sądy boże” mające świadczyć o niewinności 
oskarżonego KI - Rewolwer bębenkowy 7-strzałowy K7- Grupa wysp wło
skich na M. Śródziemnym
Pionowo: 1A - Ptak z rzędu blaszkodziobych np. nurogęś IG - Jednostka stru
mienia świetlnego w układzie SI 3C - Wegetarianizm 5A - Potoczna nazwa 
otrąb 5G - W starożytności nazwa miasta Sajda 7A - Wydatek 7G - Towarzy
skie tańce wirowe 9C - Rzeka na półwyspie Tajmyr 11A - Rzeka w płn. W ło
szech, uchodzi do Zatoki Weneckiej 11G - Rodzina dużych ptaków blotno- 
moczarowych
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie po uporządkowaniu liter 
wg. szyfru: G il ,  E2; 15, E 8 ,17, J l , C3; H3; G l, C l, C7; C9, C l i ,  II; G7, G i l ,  
A2, D l, K7, E9; F3, G10, A li ,  G8, KIO, D9, G l, HI.

Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki nr 15 z hasłem “Strzeż się słowa, które 
rozdziela ludzi” otrzymuje Sylwester MARCINIAK, ul. Wieżowa 17, 44-207 
Rybnik.
Nagroda do odebrania w redakcji przez miesiąc od daty ogłoszenia nazwiska zwy
cięzcy.

[_____ Pod znakami zodiaku
BARAN  -  21.03. - 20.04. - Siłą napędową najbliższych dni będą uczucia. Od 
Twojej konsekwencji, przebojowości i umiejętności radzenia sobie z przeszkoda
mi natury urzędowej będzie zależało czy poczekasz jeszcze na pełnię szczęścia 
czy je st ono tuż, tuż...
BYK - 21.04. -  20.05. - Czeka Cię gwałtowny przełom. Jeżeli jesteś zadowolony 
ze swojego status quo, uważaj, by sytuacja się nie pogorszyła, jeśli zaś czujesz, że 
jesteś w dołku - możesz liczyć na los szczęścia. Obawiaj się raczej mężczyzn, od 
kobiet zaś spodziewaj się wszystkiego co najlepsze.
BLIŹNIĘTA - 21.05. - 21.06. - Sytuacja może Cię sprowokować do gwałtow
nych reakcji, postaraj się jednak, by były one skierowane we właściwa^ stronę. 
Ktoś może być bardzo niezadowolony z wciągnięcia jego osoby do rozgrywek, 
których nie chce być “udziałowcem”...
RAK - 22.06. - 22.07. - Trzeba będzie mieć szeroko otwarte oczy by odróżnić 
prawdziwych przyjaciół od tych, którzy chcieliby wykorzystać Twoje koneksje. 
Nie daj się oczarować fałszywym pochlebstwom, by później nie czuć rozczaro
wania.
L EW  23.07. - 23.08. - Dość ju ż  przygotowań, czas najwyższy na działania. Mo
żesz liczyć na pomoc szerokiego grona przyjaciół, którzy pamiętają, że też kiedyś 
odczuli Twoja  ̂sympatię. Tym razem się uda, bo nie będziesz sam.
PANNA - 24.08. - 22.09. -  Zetkniesz się z nowymi problemami, nowymi ludźmi, 
zaciągniesz nowe zobowiązanie. Zmiany te wyjdc[ Ci na dobre, choć zatęsknisz 
czasem za starym układem, który był wygodny i bezpieczny.
WAGA - 23.09. - 23.10. - Będziesz rozdarty między koniecznością częstych wyja
zdów, a pilnymi sprawami do załatwienia na miejscu. Terminarz i zegarek - oto 
co będzie Ci najbardziej potrzebne, by zgrać wszystkie sprawy i wyjść na prostą. 
SKORPION - 24.10. - 22.11. - Staniesz przed zadaniem, które w pierwszej chwi
li wyda Ci się niewykonalne. Dalsza penetracja problemu sprawi, że zmienisz 
zdanie i podejmiesz wyzwanie. Osiągnięcie celu nie nastręczy żadnych trudno
ści.
STRZELEC  23.11. - 21.12. -  Kaliber problemów wcale się nie zmieni, zmieni się 
za to Twój sposób ich widzenia. Poczujesz się pewniej, wzrośnie Twoja energia, 
a i akcje wtedy pójdą gwałtownie w górę. Teraz wystarczy tylko przez parę dni 
przy siąść fałdów...
KOZIOROŻEC  -  22.12. - 20.01. - Poczujesz się znudzony i zmęczony codzienny
mi obowiązkami, co, niestety, odbije się na efektywności w pracy. Wyjedź, od
pocznij i nie obawiaj się, że bez Ciebie wszystko utknie w miejscu, a nawet gdyby 
tak się stało - wrócisz na czas.
WODNIK  -  21.01. - 19.02. - Przyszedł czas ładowania akumulatorów. Im więcej 
skorzystasz z aktualnych doświadczeń tym łatwiej znajdziesz się w nowej sytua
cji. Wszystko co Cię spotka w przyszłości będzie lepsze od teraźniejszości, nie 
patrz więc za siebie.
R Y B Y  - 20.02. - 20.03. - Wzrośnie Twoja aktywność i zdolność argumentacji. Te 
zalety okaża  ̂ się przydatne w roli mediatora jakiej się przez przypadek podej
miesz. Zdobyte doświadczenia wykorzystasz we własnej sprawie.

Techno
Czy fin de siecle zastanie nas w ubiorach przypo

minających plastikowe pudełka na żywność, wor
ki na mleko czy śmieci? Niewykluczone, bo winy
le, materiały nabłyszczane, podgumowane, prze
zroczyste, czyli generalnie techno - są w natarciu. 
Część projektantów tłumaczy swoje zauroczenie 
plastikiem chęciąbronienia nas przed agresywnym 
środowiskiem. Dodatek rozciągliwej lycry sprawia, 
że ubrania te są również zgodne z tendencją do 
ubiorów małych, ciasnych, zapożyczonych ze sta
dionów sportowych. Chroniąprzed deszczem, dzia- 
łająjak elastyczne pasy wyszczuplające, a więc są 
praktyczne. Najładniej wyglądają w kolorze, lub 
w czerni. Są praktyczne, ale... Czy przypadkiem 
nie będziemy się w nich czuć jak płetwonurek? Jak 
długo można będzie wytrzymać w plastikowym pła
szczyku? Zobaczymy... Wróżka

(patałachy z naszej szafy)

Jr

Dziś kolejne dwa ostatnie Fragmenty puzzli. Należy złożyć je w całość z Fragmentami 
drukowanymi w poprzednich numerach "GR", nakleić na kartkę i przysłać do re
dakcji lub wrzucić do naszych "żółtych skrzynek".
Wśród autorów prawidłowych rozwiązań, na które czekamy do 8 maja, rozlosujemy 
dwie nagrody pieniężne wartości 20 zł każda. Zapraszamy do zabawy!

mC£UZAĆ\

Jeszcze jedna "runda" zapie
kanek.To, moim zdaniem, doskonałe 
danie na obiad, kolację, poczęstunek 
dla gości. Nie bez znaczenia jest też 
możliwość wykorzystywania do przy
gotowania zapiekanki wszelkich żyw
nościowych resztek. Życzę udanych 
pomysłów i smacznych efektów!

Zapiekanka włoska 
bułka kanapkowa 
2 jajka
1/2 szklanki mleka 
10 dkg sera żółtego 
2 pory
tłuszcz, sól, przyprawy

Bułkę pokroić w skośne plastry, 
skropić gorgcym mlekiem, ser zatrzeć 
na tarce. Formę wysmarować tłu
szczem, wysypać tartą bułką. Plastry 
bułki moczyć w roztrzepanych jajkach
1 układać warstwami na dwie formy. 
Pierwszą warstwę bułki posypać star
tym serem i przyprawami, drugą 
warstwę - tym samym. Trzecią war
stwę posypać porami pokrojonymi w 
plasterki, startym serem i przyprawa
mi. Polać roztopionym tłuszczem i 
zapiec w nagrzanym piekarniku. 
Zapiekanka z ryby i ziemniaków 
4 filety rybne /kostki/
2 cebule
2 łyżki koncentratu pomidorowego 
2 łyżki oleju
8 ugotowanych w łupinach ziemnia
ków
2 łyżki startego sera żółtego 
1 szklanka śmietany 
sól, pieprz, koperek 
Filety opanierować i obsmażyć na 
rozgrzanym tłuszczu. Dodać pokro
joną w talarki cebulę - razem pod
smażyć. Ziemniaki obrać i pokroić w 
plasterki, śmietanę wymieszać z kon
centratem, doprawić solą i pieprzem. 
Formę wysmarować tłuszczem, uło
żyć połowę ziemniaków, polać poło
wą sosu, ułożyć rybę wraz z cebulą i 
tłuszczem. Przykryć resztą ziemnia
ków, polać sosem, posypać tartym 
serem. Zapiekać w gorącym piekar
niku przez ok. 20 minut. Podawać 
zapiekankę posypaną zieleniną.

V ____________________________ ____ ___________________________ /

Wielki mały 
człowiek?

Jay Gatsby. Hojny - ale podobno 
wzbogacił się nieuczciwie. Czarujący - 
ale podobno zabił człowieka. Wątpli
wa przeszłość Jaya Gatsby’ego tylko 
dodawała mu uroku w oczach jego bo
gatych, znudzonych, goniących za modą 
gości. Ale dopiero człowiek, który przy
padkiem poznał jego tragiczną tajemni
cę, zostanie najbliższym przyjacielem 
Gatsby’ego. I właśnie on w książce F. 
Scotta Fitzgeralda opowiada jego ro
mantyczną historię, poskładaną powoi i 
z plotek, domysłów, pomówień i przy
padkowych zwierzeń.

Fr ^cynującą opowieść o tym, co sta
ło Się z marzeniami “Wielkiego Gats- 
by’ego” wydał ostatnio Kantor Wydaw
niczy SAWW w serii “Arcydzieła świa
towej literatury”.
F. Scott Fitzgerald “Wielki Gatsby”, 
Kantor Wydawniczy SAWW /mch/
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