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W Niedobczycach

S i ę  p r  a c u j  e . . .
Zwykłym trybem toczą się w Niedo

bczycach prace przy wykładaniu bocz
nych dróg betonową kostką. Rada Dziel
nicy otrzymała z Urzędu Miasta materiał,

który w mniejszym niż w ubiegłych la
tach zakresie pozwoli na utwardzenie na
wierzchni odnóg ulic Jagodowej /70 m/, 
Górniczego Stanu /120 m/, Janasa /150 
ml, Obrońców Pokoju /120 m/. Kończą 
się prac przy odnodze ul. Wodzisławskiej

/120 m/ oraz przy wjeździe na osiedle 
Paryż /60 ml. Trwa robota przy przekła
daniu nawierzchni ul. Lotników, zni
szczonej przez szkody górnicze /220 m/.

Otwarty jesienią parking przy kościele 
jest niemal stale zajęty. Nową tego typu 
zdobyczą dzielnicy będzie 25 miejsc par
kingowych w obrębie posesji probostwa. 
17 maja br. uruchomiono światła na 
skrzyżowaniu ulic Wodzisławskiej i

Hetmańskiej, przy bardzo niebezpiecz
nym, głównym wjeździe do dzielnicy.

Niestety, stan nawierzchni wielu jezdni 
po długiej zimie jest fatalny. Szczególnie 
trudno przejechać ulicami Wołodyjow
skiego, Zygmunta Starego, Kadłubka, 
Rymera i Janasa. Wśród ulic zdewasto
wanych przez szkody górnicze /wypiętrze
nia asfaltu i nawierzchni chodników/ na
leży wymienić ul. Gen. Andersa, Barbary 
i Górnośląską. Uszkodzenia te nie były 
usuwane na bieżąco, dopiero ostatnio roz
poczęto remontowanie nawierzchni ul. 
Wołodyjowskiego.

Niepokój mieszkańców i radnych 
dzielnicy budzi zmniejszenie obsady 
osobowej miejscowego posterunku po
licji. Bardzo brakuje tutaj nocnych pa
troli, szczególnie na osiedlach, gdzie 
najczęściej zdarzająsię np. pobicia. De
wastowane są ławki, kosze, lampy, giną 
sadzonki drzewek. Wielu wypadków 
nie zgłasza się policji z powodu niewia
ry w skuteczność jej działań, szczegól
nie wtedy, gdy trzeba jej szukać na N o
winach, bo tamtejszy posterunek ma 
obecnie patrolować Niedobczyce.

Gdy stale powtarza się wykradanie 
świeżo posadzonych drzewek, na uwa
gę zasługuje inicjatywa Rady Dzielni
cy, aby sprzedawać drzewka osobom 
prywatnym poniżej kosztów własnych, 
za drobną odpłatnością. Ostatnio sprze
dano ich ponad trzy tysiące, akcja bę
dzie kontynuowana.

/g\v/

Sygnalizacja świetlna ułatwia włączanie się do ruchu wyjeżdżającym z ulicy 
Hetmańskiej w Niedobczycach . Zdj.: sol

Sinfonietta  
Cracovia w TZR

Dzień Dziecka na Rynku

Pogoda jak na zamówienie
Pogoda jak na zamówienie, pewnie tam w górze też pamiętali, że jest 

Dzień Dziecka - mówiły dzieci, które przyszły na Rynek by obejrzeć kon
cert Grażyny Świtały z “Wesołą Gromadką” - prezent miasta z okazji 
dziecięcego święta. Dzieci przywitał i złożył im życzenia z okazji święta 
wiceprezydent Jerzy Kogut.

Aura była nawet zbyt łaskawa, ale leją
cy się z nieba żar i ciężkie powietrze nie 
przeszkodził w dobrej zabawie. “Wesoła 
Gromadka” - dziecięcy Zespół z Dąbro
wy Górniczej - była naprawdę wesoła, a 
do tego kolorowa i bardzo ruchliwa. 
Oprócz tego, że tańcem towarzyszyła Gra

żynie Świtale, która wykonywała popu
larne, chwytliwe przeboje przygotowane 
specjalnie dla dziecięcej publiczności, 
“Wesoła Gromadka” wykonywała rów
nież tańce solo. Dzieci sprawnie zmieniały 
kostiumy, zachwycając co rusz innym 
przebraniem. Ciężkie jest życie artysty -

Wyjątkowa uczta szykuje się 
dla rybnickich melomanów, szcze
gólnie wielbicieli dobrej kamera
listyki.

W e w to rek  11 cze rw ca  w sali 
T ea tru  Z iem i R y b n ick ie j w ystąp i 
je d n a  z n a jle p sz y c h  o rk ie s tr  k a 
m era ln y ch  w P o lsce , p o w sta ła  w 
1990 roku  Sinfonietta  Cracovia  

c.d. na stronie 4.

można by westchnąć, widząc obładowa
ne strojami dzieci i... ich rodziców, którzy 
często wyruszająz nimi na koncerty. Gra
żyna Świtała wciągała do zabawy dzieci 
z widowni, śpiewając razem z nimi co bar
dziej znane refreny.

Zabawy nie zakłócił nawet nieprzyjem
ny zapach amoniaku, napływający od stro
ny browaru. Jak się później okazało, to 
zgazowany amoniak wydostał się z urzą
dzenia zwanego skraplaczem. - Wystar
czyło jednak pozamykać zawory i zatrzy
mać sprężarkę - powiedział dyrektor bro- 
waru Marian Gryczuk.

Gdyby awaria nastąpiła w pomieszcze
niu zamkniętym, byłoby to niebezpieczne 
dla łudzi. Tak się na szczęście nie stało. 
Stężenie nie było duże, ale pech chciał, że 
wiatr skierował zapach na Rynek. Niebez
pieczeństwa jednak nie było, tak że przy
byłe jednostki ratownictwa chemicznego 
miały niewiele do roboty. łrł

Na Światowym Zlocie Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rabce "Przy
goda " odnowiła swoją znajomość z ptof. Zbigniewem Religą.

Na zdjęciu członkini zespołu Diana Cichy po wręczeniu profesorowi 
znaczka i folderu "Przygody Czytaj na stronie 3.

"Złota Lira" po raz piąty
Od przesłuchań konkursowych na estradzie 

przed Teatrem Ziemi Rybnickiej w  piątek 14 czerw
ca br. rozpocznie się V  Międzynarodowy Festiwal 
Orkiestr Dętych “Złota Lira ’96".

Od godziny 14.30 orkiestry  kon 
certow ać będą w różnych częściach 
miasta, by “gw iaździście” przejść na 
Rynek, gdzie o godzinie 15.00 n a 
s tąp i in a u g u ra c ja  fe s tiw a lu . Tu 
odbędzie  się p rezen tac ja  o rk ie s tr

oraz m usztra paradna.
Następnego dnia festiwalowe orkie

stry koncertować będą w Katowicach, 
zaś przed teatrem od godz. 16.00 pre
zentować się będą orkiestry zrzeszone

c.d. na stronie 3.

Zaproszenie na odpust
Zbliża się święto patrona Ryb

nika i Ziemi Rybnickiej.
Takim widzieli świętego Antonie

go Padewskiego nasi przodkowie, 
którzy ku jego czci wybudowali w 
Rybniku wspaniałą świątynię. Z 
woli Ojca Świętego Jana Pawła II 
w 1993 roku-stała się ona Bazyliką 
Mniejszą. Nasze zaufanie do patro
na Ziemi Rybnickiej ożywiło się, 
gdy w ubiegłym roku z okazji 800- 
lecia urodzin św. Antoni w swoich 
relikwiach odwiedził nasze miasto. 
Wezwanie do ewangelizacji i miło
ści społecznej inspirowało czuwa
nie modlitewne dniem i nocą. Ser
decznie zapraszam wszystkich do 
udziału w tym wielkim święcie pa
tronalnym naszego grodu.

W niedzielę 16 czerwca br. o 
godz. 10.30 uroczystej sumie kon
celebrowanej przewodniczyć bę
dzie ks. biskup Gerard Kusz z

Gliwic. Zgodnie z długowiecznym 
zwyczajem po sumie odbędzie się 
procesja z figurą i relikwiami św. 
Antoniego ulicami: Powstańców, 
Sobieskiego, przez Rynek, Zamko
wą, Kościuszki, i powrót do bazyli
ki. Dopełnieniem święta będą uro
czyste nieszpory o 15.30 z procesją 
teoforycznąna placu wokół bazyli
ki.

Okolicznościowy festyn odbędzie 
się w przeddzień święta, tj. w sobo
tę 15 czerwca od 15.00 do 18.00 
na zielonym placu przy Domu Pa
rafialnym w pobliżu bazyliki. W 
programie gry i zabawy dla dzieci, 
atrakcje i niespodzianki. Na odpu
stowy czas bycia razem w radosnym 
świętowaniu zaprasza

ks. prałat A lojza' K lon

PROBOSZCZ 1 KUSTOSZ B aZALIKI

M niejszej 
pod w ezw . św. A ntoniego

W  sobotę 8 czerwca od godz. 10.00 - 12.00 i od 17.00 
bawimy się na Rynku 

na festynie razem z przyjaciółmi z Dorsten.
Wystąpią gościnnie zespoły: bigbandowy, 

perkusyjny i akordeonistów,
________a także kapela Nasi i zespół Karolinki._________

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5 1



Zarząd Miasta informuje
Zarząd Miasta Rybnika ogłasza 

ponowny konkurs na stanowisko dyrektora 
I Liceum Ogólnokształcącego

r

im. Powstańców Śląskich w Rybniku

W konkursie mogą wziąć udział osoby spełniające wy
mogi kwalifikacyjne określone w rozporządzeniu Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 1996 r. /Dz.U. Nr 
20, poz. 96, opublikowane również w Nr 15/273 “GR”/.

Oferty kandydatów zawierające dokumenty określone w 
Regulaminie Konkursów na stanowiska dyrektorów pla
cówek oświatowych /pełny tekst w Nr 19 “GR” z dnia 10 
maja 1996 r./ - należy składać w Miejskim Zarządzie 
Szkół i Przedszkoli w Rybniku, ul. 3 Maja 27 /pokój 
10/ terminie do dnia 20 czerwca br.

Również tam można otrzymać treść rozporządzenia MEN 
oraz Regulamin Konkursów.

Konkurs odbędzie się dnia 26 czerwca br. o godz. 9.00 
w sali nr 138 Urzędu Miasta, przy ul. Chrobrego 2.

Loteria dla potrzebujących
W niedzielę 16 czerwca 

rybnickie Koło Stowarzy
szenia na Rzecz Osób  
Upośledzonych Umysłowo 
organizuje loterię fanto
wą, z której dochód prze
znaczony zostanie na dofi
nansowanie letnich kolonii 
rehabilitacyjnych dla dzie
ci niepełnosprawnych.

Organizatorzy będą ocze
kiwać na chętnych  do

udziału w loterii już od 7.00 
rano na przykościelnym  
terenie parafii św. Jadwi
gi na Nowinach.

Jest jeszcze czas, by chęt
ni do sponsorowania tej im
prezy skontaktowali się z 
organizatorami w siedzibie 
stowarzyszenia lub wpłaci
li darowiznę na konto: Bank 
Śląski BSK II/O Rybnik 
312738-401882741. /r/

Licealiści
dzieciom specjalnej troski
Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sa

wickiej w Rybniku organizują po raz kolejny Zabawę dla 
Dzieci Niepełnosprawnych. Odbędzie się ona 15 
czerwca w auli szkoły, a zebrane od sponsorów fundu
sze przeznaczone zostaną na potrzeby dzieci.

/a/

Uwaga, konkurs!

0  ładniejszy Rybnik
Po raz kolejny, u progu lata Prezydent Miasta 

ogłasza konkurs “O ładniejszy Rybnik”.
Jego celem jest jak zawsze, polepszenie stanu sanitarnego, porządku 

i wyglądu estetycznego miasta. W konkursie mogą uczestniczyć * 
osoby indywidualne * administracje mieszkań spółdzielczych, za
kładowych, ZGM * pracownicy handlu, właściciele placówek han
dlowych oraz inni użytkownicy budynków użyteczności publicznej 
oraz pod warunkiem, że w ostatnich dwóch latach nie przyznano im 
I, II lub III miejsca. Uczestnicy mogą startować w następujących 
kategoriach:
* Najładniej ukwiecony balkon i loggia,
* Najładniej zagospodarowany teren wokół 

budynków prywatnych.
* Najlepiej urządzony i utrzymany teren wokół budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych, w ramach 
administracji spółdzielczej, zakładowej i komunalnej.

*Najładniej urządzone otoczenie pawilonów handlowych
1 innych obiektów użyteczności publicznej.

Konkurs trwać będzie od 24 czerwca do 31 sierpnia br. W tym 
czasie komisja konkursowa przeprowadzi przegląd zgłoszonych 
obiektów według kryteriów zawartych w regulaminie. Pisemne zgło
szenia do konkursu przyjmuje Wydział Ochrony Środowiska 
UM ul. Chrobrego 2, p. 254 w terminie do 21 czerwca br.

Szczegółowy regulamin wywieszony będzie w gablotce w hallu 
Urzędu Miasta, można się z nim będzie również zapoznać w Wy
dziale Ochrony Środowiska UM oraz w naszej redakcji.

2 --------------------------------------------------

Na poczcie

Nowy system obsługi klienta
Dla wygody klientów poczty, w głównym hallu usług po

cztowych w Rejonowym Urzędzie Poczty w Rybniku przy 
ul. Korfantego uruchomiony został system obsługi klien
tów Q - Matic.
Każdy klient wchodzący do 

hallu winien podejść do pul
pitu i nacisnąć jeden z czte
rech zielonych przycisków 
przy rodzaju usługi poczto
wej, którą pragnie załatwić, a 
mianowicie:
A - Masowi nadawcy 

i odbiorcy, pobrania, 
awiza

B - Listy, znaczki pocztowe, 
C - Wpłaty i wypłaty 
D - Wypłata przekazów 

a wizowych
Następnie należy 

oderwać bilet, na 
którym widoczny jest 
numer i ewentualny 
czas oczekiwania na 
załatwienie swojej 
sprawy. Czas ten jest 
również wyświetlany 
przed wejściem do hal
lu usług pocztowych.
W odpowiednim cza
sie na tablicy i nad 
okienkiem wyświetlo
ny zostanie nr klienta i 
nr okienka, przy 
którym zostanie obsłu
żony.

Jak zapewniają po
cztowcy, system, 
który w pierwszym 
okresie może wywo

łać dezorientację, a może i 
niezadowolenie klientów, jest 
sprawdzony w wielu miastach 
naszego kraju. Eliminuje ko
lejki oraz zapewnia bezpiecz
ną obsługę przy manipula
cjach kasowych.

W pierwszych tygodniach 
działania systemu pracownicy 
poczty będą służyć pomocą w 
posługiwaniu się wprowadzo- 
nąnowością, a Kierownictwo 
RUP prosi o wyrozumiałość.

Armia zawodowa?
Jak niedawno informowa

liśmy, w Rybniku zakończył 
się wiosenny pobór do woj
ska. Wśród tegorocznych 
poborowych znalazły się 
również osoby, które chęt
nie zadeklarowały wstąpie
nie do wojska na ochotnika. 
Dla większości jednak mło
dych osób, które stanęły 
przed komisją poborową, 
oznacza to przym usowy 
pobór do armii. Obowiązek 
powszechnej służby woj
skowej niejednokrotnie do
prowadzał do tragedii wielu 
młodych ludzi, siłą odrywa
nych od rzeczywistości, ro
dziny, pracy oraz środowi
ska. A przecież tak dalej 
być nie musi.

Konfederacja Polski Nie
pod leg łe j, Konfederac ja  
M łodych oraz Zw iązek 
S trze leck i “S trze le c ” od 
pewnego czasu prowadzą 
akcję zbierania podpisów 
pod propozycją utworzenia 
w III Rzeczypospolite j w 
pełni nowoczesnej arm ii 
zawodowej. Podnoszona 
jest także kwestia koniecz
ności przekształcenia prze
s ta rza łe j pod względem  
technicznym i niesprawnej 
pod względem struktural- 
no-organizacyjnym  armii 
polskiej z modelu oparte
go na przymusowej zasa
dniczej służbie wojskowej 
na model sprawdzonej w 
krajach demokracji zacho

dniej - armii zawodowej.
Propozycja KPN zmierza 

do utworzenia w ciągu naj
bliższych dwóch lat 80-100- 
tysięcznej profesjonalnie 
uzbrojonej, przystosowanej 
pod względem log istycz
nym i s truk tu ra ln ym  do 
św iatowych standardów, 
dobrze płatnej armii zawo
dowej. Stworzenia armii, w 
której służba stanowiłaby 
powód do dumy.

Utworzenie tego typu ar
mii przywróci honor i szacu
nek dla wojska oraz zapew
ni większe bezpieczeństwo 
niepodległego bytu Rzeczy
pospolitej.

Przedstawiciele Konfe
deracji Młodych w Rybni
ku przyłączając się do 
ogólnopolskiej akcji zbie
rania podpisów popierają
cych utworzenie w Polsce 
armii zawodowej, proszą 
wszystkie osoby pragną
ce poprzeć tę akcję o pod
pisywanie się pod petycją 
dotyczącą realizowania  
tego celu. Podpisy zbiera
ne są w Biurze Poselskim 
KPN w Rybniku przy Pla
cu Wolności 7 w każdą 
środę pom iędzy godz. 
17.00 a 19.00.

Pamiętajmy o słowach 
Marszałka Józefa Piłsud
skiego: “A rm ia podczas  
wojny robi tylko to, czego je j 
nauczono w czasie pokoju”.

K.W.

Zapisy do Państwowego 
Ogniska Plastycznego

Państwowe Ognisko Pla
styczne 44-280 Rydułtowy ul. 
Mickiewicza 23 tel. 577401, 
ogłasza zapisy na rok szkolny 
1996/97 na 3-letnie warsztaty ry
sunku, malarstwa, rzeźby, rysun
ku i projektowania graficznego, 
kreśleń geometrycznych i per
spektywy, em alierstwa, zasad 
kompozycji, prowadzone według 
programu Ministerstwa Kultury 
i Sztuki.

Zajęcia odbywają się w godzi
nach popołudniowych i wieczor
nych: w I roku trzy razy w tygo
dniu, w II i III roku cztery razy 
w tygodniu. Absolwenci otrzy
m ują świadectwo promocyjne 
oraz świadectwo końcowe.

W placówce naszej prowadzo
ne są także zajęcia z malarstwa i

rzeźby dla dzieci do lat 15. Ze
spół dziecięcy podzielony jest na 
dwie grupy wiekowe:
I grupa od 6 do 11 lat
II grupa od 11 do 15 lat.
Zajęcia dla dzieci odbywają się 
trzy razy w tygodniu.

K andydaci proszeni są o 
przedstaw ienie prac wykona
nych w różnych technikach, oraz 
złożenie podania, życiorysu i 
odpisu  św iadectw a ostatn io  
ukończonej szkoły w siedzibie 
naszej placówki w środę, czwar
tek lub piątek w godz. od 15.00 
do 18.00 lub korespondencyjnie.

Rozmowy kwalifikacyjne 
dla kandydatów na I rok odbę
dą się 27 czerwca 1996 r. od 
godz. 15.00 do 18.00.

Wystawa słuchaczy Państwowego Ogniska Plastycz
nego. Jedyne w okolicy Państwowe Ognisko Plastycz
ne mieszczące się w Rydułtowach przy ul. Mickiewicza 
zaprasza na wystawę prac swoich słuchaczy. Od 10 do 
22 czerwca w godz. 10.00 do 18.00 będzie można oglą
dać malarstwo, rysunki, rzeźby i inne formy sztuk plastycz
nych, które są efektem nauki w ognisku. Irl

Niedziela, 9 czerwca

Festyn z "Radiem Maryja"
W niedzielę 9 czerwca o 

godz. 15.00 w Miejskim  
Ośrodku Sportu i Rekreacji w 
Rybniku - Kamieniu rozpocz
nie się festyn zorganizowany 
przez Rodzinę Radia Maryja 
z Rybnika pod patronatem ks. 
dz. Henryka Jośko.

Zabawę poprowadzi Arka
diusz Dera oraz Barbara Bożek 
wraz z Oazą Młodzieżową z pa- 
rafii św. Jadwigi Śl. w Rybniku.

W ystąpią między innymi Ry
szard Rynkowski, Sasza Po
pas, orkiestra rybnickiej szko
ły muzycznej, zespół Wokal
ny 6 na 6 orkiestra dęta kopal
ni “B orynia”, Zespół Tańca 
Ludowego “Przygoda”, Boże
na Grudzińska - Kubik, występ

zapowiedział także kabaret “Pi
gwa Show”. Będą zabawy, kon
kursy, loterie fantowe, a także 
coś dla ciała: bigos, kiełbaski z 
grilla, grochówka...

Organizatorzy serdecznie za
praszają do Kamienia dziękując 
icdiioc/.c.smc władzom mut.Ma i 
wszystkim tym, którzy swoją 
życzliwością i pomocą przyczy
nili się do zorganizowania festy
nu. Przede wszystkim sponso
rom, bez których jakiekolwiek 
działanie byłoby niemożliwe. 
Uwaga! Dojazd do Ośrodka w 
Kamieniu autobusem linii 
m iejskiej nr 586 od godz. 
14.00. Autobusy kursować 
będą tak jak w dni robocze.

Zbuduj własną oczyszczalnię
W nowowyremontowanej 

hali na parkingu nr 3 przy ul. 
przy ul. Raciborskiej 20 od 
czwartku do soboty czynna 
będzie wystawa przydomo
wych oczyszczalni ścieków.

Osiem firm z terenu ROW, ale 
również z Tomaszowa M azo
wieckiego i Kielc prezentować 
będzie najnowsze metody wyko
rzystywane przy oczyszczaniu 
ścieków z domków jednorodzin
nych. W iększość reklam ow a
nych rozwiązań oparta jest na 
znanych i sprawdzonych techno
logiach firm norw eskich czy 
francuskich. Wystawcy propo
nować będą różnorodne rozwią
zania, zarówno wymagające od
pow iedn iego  terenu  w okół 
domu, jak i prostsze, zabierają
ce niewiele miejsca, lekkie i ła
twe w m ontażu urządzenia z 
tworzyw sztucznych. Podczas 
wystawy będzie można na miej
scu uzyskać fachową pomoc, 
bowiem wystawcy obiecali za
dbać o odpowiednie materiały 
promocyjne, takie jak prospek
ty, filmy czy makiety ukazujące 
sposób funkcjonowania oczy

szczalni: Zdecydowaliśmy się na 
zorganizowanie tej wystawy z 
kilku powodów - powiedziała 
Irena Kulach, naczelnik Wy
działu O chrony Środow iska 
UM. - Niektóre dzielnice miasta 
do tej pory pozbawione są ka
nalizacji, a ze względu na szko
dy górnicze czy znaczne rozpro
szenie zabudowań kiedy to bu
dowa systemu nie jest możliwa. 
Teraz mieszkańcy takich domów 
muszą dbać o systematyczne 
opróżnianie szamba, a wiado
mo, że z tym bywa rozmaicie. 
Przydomowe oczyszczalnie eli
minują ciągłe opłaty i oczywiście 
chronią^ środowisko.

Bez wątpienia budowa oczy
szczalni jest inwestycją kosztow
ną, ale dokonane przez firmy 
obliczenia wykazały nie raz, że 
budowa zwraca się w niedługim 
czasie.
Wystawę można zwiedzać:
13 czerwca /czwartek/ 
w godz. 13.00 - 17.00
14 czerwca /piątek/ 
w godz. 10.00 - 17.00
15 czerwca /sobota/
w godz. 10.00 - 13.00 /a/

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Obrazy z Francji

Opera Komiks
Chociaż jeden z autorów sławnego francuskiego komi

ksu o Asteriksie nosi polskie nazwisko Gościnny, ten ro
dzaj twórczości plastycznej nie cieszy się w naszym kraju 
specjalną popularnością.

Dla przeciętnego Polaka komiks 
to rodzaj obrazkowej opowiastki 
dla dzieci, kojarzący się raczej z Ty
tusem, Romkiem i Atomkiem, a 
przede wszystkim z Batmanem, Su
permanem czy Dickiem Tracy, a 
więc komiksami sfilmowanymi. A 
przecież współczesny komiks to zu
pełnie co innego.

Przekonuje o tym wystawa kom i
ksu francuskiego o tw arta  p rzed  
paru dniami w rybnickim Muzeum.
W jej wernisażu wzięli udział go
ście francuscy: autorka i komisarz 
wystawy Johanna Schipper, K on
sul Generalny w Krakowie Ives Ba- 
relli, a także dyrektor Instytutu Fran
cuskiego w Krakowie Patrice Cham
pion, obecni byli również przedsta
wiciele władz miasta z wiceprezyden
tem Jerzym Kogutem, a wszystkich 
zebranych powitała dyrektorka ryb
nickiego ośrodka Alliance Française 
Elżbieta Paniczek.

E kspozycja “ O pera K om iks” 
przedstawiająca prace 20 współcze
snych rysowników francuskich, a 
wśród nich tych najwybitniejszych:
Jacquesa de Loustala, Alexa Barbie- 
ra, Alexa Varenne’a i Edmonda Bau- 
doina za is tn ia ła  dz ięk i Jo h an n ie  
Schipper, a także Instytutowi F ran
cuskiemu w Krakowie, toteż to m ia
sto zobaczyło j ą  po raz p ierw szy.
W ystawa będzie eksponow ana j e 
szcze w W arszawie, zaś w Rybniku 
jej organizatorem był ośrodek A llian
ce Française przy w spółudziale M u
zeum. Strona francuska wybrała Ryb
nik, pow iedział Patrice Cham pion, 
ponieważ w naszym  mieście działa 
dynamiczny ośrodek Alliance Francc-

komiksu francuskiego, cytując pyta
nie Edmunda Baudoina: Czy można 
zrobić wielkie rzeczy z rzeczy ma
łych? O dpow iedzi na nie pow inna 
udzielić sama wystawa.

Zaprezentowane komiksy są bardzo 
zróżnicow ane form alnie: od biało- 
czarnych, przyw odzących na myśl 
dobrą grafikę, poprzez świadomie ki
czowate kolorowe historyjki, do in

te r e s u ją c y c h  
malarsko prac. 
M ożna w nich 
odnaleźć e le 
m en ty  fa n ta 
s tyczne , e ro 
tyczne, ale też 
dużo prozy ży
c ia . P race  
m łodych arty
stów w yrażają 
stany em ocjo
nalne bohate-

W wernisażu uczestniczyli goście francuscy: 
(od lewej) Johanna Schipper, Patrice Cham
pion oraz Ivés Barelli, a takie wiceprezydent 
Jerzy Kogut. Zdj. : sol

caise, a instytucjom , których ro lą jest 
prom ocja kultury francuskiej zależy, 
by u p o w sz e c h n ia ć  j ą  ró w n ież  w 
m niejszych, lecz o pewnym znacze
niu ośrodkach. Zdanie to potw ierdził 
również konsul Ivés Barelli. Uważa 
on, że Rybnik je s t m iastem przycią
gającym, potrafiącym połączyć prze
szłość z tym co się dzieje obecnie.

Komisarz wystaw y Johanna Schip
per podziękowała rybnickiemu ośrod
kowi A lliance Française, M uzeum  i 
miastu za przyjęcie ekspozycji, przy
b liżając jednocześn ie  obecnym  na 
w ernisażu zjaw isko w spółczesnego

rów, n iekiedy w bardzo drapieżnej 
formie. Johanna Schipper, której kon
takty z Polską trw ają od w ielu lat, ma 
nadzieję, że wystawa zainspiruje pol
skich artystów  i komiks stanie się dla 
niektórych z nich w ażną form ą tw ór
czości. Już zresztą poznała kilku m ło
dych ludzi, których prace w arte są 
w ystawienia.

Wystawę będzie można oglądać 
w rybnickim Muzeum do końca 
czerwca.

Irl

'"Przygoda" dla Kawalerów Orderu Uśmiechu
Zespół Tańca Ludowego "Przygoda" z Rybnika 

był uczestnikiem Światowego Zlotu Kawalerów 
Orderu Uśmiechu, który miał miejsce 1 i 2 czerwca 
w Rabce.

Z tej okazji miasto to otrzymało tytuł 
“Miasta Dzieci Świata”, otwarto tu je 
dyne w świecie Muzeum Orderu Uśmie
chu, a przed kawalera
mi tego orderu oraz 
setkami chorych, prze
bywających w Rabce 
na leczeniu dziećmi w 
ciągu dwu dni wystą
piło wiele dziecięcych 
zespołów. Patronat 
nad im prezą objęła 
prezydentowa Jolanta 
Kwaśniewska, która 
również była w Rabce 
obecna.

Wśród zaproszonych 
gości - Kawalerów 
Orderu Uśmiechu zau
ważyliśmy m.in. Hali
nę Machulską, żonę 
aktora Jana i matkę re
żysera Juliusza M a
chulskiego, prof. Zbi
gniewa Religę, i wie
lu innych. Przypomnij
my, że K aw aleram i 
Orderu Uśmiechu, je 
dynego na św iecie  
odznaczenia nadawa
nego dorosłym przez

dzieci za okazywane im serce, przyjaźń 
i cierpliwość, są m.in. również papież 
Jan Paweł II, Astrid Lindgren - autorka

Wspólna fotografia z Kawalerami Orderu Uśmiechu: 
Piotrem Rotterem z Rydułtów (po lewej) i Bohdanem 
Grzymalą-Siedleckim z Warszawy. W środku zajmu

jąca się od wielu lat choreografią zespołu Renata 
Hupka

powieści o Pippi, Janina Ochojska - ani
matorka akcji charytatywnych, a także 
Steven Spielberg.

Pomijając fatalną organizację całej 
imprezy, o czym pewnie usłyszymy je 
szcze w środkach masowego przeka
zu, dla “Przygody” była ona jeszcze 
jed n ą  okazją  by się zaprezentow ać 
dziecięcej publiczności, promując przy 
okazji Rybnik, folklor z różnych stron 
Polski i zyskując nowych przyjaciół. 
M łodzieżąw  regionalnych strojach za
interesował się Kawaler Orderu Uśmie
chu znany z anteny radiowej “W ar
szaw ski D ziadek”- pisarz Bohdan 
Grzymala-Siedlecki, związany rów 
nież z Galerią Porczyńskich. Dla nie
go oraz spotkanego przypadkiem ko
lejnego Kawalera Orderu Uśmiechu, 
związanego z rybnickim hufcem ZHP, 
a teraz prowadzącego drużynę harcer
ską w Rydułtowach harcmistrza Pio
tra Rottera, “Przygoda” dała sponta
niczny występ. Piotr Rotter otrzymał 
Order Uśmiechu w 1989 roku za pracę 
z m łodzieżą harcerską, szczególnie 
rozwijanie wśród harcerzy zaintereso
wania turystyką i uczenie młodzieży 
miłości do kraju.

“Przygoda” przeżyła więc kolejną, 
choć na pewno nie ostatnią przygodę. 
Warto przypomnieć, że w roku przy
szłym zespół ten będzie obchodził swój 
srebrny jubileusz 25-lecia działalności, 
co stawia go w rzędzie zespołów o naj
dłuższej tradycji.

Irl

"Złota lira"
c.d. ze strony 1.
w okręgu rybnickim Polskiego Związku 
Chórów i Orkiestr z okazji 100-lecia kop. 
“Rymer”. Również w sobotę 15 czerw
ca w ramach “Trojoka Śląskiego” będzie 
miał miejsce zjazd śpiewaków PZChiO. 
Pod teatrem o godz. 14.30 odbędzie się 
wspólny koncert chórów.

W ostatnim dniu festiwalu - 16 czerw
ca - orkiestry wystąpią w kilku miastach 
naszego regionu. O godz. 17.00 przed 
teatrem zagra Miejska Orkiestra Dęta 
“Rybnik”, po godz. 18.00 zobaczymy 
musztrę paradnąw wykonaniu najlepszej 
w tym kunszcie orkiestrę festiwalu, zaś 
o godz. 19.00 na scenie Teatru Ziemi 
Rybnickiej odbędzie się koncert galowy, 
w którym wystąpią laureat “Złotej Liry 
’95" - Orkiestra Dęta kop. “Krupiński”

z Żor-Suszca, laureat tegoroczny oraz 
Orkiestra Reprezentacyjna Szkoły Wo
jennej z Ulianowska w Rosji.

Oprócz niej udział w tegorocznej edy
cji festiwalu zapowiedziały orkiestry: 
Musikverein Oberthulba /Niemcy/, De
chova Hudba “Turcianka” z Martin / 
Słowacja/, Orkiestra Gwardii Honoro
wej Wojska Litewskiego z Wilna /Li
twa/, Prezydencka Orkiestra Gwardii 
Narodowej Ukrainy z Kijowa /Ukraina/ 
, Podnikovy O rchestr “V itkovak” z 
Ostrawy /Czechy/, Ostrawa Hrabuvka / 
Czechy/, Orkiestra Koncertowa Wojska 
Polskiego im. Stanisława Moniuszki, 
Orkiestra Reprezentacyjna Straży Gra
nicznej z N owego Sącza, O rkiestra 
Wojskowa Garnizonu Lublin, Miejska 
Orkiestra Dęta “Rybnik” oraz orkiestry 
kopalń: “Halemba” i “Śląsk” z Rudy 
Śląskiej, “M orcinek” z Kaczyc, oraz 
“Rydułtowy”. Irl

Dzieci czytają?
Głównym źródłem dziecięcej wiedzy od dawna nie 

jest już książka. Zastąpiły ją lub mocno ograniczyły 
jej wpływ telewizja, wideo i komputery.

Nawet lektury, oczywiście te sfilmowa
ne, są dostępne na kasetach. Po co więc 
czytać “Nad Niemnem”, skoro historię 
Bohatyrowiczów można obejrzeć na ekra
nie?

Mimo tego, a może właśnie dlatego bi
bliotekarze dbają, by działy dziecięce w 
bibliotekach były ciągle wzbogacane, 
choć funduszy na książki ciągle brakuje.

cieszy się coraz większym powodzeniem. 
Obok, w Ośrodku Alliance Française są 
dostępne książki w języku francuskim.

Na ogólną liczbę ponad 32 tysięcy za
rejestrowanych czytelników, prawie 11 ty
sięcy to dzieci i młodzież do lat 15. Sta
nowi więc ona ok. 33 procent czytelni
ków. Jak poinformowała nas zastępczyni 
dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej

Wystawa plastyczna dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w bibliotecznej czytelni. Zdj.: sol

Miejska Biblioteka Publiczna w Rybni
ku posiada 21 filii we wszystkich dzielni
cach miasta, a w każdej z nich znajduje 
się dział dziecięcy. W bibliotece - “mat
ce” na Szafranka oraz we wszystkich fi- 
liach działa Kolo Przyjaciół Bibliotek, 
którego głównym celem jest zbiórka środ
ków na zakup książek. Również więc od 
inwencji i zdolności organizatorskich kie
rownictwa placówki zależy biblioteczny 
zasób. W liczącym ponad 408 tysięcy wo
luminów księgozbiorze biblioteki ponad 
21 procent stanowią krążki dla dzieci i 
młodzieży. W bibliotece przy Szafranka 
istnieje niewielki dział książek dla dzieci 
i młodzieży w języku angielskim, który

w Rybniku Kornelia Delowicz, liczba 
czytelników należących do tej kategorii 
wiekowej spada, co można tłumaczyć 
zbliżającym się niżem demograficznym. 
Optymistycznyjest jednak fakt, że ogól
na liczba korzystających z usług biblio
tecznych wciąż się zwiększa. Może po 
prostu z komputera, wideo i telewizji się 
wyrasta, a obcowanie z książką to przy
jemność wieku dojrzałego? Żeby tak jed
nak było, trzeba u dzieci i młodzieży wy
robić nawyk czytelnictwa. Jeżeli czytają 
rodzice, czytają i dzieci. Szkoła może co 
najwyżej wymusić przeczytanie lektury, 
a biblioteki wspomagać wysiłki rodziców 
i szkoły.

Irl

Miesięczny
ZfiDflKHO!

Wydrukowany obok kupon może być 
szansąna darmowy bilet miesięczny ko
munikacji miejskiej na terenie Rybni
ka. Wystarczy go wyciąć i razem z kupo
nami zamieszczonymi w kolejnych 3 nu
merach nakleić na kartkę pocztową i wy
słać na adres naszej redakcji lub wrzucić 
do “żółtych skrzynek” w terminie do 10 
lipca.

Kartki wezmą udział w losowaniu,

a nagrodą będzie DARMOWY BILET 
MIESIĘCZNY KOMUNIKACJI 
MIEJSKIEJ NA TERENIE RYBNI
KA NA SIERPIEŃ 1996 R.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5
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Okazje do orga
nizacji festynu na 
terenie Szkoły  
Podstawowej nr 
22 były dwie:
Dzień Dziecka 
orazjubileusz 10- 
lecia szkoły, 
który dokładnie 
wypada 1 wrze
śnia br.

Przy pięknej pogo
dzie można było 
obejrzeć pokaz mo
deli pracowni mode
larskich Franciszka 
Kańczoka i A le 
ksandra Rducha/w 
ramach Ogniska 
Pracy Pozaszkolnej 
nr 2, które mieści się 
przy szkole/, wystę
py zespołów szkol
nych, wziąć udział w 
konkursach, a wśród 
atrakcji nie zabrakło 
kapeli Kowole, grupy 
rockowej, rożna, lodów itp.

Z okazji jubileuszu szkoła przy
gotowała okolicznościowe wysta
wy: wyrobów z lekcji zajęć technicz
nych oraz prac plastycznych Kata
rzyny Moczały, Justyny Gruszczyk 
oraz M ałgorzaty Pierchały. Te 
uczennice Ewy Tomas-Modlich są 
laureatkami Wojewódzkiego Kon
kursu Wiedzy o Sztuce.

Wydanie specjalne ukazującego 
się od dziewięciu lat pisemka pod

nazwą “Szkolny Banał”przynosi tre
ściwą wiedzę na temat historii, dnia 
obecnego oraz osiągnięć szkoły, 
której patronem jest Juliusz Sło
wacki, a dyrektorem Jerzy Pysz. 
Najwięcej powodów do chwały 
przynieśli osiedlowej szkole recy
tatorzy, laureaci szkolnych olim
piad, sportowcy oraz aktywni dzia
łacze uczniowskiego ruchu samo
rządowego. /gw/

Nagroda dla Muzeum
W Ogólnopolskim Konkursie na 

Najciekawsze Wydarzenie Muzeal
ne Roku rybnickie Muzeum, za uru
chomienie placówki po remoncie ka
pitalnym i rozbudowie w roku jubile
uszu 25-lecia, otrzym ało zespołow ą 
Nagrodę III stopnia.

W Państwowym Muzeum Archeolo
gicznym w Warszawie nagrodę z rąk 
podsekretarza stanu, wiceministra kultu
ry i sztuki Wacława Janasa, w obecno
ści dyrektora Departamentu Muzeów 
MKiS Franciszka Cemki odebrała dy
rektorka Genowefa Grabowska. Ir/

UCZNIOWIE PISZĄ

"Set Canto" 
na Węgrzech
Przede m ną rozciąga się cudowny 

pejzaż: lazurow a toń B alatonu, po 
którym gdzieś w oddali płyną białe ża
glówki, park skąpany w prom ieniach 
majowego słońca, mała kaw iarenka 
ukryta w morzu zieleni i siedząca na 
ławce zakochana para, wiekiem zbli
żająca się do sześćdziesiątki, a du
chem młodsza chyba nawet ode mnie. 
To wszystko mogę podziwiać już  tyl
ko na fotografiach, ale oprócz nich po
zostały jeszcze wspaniałe w spom nie
nia z kilkudniowego pobytu w m iej
scowości BalatonJured /Węgry/, gdzie 
wraz z pozostałym i czterdziestom a 
p ięc iom a chórzystkam i chór “Bel 
Canto” I LO oraz naszą dyrygentką 
Lidią Marszolik zaprezentowałyśm y 
nasz kraj na Międzynarodowym Fe
stiwalu Chórów “Piinkósdi Kórus”. 
Nasza wizyta nad Balatonem rozpo
częła się 16 maja i choć trwała zale
dw ie k ilk a  dn i, d o s ta rc z y ła  nam  
mnóstwa wrażeń i emocji. W spaniałe 
było przyjęcie ze strony węgierskiej,

a następnego dnia, mimo upalnego 
słońca - próby przed I etapem konkur
su. W czasie w yjazdu do centrum , 
gdzie rozkoszow ałyśm y się w szyst
kim, od czarujących widoków po w ę
gierską kuchnię, w której zasmakowa
łyśm y w szkole im. Józefa Bema, sta
le tow arzyszył nam przem iły tłumacz 
i panie przewodniczki, którym nigdy 
nie brakowało dla nas uśmiechu. Nasz 
popołudniowy występ, długo oklaski
wany przez licznie zebraną publicz
ność, zapewnił nam awans do II eta
pu wraz z chórami z Ukrainy, Chor
wacji i Węgier. M ija kolejny dzień, 
znow u roześm iane słońce , znow u 
próby, znowu występ, a niedługo po
tem werdykt jury. Ostatecznie zajęły
śmy II miejsce otrzymując piękny pu
char, certyfikat i dużo radości. Zasłu
żenie wygrał w spaniały chór z U krai
ny. Po emocjach związanych z kon
kursem, dwukrotnie śpiewałyśmy w 
przepięknym , zabytkowym kościele 
Opactwa Benedyktynów w Tihany. Na 
pożegnanie nasza dyrygentką zabrała 
nas na w ieczorne zwiedzanie jednej z 
najpiękniejszych stolic Europy - Bu
dapesztu, gdzie udow odniła, że jest 
nie tylko świetnym muzykiem, ale i 
uzdolnionym pilotem wycieczek.

A leksandra M akselon 
I LO

Na Piaskach
Z okazji Dnia Dziecka na bo

isku TKKF-u w dzielnicy Ryb- 
nik-Piaski odbył się festyn zor
ganizowany przez SP nr 3 w 
Rybniku pod hasłem “Wszystkie 
(l-ieci są nasze”.

Podczas imprezy odbyły się 
liczne konkursy, zawody sporto
we, wybór Miss i Mistera Szko
ły, rozgrywki pomiędzy nauczy
cielami i uczniami w piłce siat
kowej oraz aukcja prac dziecię
cych. Nie zabrakło tradycyjnej 
grochówki, kawy, pączków, so
ków, lodów i innych słodyczy.

Impreza ta odbyła się dzięki 
sponsorom, pomocy rodziców i 
samorządu mieszkańców.

Festynowa miss w otoczeniu świty

W dzielnicy Meksyk

Festyn na "Kozich górkach " był bardzo udany. 
Zdj.: sol

Sinfonietta Cracovia w TZR
c.d. ze strony 1.
działając pod auspicjam i P rezyden
ta M iasta K rakow a ma praw o do na
zwy Orkiestra Królewskiego Sto
łecznego miasta Krakowa. Z espół 
pod arty stycznym  k ierow nictw em  
z n a k o m ite g o  sk rz y p k a  R oberta  
Kabary szczyci się patronatem  Elż
biety i Krzysztofa Pendereckich, 
który rów nież n ią  dyrygow ał i do
konał nagrań z tak w ybitnym i so li
stam i jak  Janusz O lejn iczak, Irena 
G rafenauer czy K onstan ty  A ndrzej 
K ulka.

W R ybniku orkiestra będzie tow a
rzyszyła w ybitnem u, św iatow ej s ła 
wy w iolonczeliście  Borisowi Per- 
gamenschikowowi, który w łaśnie w 
naszym  m ieście da jedyny  koncert 
na Ś ląsku . W p ro g ram ie , op rócz  
koncertu w iolonczelow ego D -dur L. 
Boccheriniego, utw ory M endelssoh
na - B artho ldy ’ego, Szostakow icza, 
L utosław skiego i C zajkow skiego.

O rganizatorem  koncertu je s t Biu
ro Koncertowe Rybnickiego Cen
trum Kultury.

I r l

Wspaniale udał się festyn z oka
zji “Dnia Dziecka” zorganizowa
ny przez Radę Dzielnicy Meksyk
w parku Kozie Góry. Była to 
pierwsza tak wielka impreza w 
tym miejscu i zdaje się, że pomysł 
był trafiony. Grała orkiestra kop. 
“Chwałowice”, mieszkanki dziel
nicy prowadziły gry, konkursy i 
zabawy z dziećmi, które mogły 
również pojeździć wierzchem na 
koniu oraz bryczką, obejrzeć po
kaz dżudo. Były też napoje i sło
dycze ufundowane przez sponso
rów. Teren został uporządkowa
ny przez Zieleń Miejską, a sprzęt 
nagłaśniający wypożyczył Dom 
Kultury w Chwało wicach. Wszy
stko wskazuje na to, że był to 
pierwszy, ale nie ostatni festyn na 
Kozich Górkach.

Rock w
Boguszowicach 
i Niedobczycach

W sobotę 8 czerwca o godz. 17.00
na scenie boguszow ickiego Dom u 
K ultury w ystąpią zespoły rockowe i 
debiutujące Edipolon i Lutheron a 
także Incydent i Wyławianki.

Zaś w Domu Kultury w N iedobczy
cach również 8 czerwca o godz. 18.00 
zagra zespół rockowy z Dorsten C y
klon.

M iłośników  rocka zapraszamy!

Kina__________________ J
“APOLLO”

7 - 9  czerwca, 18.00 - “KOSIARZ 
UMYSŁÓW II” /USA/
7 -  9 czerwca, 20.00; 1 0 -1 3  czerw
ca, 19.15 - “SZKARŁATNA LITE
RA” /USA/
10 - 13 czerwca, 17.00 - “CHŁOPAK 
NA DWORZE KRÓLA ARTURA” 
/USA/

“PREMIEROWE” przy TZR
8 -  10 czerwca, 17.00 - “ZAGADKA 
POW DERA” /USA/, cena 5,00 zł 
8 - 9  czerwca, 19.00; 12 czerwca, 
17.00, 19.30 - “ROZW AŻNA RO 
MANTYCZNA” /USA/, cena 5,00 zł

DKF “EKRAN” przy TZR 
10 czerwca, 19.00 - “NIENAW IŚĆ” 
/franc./

" Koncerty ^
Mała Scena Rybnicka

7 czerwca, 19.00 - Koncert bluesowo- 
jazzow y zespołu “THE B LO O ZZ”,

cena 7,00 zł, ulg. 5,00 zł
Teatr Ziemi Rybnickiej 

11 czerwca, 18.00 - Jedyny na Śląsku 
k o ncert o rk iestry  SIN FO N IE T TA  
CRACOVIA z Krakowa, solista: Bo
ris Pergamenschikow /wiolonczela, 
Rosja/, cena 6,00 zł, ulg. 3,00 zł 
13 czerwca, 1 7.00 - K oncert zespo
łu “PRZY G OD A ”, cena 3,00 zł, ulg. 
2,5 zł.

' Estrada '
V__________ ____________ J

Teatr Ziemi Rybnickiej
7 czerwca, 17.00 - FESTIWAL HARE 
KRYSZNA, cena 7,00 zł
9 czerwca, 13.30 - Uroczyste poświę
cenie sztandaru cechowego, org. Cech 
Rzemiosł Różnych

Rynek
8 czerwca, 17.00 - 21.00, DNI DO
RSTEN W RYBNIKU - festyn

Wystawy
Muzeum - Stary Ratusz

W ystaw y  s ta łe  “ R Y B N IK -M O JE

M IASTO” oraz “CECHY RZEM IE
ŚLNICZE W MIASTACH GÓRNE
GO ŚLĄSKA”, czynne z wyj. ponie
działków od 10.00 do 14.00, w środy 
od 10.00 do 18.00, wstęp 2.00 zł /ulg. 
1,00 zł/
W y staw a  k o m ik su  fran c u sk ie g o  
"OPERA KOM IKS", czynna do 30 
czerwca.

Galeria TZR
“KOLOROW Y ŚWIAT D ZIECKA”
- w ystaw a prac zespołów  plastycz
nych M łodzieżowego Domu Kultury 
w Rybniku

( Dyskoteki )
Mała Scena Rybnicka 

oraz Kino “Apollo”
- sobota 8 czerw ca od 20.00 do 2.00

Mała Scena Rybnicka
N iedzie la , 9 czerw ca od 17.00 do 
23.00, W ieczorek dla sam otnych

/gw/

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



W starożytności chrześcijańskiej 
oraz w średniowieczu kandydaci do 
stanu duchow nego ksz ta łc ili się u 
boku proboszczów. Przypom inało to 
trochę naukę ucznia u boku mistrza. 
Kiedy jednak w XVI wieku protestan
ci zaczęli krytykować w ykształcenie 
duchow ieństw a, Sobór Trydencki / 
15 4 5 -1 5 6 3 / p rz y ją ł now y m odel 
kształcenia i wychowywania kandyda
tów do kapłaństw a. Od tego czasu 
duchownych kształci się w sem ina
riach.

Na dawnym Śląsku, będącym w te
dy w rękach austriackich, a później 
niemieckich, duchownych kształcono 
we W rocławiu. Po powstaniach ślą
skich, kiedy część G órnego Śląska 
włączono ponownie do polskiej M a
cierzy, część kleryków przeniosła się 
z niem ieckiego w tedy W rocławia i 
zamieszkała w Krakowie. Tam zamie
szkali w prywatnym domu przy ulicy 
Grabowskiej 13. Na drzwiach napisali 
kredą “Śląskie Seminarium D uchow
ne” . Form alnie śląskie sem inarium  
założono dwa lata później, a klerycy 
zamieszkali gościnnie u krakowskich 
jezuitów przy ulicy Kopernika. D ie
cezja katowicka postarała się jednak

o budowę własnego gmachu sem ina
rium, który powstał w 1927 roku w 
Krakowie przy ul. M ickiew icza 3. 
Taką właśnie lokalizację wybrano ze

skarżyły się na śląskich kleryków do 
Rzymu. Skarga ta nie pozostała bez 
odpowiedzi i po świętach w ielkanoc
nych 1935 roku w śląskim seminarium 
w Krakowie rozpoczęła się wizytacja. 
Specjalnym wizytatorem był przysła
ny z Rzymu ojciec Anzelm z zakonu 
karmelitów. Dochodzenie trwało w ie
le dni, a o. Anzelm dokładnie prze
słu ch iw ał w szystk ich  k leryków  z 
osobna. Najważniejsze jednak decy
zje specjalny w izytator podjął latem, 
podczas wakacji. D oszło w tedy do 
usunięcia 11 diakonów na kilka tygo
dni przed święceniami oraz pozosta
łych 46 kleryków z niższych lat stu
diów. Z decyzją ojca Anzelma nie zga
dzał się ówczesny biskup katowicki 
Stanisław  Adamski i w tej sprawie 
pojechał odwoływać się do Kurii Pa
pieskiej do Rzymu. Tam jednak nikt 
na ten temat nie chciał z nim rozm a
wiać i decyzję specjalnego w izytato
ra utrzymano w mocy. W tedy do dy
misji podał się rektor Śląskiego Se
minarium Duchownego i jego w spół
pracownicy, zaś “zarząd kom isarycz
ny” nad seminarium przejęli ojcowie 
misjonarze.

W ydarzenie to było katastrofą dla 
usuniętych kleryków, ich rodzin, ale 
rów nież dla całej diecezji śląskiej, 
gdyż pośrednio zakwestionowano pra
wo “do inności w śląskim seminarium 
i w śląskim K ościele”. Za wydarze
niami tymi stała decyzja jednej oso
by, oparta na niechęci “Krakusów” , 
dla których śląskie zwyczaje były solą 
w oku. Po tych wydarzeniach w 1935 
roku śląskim klerykom nakazano cho
dzić na wykłady w sutannach.

Tamte bolesne wydarzenia musia
ły wśród śląskiego duchowieństwa 
obudzić myśl o przeniesieniu Ślą
skiego Seminarium Duchownego z 
K rakowa do K atow ic. S praw a 
odwlekała się jednak najpierw /. po
wodu wybuchu drugiej wojny świa
towej, a potem powodów ideowych. 
Seminarium zostało przeniesione do 
Katowic w 1980 roku. Dzisiaj żaden 
kleryk nie chodzi na wykłady w su
tannie.

T ekst i zdj.: M arek Szołtysek

Abecadło
Rzeczy

Śląskich

K ra k o w ia c y  L
r

Ś lą za c y
Wydarzenia jakie pragniemy przedstawić miały miejsce 

w Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie w latach 
międzywojennych. Omówimy je na podstawie opracowa
nia sędziwego ks. Teodora Lichoty “Moje przygody ka
płańskie” /tom I, s. 55-58/ oraz na podstawie “Kalendarza 
diecezji katowickiej z 1984 roku” /s. 57-61/.

Portal Śląskiego Seminarium w Krako
wie oraz. inne rzeźby na elewacji wyko
nał znany rzeźbiarz Xawery Dunikow
ski. Nad drzwiami widoczna jest płasko
rzeźba św. Jacka, patrona Śląska

w zględu na W ydzia ł T eo log iczny  
Uniwersytetu Jagiellońskiego. N ato
miast od 1980 roku Wyższe Semina
rium Duchowne mieści się w K atow i
cach w gmachu byłego gimnazjum św. 
Jacka przy ulicy Wita Stwosza w K a
towicach, nieopodal katedry.

* * *

Jak powszechnie wiadomo, kandy
daci do kapłaństwa są przed święce-

“K rakusom ” przeszkadzało również, 
że śląscy studenci chodzą na wykłady 
indywidualnie i nie w sutannach, ale 
w garniturach lub frakach z kolorat
ką. N atom iast z rozmów ze starszymi 
księżmi wiadomo mi również, że nie
którzy ówcześni klerycy po wykładach 
znajdowali niekiedy czas na spacer do 
restauracji na kufelek piwa /wówczas 
na Śląsku rzecz norm alna/ i poczyta
nie gazet, co dla kleryków krakow 

niami bardzo dokładnie obserwow a
ni i czasami rektor podejm uje bole
sną decyzję o o usunięciu kleryka z 
seminarium. Tak zdarzyło się również 
w śląskim  sem i
narium w K rako
wie w 1934 roku.
U sunięto  w tedy 
pięciu kleryków, 
poniew aż trzech 
z nich miało już 
niższe święcenia, 
biskup katowicki 
m usiał w ystoso
w ać do R zym u 
prośbę o dyspen
sę. Było to dzia
łanie rutynowe i 
norm alne w tego
r o d z aj u s p r a Gmach Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie przy
wach Na tym się Mickiewicza 3 powstał w latach 1926 - 1927. Aktualnie 
jednak nie skoń- mie^cl 5,V tam jeden z instytutów Uniwersytetu Jagiellońskiego
czyło, gdyż niechętne Ślązakom “Kra
kusy” w ykorzystywały tę sprawę do 
złożenia w Kurii Rzymskiej skargi na
“śląskich kleryków ”. Aby to zrozu
mieć należy pamiętać, że na Śląsku 
istnieje nieco inna tradycja kościelna 
niż w diecezji krakowskiej. K lerycy 
krakowskiego seminarium duchowne
go chodzili na wykłady na U niw ersy
tet Jagielloński rzędem i parami. M u
siał to być nieco zabaw ny widok a 
Ślązacy “przezyw ali” ich wtedy, na
zyw ając “tram w ajem ” . D odatkow o 
krakowscy klerycy wychodzili bardzo 
rzadko na spacery i do tego jeszcze w 
sutannach. Zaś pośród śląskich klery
ków była bardziej swobodna atm osfe
ra, odziedziczona jeszcze po czasach 
w rocław skich, gdzie m ieszkali oni 
nawet w prywatnie wynajmowanych 
m ieszkaniach, jak  zw ykli studenci.

skich było prawie “śm iertelnym grze
chem ”, nie mówiąc już  o słuchaniu 
radia, co było również surowo zaka
zane. W yobraźm y sobie więc Planty 
pod Collegium Novum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, gdzie na wykłady z 
teologii jedzie krakowski tramwaj, a 
z drugiej strony idzie wesoła grupka 
Ślązaków. Do tego jeszcze śląscy kle
rycy mówili gw arą lub ze śląskim ak
centem, co w Krakowie nigdy nie spo
tykało się z sym patycznym  przyję
ciem. N atom iast podczas sesji egza
minacyjnej nieraz krakowscy profeso
rowie byli podejrzewani o gorsze oce
nianie Ślązaków, a zwracanie na to 
uwagi groziło nieprzyjem nościam i, 
gdyż profesorowie skarżyli się rekto
rowi seminarium na rzekomo złe za
chowanie kleryków. Widzimy więc, że 
problemów nie brakowało i związane 
były one również z nieufnością, z jaką 
dawniej podchodzono do odrębności 
kulturowej Ślązaków. I w łaśnie na tę 
inność i za tę inność “K rakusy” po-

z Londynu, biorący udział w central
nych uroczystościach Święta Kadetów 
w Warszawie i Krakowie. Złożył on 
kwiaty pod pomnikiem powstańców ślą
skich i na grobach swoich kolegów, 
żołnierzy września 1939 roku, spoczy
wających na rybnickim cmentarzu.

Był gościem wiceprezydenta Jerzego 
Koguta, gdzie otrzymał medal okolicz
nościowy wybity z okazji obchodów 75. 
roczn icy  III pow stania śląskiego. 
Odwiedził również Muzeum oraz redak
cję “Gazety Rybnickiej” , której jest 
wiernym czytelnikiem. Ze wzruszeniem 
obejrzał wystawę pt. “Ileż to wspomnień 
z młodych mych łat - w 75. rocznicą III 
powstania śląskiego ”, szczególnie 
sztandary bojowe z 1921 roku, pod 
którymi rybniccy powstańcy dotarli aż 
pod Górę Św. Anny. Bolesław Gozdek 
powiedział: Chętnie odwiedzam Rybnik 
i szanuję to miasto za pielęgnowanie 
tradycji i za działania na rzecz zacho
wania pamięci o przeszłości.

W zorganizowanym przez zabrzański 
oddział Górnego Śląska i Zagłębia Sto
warzyszenia Miłośników Tradycji Ma
zurka Dąbrowskiego konkursie wiedzy 
o hymnie narodowym i jego twórcy - 
Józefie Wybickim, dwie rybnickie szko
ły - Szkoła Społeczna oraz Szkoła Pod
stawowa nr 9, dostały się do następne
go etapu. Finał Konkursu zorganizowa
nego z okazji 200-lecia powstania hym

nu będzie miał miejsce w czasie IV Sej
miku szkół im. J. Wybickiego i gen. J. 
H. Dąbrowskiego, który rozpoczął się 
w dniu dzisiejszym w Kutnie. W sejmi
ku udział będą brały szkolne 3-osobo- 
we zespoły, a ich zadaniem będzie na
pisanie wypracowania na temat hymnu 
i jego twórców.

Irl

W święto
Kazimierz Bobelak, autor wiersza 

powstańczego pt. “Święta Anna”, pisał: 
"... w pac gnaja  ̂do świętej Anny 
w kul oszalałych zamieci, 
stare, zarosłe berchmony 
i golowąsi kadeci... wyginą tutaj, 
pełniący nakaz swej wielkiej ofiaty... ” 

W dniu święta kadeckiego tj. 21 maja, 
odwiedził nasze miasto prezes Świato
wego Związku Kadetów II RP 1918 - 
1939, dowódca 1 batalionu 75 pułku 
piechoty 23 Górnośląskiej Dywizji Pie
choty, obrońca rybnickiego Maroka we 
wrześniu 1939 roku Bolesław Gozdek

detów Nr 3 powstał w Rawiczu w 1925 
roku. Korpus Kadetów Nr 2 z Chełmna 
w 1936 roku został przeniesiony do 
Rawicza, gdzie przejął numer Korpu
su - 2. We w rześniu 1937 roku K or
pus Kadetów N r 2 w Rawiczu przy
ją ł nazwę M arszałka Rydza Śm igłe
go. W ielu Kadetów  brało udział w 
walkach o polskość Śląska.

G enowefa G rabowska

członek rodziny het
mańskiej, kadet Chod
kiewicz. Uroczystości 
ku pamięci poległych w 
III Powstaniu Śląskich 
Kadetów odbyły się, 
oprócz W arszaw y i 
Krakowa, również w 
Koźlu. Wziął w nich 
udział 93-letni kadet 
JózefRychłowski, czło
nek załogi pociągu pan
cernego uczestniczące
go w licznych bojach w 
rejonie Góry Św. Anny.

Korpus Kadetów Nr 
1 powstał w Łobzowie 
- Kraków w 1918 roku 
i przeniesiony został do 
Lwowa w 1920 roku. 
K orpusow i w 1923 
roku przekazano sztan
dar bojowy powstańczy 
z 1863 roku. Szefostwo 
tegoż korpusu przej ął w 
1933 roku Marszałek 
Józef Piłsudski. Korpus 
Kadetów Nr 2 powstał 
w M odlinie w 1919
roku a przeniesiony zo- Bolesław Gozdek składa kwiaty na grobie żołnierzy 
stał do C hełm na w Września 1939.
1923 roku. Korpus Ka- Zdj.: Celestyna Chlubek-Adamczyk

kadeckie
Obchodzenie święta Korpusów Kade

tów II RP 1918-1939 21 maja nie jest 
dziełem przypadku. To właśnie w tym 
dniu 1921 roku w pobliżu Koźla i Góry 
Św. Anny poległo sześciu kadetów ze 
Lwowa, Modlina, a wśród nich ostatni

Godały
Z:, rynkowyj latarni

Ptok piyrwszy
Tu do Rybnika za pół roku 
Zacznie sie kludzić kupa ptoków!

Ptok drugi
Bo tak nom Rynek prziłozdobiom, 
Co Mac Donalda tukej zrobiom 
I  łodtąd nowoczesne ptoki 
Łostawiom ziorno, chlyb, chroboki 
A sztyjc żrać bydom se big macki, 
Frytki i kożde inne smaki.

Ptok trzeci
Jo tego szczimać niy dom rady,
Bo wola kioski, sos, roladyl

/'fra-szol-ka7

_________________________________ >

Do hymnu...

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5 5



 ̂Ogłoszenia drobne
OFERUJEMY PRACĘ LEKKĄ 
Zarobki 100-200 zł tygodniowo. 

Teł. 036-196094.
Je Je Je

OFERUJĘ DUŻE ILOŚCI 
PIASKU I ZIEMI.

44-246 Szczejkowice, uł.Wiejska 86
Je Je Je

Miejski Ośrodek Sportu i Re
kreacji w Rybniku-Kamieniu, ul. 
Hotelowa 12, tel. 22-140 ZATRU
DNI DO PRACY W RESTAU
RACJI “OLIMPIA” kelnerki o 
miłej prezencji. Spotkanie chęt
nych w dniu 10 czerwca 1996 r. o 
godz. 8.00.

Je Je Je

ZATRUDNIĘ PRACOWNIKA 
dysponującego samochodem 
dostawczym lub ciężarowym. 

Tel. 228-99

WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK 

tel. 27-616

BEZPŁATNE 
PORADY PRAWNIKA 

w "Gazecie Rybnickiej"

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

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

dyżuruje prawnik, udzielający 
bezpłatnie porad

Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku 

D z ia ł U s łu g  P o g rz e b o w y c h  

u l. R u d z k a  70 b 
/C m entarz  K om unalny -tel. 28-991/

o fe ru je  n a s tę p u ją c e  u słu g i:
*wynajęcie karawanu 
*całodobowy przewóz zwłok 
*szeroki asortyment trumien 
* kosmetykę, ubranie 

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

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

*możliwość załatwienia orkiestry 
*wynajęcie autobusu 

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

Ceny konkurencyjne

U
Koncert

Pod Wierzba n

Niedziela, 9 czerwca, 
godz. 16.00 

Chór
’’SŁOWICZEK”, 

Zespół Pieśni i Tańca 
’’PRZYGODA”

Tylko dla palących
Skuteczna metoda odwykowa. 

W ciągu 5 dni rzucisz palenie.
Niem ożliwe ? - A jedn ak! 
Jeśli chcesz odzwyczaić się od 

palenia papierosów - nie zwlekaj! 
Zgłoś się pod adres: 

ul. Wodzisławska 19a, Rybnik 
od dnia 17.06. do 21.06., 
godz. 18.00. Wstęp wolny

Zarząd Miasta informuje
Zarząd Miasta Rybnika informuje,

że zgodnie z ustawą z dnia 2 lutego 1996 r. 
o powszechnym spisie rolnym

/Dz. U. Nr 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/.

Zarząd Miasta Rybnika 
Wydział Inwestycji i Budownictwa 

Urzędu Miasta w Rybniku, ul. Chrobrego 2 
OGŁASZA OFERTOWY, PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

opracowanie dokumentacji technicznej na adaptację i remont byłej Przycho
dni w Rybniku - Niedobczycach przy ul. Andersa na “Środowiskowy Dom Samo
pomocy dla osób chorych psychicznie”

Oferty należy złożyć do dnia 18 czerwca 1996 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 19 czerwca 1996 r. o godz. 10.00 

w siedzibie Wydziału Inwestycji i Budownictwa ul. Hallera 10 a 
Zakup specyfikacji i złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem zaproszenia 

na otwarcie ofert przetargowych.
Szczegółowe informacje oraz Specyfikację istotnych warunków zamówienia 

można uzyskać w Wydziale Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miasta Rybni
ka, ul. Hallera 10 a teł. 23011 w.7704 lub 23989 w godz. od 8.00 - 14.00 od 
poniedziałku do piątku.
Koszt specyfikacji -15,00 zl.

Zarząd Miasta Rybnika
Wydział Inwestycji i Budow nictwa Urzędu Miasta

OGŁASZA OFERTOWY, PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:
1/ Budow ę dojazdów, boiska sportowego z wyposażeniem oraz chodników dla SP
13 w Rybniku-Chwałowicach, ul. 1-go Maja.
Przetarg odbędzie się 25 czerwca 1996 r. o godz. 10.00 w sali nr 137 Urzędu 
Miasta Rybnika, ul.Chrobrego 2.
Do udziału w przetargu upoważnia wadium w wys. 5.000,00 zł i opłata za spe
cyfikację w wys. 10,00 zł. wpłacone w kasie Urzędu lub na konto nr 372602- 
2017-139-1 PBK W arszawa I/O Rybnik do 24.06.1996 r. do godz. 14.00.
2/ Modernizację kotłowni węglowej na gazową wraz z modernizacją instala
cji c.o. w budynku SP 9 i Przedszkolu nr 8 w Rybniku, ul.Cmentarna 1. 
Przetarg odbędzie się 27 czerwca 1996 r. o godz. 10.00 w sali nr 137 Urzędu 
Miasta Rybnika, ul.Chrobrego 2.
Do udziału w przetargu upoważnia wadium w wys. 3.000,00 zł i opłata za specyfika
cję w wys. 10,00 zł wpłacone w kasie Urzędu lub na konto nr 372602-2017-139-1 
PBK Warszawa I/O Rybnik do 26.06.1996 r. do godz. 14.00.

Szczegółowe informacje oraz specyfikację istotnych warunków' zamówienia 
można uzyskać w Wydziale Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miasta Rybnika, 
ul.Hallera lOa, tel. 23011 w.7706 lub 23989 w godz. od 8.00 do 14.00 od ponie
działku do piątku.

Zarząd Miasta Rybnika ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 

NA WYKONANIE:
zadanie nr 1 “REMONT KAPITALNY JEZDNI Z  WYKONANIEM WJAZDÓW 

DO POSESJI UL. CZECHA ”

zadanie nr 2 “REMONT KAPITALNY JEZDNI I  CHODNIKA UL. WOLNA ”  

Termin realizacji: 2 miesiące od daty podpisania umowy.
Wadium należy wpłacić w PBK I/O Rybnik nr 372602-2017-3620-3-68 lub w 
kasie Urzędu Miasta do dnia 27 czerwca 1996 r. do godz. 12.00 we wszystkich 
formach przewidzianych ustawą art.41 ust.2.
Wysokość wadium 23.000,00 zł.
Wysokość wadiów częściowych:
- remont kapitalny jezdni z wykonaniem wjazdów do posesji ul. Czecha w wyso
kości 14.000,00 zł
- remont kapitalny jezdni z chodnika ul. Wolna w wysokości 9.000,00 zł

Specyfikację istotnych warunków zamówienia /cena 10 zł/ można odebrać w sie
dzibie zamawiającego, pokój 247 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawnieni do kontaktu z oferentami: mgr inż. W. Lampart, mgr inż. P. Migas. 
Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną:
“OFERTA NA WYKONANIE REMONTU KAPITALNEGO ULIC: CZECHA, 
WOLNA” należy złożyć w siedzibie zamawiającego, pokój 247.
Termin składania ofert upływa dnia 27 czerwca 1996 r. o godz. 14.00.
Otwarcie ofert dnia 28 czerwca 1996 r. o godz. 9,00 w siedzibie zamawiające
go, sala nr 137.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu Ustawy o zamówieniach publicznych.

W razie  potrzeby
TELEFONY ALARMOWE 

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

TELEFONICZNE SŁUŻBY INFORMACYJNE 
INFORMACJA: PKS 22-242, PKP 23-009, WPK 21-820 
INFORMACJA O NUMERACH TELEFONÓW: 913 
NADAWANIE TELEGRAMÓW: 900, 905 
ZAMAWIANIE ROZMÓW MIĘDZYMIASTOWYCH: 900 
BUDZENIE TELEFONICZNE: 900 
ZEGARYNKA: 926
INFORMACJA I REKLAMACJA MIĘDZYMIASTOWA:909 
ZAMAWIANIE ROZMÓW MIĘDZYNARODOWYCH: 901 
POSTÓJ TAXI: 236-60, 286-60 
RADIO TAXI: 27-000
POSTÓJ TAXI BAGAŻOWYCH: ul. Młyńska, tel. 23-561 
Hasło "KRYZYS" - sobotnio-niedzielne, całodobowe dyżury 
psychologów: 26-876 /izba przyjęć szpitala psychiatrycznego, 
ul. Gliwicka 33/
NOCNY DYŻUR APTEK:od 7 do 13 czerwca, Apteka Farmacja, 
ul. Gliwicka, Rybnik, tel. 212-23

'EKSPRESS 
Rybnik, Reja 2

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

4  zdjęcia paszportowe - tylko 6 z ł,-

V. "Dziś fotografujesz -  dziś masz zdjęcia " J

r CENNIK OGŁOSZEŃ W GAZECIE RYBNICKIEJ'

Y ^ i
...U N AS  
S 2 Y U 0  
i TA N IO

O l strona - 5 0 0 zt do cen  doliczam y VAT

cm  2 - 1 zł 
0 1 słow o - 0 ,60  zł 

w artykułach 
sponsorowanych

0 1 /4  strony - 150zł 
0 1 /2  strony - 270zł 
0 3 /4  strony - 350zł

Środowa Giełda Cenowa
M ięso schab w o ło w e

extra
szynka  w p . 
g o to w a n a śląska

Raciborska 11 9,65 11,50 13,80 7,40

Hala Mięsna, 3 Maja 9,20 9,90 14,90

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

Owoce/Warzywa p o m id o ry pomarańcze marchewka z ie m n ia k i

Raciborska 15 4,50 2,90 2,00 0,60

Miejska 2 4,80 4,20 1,50 0,70

TARG 3,50 - 4 ,50 2 ,30  - 2 ,50 1,20-1,50 0,55 - 0 ,60

Spożywcze m a s ło c u k ie r ja jk o m ą k a

Raciborska 15 227g -1 ,8 0 2,25 0,30 1,20

Raciborska 27 227g -1 ,8 0 2,00 0,25 1,30

TARG 227g -1 ,8 0 1 ,8 5 -2 ,0 0 0,23 - 0 ,30 1 ,2 5 -1 ,4 8

W a lu ty 1 0 0
d o la ró w

1 0 0
m a re k

1 0 0  ko ro n  
czesk ich

100 franków 
francuskich

Hotel Polski 267,00/270,00 173,50/176,00 9,55/9,80 51,80/52,80

Delikatesy, ul. Miejska 266,00/269,00 173,50/176,50 9,55/9,80 51,70/53,00

Gallux, Rynek 267,00/270,00 173,50/176,50 9,55/9,80 51,80/52,50

GAZETA RYBMICKA, TEL. 2 8 8 2 5



 ̂ Szachy j

Turniej z okazji 
Dnia Dziecka

W sobotę 1 czerwca w Domu Kul
tury w Boguszowicach odbył się VI 
Turniej Szachowy z okazji Dnia 
Dziecka zorganizowany przez Klub 
Szachowy “Zefir” Boguszowice.

W turnieju uczestniczyło 20 dzieci ze 
szkół podstawowych i przedszkoli. Swoje 
umiejętności potwierdzili niedawni finali
ści Mistrzostw Śląska Juniorów. I tak 
wśród dziewcząt zwyciężyła boguszowian- 
ka Sylwia Rybak - Mistrzyni Śląska do 
lat 12. Najlepiej z chłopców zagrał Mistrz 
Śląska do lat 12 Bartłomiej Heberla.
Ze starszymi kolegami rywalizowały także 

przedszkolaki z boguszowickich przedszko
li prowadzone przez Jerzego Załęckiego. 
Najlepiej zagrał Bartek Kulis /4,5 pkt z 9!/.

Nagrody ufundowały związki zawodo
we przy kop. “Jankowice” oraz Dom Kul
tury w Boguszowicach. W.M.

Sprostowanie
W ostatnim numerze “GR” podali

śmy pomyłkowo, że Indywidualne 
Mistrzostwa Śląska Juniorów w Sza
chach odbyły się w Boguszowicach. 
Zawody te miały miejsce w Gliwi
cach i to tam Sylwia Rybak wywal
czyła złoty medal! Za pomyłkę prze
praszamy. R edakcja

Dopiero 
w przyszłym 

roku
W dniach 1 - 2 czerwca w Rybniku 

miały odbyć się szachowe mistrzostwa 
Europy dzieci do lat 7. Organizatorem 
turnieju miało być Stowarzyszenie Sza
chowe “C A ISSA ” w Rybniku przy 
współudziale Polskiego Związku Sza
chowego. Celem turniejów tej rangi i w 
tej kategorii wiekowej jest nie tylko wy
łonienie najlepszych w Europie zawodni
czek i zawodników do lat 7, ale także 
nawiązanie kontaktu między dziećmi 
różnych narodowości i wprowadzenie 
tradycji organizowania corocznych Mi
strzów Europy dzieci do lat 7.

Jednak na skutek pewnych niedocią
gnięć natury formalnej turniej ten został 
przeniesiony na przyszły rok, ale też 
odbędzie się on w Rybniku. Natomiast 
jeszcze w tym roku we wrześniu zostanie 
rozegrany turniej Państw Europejskich 
pod auspicjami FIDE. Zatem będzie to ten 
sam turniej tylko pod inną nazwą. Takie 
są przepisy Światowej Federacji Szacho
wej i dlatego też Mistrzostwa Europy zo
staną zorganizowane w Rybniku dopiero 
w przyszłym roku. MaT

R ozpoznaj się na zdjęciu

Kronika policyjna
v____________ ______________)

Potrącona przez autobus
W sobotę 1 czerwca o godz. 14.10 autobus 
linii 586 potrącił 17-letnią dziewczynę, 
która stała na wysepce autobusowej tuż przy 
krawężniku. Dziewczyna doznała stłucze
nia głowy i po opatrzeniu ambulatoryjnym 
została zwolniona do domu.

Alkomaty w Dniu Dziecka 
W sobotę 1 czerwca rybnicka policja dzie- 
więciokrotnie używała alkomatu. Trzeźwe 
okazały się tylko trzy osoby, zaś wśród 
pozostałych pięciu nietrzeźwych osób jed
na miała we krwi aż 4,1 promila alkoholu.

Motocyklista aresztowany 
W niedzielę 2 czerwca o godz. 22.00 poli
cja zatrzymała 21-letniego mieszkańca 
Rybnika, który po spożyciu alkoholu kie
rował motocyklemkawasaki. Pojazd ten był 
bez tablic rejestracyjnych, a prowadzący go 
spowodował kolizję drogową na terenie 
Świerklan. Motocyklistę zatrzymano do 
wytrzeźwienia i wyjaśnienia.

Kradzież benzyny
W poniedziałek 27 maja o godz. 15.30 na 
stacji benzynowej “Karolinka” przy ul. 
Żorskiej kierowca opla kadeta zatankował 
około 40 litrów benzyny za 64 złote, po 
czym odjechał nie regulując w kasie należ
ności. O kradzieży powiadomił policję wła
ściciel stacji benzynowej. Policja próbuje 
ustalić kto był złodziejem. Wiadomo z re
lacji świadka, że samochód był na zagra

nicznych numerach rejestracyjnych NM- 
AU 707.

Doniesienia o znęcaniu
W ubiegłym tygodniu rybnicka policja ode
brała dwa doniesienia kobiet, których mę
żowie będąc w stanie nietrzeźwym znęcają 
się nad rodziną. W nazewnictwie policyj
nym czyny te określa się znęcaniem mo
ralnym i fizycznym.

Włamanie do apteki 
W nocy z 28 na 29 maja w Boguszowi
cach przy ul. Patriotów nieznani sprawcy 
włamali się do apteki. Złodzieje wyrwali 
kraty, a następnie wypchnęli okno, krad
nąc ze środka gotówkę w kwocie 2,8 tysią
ca złotych.

Usiłowanie gwałtu?
Nad ranem w środę 29 maja o godz. 5.10 
mężczyzna złapał idącą ulicą Dworek ko
bietę i próbował wciągnąć ją  w okoliczną 
bramę. Kobieta jednak wzywała pomocy, 
co spowodowało że napastnik zbiegł. W 
rezultacie szybko podjętych działań poli
cyjnych, po przeszukaniu okolicznego te
renu sprawcę napadu złapano i osadzono 
w areszcie.

Dzieci biją dzieci
W czwartek 30 maja na ul. Chrobrego 
dwóch nieletnich pobiło 11-letniego chłop
ca, który doznał złamania ręki w dwóch 
miejscach z przemieszczeniami. Wpraw
dzie sprawcy zbiegli, jednak na podstawie 
zeznań świadków ustalono nazwiska na
pastników.

szoł

Żużel Żużel

Udany tydzień rybnickiej młodzieży

Judo____ J
Kej za

olimpijczykiem!
Judoka “Polonii” Rybnik Artur Kej- 

za weźmie udział w olimpijskim tur
nieju w czasie letnich igrzysk olimpij
skich w Atlancie.

Oficjalną nominację otrzyma on 11 
czerwca. Kejza będzie najmłodszym za
wodnikiem w ekipie polskich judoków. 
Powołanie do olimpijskiej kadry stało się 
faktem m.in. dzięki punktom zdobytym 
w siedmiu turniejach eliminacyjnych ka
tegorii A. Nie bez znaczenia był też fakt, 
iż w czasie trzech ostatnich lat w turnie
jach dużej rangi rybniczanin nie przegrał 
pierwszej walki, w przeciwieństwie do 
swego konkurenta Marka Pisuli. Pod 
uwagę wzięto również wyniki badań wy- 
dolnościowych organizmu. Pod koniec 
tygodnia Kejza wróci z regeneracyjnego 
zgrupowania kadry na Sardynii. Później 
czekają go bardzo już pracowite zgru
powania w Zakopanem i Cetniewie. Star
tujący w kategorii wagowej do 86 kg 
Kejza będzie pierwszym judoką repre
zentującym barwy rybnickiego klubu 
biorącym udział w turnieju olimpijskim. 
W 1980 r. w Moskwie wystartował co 
prawda wychowanek ROW-u Rybnik 
Marian Donat, ale wtedy był on już za
wodnikiem “Czarnych” Bytom. M a i

Rienesza z osób. które rozpoznają się na 
zdjęciu zrobionym w ubiegłym tygodniu na 
ulicy Hallera i zgłoszą się w naszej redak
cji, otrzyma publikowaną w gazecie foto
grafię oraz pięć smakowitych kołoczyków! 
Zapraszamy do zabawy!
Sponsorem naszej zabawy jest piekarnia 
Franciszka Studnika z Rybnika przy uli
cy Kościelnej nr 3.
W ubiegłym tygodniu nagroda została ode
brana przez MAŁGORZATĘ UCHER z 
Rybnika.

Nasza redakcja znajduje się w oficynie 
kamienicy Rynek 12 /dojście od ulicy Za
mkowej łub Korfantego/, jest czynna co
dziennie oprócz sobót i niedziel od 9.00 do 
17.00. Zdj.: szoł

Kibice Rybnickiego Klubu Moto
rowego wreszcie mieli powody do ra
dości. Przyczyną tego była postawa 
rybnickiej młodzieży w ostatnio roze
granych zawodach. W czw artek 30 
maja na torze w Rybniku rozegrano 
elim inacyjny turniej M łodzieżowych 
M istrzostw Polski Par Klubowych. W 
zawodach w zięły udział duety “Apa- 
tora” Toruń, “U nii” Leszno, “S tartu” 
G n iezno , “U nii T a rn ó w ” , JA G -u  
Łódź, “CemW ap-u” Opole i RKM-u 
Rybnik. Do finału rozgrywek kw ali
fikowały się trzy najlepsze pary z ryb
nickiego turnieju. Przed zaw odam i 
rybniczanom  niewiele osób przepo
w ia d a ło  su k ces . -R yw alam i b y ły  
w szak aż trzy  pary  z drużyn p ierw - 
s z o l ig o w y c h .  J e d n a k ż e  p a ra  
R K M -u : M a r iu sz  W ęg rzy k  i 
K rzysztof M rowieć oraz re z e r 
w ow y E ugeniusz Sosna sp is a ła  
się znakom icie . R ybn iczan ie  z a ję 
li t r z e c ie  m ie js c e  i w y w a lc z y li 
aw an s  do f in a łu . W ry b n ic k ic h  
zaw odach  para  “A patora” Toruń
- 24 p u n k ty  /T . B a je rsk i 12, W. 
Jaguś - 12/ p rzed  “U nią” Leszno
- 22 pkt. /R . M iko ła jczak  - 11, D. 
Baliński - 9, A. Skórnicki - 2 / i RKM- 
em Rybnik - 20 pkt. M. W ęgrzyk - 
14, K. Mrowieć - 5 , E. Sosna - 1/. O 
awansie rybniczan zadecydował ostat
ni wyścig, w którym para RKM-u po
konała 5: 0 parę “CemW ap-u” Opole. 
Takie wynik pozw olił rybniczanom  
wyprzedzić o 1 punkt zespół “Startu” 
Gniezno.

Zawody w Rybniku obserwowała re
kordowa, jak na ten rodzaj rozgrywek, 
liczba widzów. N a stadion przy ul. 
Gliwickiej przybyło aż 2 tys. kibiców. 
W innych turniejach elim inacyjnych, 
rozgrywanych w tym samym dniu, na 
stadionie w Zielonej Górze obecnych

było tylko 150 kibiców, a w Gdańsku 
popisy młodzieży oglądało tylko 250 
widzów. Ci, którzy odwiedzili rybnic
ki stadion, na pewno nie żałowali.

Finał M łodzieżowych M istrzostw 
Polski Par Klubowych rozegrany zo
stanie 20 czerwca. M iejsca finału je 
szcze nie ustalono. Nie jest wykluczo
ne, iż odbędzie się on w Rybniku. 
Klub czyni starania o przyznanie orga
nizacji finału Rybnikowi, ale ostatecz
ną decyzję podejm ie w najbliższych 
dniach Główna Komisja Sportu Żuż
lowego.

N atom iast w niedzielę, 2 czerwca, 
zespół Rybnickiego Klubu Motorowe
go podejm ow ał w m eczu ligow ym  
“Kolejarza” Rawicz.
Rybniczanie wygrali 51 : 39. W skła
dzie rybnickiej drużyny z numerem 10 
wystąpił Mariusz Węgrzyk, który za
stąpił słabo ostatnio jeżdżącego Da
riusza Fliegerta. W ęgrzyk spisał się 
znakomicie i zdobył 11 punktów. Za
wodnik ten w kilku ostatnich meczach 
miał kłopoty z motocyklem, ale w nie
dzielę dysponował dobrze przygoto
wanym sprzętem.

W zespole RKM-u ligowy debiut za
liczył Bogusław Ficner, który 15 maja 
zdał egzamin na licencję żużlową. W 
sw oim  jednym  sta rc ie  nie zdobył 
wprawdzie punktu, ale zdaniem trene
ra Jerzego Gryta Ficner znakomicie 
jeździ na treningach i wkrótce powi
nien zacząć zdobywać ligowe punkty.

W meczu z “K olejarzem ” Rawicz 
punkty dla RKM -u zdobyli:
A. Skupień - 5 /2, 2, d, 1/ M. W ę
grzyk 11 / l ,  3, 3, 3, 1/ K. F liegert - 9 
12, 2, 1, 2, 2/, M. Korbel - 9 13, 3, 0, 
2, 1/, W. W oronkow - 12 /3, 2, 3, 2, 
2/ K. M rowieć- 3 /1 , 1, 1/, B. Ficner 
- 0 /0/, E. Sosna 2 /2, 0/.

P.S.

Dzień ekoloqiii i sportu uJ II LO
Tradycją II LO im. H. Sawickiej są 

coroczne uroczyste obchody Dnia 
Ekologii, które w tym roku połączone 
zostały z Dniem Sportu.
W sobotę, 1 czerwca w naszym liceum 

uroczyście zakończono i podsumowano 
serię konkursów ekologicznych trwają
cych już od 22 kwietnia, tj. od Świato
wego Dnia Ziemi. Każdy, kto znalazł się 
tego dnia w naszej 
szkole m ógł oddać 
glos na najlepszy pla
kat czy najmilsząjego 
zdaniem  m askotkę.
Laureatkąw pierwszej 
konkurencji została 
Ania Bartoniek z kl.
Ib, a drugiej Kasia 
Gomolewska z kl. Ia.
Klasa lid  pod opieką 
A. Ciesielskiej przy
gotow ała p rzedsta 
wienie na temat degra- 
dacji środow iska.
Tego dnia przeprowa
dzono również finał 
konkursu wiedzy eko
logicznej, którego lau
reatem i zarazem Eko- 
logiem Roku został 
Tomasz Kowalikz kl.
Ile. Wiele emocji wzbudził również kon
kurs “M atem atyka dla Ekologii”, w 
którym najwięcej punktów zdobyli: Ł. 
Bortlik z kl. Ie, A. Świątnicka z kl. Ia, P. 
Gogolok z kl. Ile i J. Konsek z kl. Illb.

Dla miłośników kwiatów przygotowa
no ich wystawę połączoną ze sprzedażą.

Można było również kupić zdrową żyw
ność, preparaty ziołowe, książki o tema
tyce przyrodniczej, kosmetyki bazujące 
na składnikach naturalnych i ekologicz
ne środki czystości. Każdy zainteresowa
ny mógł skorzystać z porad zielarza.

Równocześnie odbywały się konkuren
cje sportowe. Zawody obejmowały róż
ne dyscypliny od lekkoatletyki począw

szy poprzez siatkówkę i koszykówkę, a 
kończąc na piłce nożnej. W poszczegól
nych kategoriach triumfowali: bieg na 60 
m - Ł. Bazeński kl. Ie i A. Krotofil kl. 
Ule, bieg na 400 m - E. Piechura kl. Ie, 
bieg na 800 m - T. Zieliński kl. IVb; 
sztafeta dziewczyn: Piechura, Bober,

Kempny, Falbikowska - kl. Ie i Ile; skok 
w dal - Ł. Salomon kl. Ila i E. Walus 
kl. Ile; rzut piłką lekarską - S. Ciemała 
kl. Ule i K. Korbel kl. Ile.

Równocześnie rozgrywano duo volley 
/dwójki siatkarskie/ oraz trio basket. 
Zwycięzcami zostali T. Szostak i S. 
Ćmok z kl. IVb /duo volley/ oraz A. Al
bin, Ł. Oczkowicz i A. Jobel z kl. IIIc 

/trio basket/.
Mecze piłki nożnej 

rozgrywane były do 
p ierw szej bram ki 
lub, w przypadku re
m isu, decydow ały 
rzuty karne. Emocji 
więc nie brakowało. 
Niespodziewanie tur
niej wygrała kl. Ile. 

Zwycięzcy otrzyma
li drobne nagrody w 
postaci sprzętu sporto
wego, które ufundo
wał Wydział Ochro
ny Środowiska przy 
Urzędzie Miasta w 
Rybniku i Komitet 
Rodzicielski.

Całą imprezę wzo
rowo i sprawnie zor
ganizowały nauczy

cielki biologii: A. Ciesielska, M. Min- 
kus i H. Liczba oraz wychowania fizycz
nego G. Szulik i K. Kopernik.

Uczniowie zgodnie twierdzą, że dzień 
ten dostarczył im wiele dobrej zabawy.

Z redagowali uczniowie, 
kl. U d II LO w R ybniku

W czasie imprezy można było się zaopatrzyć w książki o tematyce
przyrodniczej i ekologicznej. Zdj.: sol

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5 tS-2 7



Zdjęcie 
z albumu czytelników
Zapraszamy naszych Czytelników do wspólnego oglądania zdjęć. 

Wystarczy przyjść do redakcji z ciekawym zdjęciem, które po opubli
kowaniu zwrócimy.
/Można też wrzucić je do naszych "żółtych skrzynek"/. Raz w mie
siącu autora najsympatyczniejszego lub najbardziej "odjazdowe
go" zdjęcia firma "EKSPRES FUJI", Rybnik, ul. Reja 2, nagrodzi 
bezpłatnym wywołaniem i wykonaniem odbitek z rolki filmu.

Śni mi się wielka woda... Zdj.: W. Swierczyna

W naszym konkursie zwyciężyło zdjęcie 
Krzysztofa Cinkowskiego z nr20/278 z 17 maja, 

pt. "W kupie raźniej...".
Nagroda do odebrania w redakcji.

Sp. z o.o.

Wśród autorów 
prawidłowych 

rozwiązań 
krzyżówki z tego 

numeru 
rozlosujemy 

bon towarowy 
wartości 25 zł 

ufundowany przez 
Klub

Międzynarodowej
Prasy

i Książki EMPiK

Klub Międzynarodowej Prasy 
i Książki

Rybnik, ul. Sobieskiego 18

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

Poziomo: A l - Teatr muzyczny A7 - Grupa oaz w Algierii, na Saharze C3 - 
Państwo w Ameryce Pld. E l - Popularny sport w Ameryce E7 - Dekoracja 
malowana naśladująca naturalne słoje drewna G1 - Związek wyrazowy nie 
dający się dosłownie przetłumaczyć G7 - Wojskowe nakrycie głowy w kształ
cie ściętego stożka 13 - Rzeka w Rumunii, 1. dopływ Dunaju KI - Stopień 
oficerski w wojskach kozackich carskiej Rosji K7 - Niewielki pas zaoranego 
pola
Pionowo: 1A - Jednostka tworzona w celu przeprowadzenia glosowania IG - 
Figurki kultowe o realist. lub uproszczonych kształtach 3C - Jej stolicą jest 
Kijów 5A - Port naftowy w Wenezueli, jedna z największych w świecie rafine
rii ropy naftowej 5G - Umowna jednostka wymiarowa 7A - Autor “Kwiatów 
Polskich” 7G - W temp. niskich krzepnie, w wysokich wrze 9C - Ryba słodko
wodna “spokrewniona” z okoniem 11A - Wysoki glos męski 11G - Pokrywa 
większą część kuli ziemskiej
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie po ułożeniu liter wg. 
szyfru: J7, E9, D5, K2; A2, E3, E9, 111, G5, D7, C9, A10; C7, E5, A2, D li, A9, 
G l, E2, G 2,19, H 7,13, K il, E10; 18, K5, KIO, C7, U; A2, H5, K7, A l, K2, AU, 
E8, C9, E10
Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki nr 20 z hasłem “Każda pokusa wypływa z 
pychy” otrzymuje Aleksandra Ficek, ul. Mażewskiego 21, 44-200 Rybnik.
Nagroda do odebrania w redakcji przez miesiąc od daty ogłoszenia nazwiska zwycięzcy.

Pod znakami zodiaku
BARAN  - 21.03. - 20.04. - Wiesz więcej niż inni, na razie jednak nie będzie 
Ci dane z tej wiedzy skorzystać. Musisz zdobyć się na cierpliwość i wkroczyć 
w odpowiednim momencie. Wtedy przyjdzie szczęście, a nawet pieniądze.
BYK - 21.04. - 20.05. - Wiele dotychczasowych dążeń zobaczysz w zupełnie innym 
świetle i dojdziesz do wniosku, że nie warto było rozdzierać szat. Tamta histerycz- 
na reakcja zastanie Ci wybaczona, pozostanie jednak ważnym doświadczeniem 
życiowym.
BLIŹNIĘTA  - 21.06. - 20.06. - Nawet nie będziesz miał czasu by rozpamiętywać 
szanse, które przeszły Ci koło nosa! Pojawia^ się nowe i o wiele atrakcyjniejsze, a 
uczuciowe problemy zostaną^ rozwiązane ku Twojej wielkiej satysfakcji.
RAK 21.06. - 20.07. - Uda Ci się uniknąć konfrontacji z ludźmi, za którymi nie 
przepadasz, omum Cię więc jałowe konwersacje zazwyczaj prowadzące do kłótni. 
Załatwisz za to sprawę, która bardzo leży Ci na sercu, a którą dotąd, z niepewno
ści o wynik, odkładałeś z dnia na dzień.
LEW  - 21.07. - 23.08. - Jeżeli nie podejmiesz mocnego postanowienia o ograni
czeniu wydatków, możesz obudzić się z pustym portfelem i kontem. W uczuciowej, 
bardzo absorbującej Cię sprawie nie będzie ważny sukces za wszelka^ cenę, ale to 
jak  się zachowasz.
PANNA - 24.08. - 22.09. - Zbyt szerokie grono ludzi wtajemniczone w sprawę nie 
służy dobrze je j rozwojowi. Będziesz musiał dość starannie dobrać współpracow
ników, ograniczając niektórym kompetencje. Nie spodziewaj się też, że wszyscy od 
razu zrozumieją o co Ci chodzi.
W A GA - 23.09. - 23.10. - Mimo euforycznego nastroju zachowasz refleks w pracy. 
Dopóki będziesz oddzielać życie prywatne od zawodowego, możesz nie bać się 
wpadki ani w jednej, ani w drugiej sferze.
SKORPION - 24.10. - 22.11. - Warto uporządkować nieco dom i życie w ogóle, 
bo, być może, ktoś zechce zostać na dłużej. Będzie to dosyć energiczny zwrot ku 
przyszłości, powodzenie zaś może zapewnić Twoja umiejętność dostosowywania 
się do nowych warunków.
STRZELEC  - 23.11. - 21.12. - Na horyzoncie wielce intratna propozycja. Będzie 
ona tym realniejsza, im mniej będziesz o niej dookoła mówił. Czas przygotowań 
upłynie Ci w miłym towarzystwie, a przyjaźń może przemienić się w trwałe uczu
cie.
KOZIOROŻEC - 22.12. - 20.01. - Trzeba się będzie przyznać do błędu popełnio
nego dosyć dawno i nieco zapomnianego. Ale wyjaśni to sytuację, Twoja postawa 
wzbudzi szacunek ludzi do niedawna nie bardzo Ci życzliwych.
WODNIK - 21.01. - 19.02. - Poczujesz, że wokół Ciebie panuje bezwład i nic nie 
zmienia się na lepsze. Ponieważ nie będziesz w stanie zmienić ludzi, którzy sâ  
dookoła, zmień siebie lub... miejsce pracy.
R YBY - 20.02. - 20.03. - Przeżyjesz spore rozczarowanie, ale lepiej wcześniej niż 
za późno, kiedy nie byłoby już czasu na odwrót. Swoją klęskę zmienisz w zwycię
stwo, i to dość spektakularne. Przekonasz się, ile przyjaciół maja  ̂zwycięzcy.

K ieszenie
7 .

Fatałachy z naszej szafy
v__________________ J

Niby drobiazg, a robi styl. Nakładane kieszonki 
i kieszenie, a choćby tylko klapki je imitujące - 
tego lata jest ich pełno. Nawiązują trochę do stylu 
safari - znów bardzo modne są bluzy safari - ale 
też do mundurów, a więc mamy styl “na komba
tanta”. Im kieszeni jest więcej, tym lepiej - nie
które rzeczy mająnp. po 3 pary kieszeni i wyglą
da to trochę jak bluzy dla monterów, żeby mieli 
gdzie trzymać narzędzia. Po co najmniej 4 kie
szenie mają marynarki, bluzki, sukienki, ale i spó
dnice. Na przezroczystych bluzkach kieszenie na 
biuście spełniają rolę szczegółu maskującego, a 
więc sąbardzo pożyteczne. Nakładajmy jest więc, 
bo to szczegół stanowi o stylu.

W różka

Rozpoczynamy druk nowej łamigłów
ki. Dziś pierwsze dwa z ośmiu fragmen
tów. 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 lipca, 
rozlosujemy dwie nagrody pieniężne wartości 20 zl każda.
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E ncyk lopedia  popu
larna PWN - W arsza
wa 1996, W ydawnic
two N aukowe PWN 

XXVI wydanie tej for
my encyklopedii zosta
ło uzupełnione i zmienione zgodnie z nowym 
zasobem wiedzy jakim dysponują historycy i 
naukowcy. Hasłom towarzyszy 2200 ilustra
cji i ponad 1000 portretów, w tym osób i 
miejsc do czasu zniesienia cenzury pomija
nych w podobnych publikacjach.

K odeks pracy z ko
mentarzem - W arsza
wa 1996, W ydawnic
two L ibrata 

Pierwsze, całościowe i 
wyczerpujące opraco
wanie ukazujące się po 
dokonaniu reformy pra
wa pracy. W szystkie 
przepisy zawarte w ko
deksie obowiązują o d 

1.111.96 r. lub zostaną wprowadzone z z dniem 
ł.l.97r. Komentarz dotyczy całości unormo
wań praw nych  zaw artych  w kodeksie , 
uwzględnia też orzecznictwa sądowe z róż
nych okresów. Komentarz opracowany został 
przez dwóch sędziów Sądu Najwyższego - 
Józefa Iwulskicgo i Waleriana Sanetrę.

KODEKS
PRACY
KOMENTARZ

•jo**r lyjuhki
'Walerian &an*tr«

■  . I d ♦ >.<irtjr,trvin

G eorce O rwell - Ani- 
mal Farm - Londyn 
1989, W ydawnictwo 
P enguin

Jest to historia rewolu
cji, która źle się potoczy
ła. Prosta i tragiczna 
opowieść mówiąca o 
tym co się dzieje, gdy 
zw ierzęta w ypędzają 
pana Jonesa i same 
próbują prowadzić far
mę, stała się znanym na całym święcie przykła
dem angielskiej prozy. Opowieść wydana w ory
ginale również na kasetach magnetofonowych.

M etallica - “Load” 
Pewnymi hitami na li

stach przebojów będą 
“Hero o f the day” i pełny 
ekspresj i utwór ‘ ‘Bleeding 
mc” oraz akustyczna 
ballada “Mama Said” . 
Zespól mimo kilkulet

niej ciszy prezentuje się zupełnie świeżo. Co 
prawda słychać momentami nawiązania do 
poprzedniej płyty, jednak niektóre utwory po
kazują że Mctallicę wciąż stać na ekspery
menty z nowym brzmieniem. Uwaga! “Load” 
należy słuchać od ostatniej 10-minutowcj 
kompozycji “The outlaw tom”.

Royal O pera “Italian 
O pera C horuses”

Bardzo ładnie wyda
na, długa /70 : 53/ płyta 
z chórami z oper pięciu 
kompozytorów: Vcrdic- 
go, Pucciniego, Doni- 
zettiego, Mascagnicgo,
Rossiniego. Nagrań dokonały Orchestra c 
Coro dcl Tcatro dcli ‘Opera di Roma, Orche
stra & Chorus o f the Royal Opera House Co- 
vent Garden, New Philharmonia Orchestra.

Popcorn H its ‘96 
Bywalcy dyskotek 

m ogą stw orzyć sobie 
chociaż część klimatu 
so b o tn ie j zabaw y w 
domu. Chociaż dopiero 
czerwice, ukazały się 

już przeboje roku 1996 polecane przez Pop
corn. Dodatkową premię stanowi wydłużo
ny  program płyty o dwa nagrania.

¡.GAZETA. 
RYBNICKA

QODNHK S A M O R Z Ą D O W Y

GAZETA RYBNICKA. Tygodnik samorządowy. Tytuł nawiązuje do pisma "Sztandar Polski 
i Gazeta Rybnicka" wydawanego w okresie międzywojennym przez Michała F. Kwiatkowskiego a redagowanego 
w latach 1927-1939 przez Ignacego Knapczyka. WYDAWCA: "Mała Scena Rybnicka" na zlecenie Rady Miasta. 
Redaktor Naczelny: Wiesława Różańska. Redaguje zespół. Druk: Drukarnia “OLDPRINT”, Żory.
Zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów i zmiany tytułów. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

NASZ ADRES: 44-200 R ybnik\ 
Rynek 12a (oficyna) 
Skrytka pocztowa 96 

tel./fax 28-825
Biuro czynne 9.00 - 17.00y

8 g & GAZETA RYBNICKA, TEŁ. 2 8 8 2 5


