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Sesja Rady Miasta

Wiceprezydent odwołany
Sesję Rady Miasta, która odbyła się w ostatnią środę zdomino

wała dyskusja na temat wniosku prezydenta J. Makosza o odwo
łanie M. Adamczyka z funkcji wiceprezydenta i członka Zarządu 
Miasta. Sprawa ta, która ujrzała światło dzienne na początku 
kwietnia, doczekała się w ten sposób finału. Szeroka opinia pu
bliczna zostanie o sprawie poinformowana dziś o godz. 18.00 w 
Teatrze Ziemi Rybnickiej na zapowiedzianym spotkaniu J. Ma
kosza z mieszkańcami naszego miasta.

Na wstępie sesji tradycyjnie głos zabrał J. 
Makosz. Jego wystąpienie było nietypowe,
0 czym zresztą z góry uprzedził radnych. 
Prezydent stwierdził, że zawsze dążył do 
tego, aby mieszkańcy postrzegali zarząd 
jako ludzi zaufania publicznego, aby szli do 
urzędu z przekonaniem, że zostaną dobrze
1 uczciwie obsłużeni, wreszcie że interes pu
bliczny będzie zawsze dla niego i współ
pracowników nadrzędnym celem. Te war
tości w jego przekonaniu zostały przez M. 
Adamczyka skompromitowane. Dlatego 
też musiał on podjąć szybkie decyzje, 
których efektem jest złożony wniosek, aby 
sprawa ta nie kładła się cieniem na zarząd, 
a w konsekwencj i na całąRadę Miasta. We 
wniosku skierowanym do rady J. Makosz 
napisał, że powodem jego decyzji jest 
stwierdzona ponad wszelką wątpliwość 
działalność sprzeczna z interesem miasta, 
wyrażająca się wykorzystywaniem zajmo
wanego stanowiska do uzyskania osobi
stych korzyści. Ustawa o ograniczeniu pro
wadzenia działalności gospodarczej przez 
osoby pełniące funkcje publiczne zakazuje 
podejmowania działalności gospodarczej 
pozostającej w sprzeczności z wykonywa
nymi obowiązkami albo mogącej wywołać 
podejrzenie o stronniczość lub interesow
ności. Do takich działań J. Makosz zaliczył 
handlowanie, a właściwie spekulacje zie- 
miąna terenie Rybnika. Fakt, że ziemia za
kupiona przez M. Adamczyka od prywat
nych właścicieli za 330 min st. zł. została

po sześciu miesiącach sprzedana za prawie 
11 mld st. zł, prezydent ocenił jednoznacz
nie jako moralny skandal. Dalej J. Makosz

przez przełożonego są realizacją polityki 
miasta, za którąodpowiada zarząd przed de
mokratycznie wybraną radą ta zaś przed 
mieszkańcami. Działania wiceprezydenta 
były ukrywane przed zarządem, co świad
czy o pełnej świadomości ich naganności. 
Józef Makosz stwierdził, że Marian Adam
czyk utracił wiarygodność do sprawowa
nia funkcji publicznej, a tym samym utracił 
jego osobiste zaufanie i zaufanie całego za
rządu. Radni zapoznali się także ze stano
wiskiem Komisji Rewizyjnej przedstawio
nym przez jej przewodniczącego Józefa 
Ibroma. Sprowadzało się ono do moralnej 
oceny postępowania wiceprezydenta M. 
Adamczyka i w tej kategorii uznano ją  na 
naganne. Komisja natomiast nie wypowie
działa się na temat ewentualnego narusze- 

c.d. na stronie 3

Tajne głosowanie nad wnioskiem 
z. funkcji wiceprezydenta.

pisze, że wiceprezydent Adamczyk wyko
rzystał środki będące w dyspozycji Urzędu 
Miasta oraz kompetencje podległych sobie 
pracowników do celów pozasłużbowych. 
Dopuścił się tym samym rzeczy najbardziej 
nagannej, jakąjest nadużycie ludzkiego za
ufania. Każdy bowiem pracownik - a szcze
gólnie pracownik Urzędu Miasta - ma pra
wo oczekiwać, że polecenia wydawane mu

o odwołanie Mariana Adamczyka 
Zdj.: sol

Ostatnie spojrzenie w książkę maturzystek z ł  LO

Maturzyści na start
W e wtorek w szkołach średnich rozpoczęły 

się egzaminy maturalne.
Pierwszego dnia wszyscy zmagali się 

zjęzykiem polskim. Maturzystom najbar
dziej przypadły do gustu tematy otwarte, 
pozwalające na dowolny wybór epok czy 
lektur. Dla wielu były one nawet na tyle 
proste, że “nawet nie musiałam ściągać”
- powiedziała jedna z maturzystek.

W środę pisano prace z wybranych 
przedmiotów: historii, matematyki, bio
logii lub języka nowożytnego. Zaskoczy
ły w szystkich tem aty z h istorii, bo 
spodziewano się zagadnień dotyczących 
Śląska. Matematyka nie sprawiła również 
wielu kłopotów, zwłaszcza, że wszystkie 
potrzebne ściągawki trafiły w odpowie
dnie ręce. Ja ju ż  o 12.00 byłem gotowy 
ze ściąganiem. Rozwiązane zadania do

stałem ptzez okno w ubikacji - przyznał 
się licealista.

Czas matur okazał się niejednokrotnie 
bardziej stresujący dla młodszych, je 
szcze przedmaturalnych klas. Licea i 
technika stały się bowiem prawdziwymi 
warowniami, do których bezskutecznie 
próbowali się dostać nawet uczęszcza
jący tam uczniowie klas młodszych. 
Nieprzydatne okazywały się też telefo
ny. Dostęp nie tylko do maturzystów, 
ale nawet do sekretariatów był poważ
nie utrudniony. Jednak atmosfera pod 
kluczem okazała się dość przyjemna. 
Co przyniosą kolejne egzaminy - czas 
pokaże.

/a/

Zarząd Miasta Rybnika
z a p ra sza  m ieszkańców  na spotkanie, na  k tó rym  prezyden t 

Józef MAKOSZ przedstaw i m ieszkańcom  
i p rzed s taw ic ie lo m  m ediów  zais tn ia łą  sy tuację o raz m otyw y, 

k tó ry m i się k ierow ał zw racając się do R ady M iasta  
o o d w o łan ie  Mariana ADAMCZYKA z funkcji w iceprezyden ta

Spotkanie odbędzie się w Teatrze Ziemi Rybnickiej 
w piątek 10 maja 1996 r. o godz. 18.00.
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XI Dni M uzyki Organowej* i Kameralnej
Kościół św. Barbary w Boguszowicach 

14 maja o godz. 18.45 
Koncert organisty tytularnego 

Kościoła Grrafe Kerk we Ylardingen /Holandia/
AAD ZOUTENDIJK

W programie: utwory Bacha oraz kompozytorów 
flamandzkich i niderlandzkich.

M ajowe świętowanie
Tegoroczne obchody 205. rocznicy uchw ale

nia K onstytucji 3 M aja zbiegły się z 75. roczni
cą wybuchu III Pow stania Śłąskiego.

W przeddzień święta, w czwartek 2 oraz na leżącej w kwaterze obok mogi- 
maja delegacja samorządowych władz le powstańczych dowódców: Alfonsa 
miasta złożyła Zgrzebnioka, Jana Dziuby, Wilhelma

kwiaty na grobie Błuszcza, Józefa Michalskiego, Ma-
powstańcÓW Śląskich ksymiliana Iksala i Józefa Nowaka.

W uroczystościach wzięli udział przede wszystkim przedstawiciele 
środowisk kombatanckich. Zdj. sol

Po raz pierwszy, w roku poświęconym 
Jego pamięci złożono uroczyście kwia
ty na grobie długoletniego burmistrza 
Rybnika W ładysław a W ebera. W 
skład delegacji składających hołd pa
mięci powstańców oraz W. W ebera 
w chodzili rów nież przedstaw iciele  
służb mundurowych: wojska, policji, 
straży pożarnej, straży miejskiej oraz 
harcerzy. Po uroczystości, w Urzędzie 
Miasta prezydent J. Makosz wręczył im 
wybite specjalnie z okazji powstańczej 
rocznicy medale pamiątkowe. W uro
czystej atmosferze zebrani podzielili się 
refleksjami historycznymi, m.in. kie
rownik Urzędu Rejonowego Tadeusz 
Pruszkowski przypomniał wydarzenia, 
które świadczą o związkach Śląska z 
Wielkopolską, a także ludzi, którzy te 
w ydarzenia w spółtw orzyli. Swoimi 
przeżyciami z dzieciństwa, kiedy to ro
dzice z daleka pokazywali mu w latach 
50. grób W. Webera, podzielił się Ko
m endant Rejonowej Policji Hubert 
Hanak. Ostrzegali jednak by się do miej
sca spoczynku tego zasłużonego dla 
Rybnika człowieka nie zbliżać, gdyż jest 
ono pod obserwacją służb bezpieczeń
stwa... Na zakończenie prezydent Ma
kosz zaprosił do udziału w dalszych 
obchodach.

c.d. na stronie 3.
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Zarząd Miasta informuje

REGULAMIN
przeprowadzania konkursów na stanowiska dyrektorów placówek 
oświatowych prowadzonych przez miasto, znowelizowany Uchwalą 

Rady Miasta z dnia 8 maja br.

Na podstawie art. 36 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz.U. 
nr 95 poz. 425/ z uwzględnieniem rozporządzenia M inistra Edukacji z dnia 
10.10.1991 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli 
nie mających wyższego wykształcenia /Dz.U.nr 98 poz. 433/ ustala się “Regula
min”, który określa skład komisji konkursowych, zasady ich pracy i formę konkur
sów.

I. Zasady ogólne:
Par. 1

1. Kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oświatowej
każdorazowo wyłania się w drodze konkursu.

2. Postanowienie w tej sprawie ogłasza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Miasta, w siedzibie Miejskiego Zarządu Szkół i Przedszkoli oraz 
Delegaturze Kuratorium Oświaty w Rybniku.

3. Ogłoszenie o konkursie publikuje się w prasie miejscowej oraz przesyła
do placówek oświatowych, których konkursy te dotyczą.

4. Ogłoszenie o konkursie winno informować o wymaganiach wobec
kandydatów określonych w aktualnych przepisach Ministra Edukacji 
Narodowej.

5. Do udziału w konkursie nie mogą być dopuszczeni dyrektorzy szkół
i placówek, którzy w okresie ostatnich dwóch lat zostali odwołani w związku 
z nieprawidłową realizacją zadań związanych z funkcją kierowniczą.
Par.2

1. Oferty kandydatów powinny zawierać:
* życiorys z opisem pracy pedagogicznej
* dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe: 

wykształcenie, odbyte kursy, specjalizację zawodową
* ocenę pracy z ostatnich 5 lat
* zaświadczenie o stanie zdrowia
* koncepcję kierowania pracą szkoły

2. Oferty składać należy w miejscu określonym w ogłoszeniu o konkursie,
z oznaczeniem placówki której dotyczą.

II. Tryb przeprowadzania konkursu 
Par.3

1. Do konkursu może przystąpić każdy kto odpowiada formalnym kryteriom
doboru i złożył wymagane dokumenty.

2. Zamknięcie listy kandydatów następuje w 14 dniu od daty ogłoszenia
konkursu w prasie.
Par.4

Do przeprowadzenia konkursu powołuje się komisję konkursową w składzie okre
ślonym w składzie określonym w Ustawie o systemie oświaty.

Par.5
1. Ustala się następujący tryb wyłaniania przedstawicieli Rady Pedagogicznej:

* wybory tajne przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady Pedagogicznej,
* wyboru dokonuje się zwykłą większością głosów,
* dokumentem upoważniającym do udziału w pracach komisji konkursowej 

jest uwierzytelniony odpis protokołu wyborczego Rady Pedagogicznej.
2. Jeżeli obecny dyrektor zamierza stanąć do konkursu na stanowisko dyrektora

w tej placówce, zaleca się aby wyłączył się z prowadzenia obrad Rady 
Pedagogicznej.
Par. 6

1. Przedstawicieli rodziców do udziału w komisji konkursowej desygnuje
- w głosowaniu tajnym - statutowy organ przedstawicielstwa rodziców 
w szkole /placówce/, lub na jego wniosek:
* ogólne zebranie rodziców /w przedszkolach i małych szkołach/
* przedstawiciele rodziców wyłonieni na zebraniach rodziców 

poszczególnych klas.
2. W placówkach, w których nie funkcjonują przedstawicielstwa rodziców,

do składu komisji rodzice nie wchodzą.
3. Dokumentem upoważniającym przedstawicieli rodziców do udziału

w komisji konkursowej jest protokół zebrania wyborczego podpisany 
przez prowadzącego zebranie i uwierzytelniony przez dyrektora szkoły.
Par. 7

Legitymacją do uczestniczenia w pracach komisji przedstawiciela związków za
wodowych jest imienne upoważnienie wydane przez organ desygnujący przedsta
wiciela.

Par. 8
1. Komisja rozpocznie pracę po upływie terminu zgłoszeń do konkursu.
2. Pracami konkursowymi kieruje jej przewodniczący
3. W przypadku stwierdzenia, że wśród członków komisji są osoby związane

pokrewieństwem I stopnia z kandydatem biorącym udział w konkursie, bądź 
członkowie bez prawidłowego upoważnienia przewodniczący wyklucza te 
osoby ze składu komisji.

4. Komisja może działać w niepełnym składzie ale nie mniejszym niż 6 osób.
Par.9

1. Konkurs przeprowadza się etapowo:
1/. W pierwszym etapie przewodniczący zapoznaje członków z regulami

nem konkursu i sprawdza upoważnienia delegowanych członków. Komisja zapo
znaje się z dokumentacją kandydatów i sprawdza prawidłowość zgłoszeń, podej
mując decyzję o dopuszczeniu ich do dalszej części konkursu. W przypadku nie 
spełnienia przez kandydata wszystkich wymagań komisja nie dopuszcza go do 
drugiego etapu.

2/. W drugim etapie komisja przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne obej
mujące:

* wysłuchanie wypowiedzi kandydatów i ich odpowiedzi na pytania,
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Mała Scena Rybnicka 
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ogłasza przetarg nieograniczony

N A  D R U K  M IE SIĘ C Z N IK A  SA M O R Z Ą D O W E G O  
“G A ZETA  R Y B N IC K A ”

w nakładzie miesięcznym 20 tys. egzemplarzy, formacie zbliżonym do A-4,
18 stron plus okładka dwukolorowa, szyte na 2 zszywki.

Termin realizacji: wrzesień 1996 r.
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie 

wadium w wys. 3.600,00 zł w terminie do 24.06.1996 r. godz. 13.00 do kasy Ryb
nickiego Centrum Kultury, Rybnik, ul. Szafranka 7 lub na konto: PBK w W arsza
wie, Oddz. w Rybniku 372602-3030-3600-1-85 /z dopiskiem WADIUM “GR”/.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można 
odebrać osobiście lub za zaliczeniem pocztowym w Redakcji “Gazety Rybnickiej” 
w Rybniku, Rynek 12 a /tel/fax 28825/.

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w redakcji “Gazety Rybnic
kiej “ w Rybniku, Rynek 12 a, koperta powinna być oznaczona: Oferta na druk 
miesięcznika “Gazeta Rybnicka”. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z 
oferentami jest redaktor naczelna “Gazety Rybnickiej “ Wiesława Różańska.

Termin składania ofert upływa 24.06.1996 r. o godz. 16.00.
Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, pokój 

37 - 25.06.1996 r. o godz. 10.00

' Zarz4d Miasta informuje ^
Zarząd Miasta Rybnika informuje,

że zgodnie z ustawą z dnia 2 lutego 1996 r. o powszechnym spisie rolnym 
/Dz. U. N r 34, poz. 147/

w dniach 13-25 czerwca 1996 r. zostanie przeprowadzony spis rolny.
Rachmistrze spisowi dokonają spisu u:

1/ użytkowników indywidualnych gospodarstw rolnych,
2/ osób fizycznych użytkujących działki rolne,
3 /właścicieli zwierząt gospodarskich, nie posiadających użytków rolnych lub po
siadających użytki rolne o powierzchni mniejszej niż 0,1 ha,
4/ osób prawnych i w jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości pra
wnej, posiadających użytki rolne.

Osoba powołana na rachmistrza spisowego przeprowadzi wywiad według obo
wiązującej ankiety. Uzyskane informacje są objęte tajemnicą statystyczną.

Zgodnie z art.5 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 1996 r. respondenci 
obowiązani są do udzielania możliwie ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą 
odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu spisowym. Udzielenie odpo
wiedzi niezgodnych ze stanem faktycznym oraz odmowa udzielenia odpowiedzi 
pociągają za sobą skutki prawne przewidziane w przepisach art. 56 i 57 ustawy z 
dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej /Dz. U. N r 88, poz. 439/.

* dyskusję i wymianę poglądów na temat kandydatów.
3/. W trzecim etapie wyłania się kandydata na dyrektora szkoły lub 

placówki w głosowaniu tajnym według następujących zasad:
* każdy członek komisji dysponuje jednym głosem,
* kandydatem na dyrektora zostaje osoba, która uzyska nie mniej 

niż 2/3 oddanych głosów,
* jeżeli w konkursie bierze udział 2 kandydatów i pierwsze głosowanie 

nie da rozstrzygnięcia do drugiego głosowania przechodzi kandydat, 
który uzyskał największą ilość głosów /lub obydwaj, jeżeli uzyskali 
taką samą ilość głosów/,

* jeżeli biorących udział w konkursie jest więcej niż dwóch i żaden z nich 
nie uzyska wymaganej liczby głosów, głosowanie ponawia się 
umieszczając na liście 2 osoby, które uzyskały pierwsze i drugie 
miejsce, bądź przy równej liczbie głosów wszystkie osoby, które 
uzyskały największą liczbę głosów. Do trzeciej tury przechodzi 
kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów lub kandydaci, 
którzy uzyskali równą najwyższą ilość głosów.

* po drugim głosowaniu zw ycięzcąjest kandydat, który uzyskał 
co najmniej 2/3 głosów członków komisji.

2. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości głosów,
konkurs uważa się za nierozstrzygnięty.

3. W przypadku nie rozstrzygnięcia konkursu, komisja zwraca się do zarządu
Miasta o ponowne ogłoszenie konkursu. W powtórnie ogłoszonym
konkursie mogą brać udział kandydaci z poprzedniego konkursu.

Powtórny konkurs ogłasza się i przeprowadza na zasadach niniejszego regula
minu.

III. Uwagi i postanowienia końcowe
Par. 10

1. Z prac komisji i przebiegu głosowania sporządza się protokół, który
bezpośrednio po zakończeniu pracy podpisują wszyscy członkowie komisji.

2. Członkowie komisji wnoszą swoje zastrzeżenia dotyczące pracy komisji
do protokołu.

3. Członków komisji obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej
dotyczące pracy komisji.

4. Kandydaci biorący udział w konkursie mogą wnosić zastrzeżenia na piśmie
do Zarządu Miasta w ciągu trzech dni od rozstrzygnięcia konkursu.

5. Zarząd Miasta zbada sprawę, podejmie decyzję i udzieli odpowiedzi
kandydatowi w ciągu 7 dni.

8. Decyzja Zarządu Miasta jest ostateczna.
7. Komisja niezwłocznie po zakończeniu konkursu przekazuje wyniki wraz

z dokumentacją Zarządowi Miasta.
8. Komisja konkursowa zostaje rozwiązana z chwilą powołania dyrektorów.
9. Obsługę techniczną konkursu zapewni Miejski Zarząd Szkół i Przedszkoli

w Rybniku.

ROLNICY!
Skorzystajcie z szans jakie daje 
Wam ustawa z dnia 14 grudnia 
1995 roku - o Izbach Rolniczych

Ustawa tworzy samorząd rolniczy 
działający na rzecz rozwiązywania pro
blemów rolnictwa. Jednostkami organi
zacyjnymi sam orządu rolniczego są 
Izby Rolnicze obejmujące swym zasię
giem teren województwa. Ustawa daje 
Izbom duże możliwości działania na 
rzecz rolnictwa, wpływania na kształ
towanie polityki rolnej i jej realizację.

W skład samorządu będą wchodzić:
* osoby fizyczne i prawne, będące po
datnikami podatku rolnego w rozumie
niu przepisów o tym podatku,
* osoby fizyczne i prawne, będące po
datnikam i podatku dochodow ego z 
działów specjalnych produkcji rolnej w 
rozumieniu przepisów o podatku docho
dowym od osób fizycznych i podatku 
dochodowego od osób prawnych.
* członkowie rolniczych spółdzielni 
produkcyjnych, posiadający w tych 
spółdzielniach wkłady gruntowe.

Samorządność Izby Rolniczej podle
ga ochronie sądowej.
Organami Izby będą:
1. Walne Zgromadzenie
2. Komisja Rewizyjna
3. Zarząd

Zgodnie z art. 10 ustawy najwyższym 
organem Izby będzie Walne Zgroma
dzenie. Członkowie walnego zgromadze
nia będą wybierani spośród członków 
Izby w wyborach bezpośrednich, prze
prowadzonych w głosowaniu tajnym.

W ybory przeprowadzone będą w 
okręgach wyborczych, które obejmo
wać będą obszar jednej gminy. Człon
kowie walnego zgromadzenia wyłonie
ni zostaną według zasad:
* w okręgu wyborczym, w którym po
wierzchnia użytków rolnych nie prze
kracza 4 tys.ha, wybiera się jednego 
członka,
* w okręgu wyborczym, w którym po-
'.\ icrzchnia użytków rolnych przekracza 
4 tys. ha, wybiera się dwóch członków.

M inister Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej, w drodze rozporządze
nia ustali termin pierwszych wyborów 
walnych zgromadzeń Izb na wniosek 
Wojewody, po zasięgnięciu opinii sej
miku sam orządow ego w yznaczając 
datę, najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od 
dnia wejścia w życie ustawy /od 4 kwiet
nia 1996 roku/.
Rolnicy!
Skorzystajcie z możliwości utworze
nia na swoim terenie odrodzonego 
samorządu rolniczego i weźcie maso
wy udział w planowanych we wrze
śniu wyborach do walnego zgroma
dzenia Izby Rolniczej.

Hieiwozw
ZA PARMO!

Wydrukowany obok kupon może być szansą 
na darmowy bilet miesięczny komunikacji 
miejskiej na terenie Rybnika. Wystarczy go 
wyciąć i razem z kuponem zamieszczonym w 
poprzednim numerze oraz dwoma pozostałymi, 
które znajdą się w kolejnych numerach nakleić 
na kartkę pocztową i wysłać na adres naszej re
dakcji lub wrzucić do “żółtych skrzynek” w ter
minie do 10 czerwca.

Kartki wezmą udział w losowaniu, a nagrodą 
będzie DARMOWY BILET MIESIĘCZNY 
KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NA TERE
NIE RYBNIKA NA LIPIEC 1996 R.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Majowe świętowanie
c.d. ze strony 1.

Trzeciomajowe uroczystości rozpo
częły się przemarszem władz miasta, 
przedstawicieli środowisk kombatanc
kich oraz pocztów sztandarowych orga
nizacji, stowarzyszeń i związków z Ryn

ku do bazyliki św. Antoniego, gdzie 
odprawiona została

msza św. w intencji 
Ojczyzny.

W wypełnionej wiernymi świątyni ho
milię wygłosił ks. Marek Drogosz, ka
techeta liceum ss. urszulanek. Nawią
zał on do rocznic zrywu powstańczego 
i uchwalenia majowej konstytucji, ale 
także do aktu zawierzenia Polski Mat
ce Boskiej, jaki dokonał się przed 30 
laty, w roku Millenium Chrztu Polski. 
Przypomniał wydarzenia sprzed 205 lat, 
kiedy to posłowie Sejmu Wielkiego, po 
uchwaleniu konstytucji, przynieśli owoc 
swojej pracy przed ołtarz do katedry św. 
Jana w Warszawie. Jakże aktualne do 
dziś jest ówczesne modlitewne zawoła
nie: naucz nas być wolnymi. Kapłan 
nawiązał również do słów Jana Pawła 
II, który w tejże katedrze po latach po
wiedział, że wolności nie można tylko 
posiadać, ale trzeba zdobywać ją, two

rzyć i mądrze zagospodarowywać.
Po uroczystościach kościelnych, po

chód z Miejską Orkiestrą Dętą na czele 
powrócił na Rynek, gdzie do zebranych 
przemówił prezydent Makosz, dzięku
jąc środowiskom oddanym sprawom

tradycji i korzeni, zapraszając jednocze
śnie na otwarcie i

do zwiedzenia wystawy,
zorganizowanej w M uzeum z okazji 
rocznicy wybuchu III Powstania Ślą
skiego.

Na otwarciu wystawy gości w hallu 
Ratusza powitała dyrektor G. Grabow
ska, przypominając, że to właśnie na 
tym gmachu w 1922 roku, po przyłą
czeniu Rybnika do Macierzy, załopota- 
ła biało-czerwona flaga. Przed obejrze
niem ekspozycji pamiątkowe medale 
powstańcze prezydent Makosz wręczył 
przedstawicielom duchowieństwa oraz 
środowisk kombatanckich.

Wystawa, która będzie czynna do 
końca maja, przedstawia muzealia obra
zujące wybuch i przebieg powstań, a 
także wydarzeń, które były ich skut
kiem, a dzięki którym Rybnik został 
przyłączony do Macierzy. W sali trze
ciej przedstawiono również za pomocą

Uważnym obserwatorom nie uszło pewnie uwagi zachowanie 
niektórych młodych ludzi na Rynku, którzy w żaden sposób  
nie zareagowali na dźwięk hymnu narodowego, spokojnie, na 
siedząco konsumując lody... To smutna refleksja, taka sama 
jaka nachodzi pewnie wychowanych w tradycji patriotycznej 
ludzi na widok zwisających się z rzadka z okien flag narodo
wych w trzeciomajowe święto. Szkoda, że nasza młodzież, która 
z takim upodobaniem przyjmuje amerykańskie obyczaje, nie 
zauważa, że tam nikt się nie wstydzi barw narodowych i hym
nu. Wręcz przeciwnie, są one obecne w życiu na co dzień, nie 
mówiąc już o okazjach świątecznych. Jestem nawet za ich 
nadużywaniem, jak to się często w USA dzieje, niż za ich nie
docenianiem lub obojętnością...

dokumentów i fotografii, czy sztanda
rów sym bolizujących przynależność 
państw ow ą religijną czy zaw odow ą 
odznaczeń, medali wydarzenia 20-lecia 
m iędzywojennego. D yrektorka M u
zeum podziękowała rodzinom i spad
kobiercom powstańców za wypożycze
nie dokumentów i fotografii, które wy
stawę wzbogaciły.

Wyjątkowo udany był
popołudniowy festyn 

na Rynku,
którego atrakcjami byli zespół Krywań 
i Krzysztof Krawczyk. Tylu rybniczan 
Rynek chyba jeszcze nie oglądał! Górale 
się podobali, ale to dopiero Krawczyk 
prawdziwie publiczność rozgrzał. Trze
ba było zobaczyć jak cały Rynek z przy- 
ległościami wyśpiewywał wspólnie z 
gościem jego stare i nowe chwytliwe 
przeboje. Odpowiednią atmosferę po
trafił także stworzyć wodzirej i konfe
ransjer w jednej osobie Mirosław Kań- 
tor. Wciągnął on rybniczan do 
wspólnego wykonywania pio
senek patriotycznych, ale tak
że maryjnych, bo przecież 3 
Maja to również święto M at
ki Boskiej Królowej Polski.
Trzeba przyznać, że ogromny 
chór robił wrażenie, a zabawa 
choć nie pozbawiona poważ
niejszych religijnych i patrio
tycznych akcentów, była bar
dzo spontaniczna i niewymu
szona.

Majowe uroczystości za
kończyło w ub. poniedziałek 

otwarcie wystawy 
filatelistycznej

“Silesiana ’96", zorganizowanej przez 
rybnicki oddział Polskiego Związku Fi
latelistycznego z okazji wybuchu III Po
wstania Śląskiego. W otwarciu w Miej
skiej Bibliotece Publicznej wzięli udział 
przedstawiciele władz samorządowych 
Rybnika i Knurowa, dyrekcji okręgo
wego oraz rejonowego Urzędu Poczty, 
O ddzia łu  O kręgow ego P o lsk iego

Związku Filatelistycznego, przedstawi
ciele instytucji oświatowych i kultural
nych, a przede wszystkim rybniccy fi
lateliści, członkowie Klubu “Silesiana”.

Gości powitał prezes Oddziału PZF 
w Rybniku Alojzy Waler, zaś sprawu
jący patronat nad wystawą prezydent 
Józef Makosz, a także wiceprezydent 
Jerzy Kogut oraz wiceprezydent Knu

Krzysztof Krawczyk przyciągnął na Rynek tłumy

rowa pani Elżbieta Gumienny otrzy
mali specjalnie z tej okazji wybite me
dale pamiątkowe z herbami miast na
szego regionu.

Filatelistyczne eksponaty zajęły salę 
w ystaw ow ą a także dolny i górny hall, 
a ich bogactwo może naprawdę zaim
ponować. Szczególnie interesujące wy
dały nam się fragmenty zbioru specjali
stycznego dotyczącego Plebiscytu na 
Górnym Śląsku, kilkujęzyczne znaczki 
urzędowe Międzysojuszniczej Komisji

Plebiscytowej, a także przedznaczkowe 
stem ple nadaw cze w XIX w. oraz 
“znaczkowa” historia poczty od posłań
ców do poczty lotniczej, bo tematyka 
wystawy wychodziła poza powstańczą 
rocznicę.

Do najciekawszych eksponatów nale
żą korespondencja żołnierska z lat 1944 
- 45, korespondencja  C zerw onego

Krzyża z czasów I i II wojny świato
w ej, poczta “Solidarności” , a także 
znaczki o tematyce papieskiej. Na wy
stawie można obejrzeć również XIX- 
wieczne znaczki kilku krajów Ameryki 
Południowej, a także serie o tematyce 
zw ierzęcej - m.in. ptaki, dinozaury. 
Duża część wystawy poświęcona jest 
tematyce dziecięcej.

W pierwszym dniu wystawy na spe
cjalnym stoisku Rejonowego Urzędu 
Poczty w Rybniku można było nabyć 
wydane z tej okazji karty pocztowe i 
koperty z okolicznościowymi nadruka
mi. Można też było kupić współczesne 
polskie znaczki niedostępne w normal
nej sprzedaży oraz przybić okoliczno
ściową pieczęć.

Tę niezwykle interesującą wystawę 
można będzie jeszcze obejrzeć w ju
trzejszą sobotę, 11 maja. Irl

Wiceprezydent odwołanyc.d. ze strony 1.

nia prawa i jednocześnie stwierdzilą że za
istniała możliwość wykorzystania zajmowa
nego stanowiska do celów osobistych.

Po tym wystąpieniu rozpoczęła się dys
kusja. Jako pierwsza głos zabrała M. K. 
Kulaw ik. Stwierdziła oną iż w rządzeniu 
liczy się nie tylko skuteczność, ale i zwy
czajna ludzka przyzwoitość. Biorąc więc 
pod uwagę względy etyczne, straciła ona 
całkowite zaufanie do osoby i poczynań M. 
Adamczyka. Z kolei J. Gorczyca nie mógł 
zrozumieć dlaczego J. Makosz nie potrafił 
odpowiednio wcześniej skontrolować 
swych urzędników, a wtedy być może spra
wa ta doczekałaby się szybszego rozwiąza
nia. W odpowiedzi J. Makosz stwierdził, iż 
M. Adamczyk nie mówił przed podległymi 
mu naczelnikami całej prawdy, do końca 
zatajając fakt, że chce on aby to właśnie na 
jego działce powstała stacja benzynowa. Z. 
Dyrcz dziwił się z kolei całej dyskusji zau
ważając, że to właśnie J. Makosz wniosko
wał kiedyś do RM o powołanie M. Adam
czyka na stanowisko wiceprezydenta i te
raz jeśli stracił on jego zaufanie i niemożli
wa jest współpraca między nimi, rada po
winna uwzględnić wniosek J. Makosza. 
Głos zabrał także M. Adamczyk. Nie zgo
dził się on ze stawianymi mu zarzutami, 
zamvażył iż nigdy nie ukrywał, że jest on 
współwłaścicielem działki, nigdy też nie 
zdecydowałby się na nielegalną wycinkę 
drzew na owej działce, a taki zarzut padł 
podczas dyskusji. J. Frelich zgłosił zaś 
wspólny wniosek jego, A. Kopki i J. Gor
czycy, aby głosowanie nad odwołaniem wi
ceprezydenta przesunąć na następną sesję i 
głosować go łącznie ze sprawdzeniem po
zostałych członków ZM pod kątem prze
strzegania ustawy antykorupcyjnej. Wnio
sek ten nie został przez Radę Miasta przy
jęty. A. Kopka zarzucił z kolei zarządowi, 
że “sprawa Adamczyka” zdominowała 
ostatnio jego poczynania i najwyższy czas

zająć się bardziej przyziemnymi problema
mi, a tych w jego dzielnicy nic brakuje 
/wodą kanalizacja/.

Radny E. Ga« liczek nie mógł zrozumieć 
postawy A. Kopki chwalącego M. Adam
czyka “za głowę do interesów”, podczas gdy 
jego zdaniem taka postawa wymagaj edno- 
znacznego potępienia.

Dyskusja zaczęła być już dla większości 
radnych nużąca, kolejne wystąpienia nie 
wnosiły w zasadzie nic istotnego do spra
wy, co więcej w opinii jednego z radnych 
stały się marnym spektaklem, zaś zdaniem 
daigiego z radnych zaczęły obracać się 
wokół zagadnień mało istotnych. Stąd też 
ze zdecydowanym poparciem zebranych 
spotkał się wniosek o zamknięcie dyskusji. 
W głosowaniu tajnym Rada Miasta 
odwołała Mariana Adamczyka z funk
cji wiceprezydenta i członka Zarządu 
Miasta. Za odwołaniem głosowało 24 
radnych, jedenastu było przeciwnych, 5 
wstrzymało się od głosu, jeden głos od
dano nieważny. Po głosowaniu M. Adam
czyk podziękował wszystkim za 6-letnią 
współpracę.

Następnie Rada Miasta wysłuchała infor- 
macji Komendanta Rejonowego Policji 
Huberta Hanaka o stanie bezpieczeństwa 
miasta. Zdaniem komendanta Rybnik zali
cza się do bezpieczniejszych miast naszego 
województwa. H. Hanak potwierdził, że 
dzielnicami najbardziej niebezpiecznymi w 
naszym mieście są Boguszowice i Niedo- 
bczyce. W dyskusj i głosy radnych skoncen
trowały się na dwóch zagadnieniach. Jedni 
prosili przede wszystkim o liczniejsze i czę
stsze patrole piesze w dzielnicach, apelo
wali też aby zwiększyć liczbę dzielnico
wych. Inni skarżyli się na coraz większą 
bezkarność nastoletnich przestępców. 
Wskazywali na przykłady wandalizmu do

konywane po wyjściu z dyskotek, bójek i 
napadów wywołanych przez nieletnich bę
dących pod wpływem alkoholu. Komen
dant starał się wyczerpująco wyjaśnić każ
de zagadnienie, wskazując przy okazji na 
zbytnią ogólnikowość przepisów prawą w 
ramach których przychodzi mu działać, czy 
też na braki kadrowe w policji wynikłe ze 
zbyt małych środków finansowych przyzna
nych przez rząd. Na pytanie J. Makosza 
stwierdził, że aby zdecydowanie poprawić 
bezpieczeństwo miasta potrzebuje dodatko
wo około 40 etatów. O etaty takie RKP za
biega u swoich zwierzchników.

W następnym punkcie radni zdecydowa
li o zlikwidowaniu z dniem 31.08.1996 r. 
Przedszkola nr 34 mieszczącego się przy 
ulicy Powstańców 60. Głównym powodem 
tej decyzji jest niż demograficzny, który 
dotarł do przedszkoli. Wynikiem tego jest 
zamknięcie przedszkola, które było naj
mniejsze liczbowa i mieściło się w prywat
nym budynku, nie w pełni nadającym się 
do pełnienia swej funkcji. Decyzja ta zgod
na z procedurami prawnymi /proces likwi
dacyjny rozpoczął się pół roku wcześniej/ 
doczekała się pozytywnej opinii Kuratora 
Oświaty. Warto dodać, że uchwała nałoży
ła na Zarząd Miasta obowiązek zapewnie- 
niamiejscaw sąsiednich przedszkolach dla 
dzieci z Przedszkola nr 34, podobnie jak 
zaproponowania personelowi likwidowane
go przedszkola pracy w innych placówkach 
oświatowych miasta. Radni przyjęli także 
uchwałę w sprawie zmiany granic obwo
dów szkół podstawowych nr 21, 22, 26 i 
33. Nowy podział, który powstał z inicjaty
wy dyrektorów tych szkół umożliwia od
ciążenie SP 33, a więc przeniesienia części 
jej dotychczasowych uczniów do trzech po
zostałych placówek. Kończąc cykl uchwał 
oświatowych RM dokonała zmian w regu

laminie konkur.M>n na stanowisk...: • akto
rów placówek oświatowych prowadzonych 
przez miasto. Pełny tekst regulaminu z na
niesionymi już poprawkami przedstawiamy 
na str. 2.

Przy 5 głosach wstrzymujących się i 1 
przeciwnym Rada Miasta ustaliła nowe 
stawki opłat za parkowanie pojazdów na 
parkingach miejskich. Z dniem 1 czerwca 
odpłatność ta będzie wynosić dla samocho
dów osobowych 1,20 zł /dotychczasowa 
stawka obowiązująca od grudnia !94 wy
nosiła 1 zł/, dla samochodów ciężarowych 
i ciężarowo-osobowych o dopuszczalnej 
masie całkowitej do 3 ,51 - 2,51 /d. 2 zł/ dla 
motocykli i motorowerów 0,60 zł/d. 0,50zł/ 
. Warto przypomnieć, że uiszczenie opłaty 
i posiadanie biletu uprawnia do korzysta
nia w danym dniu z postoju na innych par
kingach, bez konieczności uiszczania po
nownej opłaty. Ponadto o 20 procent wzro
sną opłaty za korzystanie z parkingów prze
znaczonych dla handlowców /przylegające 
do placu targowego - wjazdy od ulicy Młyń-

Z okazji D nia Ziemi pisaliśm y o pra
cach porządkow ych w ykonyw anych 
p rzez m .in . uczn iów  szkół. P rzez 
przeoczenie nie w ym ieniliśm y Szko
ły Podstawow ej nr 5, 
której uczniow ie sa
dzili drzew ka w oko
lic y  k ą p ie l is k a  
“Ruda” .

Poradnia Psycholo
giczno-Pedagogiczna 
organizuje corocznie 
obozy  ek o lo g ic z n e  
dla uczniów  różnych 
szkół. N ajliczn iejszą 
grupę w roku u b ie 
głym stanow iły w ła
śnie dzieci z SP 5 i

skicj/. Pełny tekst uchwały przedstawimy 
w jednym z najbliższych numerów “GR”.

Radni zwrócili się do wojewody o komu
nalizację działek pod powiększenie istnie
jącego wysypiska odpadów komunalnych. 
Następnie Rada Miasta wysłuchała infor
macji T. Pruszkowskiego o Izbach Rolni
czych, dokonała poszerzenia składu Komi
sji Ekologicznej o osobę Kazimierza Sa
lamona, a także wystosowała apel do Mar
szałka Sejmu o bezzwłoczne zajęcie się za
gadnieniem łączenia stanowiska radnego z 
kierowniczymi stanowiskami wjednostkach 
budżetowych podległych miastu, w której 
to sprawie wypowiedział się niedawno Try
bunał Konstytucyjny.

Sesją która rozpoczęła się z dwudziesto
minutowym opóźnieniem /o 16.20/ spowo
dowanym gwałtownąulewą która przeszła 
nad miastem, toczyła się przy dużym zain
teresowaniu mediów i zgromadzonych na 
balkonie widzów. O 20.20 po wyczerpaniu 
porządku obrad sesja dobiegła końca.

one to w łaśnie chętnie odpow iedzia
ły na apel poradni.

Zainteresowane osoby przepraszamy za 
wynikłe zamieszanie.

UJ

Drzewka sadziły dzieci z SP 5

QAZETA RYBNICKA, TEL. 28825 3



Jak po sukces, to z panem Balcerem
Od lat zdobywa najwyższe łaury w województwie kato

wickim. Jego salę lekcyjną ozdabiają liczne dyplomy - świa
dectwa sukcesów. Jest ich - bagatela - kilkadziesiąt. Od roku 
1970 pracuje w Szkole Podstawowej nr 11, a od 1993 roku 
uczy w Szkole Podstawowej nr 31 na Nowinach. Ponad 
ćwierć wieku pracy szkolnej - nic dziwnego, że gęsta ongiś 
czupryna ciemnych włosów dzisiaj mocno posiwiała. Któż 
w rybnickim środowisku nauczycielskim nie zna szczupłej 
sylwetki Bronisława BALCERA?

Do tegorocznego VI Wojewódzkiego 
Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej star
tował z trzema zespołami, reprezentując 
rybnicki Młodzieżowy Dom Kultury oraz 
macierzystą szkołę. Kwartet Instrumental
ny, który w marcu br. zdobył I wyróżnienie 
na etapie rejonowym, nic pojechał do Ka
towic z pow'odu choroby jednego z człon
ków zespołu.

Zespół Instrumentalny Dzwonków 
Chromatycznych 19 kwietnia br. na fina
łowym etapie festiwalu w Katowicach zdo
był najwyższe wyróżnienie I “S”. Tworzą 
go obecnie uczennice klas 6. i 7. SP 31: 
Romana Dęgus, Ola Kula, Ania Kustra, 
Joasia Mathia, Agnieszka i Ola Piotrow
skie, Marty na Paś, Dominika Syrek, Be
ata Święty', Dorota Ustupska oraz gita
rzysta Grzegorz Kuchalski.

Zespół Metalofonów' -również zdobyw

ca wyróżnienia I “S” w Katowicach - two
rzą uczennice klas od szóstej do ósmej: 
Agnieszka Kaszuba, Marta Malinow ska, 
Ew a Mielnik, Natalia Łukomska, Agnie
szka Sadanowicz, Karolina Skrabel, 
Magda Stelmach, Ola Szczepara, Joasia 
Zając oraz Małgosia Hurtig /tamburyn/,

Asia Kitura, Malwina Użarowska /pu
dełka akustyczne/.

Oba zespoły są w naszym województwie 
bezkonkurencyjne /choć przecież musząrok 
w rok pokonywać w Katowicach najlep
szych reprezentantów z innych delegatur 
oświaty/. Najstarszy zespół - dzwonków 
chromatycznych - Bronisław Balcer zało
żył w 1971 roku. Istnieje 25 lat/!/, mimo że 
co 2 - 3 lata następuje w nim wymiana 
uczniów. I chociaż nauczyciel stale/i z suk
cesami/ przygotowuje wykonawców z in
nych dyscyplin muzycznych, z tym zespo
łem związanyjest najmocniej. On przyniósł 
mu najwięcej sukcesów - po występy w te
lewizji, nagrodę ministra oświaty i liczne 
odznaczenia i ordery. Tak na marginesie - 
iluż uczniów zawdzięcza panu Balcerowi 
miłe szkolne wspomnienia i dobry słuch mu
zyczny?

Pytam pana Bronka o receptę na sukces: 
Pracowitość, zgranie, wszyscy są tu na 
ochotnika, nikt z przymusu - odpowiada. 
Ćwiczą po lekcjach po dwie godziny dwa 
razy w tygodniu. Repertuar: od najprost
szych melodii w rodzaju “Pojedziemy na 
łów” - po szczytowy na tym etapie wieko
wym “Taniec z szablami” Chaczaturiana.Pan Bronisław Balcer ze swoim zespołem. Zdj. sol

Kameralnie i na organach
Recitalem organowym Maurycego Meruno* 

wieża w bazylice pod wezw. św. Antoniego za
inaugurowano w ul), tygodni u XI Dni Muzyki 
Organowej i Kameralnej.

Krakowski artysta w ykonał najpo
pularniejsze utw ory m uzyki organo
wej C. Francka, W. A. M ozarta, F. 
Liszta i J. S. Bacha.

Na flecie barokowym zagrała Vicki 
Melin z Bostonu

N a prośbę m iłośn ików  m uzyki 
organowej i kam eralnej, m arznących 
w w ychłodzonych jesienną porą ko
ściołach, organizatorzy postanow ili 
zm ienić w tym roku term in tej trady- 
cyjnej, w rześniow ej im prezy na naj
piękniejszy ze w szystkich m iesiąc: 
maj! M iejm y nadzieję, że zm iana ta 
w yjdzie zarówno publiczności, jak  i 
wykonawcom na dobre, tym bardziej, 
że program zapow iada się bardzo in
teresująco. Znajdziem y tu - jak  zw y
kle - artystów  krajowych i zagranicz
nych, a w śród koncertów będą rec i
tale organowe oraz koncerty kam eral
ne.

W ub. w torek w kościele oo. m isjo
narzy w ystąpił zespół M uzyki D aw 
nej A kademii M uzycznej w Katowi-

cach, zaś w roli so listk i w ystąpiła 
Vicki M elin z Bostonu /U SA / grają
ca na flecie barokowym zwanym “tra
verso” . Zespół ten zaprezentuje się 
rów nież ju tro , 11 maja o godz. 19.00 
w kościele św. Cyryla i M etodego w 
K nurowie.

Na pierwszej stronie "GR" anonsu
jem y rybnicki koncert artysty z Ho
landii Aada Zountendijka. Będzie 
go m ożna rów nież usłyszeć 16 maja 
o godz. 18.45 w kościele W. N. M. 
P anny  w W o d z is ła w iu  Ś lą sk im . 
C zwarty koncert w tegorocznym  cy
klu nosi tytuł “A ve M aria  w m uzyce 
organow ej i w oka ln e j”, a w ykonaw 
czyniami będą: Maria Zientek /so 
pran/ z Katowic oraz Elżbieta W ło
sek z Rybnika, akom paniująca śpie-

Przy organach Maurycy Merunowicz

waczce, a także grająca na organach 
utw ory solowe. K oncert ten będzie 
można usłyszeć także 21 maja o godz. 
19.15 w bazylice św. A ntoniego w 
Rybniku, i 16 czerw ca o godz. 16.00 
kościele św. Andrzeja Boboli w Czer- 
w ionce-Leszczynach.

22 maja o godz. 19.00 w kościele 
WNMP w Biertułtowach odbędzie się 
koncert im prow izacji organow ych w 
w ykonaniu prof. Juliana G em bal- 
skiego z Katowic, zaś tegoroczne Dni 

zam k n ie  w y s tę p  
orkiestry i solistów  
Państwow ej Szkoły 
M uzycznej II stop
nia w Rybniku, pod 
dyrekcją E u gen iu 
sza S taw arsk iego , 
który odbędzie się w 
kościele oo. m isjo
narzy w Rybniku.

O rg a n iz a to rz y  
d z ięk u ją  za n ie z a 
w odną wciąż w spół
pracę ze strony spo
nsorów  tej im prezy 
czyli urzędów  m ia
sta Rybnika, K nuro
wa, Czerw ionki-Le- 
szczyn i W odzisła
wia, a słuchaczy za
chęcają  do skorzy
stan ia  z tej “uczty  
d u c h o w e j” w ja k  
najszerszym  gronie!

Przyjaźń klas organów Elżbiety Włosek z Państwowej 
Szkoły Muzycznej II stopnia w Rybniku oraz Państwowej 
Szkoły Muzycznej I  stopnia w Raciborzu z klasą profesor 
Hany Bartosowej z Brna trwa od ubiegłego roku szkolne
go. W tym roku wymianę zapoczątkowali organiści z Brna 
koncertami, które odbyły się w kościele W.N.M. Panny w 
Raciborzu i w kościele św. Barbary w Boguszowicach, na 
nowych organach firmy Cepka z Poznania, /na zdj./

4j*?

Obecnie mająw repertuarze znane melodie 
country: “Dolinę Czerwonej Rzeki”, “Zu
zannę”, balladę z filmu “Rio Bravo”, także 
wiązankę melodii greckich - w tym “Greka 
Zorbę”. I nikt nie chce wierzyć, że żaden z 
wykonawców nie uczy się w szkole mu
zycznej. Próby mamy we wtorki i piątki od 
14.20 - d/zwi otwarte dla wszystkich, na
wet dla starszych wiekiem - mówi pan Bal
cer.

Chętnie “obsługują” imprezy szkolne i 
środowiskowe: np. św. Mikołaja, występ dla 
dzieci specjalnej troski, imprezę “ECO” w 
TZR, Dzień Edukacji Narodowej i Dzień 
Kobiet /to tylko w bieżącym roku szkolnym/ 
. Ale szkolna “rzeczywistość skrzeczy”: in
strumenty wypożyczane z różnych szkół są 
stare, wymagająnapraw i wymiany. Podob
nie z podpierającymi je pulpitami, wyko-

nanymi ongiś we własnym zakresie. Natu
ralną motywacją dla członków obu zespo
łów byłyby wyjazdy na występy i przeglą
dy ogólnopolskie. I tu konieczny byłby 
sponsor, który zaoferowałby przynaj
mniej autokar na takie przejazdy! Tym 
wydatkom nie może podołać ani Mło
dzieżowy Dom Kultury, ani SP 31. Kogo 
stać na pomoc, która byłaby zarazem wiel
ką zasługą i zaszczytem? Kto im pomoże 
w drodze po nowe sukcesy na dzwon
kach i metalofonach? A propos: obu ze
społom przydałyby się równie dźwięczne, 
ale mniej fachowe i łatwiejsze do zapamię
tania nazwy. Może razem z MDK-iem i SP 
31 “Gazeta Rybnicka” rozpisze konkurs z 
nagrodami? Będzie nowa okazja do wystę
pu...

Grzegorz W alczak

I / i n'Sen noctf letniej 
przed... maturą

I znowu jak co roku zakwitły kasztany. 
Nadszedł maj, a wraz z nim pora matur. 
Wśród wielu innych tegorocznych ma-

turzystów również uczennice liceum 
urszulanek przystąpiąw tym roku do eg
zaminu dojrzałości. Niespełna 49 tydzień 
przed tym najważniejszym egzaminem 
cała nasza wspólnota szkolna zebrała się 
na auli na uroczystym zakończeniu nau
ki czwartoklasistek. Po przemówieniu 
Siostry D yrektor i przedstaw icielki 
uczennic, klasy III wystawiły sztukę Wil
liama Shakespearera pt.: “Sen nocy let
niej”. Przedstawienie, raz po raz przery
wane wybuchami gromkiego śmiechu 
widowni, trwało godzinę i zebrało wiel
kie brawa. Po występie trzecioklasistki 
wręczyły jeszcze swoim starszym kole
żankom własnoręcznie wykonane pa
miątki - strusie-marionetki.

W szyscy baw iliśm y się świetnie. 
Gdzieś tam głęboko drzemała jednak 
odrobina zadumy. Wraz z klasami czwar
tymi odeszło coś i z naszego życia. Co 
prawda życie nie znosi próżni, o czym 
dobitnie świadczą rzesze nowoprzyję-

Kina
“APOLLO”

10 - 12 m aja, 15.00, 16.45, 18.15 oraz 13 - 
16 m aja, 10.00, 15.00, 16.45 - “TOY STO
RY” /USA/
1 0 -  12 m a ja ,20.00 oraz 13 - 16 m aja, 18.15, 
20 .00 - “GIRL GUIDE” /poi./

“PREMIEROWE” przy TZR
1 1 -  12 m aja, 20.00 - “GIRL GUIDE”
/poi./, cena 5,00 zł
10 i 15 m aja, 17.00, 20.00; 11 - 12 m aja, 
17.00; 13 m aja, 16.30 - “GORĄCZKA - 
HE AT” /USA/, cena 6,00 zł 

"ZEFIR"
1 2 -  16 m aja, 17.00,19.00; "TAJNA BROŃ" 
(od lat 15)

Imprezy
Klub Energetyka

10 maja, 18.00 - Wręczenie nagród i otwar
cie wystawy Ogólnopolskiego Konkursu Fo
tograficznego “Barwy ziemi - pejzaż”, wstęp 
wolny

Miejska Biblioteka Publiczna
13 maja, 17.00 - Spotkanie z redaktorami 
“LUZU”, wstęp wolny

Teatr Ziemi Rybnickiej
14 maja, 17.00, FESTIWAL HARE KRY- 
SZNA, cena 7,00 zł

UC2MIOU/I6

tych, jednak myślę, że będę wyrazicielką 
uczuć całej szkoły, i nie tylko, jeżeli po
wiem, że teraz czegoś w naszym życiu 

zabraknie. Każdy 
człowiek wnosi w 
nasze życie coś je
dynego, wspaniałe
go i niepowtarzal
nego, czego nikt 
inny nie może za
stąpić. Każda z nas 
najlepiej wie, co to 
dla niej było. Mnie 
pozostaje jeszcze 
tylko dodać cytat z 
piosenki Mikrokli
matu:
Więc pewniejuż nie 
zagramy niemod
nych melodii 
z wysłużonych nut 

Pewnie się nie spotkamy, lecz kto może 
wiedzieć
gdzie i kiedy zdarzy się cud/.../ 
a sobie samej zaśpiewać:
“Już za rok matura... ”

A gnieszka Szkatuła

Recital
francuskiego

artysty
Rybnicki Ośrodek Alliance Fraęaise

zaprasza miłośników piosenki francuskiej 
na recital kompozytora, autora tekstów i 
piosenkarza-Jean-CIaude^Meurissea^.

Ten utalentowany pianista, absolwent 
konserwatorium w Caen, szkoły jazzu w 
Paryżu, wychowanek szkoły śpiewu i har
monii z pewnościązainteresuje swojątwór- 
czościąiinterpretacjąrybnickąpubliczność. 
Koncert będzie miał miejsce w sali koncer
towej Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Rybniku, 16 maja /czwartek/ o godz. 
17.00. Wstęp wolny.

 ̂ Wystawy '
Galeria TZR

W ystawa twórczości plastycznej Ludwika, 
Agnieszki, Weroniki HOLESZÓW, wstęp 
wolny

Galeria MBP
10 maja, 17.00, Otwarcie wystawy obrazów 
drewnianych Stanisław a Zormana z Czech, 
wstęp wolny

Muzeum - Stary Ratusz 
W ystawy stałe: “RYBNIK - MOJE M IA
STO” oraz “CECHY RZEMIEŚLNICZE W 
MIASTACH GÓRNEGO ŚLĄSKA”, czyn
ne /z wyj. poniedziałków/ od 10.00 do 18.00, 
wstęp 2,00 zł 
/ulg. 1 zł/

Dyskoteki
v _______________________________ y
Mała Scena Rybnicka oraz Kino “Apollo”
- sobota, 11 maja od 20.00 do 2.00 

Mała Scena Rybnicka 
Wieczorek taneczny dla samotnych, niedzie
la, 12 maja od 17.00 do 23.00

gw

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Promocja książki
“Byłam nie tylko na Mikołowskiej”

Pam iętajcie i m yślcie..
Od dramatycznych wydarzeń, które były udziałem 

Natalii Piekarskiej-Ponety minęło ponad czterdzieści 
lat. Dla niej jednak i dla jej bliskich są one nadal żywe 
i bolesne.

Do dziś pamięta przesłuchania przez 
katowickie UB, półtoraroczny pobyt w 
więzieniu na Mikołowskiej i wielomie
sięczny pobyt w zakładzie poprawczym 
- w sumie 3 lata represji, które dosię-

gnęły również dwie koleżanki Natalii. 
Cóż takiego zrobiły młode, szesnasto
letnie dziewczyny? Otóż po śmierci Sta
lina w 1953 roku, kiedy władze zmie
niły nazwę Katowic na Stalinogród, trzy 
uczennice przedmaturalnej klasy roz
rzuciły ulotki sprzeciwiające się tej de
cyzji. Zostały zatrzymane... Aż do 1989 
roku Natalia nie rozmawiała o swoich 
przeżyciach w szerszym gronie, gdy jed
nak powstał Związek Więźniów Poli

tycznych Okresu Stalinowskiego, zaczę
ła się udzielać w rybnickim kole, a w 
końcu, za namową najbliższych spisy
wać wspomnienia. Urodzona w Jeleśni, 
dzieciństwo i młodość spędziła na Opol- 

szczyźnie i w Katowi
cach, gdzie uczęszcza
ła do liceum. K iedy 
skończył się dram at 
więzienia, dzięki łań
cuchow i życzliw ych 
ludzi kontynuow ała 
edukację, by w końcu 
zostać nauczycielką. Z 
Rybnikiem jest zwią
zana od końca lat 70. 
Uczyła w Szkole Pod
staw ow ej nr 14 w 
Chwałowicach, skąd 
odeszła na emeryturę.

Wspomnienia Nata
lii Piekarskiej-Ponety 
zostały wydane przy 
pom ocy finansowej 
m iasta , a p rom ocja  
książki “Byłam nie tyl
ko na M ikołow skiej” 
odbyła się w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej 
w Rybniku. A utorka 
zaprosiła na nią osoby, 
k tó re  za jm u ją  we 
wspomnieniach ważną 
rolę - dwie koleżanki: 
Basię i Zofię z który

mi wspólnie dokonały szczególnie nie
bezpiecznego dla Polski Ludowej i 
Związku Radzieckiego czynu, jak okre
śliły go ówczesne władze, ludzi, którzy 
pomogli jej w czasie ucieczki z zakła
du, i później, w powrocie do normalne
go życia. Nie wszyscy mogli przyjechać 
- przysłali za to pełne serdecznego cie
pła listy.

Zgromadzona w Bibliotece młodzież 
i wiele innych osób mogli obejrzeć na

f  A
Kronika policyjna
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Gość z  Ukrainy
W środę 1 maja o godz. 21.15 do jedne
go z domów przy ul. Środkowej zapukał 
mieszkaniec Ukrainy. Gdy otwarto drzwi, 
gość ten okazał się bardzo niebezpiecz
ny. Bez powodu zaatakował właściciela, 
bijąc i kopiąc go po całym ciele. Poszko
dowany doznał m.in. złamania nosa oraz 
obrzęku wargi.

Ujawniono zwłoki
W środę 1 maja na terenie Rybnika ujaw
niono zwłoki trzech mężczyzn. Najpierw 
rano przy ul. Św. Barbary znaleziono cia
ło 37-letniego mężczyzny w jego wła
snym m ieszkaniu. Nie stw ierdzono 
udziału osób trzecich, ale prokurator za
rządził sekcję zwłok. Następne zwłoki, 
46-letniego mężczyzny, odnaleziono w 
mieszkaniu przy ul. Sobieskiego. Poli
cja również po wstępnych oględzinach 
nie stwierdziła działania osób trzecich, 
ale obecny tam lekarz zasugerował prze
prowadzenie sekcji zwłok i ciało prze
wieziono do prosektorium. Natomiast 
trzecie ujawnienie zwłok nastąpiło o 
godz. 24.00 w mieszkaniu przy ul. Wy
zwolenia. Mężczyzna ten miał 34 lata zaś 
świadkowie przed śmiercią widzieli go 
w stanie nietrzeźwym.

Nieudane samobójstwo
W piątek 3 maja o godz. 6.30 z balkonu 
mieszkania na szóstym piętrze przy ul. 
Floriańskiej wyskoczyła 39-letnia kobie
ta. Upadła ona na nieutwardzone podło
że i doznała wyjątkowo ciężkich obra
żeń ciała.

Dziewczyny rabują
W nocy z 2 na 3 maja policja zatrzymała 
dwie 15-letnie dziewczyny, które na ul. 
Paderewskiego dopuściły się rabunku na 
pijanej kobiecie. Poszkodowanej zabra
no 90 zł w gotówce oraz zegarek i dwa 
pierścionki.

Obrabowano staruszkę
We czwartek 2 maja pomiędzy godz. 
17.00 a 18.00 dwaj nieznani sprawcy 
dokonali napadu na 96-letnią kobietę, 
mieszkającą samotnie przy ul. Racławic
kiej. Sprawcy*zapukali do drzwi, a gdy 
kobieta im otworzyła, związali jej ręce, 
plastrem zakleili usta oraz usiłowali ją  
uśpić eterem. Po splądrowaniu mieszka
nia, bandyci skradli 5,7 tys.zł.

Czyn nierządny
W piątek 3 maja o godz. 19.00 pewien 
mężczyzna mieszkający przy ul. Zebrzy
dowskiej zwabił do swojego mieszka
n ia  8-letnią dziewczynkę, względem 
której miał się dopuścić czynu nierząd
nego. O zdarzeniu powiadomiła policję 
rodzina poszkodowanej.

szoł

Spotkanie z pisarzem

Rybnicki ślad w biografii
Cezary Chlebowski -

wybitny znawca tematyki AK-owskiej, 
historyk, publicysta, pisarz. Autor ponad 
tysiąca artykułów i kilkunastu pozycji 
książkowych, stypendysta Fundacji Ko
ściuszkowskiej w Nowym Jorku, Funda
cji Fulbrighta w Waszyngtonie i Polskiej 
Fundacji Kulturalnej w Londynie. W la
tach 60. związany ze “Światem Młodych” 
i “WTK”, później “Widnokręgami”, “Ty
godnikiem Powszechnym”, “Kierunka
mi”, “Przeglądem Katolickim” i “Tygo
dnikiem Solidarność”. Był jednym z ani
matorów mchu na rzecz założenia Świa
towego Związku Żołnierzy AK.

wideo reportaż katowickiej dziennikar
ki Anny Sekudowicz, który wyemitowa
no w 1991 roku w TVP w ramach pro
gramu Elżbiety Jaworowicz “Sprawa 
dla reportera” , a który przypom inał 
przeżycia Natalii i jej koleżanek. W te
dy problemem były procesy rehabilita
cyjne, a w programie wypowiadali się 
m.in. rzecznik prasowy M inisterstwa 
Sprawiedliwości, a także, jako przed
stawiciel Komitetu Helsińskiego Lech 
Falandysz. Tam, na wizji, Natalia po 
prawie 40 latach spotkała się ze swoją 
koleżanką Basią. Natalia Piekarska-Po- 
neta oraz Zofia Reimonda dziś już są 
zrehabilitowane, otrzymały też odszko
dowanie, które jednak nigdy nie zrów
noważy krzywd psychicznych. Trzecia 
dziewczyna uwikłana w sprawę ulotek 
- Barbara - do dziś czeka na proces re
habilitacyjny, a przeszkodą jest przede 
wszystkim biurokracja. Jej sprawa cią
gnie się od 6 lat...

Przy okazji promocji książki N. Pie
karskiej-Ponety do młodzieży zwrócił 
się również prezes rybnickiego Oddzia
łu Związku W ięźniów  Politycznych 
Okresu Stalinowskiego Zygfryd Sto- 
chaj, który jako kilkunastoletni chłopiec 
przeżył również gehennę stalinowskie
go więzienia.

Obserwując młodych ludzi biorących 
udział w spotkaniu, trudno oprzeć się 
refleksji, że ta swoista lekcja historii nic 
na długo pozostanie w ich pamięci. 
Natalia Piekarska-Poneta, sama nauczy
cielka, nie jest zdziwiona dosyć bierną 
postawą młodzieży. - To są inne czasy, 
gdyby jednak zaszła taka potrzeba, wie
rzę, że i teraz gros młodych ludzi za
chowałaby się odpowiednio do oczeki
wań nas, ludzi bardziej doświadczo
nych. Dlatego apeluję: pamiętajcie, słu
chajcie, myślcie, starajcie się mieć swo- 
j e  zdanie.

łrł

Najbardziej znane utwory C. Chlebow
skiego “Pozdrówcie Góry Świętokrzy
skie” - obraz działań dywersyjnych i par
tyzanckich AK na Kielecczyźnie, “Wa
chlarz. Monografia wydzielonej organi
zacji dywersyjnej Armii Krajowej wrze
sień 1941 - marzec 1943 r.” - książka 
przybliżająca postać legendarnego do
wódcy “Ponurego”; na podstawie tej pra
cy otrzymał na Uniwersytecie Warszaw
skim doktorat nauk humanistycznych, 
czy “Gazda z Diabelnej” - powieść dla 
młodzieży, sfilmowana dla potrzeb tele
wizji.

Spotkanie autorskie 
w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Rybniku 
rozpoczął Cezary Chle
bowski od “śladu ryb
nickiego” w swojej bio
grafii. W 1946 roku 
jego owdowiały ojciec, 
związany z przemysłem 
górniczym, otrzym ał 
pracę w rybnick im  
zjednoczeniu w ęglo
wym i tu, wraz z synem, 
zamieszkał. Cezary w 
rybnickim gimnazjum 
kon tynuow ał naukę 
rozpoczętą na tajnych 
kompletach w czasie 
okupacji w rodzinnym 
G rodźcu pod B ędzi
nem. Ponieważ Cezare
mu bardzo bliskie było 
harcerstwo, w Rybniku 
od razu zaangażował 
się w pracę IV Rybnic
kiej Drużyny Harcer
skiej, której opiekunem 
był Innocenty Libura.
Niestety, konflikt z ów
czesnymi władzami z 
powodu uczestnictwa 
harcerzy w nielegalnym 
pochodzie  z okazji 
rocznicy Konstytucji 3 Maja sprawił, że 
Cezary, jako jeden z najbardziej aktyw
nych, został usunięty ze szkoły. Do dziś 
pamięta brutalność UB-ków, ale pamię
ta też życzliwość dyrekcji szkoły, którą 
pozwolono mu opuścić bez “wilczego 
biletu”. Choć krótki, bo dziewięciomie
sięczny, okres rybnicki odcisnął się w 
pamięci Cezarego na zawsze... Tak samo 
zresztąjak letni obóz IV Rybnickiej Dru
żyny Harcerskiej, którego organizatorem

był m.in. Cezary.
Wielokrotnie jeszcze przyszło Chle

bowskiemu płacić szykanami ze strony 
w ładz  za p o lity czn e  p rzekonan ia , 
których zresztą nie ukrywał również w 
swoich publikacjach. Pisarz opowiadał 
o swoich przeprawach z w ładzą ludo
w ą i o radości z przełomu politycznego 
w 1980 roku. Podzielił się też z zebra
nymi rozczarowaniem sytuacją aktual
ną. I to właśnie współczesność wywo
łała dyskusję, a szczególnie odbiór lite
ratury historycznej przez młodzież i jej 
stosunek do tradycji. Książka Chlebow

skiego “Pozdrówcie Góry Świętokrzy
skie” weszła do kanonu lektur szkol
nych, z czego autor nie jest zbyt zado
wolony, uważając, że młodzi do lektur 
mają stosunek zdecydowanie niechęt
ny. - By zainteresować młodzież histo
ria  ̂ trzeba być dobiym  “bajarzem ”. 
Nauka tego przedmiotu nie może być 
suchym odpytywaniem z dat i wydarzeń 
- powiedział C. Chlebowski.

łrł

Cezary Chlebowski: by zainteresować młodzież histo
rią, trzeba być dobrym "bajarzem"... Zdj.: sol

M ajówki na sportowo
Najdłuższy weekend w naszym 

kraju był okazją do rodzinnych 
spacerów czy rowerowo-pieszych 
wycieczek, ale umożliwiał także 
wzięcie udziału w imprezach spo
rtowych zaplanowanych na 1 i 2 
maja, a organizowanych przez 
MOSiR w Rybniku.

Na pierwszego maja zaplanowano 
turniej piątek piłkarskich, a także za
wody oldboyów  w pływ aniu. W tu r
nieju piłkarskim zorganizowanym dla 
dw unasto- i trzynastolatków  udział 
w zięło aż 19 drużyn, reprezen tu ją
cych w szystk ie  dz ie ln ice  naszego  
miasta. Po kilkugodzinnych zm aga
niach zw ycięzcą turnieju została dru
żyna GKS K atow ice, która w finale 
pokonała Bajern M onachium. T rze
c ie  m ie jsce  p rzy p ad ło  S za lonym  
Mrówkom.

W zawodach pływ ackich w ystąpi
ła niew ielka liczba zaw odników , ale 
za to prezentow ali oni bardzo w yso
ki poziom swoich pływ ackich um ie

jętności. W poszczególnych katego
riach zw yciężali: w kat. 30-40 lat 
kobiet wszystkie konkurencje w ygra
ła Bronisława A ndrosz, natom iast w 
kat. 41-50 w dwóch konkurencjach 
najlepszą okazała się Renata Szatoń. 
W śród mężczyzn w kat. 30-40 lat 50 
m s ty lem  do w o ln y m  w y g ra ł M. 
Szłapka. W kat. 41-50 lat w konku
rencji 50 m stylem dowolnym - I m. 
Z. Kołodziejski, II m. A. Fros i III 
m. J. Szatoń. W konkurencji 50 m. 
stylem klasycznym  - 1 m. - Z. K oło
dziejski, II m. - H. W ołkow a III m. 
- A. Fros. W konkurencji 50 m. sty
lem grzbietowym - 1 m. Z. Kołodziej
ski, II m. - J. Lazar. W kat. w ieko
wej powyżej 50. roku życia w kon
ku renc ji 50 m. sty lem  dow olnym  
zw yciężył J. Sładkowski, drugi był 
S. Kozik. W stylu klasycznym  zw y
ciężył także J. Sładkowski, drugi był 
S. Kozik, a trzeci W. Kołek. W kon
kurencji 50 m. stylem  grzbietow ym  
najlepszym  okazał się po raz trzeci 
J. Sładkow ski.

N ajlepsi otrzym ali pam iątkow e dy
plomy, a organizatorzy obiecali, że 
następną rekreacyjną im prezą będą 
rodzinne zawody pływackie.

N atom iast 2 maja w godzinach po
południowych rozegrano w yścig ro
werów górskich o puchar Prezydenta 
M iasta. Trasa liczyła sobie od 2,7 km 
do 5,4 km a biegła ulicami wokół ryb
n ickiego Rynku. W śród dziew cząt 
rocznik 1983-84 najszybciej w yty
czoną trasę pokonała A. Paszek / 
SP33/ a drugie miejsce zajęła P. Kru
czek /SP5/. W tej sam ej kategorii 
wiekowej wśród chłopców zwyciężył 
A. Sow iński /SP5/, drugi na linię 
m ety przy jechał K. R ezner /Szk. 
Społ. R-k/, a trzeci był M. Frelich / 
SP22/. W kategorii w iekowej 1981- 
82 najlepszym  row erzystą okazał się 
K. K ałam arz /S P5/, drugi był P. 
Surma /SP9/, a trzeci linię mety m i
nął B. R ębiś /Szk. Pryw. R-k/. W ka
tegorii OPEN zw yciężył D. Z m y- 
słowski, drugi był G. G arliński, a 
trzeci S. W iew ióra.‘N ajlepsi w po
szczególnych kategoriach otrzymali 
z rąk prezydenta Józefa M akosza  
okolicznościow e puchary.

MaT
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Spotkanie
O lim piada z sercem

24 kwietnia br. na terenie SP 1 w Rybniku odbyła się 
VIII “Olimpiada z Sercem”, której uczestnikami były 
dzieci z upośledzeniem umysłowym.

W sumie w imprezie wzięło udział ok. 
100 dzieci z 4 ośrodków: Szkoły Życia, 
Przedszkola Specjalnego nr 1, Przed

szkola przy Specjalnym Ośrodku Szkol
no-Wychowawczym i Ośrodka im. Jana 
Pawła II. “Olimpiada...” została zorga
nizowana przy pomocy nauczycieli i 
uczniów z SP 1, a całość poprowadził 
J. Polok. Był czas na rywalizację spo
rtową, a także na gorącą herbatę z py
sznym smakołykiem.

Dzieci, które przybyły na imprezę ze 
swoimi rodzicami i wychowawcami, 
brały udział w konkurencjach zabawo
wych takich jak: rzut woreczków do 
obręczy, skok w dal z miejsca czy też 
gra w kręgle. Oprócz tego zorganizo
wano także konkurs o bezpieczeństwo 
ruchu drogowego, a tradycyjną konku

rencją olimpiady było przeciąganie liny 
z udziałem zaproszonych gości. 

Oczywiście, w konkurencjach tych nie

chodziło o uzyskanie jak najlepszego 
wyniku sportowego. Przede wszystkim 
była to jedna z niewielu okazji do tego, 
aby dzieci dotknięte upośledzeniem  
mogły się razem bawić, cieszyć z po
znania nowych przyjaciół, a także prze
żywać sportowe emocje. Dzięki sponso
rom, do których należeli Urząd Miasta 
Rybnika, PUM “LORD”, sklep “Szko- 
lak”, wszystkie dzieci otrzymały d ro b 
ne upominki, które były źródłem ra d o 
ści uczestników tej olimpiady. W trak
cie trwania imprezy główny jej organi
zator Zdzisław Plisz otrzymał statuetkę 
“Serce za serce’’, ufundowaną przez 
Specjalny Ośrodek Szkolno-W ycho-

z Prezydentem
W ub. środę aula I LO im. Powstań

ców Śląskich zapełniła się uczniami klas 
maturalnych oczekującymi na spotka
nie z prezydentem naszego miasta Józe
fem Makoszem. Spotkanie trwało oko
ło dwóch godzin. Młodzież mogła po
znać strukturę zarządzania miastem, 
problemy administracji i zasady funk
cjonowania naszej władzy samorządo
wej w porównaniu z francuską czy nie
miecką. Potem pojawiły się pytania do
tyczące m.in. konfliktu z M arianem 
Adamczykiem, stanu finansowego Ryb
nika i zanieczyszczenia rejonu.

Spytaliśmy kilku maturzystów co są
dzą o tego typu spotkaniach:
- Nie je s t to zły pomysł. Możemy dowie
dzieć się czegoś o funkcjonowaniu mia
sta.

/Magda/
- Mnie to nic nie dało.

/A./
- Uważam, że spotkania z władzami 
miasta są potrzebne. Pomagają^ zrozu
mieć abstrakcyjny ja k  dotąd system wła
dzy.

/maturzysta/ 

D .Stachura

wawczy. Impreza została zorganizowa
na bardzo dobrze i należy się tylko cie
szyć, że coraz więcej ludzi zaintereso
wanych jest pracąz dziećmi upośledzo
nymi umysłowo.

MaT

M ój
koniec wojny

Kej ¿ech miot 17 lot Niemcy ścion- 
gli mje do Arbeitsdienstu. Chnedu 
potym zaczło im nadziyrać i 13 lute
go 1945 kozali mi wdzioć mundur, 
dali flinta i miolech jechać wojować.

W dziyń wyjazdu na front, lol sro
motnie dysz.cz. Stoli my na peronie, 
Z uniformów kapało, a z zimna koz- 
dy szczyrkol zębami. Dojrzołech je -  
dyn łodewrzyty wagon ze słomom i 
wpodech na pomyślunek, żeby sie 
tam zdiepko łogrzoć. Jak ¿ech sie 
zakopołpo uszy w słomie, ciepło mje 
smógło. Społech bardzo długo, aż 
łobudziyło  mje belontan ie cuga. 
Myślołech, ze pewnikym my ju ż som 
kajsik pod Berlinem, jednak jak  ¿ech

sie dobrze prz.ijrz.ol, toch uwidzioł 
ino czeskie nazwy banhowów. Za- 
rozki ¿ech pokapowoł, coch naro- 
biół. Isto pola cuga pojechała z wo- 
jokanti na front, a drugo ze słoniom 
wrocała nazod do Czech.

Nogi sie pody mnom ugiyny ze 
strachu, bo wiadomo co by sy mnom 
Niemce zrobiyli, jakby mje faśli.

Wyskoczółech na jakim ś małym 
banhowie z cuga ipiyrwszo napotka
no paniczka spytołech, kaj mogą 
Niemców dogonić. “Katać, chłopcze, 
budziesz. za Niemcami latać, tu ich 
ju ż  niy uwidzisz a wojna rychło sie 
skończy” powiedziała. Zakludziyła 
mje do czeskich partyzantów, kerzy 
dali mi cywilne łoblycze, zaś mun
dur i flin ta sie ostawiyli.

Uradowany, że chneda byda juzaś  
do kupy ze swojom familijom, kiero 
musowo bez wojna ntiyszkała na 
Zaolziu, szęłech gibko i bez odpo

czynku. Bołech ju ż  blisko domu, kej 
mje zatrzym ali Ruscy, u żech niy 
mioł żodnych papiórów, to zawiyili 
mje najprzód do obozu jenieckiego 
w O straw ie a po tym  w iod li nos 
piechty bez Cieszyn, Bielsko aż do 
Oświęcimia.

W kwietniu skończołech w obozie 
18 rok. Coch przeżół, niy byda pi- 
soł, bo niy rod tego wspominom.

Kej w maju ogłoszono koniec woj
ny, radość wypuszczanych do dom 
do mje niy dociyrała, boch leżoł w 
obozowym lazarecie ciynżko chory 
na tyfus. Dzieprym w październiku  
wypuściyli mje z obozu i choć słaby 
jeszcze jak  mucha, dowlókł żech sie 
do swoich.

Do mje prawdziwy koniec boi wte
dy, kej w diwiyrzach domu prziwi- 
tali mje spłakani łojce i siostry.

Starzyk

Pierwsza z osób, które rozpoznają 
się na zdjęciu zrobionym w ubiegłym 
tygodniu na na ulicy Korfantego i 
Zgłoszą się w naszej redakcji, otrzy
ma publikowaną w gazecie fotogra
fię  oraz pięć smakowitych kołoczy- 
ków! Zapraszamy do zabawy! 
Sponsorem  naszej zabaw y jest pie
karnia Franciszka Studnika z R yb
nika przy ulicy K ościelnej nr 3.
W ubiegłym tygodniu nagroda zosta
ła odebranaprzezZBIGNIEWA BA
NASIKA z koleżanką i kolegami.

N asza redakcja znajduje się w 
oficynie kam ienicy Rynek 12 /d o j
ście od ulicy Zam kowej lub Kor
fa n teg o /, je s t  czynna codziennie  
oprócz sobót i n iedziel od 9.00 do 
17.00.

Zdj.: szoł

6 --------------------------

Rozpoznaj się na zdjęciu

dodały ptoki 
Z, rynko wyj latarni
Ptok piyrszy

Jak kraj dugi i szyroki,
Nawet niykere guptoki, 
Piszom se w maju matura,
By dostać konsek papiora!

Ptok drugi
Wróble, gęsi, kaczki, kury... 
Muszom kapnąć, że matury 
Som dlo orłów przeznaczone, 
Za efekty zasłużone.

Ptok trzeci
Taki cyrk w szkolnictwie

momy,
Ze matury rozdowomy!

/fra-szol-ka/
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ŚLĄSKI DZIEŃ w SP 22
czyli cudze chwalicie, nie znacie
W środę 17 kwietnia 1996 r. naszych 

uczniów w progach szkoły przywitał 
olbrzymi napis “D zisioj godom y po  
naszymii ”. W tym właśnie dniu odbyła 
się przygotowana z wielkim rozmachem 
uroczystość poświęcona tematyce ślą

skiej. Konkurs gwary, w którym wzięło 
udział około 40 uczestników odbył się 
na tle scenografii przedstawiającej daw
ną śląską kuchnię. Uczniowie mieli oka
zję podziwiać oryginalne stroje regio
nalne, po mistrzowsku wykonany przez 
przedszkolaków taniec trojak, posłu
chać Sabiny Lubańskiej - laureatki Ślą
skiego Konkursu Gwary w Chorzowie. 
Drużyny klas III i VII walczyły w kon-

kursie wiedzy o Śląsku, prezentując 
wysoki poziom wiadomości historycz
nych dotyczących naszego regionu. 
Dzieci wspaniale się bawiły, śpiewając 
gwarowe piosenki i przyśpiewki. Nawet 
nasza kuchnia stanęła na wysokości za

dania serwu
jąc prawdzi
w ie śląski 
ob iad  - zi- 
m ioki, k a r
minadel, mo
dro kapusta i 
puding.

Z a ło że 
niem organi
zatorów  tej 
imprezy było 
uświadomie
nie dzieciom 
i m łodzieży 
przynależno

ści do wspólnoty śląskiej, poznanie hi
storii naszego regionu i ukazanie pięk
na gwary śląskiej, która - niestety - sła
bo pielęgnowana, zanika. Cel ten został 
osiągnięty w pełni, a aplauz, z jakim 
przyjęła młodzież uczestników konkur
su gwary, przerósł nasze oczekiwania. 
Zachęcamy wszystkie szkoły do podję
cia wysiłku w organizacji takiego dnia.

Prasa parafialna

N asza W spólnota
W parafii pod wezwaniem świętej Ja

dwigi Śląskiej na Nowinach od lutego 
1993 roku wychodzi gazeta parafialna 
zatytułowana “Nasza Wspólnota". Pi
smo to składane jest metodą kompute
rową i drukowane w Rydułtowach. Co 
godne uwagi, gazetka ta sama na siebie 
zarabia, a w 25-tysięcznej parafii sprze
daje się jej około tysiąc egzemplarzy.
Samofinansowanie to dotyczy wyłącz
nie kosztów druku, natomiast całość 
prac redakcyjnych wykonywana jest 
społecznie, m.in. przez Józefa Smółkę,
Wandę Świeży, Gabrielę Bonk, Ka
zimierę Drewniok, zaś całością prac 
kieruje Janusz Tum, który nadaje ga
zecie ostateczny kształt i w całości skła
da ją  na własnym domowym sprzęcie 
komputerowym. W pracach nad “Na
szą W spólnotą” pomaga również ks.
Stanisław Kołodziej. szoł
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Rozważania 
o powstaniach

Czasami spotykamy się ze zdarzeniami, których nie da 
się do końca zrozumieć. Bez ostatecznej odpowiedzi musi 
też chyba pozostać pytanie o Powstania Śląskie.

Abecadło
Rzeczy

Śląskich
V________________________________ J

Z kulturowego punktu widzenia Pol
ska nie stanowi monolitu. Wieloletnia 
zależność od obcych państwowości 
sprawiły, że różne części naszego kraju 
rozwijały się pod wpływem kultury nie
mieckiej, rosyjskiej czy austriackiej. Do 
dzisiaj granice dawnych podziałów nie 
zatarły się całkowicie. Świadczą o tym 
choćby niektóre zachowania współcze
sne i ocena różnych faktów historycz
nych. Austria, wpajając poddanym po
szanowanie dla władzy i obdarowując 
minimum wolności, ukształtowała lud 
lojalny, spokojny i nieskory do gniewu. 
Skutki tego widoczne były jeszcze w 
ubiegłym roku podczas wyborów pre
zydenckich, gdzie “G alicja” stanęła 
murem za Wałęsą. W dzisiejszej cen
tralnej i wschodniej Polsce, gdzie się
gała władza despotycznych carów Ro
sji, rozwój przemysłu i kultury został 
zdominowany walką Polaków o wol
ność i niepodległość.

Te bojowe cechy przydały się w cza
sie demontowania komunizmu w PRL. 
Natomiast na ziemiach polskich będą
cych pod panowaniem niemieckim, a 
więc na Śląsku, w Wielkopolsce i na 
Pomorzu, ukształtował się lud pracowi
ty, miłujący porządek i czujący respekt 
przed władzą, mający jednak swój ho
nor.

Kiedy po pierwszej wojnie światowej 
Polska odzyskała niepodległość, to wła
śnie na Śląsku austriackim i niemiec
kim Polacy upomnieli się o Polskę! Głos 
“niemiecki” za Polską był głośny i “do- 
ciymy”, w efekcie czego wybuchły trzy 
zbrojne powstania. Drugi, "austriacki”, 
był cichszy, bez aspiracji do czynnych 
wystąpień. Czym różnili się Ślązacy z 
zaboru niemieckiego i austriackiego?

Na Śląsku “austriackim”

“Śląskiem austriackim” nazywamy 
Ziemię Cieszyńską, która była częścią

Austrii od 1526 roku. Kiedy w połowie
XVIII wieku prawie cały Śląsk prze
szedł w ręce niemieckie, Ziemia Cie
szyńska pozostała częścią Austrii. Taka 
sytuacja trwała do końca pierwszej woj
ny światowej w 1918 roku. Pod rząda
mi austriackimi, zwłaszcza w II poł.
XIX wieku wielu Polaków pod zabo
rem austriackim stało się lojalistami, 
służącymi państwu i kochającymi cesa
rza, stąd pewnie przezywano ich “cesa- 
rokami”. “Cesaroki” często podkreślali 
swoją kulturę, obyczaje, cześć dla tra
dycji, patriotyzm, religijność. Zaś w lo- 
jaliźmie do cesarza Austrii nie widzieli 
nic złego, skoro ten zezwalał im na pol
skie szkoły, książki, gazety, teatr czy 
język polski w urzędach. Cesarz Fran
ciszek Józef nie robił tego oczywiście z 
miłości do Polaków, raczej z poczucia 
własnej słabości.

Lojalizm “cesaroków” pogłębiała je 
szcze religia. Austriacki katolicyzm miał 
charakter bardzo państwowy, a duchow
nego, zwłaszcza w okresie tzw. “józefi- 
nizmu”, chciano tam uczynić urzędni
kiem państwowym. Żyją więc “cesaro
ki” od końca XIX wieku w harmonii z 
polską tradycją, Bogiem i cesarzem, a 
w innych zaborach zazdroszczą im wol
ności politycznej. Wraz z wybuchem 
pierwszej wojny światowej zmienia się 
świat, austriacki kolos rozpada się w 
proch i pył, a “cesaroki” podejmują sta
rania o przyłączenie do tworzącego się 
niepodległego państwa polskiego. W 
listopadzie 1918 roku została zawarta 
polsko-czeska umowa, na mocy której 
Śląsk Cieszyński, czyli powiaty cieszyń
ski, frysztacki i bielski weszły w skład 
Polski, co było sporym sukcesem. Ale 
w styczniu 1919 roku wbrew umowom 
wojsko czeskie zajmuje Śląsk Cieszyń
ski. “Cesaroki” protestują wysyłając 
noty do międzynarodowych instancji i 
czekają. Międzywojenny świat pełen 
jest jednak faktów dokonanych. Dyplo

macja europejska w lipcu 1920 roku 
podejmuje niekorzystną decyzję i jedy
nie część Śląska Cieszyńskiego wraca 
do Polski. Sprawa polska ponosi tam 
klęskę. Dlaczego w byłym zaborze au
striackim nie wywołano wtedy powsta
nia zbrojnego. Śląsk i W ielkopolska 
miały już bojowe, powstańcze doświad
czenie. Może spowodowane to było bra
kiem sprecyzowanego wroga. Austria 
już nie istniała, a Czesi byli zupełnym 
zaskoczeniem. A może do powstania nie 
doszło dlatego, że większość “cesaro
ków” mieszkała we wsiach i małych 
miasteczkach, a powstania robi się w 
wielkich skupiskach ludzkich? A może 
powstania nie wywołano tam zwyczaj
nie dlatego, że nie było wśród “cesaro
ków” tradycji walk narodowowyzwo
leńczych wśród Polaków pod zaborem 
rosyjskim? Ale przecież na Śląsku “nie
mieckim” też nie było takich tradycji, a 
powstania wybuchały, i to aż trzy!

Na Śląsku “niemieckim”

Niemcy rządzili większą częścią Ślą
ska od połowy XVIII wieku. Śląsk Dol
ny uległ w dużej mierze germanizacji, 
zaś na Górnym Śląsku ludność w więk
szości trwała przy swej słowiańskiej, 
polskiej kulturze, choć Górnoślązacy w 
zasadzie akceptowali niemiecką władzę 
i stąd pewnie krajanie zza zaborczej gra
nicy nazywali ich “wilusiami”, od imie
nia dwóch ostatnich cesarzy niemiec
kich - Wilhelma I i Wilhelma II. “Wi- 
lusie” byli ludem spokojnym, poboż
nym, posłusznym cesarzowi, ale przede 
wszystkim bardzo pracowitym. Ta ce
cha wspaniale zrealizowała się i jeszcze 
udoskonaliła, gdy na ziemiach tych za
częto na coraz większą skalę budować 
kopalnie, huty i inne pokrewne gałęzie 
przemysłu. Teraz “wilusie” stali się do
skonałą siłą roboczą, a kiedy przyszła 
wojna, na front tysiącami maszerowali

kami rekruci.
Byli jednak Górno

ślązacy  ludźm i z a 
m kniętym i w sobie.
N ie obnosili się ze 
sw oją polskością ani 
pobożnością. Nie prze
ciwstawiali się głośno 
niem ieckim  urzędni
kom , gdy ci na siłę 
próbow ali w szkole 
zgerm an izow ać  ich 
dzieci. Ślązak zamknął 
się w sobie, a za drzwi 
jego domu germaniza- 
tor nie m iał w stępu.
Byli też “wilusie” sła
bo w ykształcen i, co 
rów n ież  u tru d n ia ło  
władzom ich germani- 
zow anie. Jednak po 
zakończeniu pierwszej 
wojny światowej ten 
spokojny lud pokazał 
światu, że nie chce być 
już częściąNiemiec. W 
Górnoślązaków w stą
pił jakby nowy duch.
Spokojni i lojalni do
tąd ludzie szli walczyć 
o przyłączenie ich zie
mi do polskiej Macie
rzy. Wielu z nich nie 
rozumiało co to znaczy 
Po lska . W ielu  nie 
umiało nawet czytać i 
pisać po polsku. Ich językiem ojczystym 
była gwara śląska.

Dlaczego do powstań doszło właśnie 
na niemieckim dotąd Śląsku? Przecież 
walka, rewolucja, sprzeciwianie się wła
dzy, niepewność jutra, ryzyko, zawie
rucha... to były pojęcia obce Ślązakom. 
Rozumując logicznie, akurat tu była 
mała szansa na zbrojne wystąpienie. 
Może Ślązacy byli zmęczeni Niemca
mi po krwawej wojnie światowej, w 
której musieli walczyć po ich stronie? 
Na tę decyzję wpłynęło na pewno odro
dzenie Polski i agitacja, nielicznych zre
sztą, polskich działaczy narodowych na 
Śląsku. Żeby jednak zaraz łapać za 
broń? Ślązak nie był przecież wycho
wany w romantycznej tradycji XIX- 
wiecznych powstań polskich.

Im dłużej zastanawiamy się nad dzie
jami Śląska i jego bogatą kulturą, tym 
więcej widzimy niewiadomych. Jedną 
z największych tajemnic w historii no
wożytnego świata wydaje się być spra
wa Powstań Śląskich i powrotu Śląska 
do polskiej Macierzy. Jestem w stanie 
zrozumieć “cesaroków” i fakt niewywo- 
łania przez nich powstania przeciwko 
Czechom w 1919 czy 1920 roku. Nie 
mogę natomiast do końca pojąć mecha
nizmów, dzięki którym “wilusie” zdo
byli się na rozniecenie powstań. Pozo
staje to dla mnie tajemnicą, ale problem 
ten jest mi bardzo bliski.

T ekst i zdj.: 
M arek Szołtysek

Spośród czytelników, którzy prawidłowo odgadli hasło na
szego konkursu brzmiące: BOGACTWO STROJU NASZEGO 
ZDUMIEWA KAŻDEGO, 
drogą losowania wyłoniliśmy zwycięzców:

I nagroda 200 zł
Damian Larysz, 44-217 Rybnik, ul. Kasztanowa 25

II nagroda 150 zł
Wojciech Wita, 44-203 Rybnik, ul. Stara 5E

III nagroda 100 zł
Aleksander Gomola, 44-251 Rybnik, ul. Spokojna 7

IV nagroda 100 zł
Michał Pękala, 44-210 Rybnik, ul. Chabrowa 10B/10 

V nagroda 50 zł
Maria Ziętek, 44-292 Rybnik, ul. Br. Czecha 24b

Powszechny Bank Kredytowy SA  
w Warszawie 

I Oddział w Rybniku

Drodzy Czytelnicy
W konkursie Wielkanocnym “Para

da ’’pozwoliłam sobie na “odkurzenie ” 
niektórych zapomnianych ju ż  nazw stro
ju  górnośląskiego. Załączony rysunek 
ilustruje niektóre z nich.

Przygotowując konkurs korzystałam  
z  książki Barbary Bazielich pt. “Ślą
skie stroje ludowe”, lecz przćde wszy
stkim z relacji mojej 93-letniej teścio
wej Emilii, cieszącej się doskonałą pa
mięcią.

Kazimiera Drewniok

GAZETA RYBMICKA, TEL. 28825
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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 Wizj a Stawka Wadium
lokalu w m2 w dniu godz. wyjściowa w wys.

1. Kościuszki 61 106,5 6.05.96 9.00 - 10.00 14,50 500,00
2. Orzeszkowej 9
3. Wodzisławska 4

25,0 7.05.96 9 .00- 10.00 6,00 500,00

/oficyna/
4. Raciborska 20

82,0 8.05.96 9 .00- 10.00 6,00 500,00

/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 .00- 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 .00- 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 .00- 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, teł. 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 ydzia 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 ogłasza

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji na

WYKONANIE POMIARU UŻYTKÓW NIERUCHOMOŚCI GRUNTO
WYCH NA OBSZARZE 5 OBRĘBÓW  EW IDENCYJNYCH  

MIASTA RYBNIKA.

Zaproszenie do składania ofert wstępnych, zawierające dokładny opis przedmio
tu zamówienia można odebrać w Urzędzie Miasta - Wydziale Geodezji i Gospo
darki Gruntami w Rybniku, ul. Miejska 7, pokój nr 010.

O ferty  w stępne należy  składać w te rm in ie  do dnia 29 m aja 1996 r. 
do godz. 14.00 w w /w  w ydzia le .

tym wyborze kolorów i rozm iarów, 
przecenione z powodu wyprzedaży ofe
ruje sklep pasm anteryjny przy ul. 
Kościelnej 6.
* W pawilonie na osiedlu Dworek mo
żemy zaopatrzyć się w materiały tańsze 
o 20 i 50%.
* Jeśli ktoś lubi-50-procentowe posezo
nowe obniżki cen, to powinien wybrać 
się na Rynek do domu towarowego 
“Merkury”.
* Sklep “Conffetti” przy Placu Kościel
nym 1 przecenił młodzieżowe bluzecz
ki i spódniczki.
* Do sklepu ’’Stella" przy ul. 3 Maja 
4j, możemy się wybrać na sezonowe 
tańsze zakupy.
* Płyty CD po cenie niższej nawet o 
50% możemy kupić w MPiK-u (u Ba
sisty) przy ul. Sobieskiego.
* Dziecięce ciuszki i zabawki o 50% 
przeceniono, z powodu likwidacji skle
pu “Gorol”, w Rynku pod nr. 9.
* W sklepie “W &W ” przy ulicy Kor
fantego możemy zaopatrzyć się w ko
smetyki, programy użytkowe i edu
kacyjne po cenie niższej od 30 do 50%.
* Towary po obniżonej cenie możemy 
również kupić w sklepie “Szkolak” przy 
ulicy Kościelnej pod numerem 5.

Nowe sklepy
* Na ulicy Sobieskiego 19 (dawniej 
sklep mięsny "Piotrowski i s-ka") otwo
rzono nowy sklep "Miś" z dam ską 
odzieżą i obuwiem damskim i męskim.
* Również na ulicy Sobieskiego lecz 
pod numerem 14 (w pasażu) powstał 
sklep "Pepin" z obuwiem i odzieżą 
sportową.
* Kolejny sklep z obuwiem i damską 
odzieżą "Domena" powstał przy ul. 
Łony 11
* Jeśli rybniczanki stwierdzą, że jeszcze 
nie mają się w co ubrać, mogą się wy
brać do jeszcze jednego nowego sklepu 
z damską odzieżą "Dawid 2" przy Pla
cu Wolności 5.

Przeceny
* Przecenione damskie bluzki i sukien
ki oferują stale sklepy “M awex” (Ry
nek 15) i “Thai Shop” również na Ryn
ku pod numerem 2.
* Jeśli ktoś chce jeszcze zaopatrzyć się 
w zimowe kurtki, na dodatek tańsze o 
50%, może to zrobić w sklepie z odzie
żą bawełnianą przy ul. Raciborskiej 26.
* Spodnie z bawełny i jeansu w boga-

Ogłoszenia drobne
ODDAM ZA DARMO 
wózek dziecięcy głęboki 

Teł. 288-25

SPRZEDAM POLONEZA 1992 r. 
tel. 28-686

* * *

AUDI 80, 1979, stan dobry 
- sprzedam

Tel. 090301938 lub 24-396

WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Uprawniony Rzeczoznawca M ajątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK  

tel. 27-616

Rybnik, ul. Zebrzydowicka 92 
/po prawej stronie za rondem/ 

tel. 22-616

polecamy w konkurencyjnych 
cenach:

* krzewy i drzewka ozdobne
* krzewy owocowe
* drzewka owocowe
* to r f 60 l
* ziemią do kwiatów  

doniczkowych 20 l i 50 l
* ziemią uniwersalna^ 20 l i 50 l
* korą mieloną
* byliny

Serdecznie zapraszamy 
od poniedziałku do soboty 
w godz. od 9.00 do 18.00

Przeniesiony
kantor

* Kantor wymiany walut mieszczący się 
w “Pew exie” przy Placu Kopernika 
został przeniesiony bliżej Rynku, do 
hotelu “Polskiego”.

Sklep
przeniesiony

* Sklep ze sprzętem radiowo-telewizyj
nym "Opal" mieszczący się kiedyś przy 
Placu Wolności przeniesiono teraz na 
ulicę Łony (50 metrów w kierunku uli
cy Gliwickiej).

Nowy
bar fast food

* Przy Placu Kopernika 3 (dawniej sklep 
odzieżowy) otwarto bar "Oaza" oferu
jący dania gorące, hamburgery, pizzę, 
lody, napoje zimne i gorące oraz piwo 
beczkowe i butelkowe.

r
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 >v 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, teł. 23-561 
Hasło "KRYZYS" - sobotnio-niedzielne, całodobowe dyżury 
psychologów: 26-876 /izba przyjęć szpitala psychiatrycznego, 
ul. Gliwicka 33/
NOCNY DYŻUR APTEK:od 10 do 16 maja, Apteka pod Orłem, 
ul. Hallera, Rybnik, tel. 22-760

'E K SPR E SS  
R ybnik, Reja 2

W yw oływ an ie  negatyw ów  w procesie  C-41 i w ykonyw anie 
odb itek  w  ośm iu  fo rm atach . T erm iny  od 1 do 24 godzin.

4 zdjęcia paszportowe - tylko 6 zł,-
"Dziś fotografujesz -  dziś masz zdjęcia^ 

f  CENNIK OGŁOSZEŃ W GAZECIE RYBNICKIEJ" N

Y ) i cm 2 - 1 z ł 
0 1 słow o - 0 ,6 0  zł 

w artykułach 
sponsorowanych

0 1/4 strony - 150zł 
0 1/2 strony - 270zł 
0 3 /4  strony - 350zł 
0 1 strona  - 5 0 0 z ł d o  cen  doliczam y YAT

...U NAS 
SZYSUO 
I TANIO

Środowa Giełda Cenowa
M ięso schab wołowe

extra
szynka wp. 
gotowana slqska

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

Owoc e/VWarzywa pomidory pomarańcze marchewka ziemniaki

Raciborska 15 8,50 3,40 1,00 0,70

Miejska 2 8,00 2,30 1,50 0,80

TARG 5,00 - 8,00 2,30 - 2,50 1,20-1,50 0,55 - 0,60

Spożywcze masło cukier jajko mqka

Raciborska 15 227g -1,70 2,25 0,40 1,58
Raciborska 27 227g-1,75 1,90 1,58

TARG 227g -1,65 1,85-2,00 0,29-0,37 1,25-1,48

W a lu ty 100
dolarów

100
marek

100 koron 
czeskich

100 franków 
francuskich

Hotel Polski 264,00/265,00 173,00/174,00 9,40/9,60 51,90/52,30
Delikatesy, ul. Miejska 262,50/265,50172,00/174,50 9,40/9,60 51,70/53,00
Gallux, Rynek 262,50/265,50 172,00/174,50 9/40/9,60 51,85/52,50

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Judocy Polonii Rybnik w finale MP
13 i 27 kwietnia w Gliwicach odbyły się rundy elimina

cyjne makroregionu śląskiego do Ogólnopolskiej Sparta
kiady Młodzieży kadetów w judo.

W turniejach tych wspaniale wypadli 
judocy Polonii Rybnik, którzy dzięki 
znakomitej postawie wywalczyli awans 
do finałów OSM, które odbędą się od 10 
do 12 maja w Bytomiu. W turnieju tym 
wystąpi aż 5 rybnic
kich judoków  i 
mamy nadzieję, że 
zawodnicy Polonii 
wywalczą pozycje 
medalowe, czego im 
życzymy. A oto piąt
ka judoków Polonii 
Rybnik, którzy wy
walczyli awans do 
turnieju finałowego: 
w kat. do 55 kg - 
Bartosz Piontek 
/zawodnik ten jest 
jeszcze młodzikiem, 
a już  z pow odze
niem walczy w wy
ższej kategorii wie

kowej/, w kat. do 60 kg - Robert Poty
ka, w kat. do 65 kg - Damian Mosler, w 
kat. do 71 kg - Wojciech Kuczera i 
Grzegorz Sowa, który dwa razy wygrał 
rundę eliminacyjną. MaT

Żużel
____________________

Żużlowy egzamin
w  R yb n ik u

W środę 15 maja na rybnic
kim torze żużlowym o godz. 
10.00 rozpocznie się egzamin 
na licencję żużlową.

Główna Komisja Sportu Motorowego, 
dzięki staraniom kierownictwa rybnickie
go klubu, przydzieliła zorganizowanie tej 
nietypowej, ale bardzo ciekawej imprezy 
właśnie naszemu miastu. Zatem tego dnia 
do Rybnika zjadą się adepci szkółki żużlo
wej, którzy po zaliczeniu egzaminu teore
tycznego i praktycznego zostaną wyposa
żeni w licencję żużlową i będą mogli brać 
udział w oficjalnych zawodach żużlowych. 
Wśród przystępujących do egzaminu będzie 
także piątka rybniczan, którym własny tor 
powinien pomóc w uzyskaniu licencji żuż
lowej. Trzymamy kciuki i czekamy na ligo
we debiuty. MaT

W

Piątka judoków Polonii Rybnik przed turniejem 
finałowym

pomocy.
Teren do zadań praktycznych został bar

dzo dobrze przygotowany, a poszczególne 
etapy omówione. Całą trasę jako pierwszy 
przebył jeden z policjantów. Oceniając wy-

Jazda po zaimprowi
zowanym miastecz
ku ruchu drogowego 

Zdj.: sol

Turniej Ruchu D rogow ego

Rybniccy uczniowie najlepsi
Tegoroczny wojewódzki etap Turnie

ju Ruchu Drogowego odbywał się w 
ostatnich dniach kwietnia na terenie 
MOSiR-u w Kamieniu.

Utrudnieniem i nowością było wprowa
dzenie na trasę sygnalizacji świetlnej. Do 
Kamienia zwieziono kilka znaków drogo
wych i ustawiono tak, aby imitowały ozna
czenia często spotykane na drogach. Nie
których zawodników pomimo ustawienia 
znaku o skrzyżowaniu dróg równorzędnych 
mylił brak jednej, w miejscu której stał ga
raż. Niewielu też zwracało uwagę na sygna
lizowanie zjechania z ronda. Dla niektórych 
dodatkowo stresujący okazał się ustawiony 
na trasie radar, tak, że czasami oceniający 
przejazd policjanci musieli wręcz upomi
nać zbyt wolno jadących rowerzystów. 
Wszystkim zawodnikom zapewniono rów
ne szanse przywożąc nowe i jednakowe 
rowery turystyczne. Oprócz jazdy po zaim
prowizowanym miasteczku ruchu drogowe
go zawodnicy musieli pokonać jeszcze tor 
przeszkód i odpowiedzieć pisemnie na 20 
pytań dotyczących przepisów i zasad bez
pieczeństwa ruchu drogowego i pierwszej

inki organizatorzy stwierdzili, że poziom te
gorocznego turnieju był dość wysoki i wy
równany. Zatarła się nawet różnica widocz
na kiedyś pomiędzy uczniami z dużych i 
mniejszych miast. Zastanawiano się nawet 

nad podwyższeniem 
stopnia trudności w ko
lejnych zmaganiach.

Na szczeblu woje
wódzkim najlepszy 
okazał się Rybnik  
przed Będzinem. Na 
trzecim miejscu znalazła 
się po raz pierwszy star
tująca w turnieju Wielo
wieś dystansująca nawet 
drużynę z Katowic. 
Również indywidualnie 
najlepsi okazali się ryb-
niczanie, zajm ując 
pierwsze i drugie miej
sce.

Na tym etapie starto
wało 9 drużyn, a orga
nizatorem turnieju było 
Kuratorium Oświaty i 
Wycho\yania oraz Ko
menda Rejonowa Poli
cji. /a/

Harmonogram szczepień psów 
przeciw wściekliźnie w maju 1996 r. 

na terenie miasta Rybnika
13.05.1996 r. poniedziałek
14.00 - ul. Stawowa /obok sklepu/
15.00 - Piaski /przystanek PKS/
16.00 - ul. Wolna /p. Fojcik/
17.00 - Ligota /obok Harcówki/
14.05.1996 r. wtorek
14.00 - ul. Boguszowicka

/obok Krzyża/
15.00 - Brzeziny Miejskie /p. Skorupa/
16.00 - ul. Swierklańska

/obok Techn. Budowl./
17.00 - ul. Jankowicka /p. Popek/
15.05.1996 r. środa
14.00 - ul. Chwałowicka /p. Piechoczek/
16.00 - Chwałowice /obok remizy/
18.00 - ul. Śląska /obok kiosku/
17.05.1996 r. piątek
14.00 - ul. Łąkowa /p. Koleczko/
15.00 - ul. Reymonta

/parking obok przychodni/
17.00 - ul. Chabrowa /za blokiem nr 28/
20.05.1996 r. poniedziałek
14.00 - ul. Nadbrzeżna /p. Trybuś/

15.00 - Wyzwolenia
/obok Spóldz. Mieszk./

17.00 - ul. Rudzka /za cmentarzem/
21.05.1996 r. wtorek
14.00 - ul. Zebrzydowicka
16.30 - ul. Św. Józefa

/obok Zesp. Szkół Ekonom./
22.05.1996 r. środa
14.30 - Niewiadom ul. Frontowa

/p. Przeczek/
15.30 - Niewiadom /obok boiska/
17.00 - Niewiadom /szkoła nr 26/
23.05.1996 r. czwartek
14.00 - Wielopole /obok POM-u/
15.30 - Wielopole

/ul. Podleśna leśniczówka/
18.00 - Rybnik ul. Młyńska

/obok targu/
24.05.1996 r. piątek
14.00 - Grabownia /obok sklepu/
16.00 - Golejów /obok starej remizy/
18.00 - Rybnik/Teatr Ziemi Rybnickiej/
28.05.1996 r. wtorek
14.00 - Zebrzydowice

/za mostem ul. Buhla/
15.00 - Zebrzydowice ul. Zdrzałka

/p. Berger/
17.00 - Rybnicka Kuźnia /obok sklepu/
29.05.1996 r. środa
14.00 - ul. Niedobczycka /p. Oleś/
14.30 - ul. Witosa /p. Gaszka/
16.00 - ul. Kadłubka /obok autozłomu/
17.00 - ul. Wodzisławska

/p. Barteczko/
18.00 - ul. Dolna /pod lasem/
30.05.1996 r. czwartek
14.00 - ul. Wrębowa /szkoła nr 22/
15.30 - ul. Górnośląska /p. Gaszka/
17.30 - ul. Górnośląska /dawny GS/
31.05.1996 r. piątek
14.00 - Radziejów ul. Okulickiego

/p. Lip/
14.30 - Radziejów /obok klubu/
16.30 - Popielów /p. Pielorz/
03.06.1996 r. poniedziałek
14.00 - Orzepowice /obok remizy/
16.00 - Chwałęcice /obok remizy/
17.30 - Stodoły /p. Tosta/
04.06.1996 r. wtorek
13.00 - Kamień ul. Hotelowa/parking/
14.00 - Kamień /obok przedszkola/
15.00 - Kamień ul. Jodłowa

: ; \

Żużel___________J

Ermolenko
W sobotnie popołudnie odrabiają

cy ligowe zaległości ry bniccy żużlow
cy pokonali na własnym torze dru
żynę JAG Speedway Łódź 48:42.

Już pierwsze biegi zapowiadały zacię
tą walkę na torze o kolejne ligowe punk
ty. W drużynie gości wystąpił Sam Er
molenko, co oznaczało, iż łodzianie przy
jechali do Rybnika po zwycięstwo.

Dwa pierwsze biegi dość wyraźnie

to za mało
42:36 i końcowy wynik był jeszcze spra
wą otwartą. Jednak upadek w 14. biegu 
młodziutkiego P. Rembasa przekreślił 
nadzieje kierownictwa łódzkiej drużyny 
i po tym biegu wiadomo było, iż zwy
cięzcą spotkania będzie drużyna RKM- 
u Rybnik. Niewątpliwie najlepszym za
wodnikiem spotkania był S. Ermolenko, 
który bez większego wysiłku deklasował 
swoich rywali. W zespole RKM-u dobry 
występ zaliczył M. Korbel, jednak nadal

wygrali rybniczanie i do trzeciego przy
stępowali z 6-punktową przewagą. Jed
nak w dwóch kolejnych biegach łodzia
nie niwelują poniesione straty i dopro- 
wadzajądo remisu 12:12. Z biegiem cza
su na skutek padającego deszczu żużlow
cy coraz ostrożniej pokonywali kolejne 
okrążenia, a o kolejności na mecie za
zwyczaj decydował start. Przed biegami 
nominowanymi rybniczanie prowadzili

słabiutko spisująsię rybniccy młodzieżow
cy, którzy w przedsezonowych opiniach 
mieli być silnym punktem zespołu.

Punkty dla RKM-u Rybnik zdobyli: M. 
Korbel 11 /3 ,1 ,2 ,3 ,2 /, K. Fliegert 9 12, 
2 ,1 ,3 ,1 /, D.F liegert 10/3, d, 3 ,2 ,2 /, A. 
Musiolik 4 / l ,  0, 2 ,1/, A. Skupień 8 /l , 
3, 2, 1, 1/, M. Węgrzyk 1 /0, -, 1/, E. 
Sosna 3 /2 , 1, -/, K. Mrowieć 2 12, 0/.

MaT

III Pojedynek SzachowyDomów Kultury
Dom Kultury w Boguszowicach był 

gospodarzem kolejnego, III już Poje
dynku Szachowego, który odbył się 25 
kwietnia br. pomiędzy szachistami Bo
guszowie i Chwałowic. Drużyny, w aż 
15-osobowych składach, stoczyły zacię
tą i wyrównaną walkę. Po 3-godzinnych 
zmaganiach i rozegraniu 75 partii poje
dynek zakończył się remisem.

Najlepszym zawodnikiem został ka
pitan zespołu z Domu Kultury “Chwa
łowice” Krystian Hasiński, który wy
grał wszystkie 5 partii. W drużynie 
Chwałowic wyróżnili się również Ma

rek Wolak /4 pkt./ i Józef Setła /3,5
pkt./ Wśród gospodarzy najlepiej zagrał 
kapitan drużyny Wiesław Miłkowski 
/4 pkt./. Wśród dziewcząt najlepiej wy
padła reprezentantka Chwałowic Elż
bieta Janiszyn /3 pkt./ Po 3 pojedyn
kach prowadzi Dom Kultury Chwało
wice 2,5 : 0,5.

Była to kolejna udana impreza zorga
nizowana przez sekcje szachowe do
mów kultury z Boguszowie i Chwało
wic na rzecz popularyzacji tej dyscypli
ny sportu wśród okolicznych mieszkań
ców. W.M.

K oszykarskie finały
Dziś w hali sportowej kop. “Jan- 

kowice” w Boguszowicach rozpo
częły się Finały Mistrzostw Pol
ski Juniorek w Koszykówce. Ofi
cjalne otwarcie imprezy odbędzie 
się o godz. 1730.

W turnieju tym bierze udział 8 zespo
łów ze: Swarzędza, Pabianic, Stalowej 
Woli, Bytomia, Wrocławia, Krakowa, 
Łodzi i Poznania. Niestety, w finałowej 
ósemce zabrakło koszykarek RMKS-u 
Rybnik, które nie zdołały wywalczyć 
awansu do finału i zmagania o medale 
będą oglądały z trybun.

Terminarz gier
10 maja 1996
10.00 UNIA Swarzędz - MOSM Stal Bo
brek
12.00 MTK Pabianice - Stal Stalowa Wola
16.00 ŚLĘZA Wrocław - OLIMPIA Poznań 
18.30 KORONA Kraków - ŁKS Łódź
11 maja 1996
10.00 O LIM PIA -Ł K S
12.00 ŚLĘZA -K O R O N A
16.00 STAL Bobrek - Stal Stalowa Wola
18.00 U N IA -M T K

12 maja 1996
10.00 M T K -ST A L  Bobrek
12.00 KORONA - OLIMPIA
16.00 ŁKS - ŚLĘZA
18.00 STAL St. Wola - UNIA
13 maja 1996
10.00 A 4 - B4
12.00 A3 - B3
16.00 A 2 - B 1
18.00 A l -B 2
14 maja 1996
10.30 O miejsce 3-4
12.30 O miejsce 1-2

Bezpośrednio po tym spotkaniu bę
dzie miało miejsce oficjalne zakończe
nie finałów. Zatem przez pięć dni Ryb
nik będzie areną zmagań młodych ko
szykarek, które stoczą zacięte boje o me
dalowe pozycje. Z pewnością dla ryb
nickich kibiców turniej ten byłby o wiele 
ciekawszy, gdyby występowała w nim 
rybnicka drużyna. Jednak stało się ina
czej, i bez^względu na to turniej ten po
winien zadowolić rybnickich kibiców, 
których serdecznie w imieniu organiza
torów zapraszam do Boguszowie.

MaT

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825 ^2 9



Zdjęcie 
z albumu czytelników

Zapraszamy naszych Czy
telników do wspólnego 
oglądania zdjęć. Wystarczy 
przyjść do redakcji z cieka
wym zdjęciem, które po 
opublikowaniu zwrócimy. 
/Można też wrzucić je  do 

naszych "żółtych skrzy
nek"/. Raz w miesiącu au
tora najsympatyczniej
szego lub najbardziej 
"odjazdowego" zdjęcia 
firma "EKSPRES 
FUJI", Rybnik, ul. Reja 2, 
nagrodzi bezpłatnym wy
wołaniem i wykonaniem 
odbitek z rolki filmu.

W naszym 
konkursie 

zwyciężyło zdjęcie 
Janusza Kuśki 

z nr 17/275 
z 26 kwietnia, 
pt. "Muzyczna 

nirwana...".
Nagroda 

do odebrania 
w redakcji Do twarzy mi w moim kiosku... Zdj.: M.J.

Amnestia dla czytelników
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rybniku

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

K) U 12 13

Wśród autorów 
prawidłowych 

rozwiązań 
krzyżówki z tego 

numeru 
rozlosujemy 

nagrodę 
w wysokości 

20 zł

Poziomo: Al - Procesy biochemiczne zachodzące w roślinach jednoroczny cli 
ozimych C l - Ogólna nazwa radiokomunikacji, radiofonii i radiotechniki C9 - 
Typ owocu wielonasiennego np. fasola, groch FI - Motyw dekoracyjny w for
mie stylizowanych liści, gałązek i kwiatów F9 - Rodzaj abażuru w kształcie płyt
kiej misy G6 - Pierwszy człon wyrazów złożonych oznaczających jednakowość 
cechy HI - Paranoje H9 - Zespół środków techn. umożliwiających przesyłanie 
sygnałów elektr, KI - Samochód półciężarowy K9 - Dowód na niewinność M3
- Bohater Iliady
Pionowo: 1C - Poziome drzewce omasztowania statku 1H - Chronią się w nim 
na froncie 3A - Toksyna 3E - Okres godowy ryb 3K - Wiosną na rzekach 5C
- Wodny roztwór kwasu octowego 5H - Ptak z rzędu żurawi, żyje na stepach 
Eurazji 7A - Objęcie we władanie rzeczy niczyjej 9C - Ptasi symbol mąrości 9H
- Teren pokryty porostem traw 11A - Ang. jednostka powierzchni gruntów 11E
- Indianin z Ameryki Pin. 11K - Prawy dopływ Dunaju, rzeka w Szwajcarii, 
Austrii i Niemczech 13C - Niejedna w banku 13H - Skóry z tchórza

W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie po ułożeniu liter wg. szyfru: 
A9, A7, H4, F7, F5, G8; M9, E li ,  A10, M6, 0 2 ,  C3, C li ,  17, E5, A3, C9, H12, 
H10; 13, H5, K l, J5, C7, K13, H13, H5, 111, G 6,19; A10, J7, E13, CIO; F10, K il, 
F12, H7, H12, D l, L II, L7, H13.
Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki nr 16 z hasłem “IM DALEJ W LAS TYM  
WIĘCEJ SKANDALU” otrzymuje MARIUSZ BOROWSKI, ul. Gliwicka 40, 
44-200 Rybnik.

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

Pod znakami zodiaku D
BARAN - 21.03. - 20.04. - W realizacji zaplanowanego pizedsięwzięcia mogą Ci zaszkodzić nie- 
cieipliwość i próba naizncenia swojego zdania współpartnerom.

Spróbuj okiełznać impułsywność i chęć dominacji, a znajdziesz wśród nich nie tylko partnerów w 
biznesie, ale i przyjaciół.
BYK - 21.04. - 20.05. - Zostaniesz wystawiony na ciężką próbę, z której Twój związek uczuciowy 
może wyjść poważnie nadszarpnięty. Jest sposób, żeby kryzysowi zapobiec, ale musisz naprawdę 
tego chcieć. Może jednak lepiej zastanowić się czy warto podtrzymywać coś dla samej zasady? 
BLIŹNIĘTA  -  21.05. - 21.06. - Ten nienajciekawszy okres w  Twoim życiu umilaj sobie drobnymi 
radościami, które odwrócą uw agę od spraw ważnych i pizybych, ale na które nie masz większego 
w-plywu. Tizeba pizeczekać, mając świadomość życzliwości otoczenia.
RAK - 22.06. - 22.07. - 1 choć okoliczności usprawiedliwiałyby uzewnętiznienie niezadowolenia, 
Twoja ostra i agresywna postawa raczej wszystkich zaskoczy niż rozwiąże problem. Zastanów się 
nad bardziej efektywnym sposobem postępowania. Inspiracją będzie rozmow a ze starszą, bardzo 
doświadczoną, a życzliwą Ci osobą.
L E W 23.07. - 23.08. - Kolejny raz iv  tym roku staniesz p ized  koniecznością wyboru między czymś 
pew nym, choć nudnym, a ryzykownym, ale ekscytującym. Ponieważ lubisz błyszczeć, ta druga ewen
tualność będzie Ci bliższa. Nawet wątpliwy sukces wart jest ryzyka...
PANNA - 24.08. - 22.09. - Krytyczne podejście i dystans do sprawy zapewnią Ci je j obiektywną 
ocenę i podpowiedzą sposób rozwiązania. Obiektywizm to twarde trzymanie się faktów, a nie ich 
nadinterpretacja, do której skłaniają się niebóizy Twoi partneizy. Na szczęście, Twój glos będzie 
decydujący.
WAGA - 23.09. - 23.10. - Tw oja pow ściągliwość w ocenach zwróci irwagę kogoś bardzo ważnego 
z punktu widzenia Twojej dalszej kariery zawodowej. Zadanie, które dostaniesz do wykonania 
będzie swoistym testem, pizygotij się więc należycie, by mu sprostać: Wiele od tego zależy... 
SKORPION - 24.10. - 22.11. - Byłoby niedobize, gdybyś teraz spoczął na laurach, wrażając, że 
Twoja rola w tej sprawie się skończyła. Nic bardziej mylnego! Dopiero teraz nastąpi najważniejsza 
rozgrywka, w której znajdziesz się na pierwszej Unii. Tizeba będzie mobilizacji, i to zarówno fizycz
nej, ja k  i psychicznej.
STRZELEC  - 23.11. -21.12. - Wszystkie sprawy służbowe odłóż na wyższą półkę, bo nie będzie nic 
ważniejszego od... miłości. Uczucie napełni Cię wiarą w ludzi, optymizmem i silą, którą spożytku

jesz, gdy minie pieiwsze zauroczenie. Ma ono szansę rozwinąć się w prawdziwie dojiza/y związek. 
KOZIOROŻEC - 22.12. - 20.01. -  Już udowodniłeś, że jesteś odważny, teraz czeka Cię następna 
próba, tym razem odpowiedzialności i lojalności. Jeżeli j e  zaliczysz - możesz czuć się pewny swoje
go miejsca w środowisku, na którego uznaniu bardzo Ci zależy.
WODNIK - 21.01. - 19.02. - Nie oczekiw ałeś tej propozycji, dlatego tindno będzie Ci wyhzesać 
tivchę entuzjazmu. Ale za tym chłodem kiyje się tylko zaskoczenie i lęk p ized  odpowiedzialnością. 
Jeżeli je  pokonasz - możesz liczyć na jeden z  najlepszych okresów u-- roku.
R YB Y  - 20.02. - 20.03. - Choć umiejętność czekania nie jest Twoją mocną stroną, znów aktualne 
stanie się powiedzenie “daj czasowi czas”. To on rozwiąże większość Twoich problemów, na nic 
więc próby przyśpieszania pewnych wydaizeń. Kiedy nadejdą -  wtedy się będziesz martwić...

iLato
w kwiatach
Nasze zdjęcie bardzo dobrze ilustruje to co bę

dziemy nosić latem. A więc supermodne będą kwia
ty, choć przede wszystkim na jasnych tłach - żół
tym, różowym, pomarańczowym, jasnozielonym 
oraz oczywiście na białym. Kwiatki w ystępująnie- 
kiedy na kratkach, na paskach, rozdzielane są in
nym deseniem, ale generalnie jest kwieciście. Su
kienki sąnajczęściej dopasowane górą, ale długość
- według uznania użytkowniczek. Lubicie krótkie - 
mogą być bardzo krótkie lub średnio krótkie, woli
cie długie - mogą być. Ale czy to krótkie czy długie
- wszystkie letnie sukienki mają bardzo odsłonięte
ramiona. Szczególnie dużo było na pokazach su- 
kienek-koszulek na cienkich ramiączkach, były rów
nież okrągłe dekolty lub króciusieńkie rękawki. 
Wiele sukienek jest odcinanych pod biustem i w 
miejscu tym nosi się nawet paski. A więc do lata i 
do zobaczenia w nowej sukience. Wróżka

Fatałachy z naszej szafy

Rybnickie puzzle
Nowa łamigłówka - nowe szanse! Dziś pierwsze dwa z ośmiu fragmentów. 
Należy złożyć je w całość, nakleić na kartkę i przysłać do redakcji lub wrzucić 
do którejś z naszych żółtych skrzynek.
Wśród autorów prawidłowych rozwiązań, na które czekamy do 10 czerwca, 
rozlosujemy dwie nagrody pieniężne wartości 20 zł każda.

Nagrody za prawidłowe ułożenie poprzedniej, ośmio częściowej łamigłówki otrzy
mują:
ADELAJDA WYŻGOŁ, ul. F. Chopina 14, 44-200 Rybnik 
i ANTONINA RYK, ul. 3 Maja 24, 44-200 Rybnik

Kucfierwe atefter
Z  księgą przy rondlu

Rozpoczynamy druk interesującego 
artykułu uczennicy Liceum ss. urszu 
tanek Justyny Kocjan o wzajemnych za
leżnościach kuchni i literatury.

Pozostałe części w dwóch kolejnych 
numerach.

Literatura i kuchnia. Kuchnia i litera 
tura. I jedna, i druga istnieje niemalże od 
początku dziejów ludzkości. Są nieroz
erwalne, wzajemnie się przeplatają, łą
czą, mieszają. Sącórkami jednej wielkiej 
matki - Sztuki. Są siostrami - bliźniaczo 
podobnymi, a jednak o całkiem różnych 
charakterach. A może odwrotnie: może 
to właśnie jakaś ukryta istota, niewidocz
ny cel zespala je, jednoczy, a tylko ze
wnętrzny wygląd sugeruje, że na pozór 
nie mają ze sobą nic wspólnego!

Zamierzam dziś poprzeć moją tezę o 
nierozłączności literatury i “grandę cui 
sine”. Będzie więc sporo cytatów, chao
tycznie i bez ściślejszej koncepcji. Po 
prostu - wiązanka “kuchennych tekstów”, 
luźnych informacji, wolnych interpreta
cji w bynajmniej nie mało ważnych dzie
łach literatury światowej.

Pewna hierarchiajednak musi być. Cie 
kawym problemem jest wątek pożywie
nia, sposobu składania ofiar, przygoto
wywania potraw w Biblii, która jest nie 
tylko źródłem Słowa Bożego, ale także 
ilustruje obyczaje Starożytnych, sposób 
życia, ich poglądy.

Z drugiej strony - zwyczajne czynno
ści powszednie w świetle Biblii nabiera
ją  zupełnie nowego znaczenia.

Od początku świata sprawa odżywia
nia się była obwarowana pewnymi na
kazami, które służyły zdrowiu moralne
mu /zakazany owoc z Drzewa Poznania 
Dobra i Zła/ i fizycznemu /np. zakaz spo
żywania wieprzowiny, który w dzisiej
szych czasach znajduje potwierdzenie w 
badaniach naukowych/. Podobnie duży 
nacisk kładzie Pismo Święte na sens 
wspólnoty przy stole, wspólnoty rodzin
nej, ale także przyjacielskiej, no i oczy
wiście wspólnoty życia z Bogiem. To tyle 
na temat pożywienia w Biblii.

Jeżeli jesteśmy przy Starożytności, to 
od razu na myśl przychodzą słynne uczty 
Lukullusa. Były to prawdziwe orgie ob
żarstwa. Zresztą nie tylko Lukullus miał 
wyrafinowane upodobania żywnościowe. 
Gdyby ktoś odczuwał przemożną potrze
bę doinformowania się, może poczytać 
Marcjalisa, którego zaraz zacytuję - albo 
Petroniusza - “Ucztę Trymalchiona”. 
Pełna jest pikantnych /dosłownie!/ szcze
gółów. Jako “przystawka” - obiecany 
wcześniej Marcjalis:

Najpierw będzie sałata dobra na żołądek 
I  młode pędy porów, świeżo ścięte z gizadek 
Potem zamiast sardeli - tuńczyk, ale suto 
Obłożony jajkami i zieloną rutą. 
Dostaniesz takżejajka pieczone w popiele, 
W kominie na Wełabnim uwędzony serek 
I  oliwki piceńskie obmyte przez deszcze.

/Marcjalis, “XI 52,5-11”, 
tłum. S. Kołodziejczyk/

JuST Y Ś W KUCHARSKIEJ CZAPIE
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