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Poświęcenie sztandaru Cechu Rzemiosł Różnych

MIESIĘCZNY 2A DARMO!
Wydrukowany obok kupon może być szan

są na darmowy bilet miesięczny komunika
cji miejskiej na terenie Rybnika. Wystarczy 
go wyciąć i razem z kuponami zamieszczony
mi w poprzednim i w kolejnych 2 numerach 
nakleić na kartkę pocztową i wysłać na adres 
naszej redakcji lub wrzucić do “żółtych skrzy
nek” w terminie do 10 lipca.

Kartki wezmą udział w losowaniu, a na
grodą będzie DARMOWY BILET MIE
SIĘCZNY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ 
NA TERENIE RYBNIKA NA SIERPIEŃ 
1996 R.

imię i nazwisko

Remont ul. Za Torem
Z powodu remontu ulicy Za Torem 

do 30 czerwca br. wystąpią w tym 
rejonie utrudnienia w ruchu drogo
wym, za co Urząd Miasta użytkowni
ków dróg przeprasza.

I Bilet miesięczny na lipiec j 
ma ju ż  właściciela| Darmowy bilet komunikacji miejskiej | 

-iia terenie Rybnika na Upiec otrzymuje: _ 
* MARIA JEZUSEK, ul. Graniczna 1, ■ 
|  44-217 Rybnik. || Aby odebrać nagrodę należy zgłosić się | 
mz numerem "GR” 24/282 z 14 czerwca i ■ 
■dowodem tożsamości w kasie budynku 1 I Urzędu Miasta, przy ul. Hallera lOa. I

Znak jedności
W ub. niedzielę w bazylice pod wezw. św. Antoniego odby

ło się uroczyste poświęcenie sztandaru Cechu Rzemiosł Róż
nych w Rybniku.

Mszę świętą koncelebrowali: wysłannik 
Metropolity Katowickiego ks. arcybisku
pa Damiana Zimonia, duszpasterz środo
wiska rzemieślniczego ks. Henryk Ku- 
czob, misjonarz z Brazylii ks. Jan Kohut 
oraz ks. prałat Alojzy Klon. W nabożeń
stwie wzięły udział władze samorządowe 
miasta z prezydentem Józefem Mako
szem,przedstawiciele Izby Rzemieślniczej 
z Katowic - prezes dr Jan Klimek i dy
rektor Jan Pytel, starszyzna cechowa ze 
Starszym Cechu Krystianem Cyprysem, 
podstarszym Helmutem Pfeiferem, dy
rektorem biura cechu Edwardem Szwe
da i sekretarzem zarządu Zygmuntem 
Moroniem, a także władze gmin, na 
których terenie działa rybnicki cech oraz 
rzemieślnicy z rodzinami.

Nowy sztandar Cechu Rzemiosł Róż
nych Złotą Odznaką im. Jana Kiliń
skiego dekoruje prezes Izby Rzemieśl
niczej dr Jan Klimek. Obok - Starszt 
Cechu Krystian Cyprys.

Zdj.: sol

Zmotoryzowani strażnicy
Od tygodnia dwóch funk

cjonariuszy Straży Miejskiej 
patroluje swój teren na no
wych motocyklach marki Ya
maha.

Od początku lipca dwóch na
stępnych strażników  będzie 
m iało do swojej dyspozycji 
identyczne pojazdy.

Motocykle zakupione zostały 
miesiąc temu, ale trzeba je było 
dodatkowo wyposażyć dla po
trzeb Straży Miejskiej, a funk
cjonariusze, którym  zostały  
przydzielone musieli zdobyć 
odpowiednie uprawnienia do 
ich prowadzenia.

Patrolowanie ulic z pomocą 
motocykli zwiększy znacznie 
mobilność i efektywność pracy 
Straży Miejskiej.

/a/

Wręczenie nagrody 
Gazecie Rybnickiej

Jak już informowaliśmy, “Gazeta Rybnic
ka” została wyróżniona w konkursie orga
nizowanym przez Stowarzyszenie Prasy 
Lokalnej “Wasz udział w nowoczesności”.

Dyplomy i nagrody wręczono laureatom, 
w tym przedstawicielowi naszej redakcji w 
czasie posiedzenia Sejmiku Samorządowe
go w sali Sejmu Śląskiego w Katowicach.

Oprócz dyplomu od organizatorów wrę
czonego przez Krystynę Sorbian - Góral, 
otrzymaliśmy list gratulacyjny przewodni
czącego Sejmiku Samorządowego Woje
wództwa Katowickiego Janusza Frącko
wiaka oraz piękne, trzytomowe wydanie 
słownika Języka Polskiego.

rzyło siebie i swoje 
warsztaty pracy opiece 
Matki Boskiej Często
chowskiej. Wyrazem 
tego jest również nowo 
poświęcony sztandar, 
na którego awersie na 
błękitnym tle widnieje 
w izerunek  C zarnej 
Madonny, zaś na re
wersie - wokół współ
czesnego godła rze
mieślniczego - godła 
cechów branżowych, a 
także herb Rybnika. W 
skład pocztu, który 
podał sztandar do aktu 
poświęcenia weszli za
służeni rzemieślnicy: 

c.d. na stronie 2.

Uczestnicy uroczystości przybyli do 
świątyni prowadzeni przez orkiestrę i 
poczty sztandarowe kilkunastu cechów 
branżowych oraz starszyznę cechową, 
która wystąpiła w swych tradycyjnych 
strojach. Zwracał uwagę biały płaszcz 
rycerza Czarnej Madonny z krzyżem mal
tańskim z wizerunkiem MB Częstochow

skiej w centrum, który 
miał na sobie Starszy 
Cechu. I nie jest to 
symbolika przypadko
wa, gdyż środowisko 
rzemieślnicze zawie-

V  Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych

____ Złota Lira ‘9 6 ____
Piątek 14 czerwca

Estrada przed Teatrem 
godz. 12.00 - przesłuchania konkursowe
godz. 14.30 - koncerty w punktach miasta, przemarsz gwiaździsty na Rynek

Rynek
godz. 15.00 - inauguracja festiwalu, prezentacja orkiestr, 

musztra paradna
Estrada przed Teatrem

godz. 16.50 do 20.15 - przesłuchania konkursowe
Sobota 15 czerw ca

Ryfama
godz. 14.30 - w ramach “Trojoka Śląskiego” zjazd śpiewaków PZChiO

Okręgu Rybnickiego, przemarsz do Teatru Ziemi Rybnickiej, 
odśpiewanie pieśni wspólnych przez połączone chóry.

Scena Teatru
godz. 16.00 do 18.00 - przesłuchania konkursowe chórów w PZChiO 

Estrada przed Teatrem
godz. 16.00 do 19.30 - Koncert Plenerowy Orkiestr PZChiO

Okręgu Rybnickiego z okazji 100-lecia KWK “Rymer”
N iedziela 16 czerw ca

Estrada przed Teatrem
godz. 17.00 - koncert miejskiej orkiestry dętej “Rybnik” 
godz. 18.15 - musztra paradna - Laureat “Złotej Liry ’96"

Scena Teatru
godz. 19.00 - koncert galowy

Bazylika św. Antoniego
sobota, 15 czerwca 15.00 - 18.00

festyn na zielonym placu przed domem parafialnym 
niedziela, 16 czerwca, godz. 10.30

uroczysta suma odpustowa

czm rn rza ujęci! * Przepustki w dorosłość rozdane

Nr indeksu
359-823

* W ABC - "Nowy kościół" a germanizacja

GAZETA 
RYBNICKA

T Y G O D N IK  SA M O R Z Ą D O W Y

Dni Dorsten 
w Rybniku

Wizyty mieszkańców z zaprzyjaźnionego z naszym mia
stem niemieckiego Dorsten weszły już na stałe do letnie
go kalendarza wydarzeń w Rybniku.

W tym roku oficjalnej delegacji prze
wodziła wiceburmistrz Dorsten Teme- 
lia Brauckmann, a wraz z nią przybyli 
członkowie Rady Miejskiej reprezentu
jący różne ugrupowania polityczne: An- 
tonette Hagelstange /CD U/, Erich 
Seeger /SPD/ i Herman Kuhl /LW .

Część grupy reprezentowała Koło 
Przyjaciół Rybnika z jego przewodni-

czącym Hansem Joachimem Thele- 
nem. Gościliśmy także członków zespo
łów muzycznych, w większości ludzi 
bardzo młodych.

I choć wizyta trwała bardzo krótka, go
ście zdążyli “wyskoczyć” do Krakowa, 
zwiedzili Rybnik, w tym Muzeum, a tak
że odwiedzili przedstawicieli mniejszości 

c.d. na stronie 2.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Zarząd Miasta informuje
_________________________________ S________________________________ J

Projekt planu do w glądu
Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospoda

rowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 89 poz. 415/ zawiadamia się, że
projekt zmiany w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta Rybnika 
zatwierdzonym uchwałą Nr 276/XXXV/93 Rady Miasta Rybnika z dnia 
5.05.1993 r. będzie

wyłożony do publicznego wglądu
w dniach od 24 czerwca do 22 lipca 1996 roku włącznie, w Wydziale 

Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Rybniku przy ul. Miejskiej 7, 
pok. nr 118 w godz. od 9.00 do 13.00.

Zgodnie z art. 23 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
zmiany planu może wnieść protest.

Zgodnie z art. 24 ustawy, każdy którego interes prawny lub uprawnienia zostały 
naruszone przez ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść zarzut.

Zainteresowani mogą zgłaszać protesty i zarzuty na piśmie do Zarządu Miasta z 
podaniem oznaczenia nieruchomości w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upły
wie okresu wyłożenia.

Zarząd M iasta R ybnika ogłasza  
ponowny konkurs na stanowisko dyrektora 

I Liceum Ogólnokształcącego
r

im. Powstańców Śląskich w Rybniku
W konkursie mogą wziąć udział osoby spełniające wymogi 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 placówek 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 Mia

sta, przy ul. Chrobrego 2.

Uwaga, konkurs!

O 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, zakładowych, ZGM * pracownicy handlu, 
właściciele placówek handlowych 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 
i 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 zawar
tych w regulaminie. Pisemne zgłoszenia do konkursu przyjmuje Wydział Ochro
ny 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 Wydziale Ochrony Środowiska UM 
oraz w naszej redakcji.

Rada Dzielnicy Meksyk w Rybniku składa serdeczne podziękowanie 
wszystkim sponsorom, dzięki którym po raz pierwszy w naszej dziel
nicy odbył się festyn dla dzieci.

Dzięki Wam wszystkie dzieci otrzy
mały słodycze, a wiele z nich cenne 
nagrody rzeczowe. Dziękujemy również 
osobom, które bezinteresownie pomo
gły nam w organizacji i sprawnym prze
biegu festynu.
Darczyńcami byli: Hurtownie DARK, 
materiałów budowlanych KOLBUD, 
elektryczna KONTAKT, spożywcza 
“W ojciech”, książek i podręczników

“Bajka”, piwa ALFA; Zakład Malarski 
Pfeiferowie, Cukiernie państwa Hara
zim, Węgrzyk - Zgadzaj; Sklepy: Gil- 
ner, AŚKA i REX; Restauracje “Haj
da” i “Kamyczek”; Firma Przewozowa 
KOLTRANS; Zakład Konstrukcji i 
Wdrożeń ELKON; Telewizja Kablowa 
Rybnik; PKP - Oddział Drogowy Ryb
nik; kopalnia “Chwałowice”, Warsztat 
Wulkanizacyjny SOWADA.

Koło Absolwentów Liceum Pedagogicznego
w Rybniku /rocznik 1958/

zaprasza absolwentów, harcerzy, przyjaciół, znajomych 
na m szę św. w intencji 

zm. Marii Pluta
z okazji Jej 82. rocznicy urodzin.

Nabożeństwo zostanie odprawione w dolnym kościele oo. werbistów 
w Rybniku, ul. Kościuszki, dnia 20 czerwca 1996 r. o godz. 17.00.

Od 13 do 25 czerwca

Trwa powszechny spis rolny
Do 25 czerwca potrw a rozpoczę

ty wczoraj powszechny spis rol
ny. Jego celem jest uzyskanie ak
tualnego obrazu rolnictwa po
przez ustalenie danych dotyczą
cych istotnych cech rolnictwa, by 
ewentualnie zweryfikować decy
zje bieżące, a przede wszystkim 
przygotować długookresowe pla
ny i rozwiązanie oparte na wła
ściwych podstawach.

Gmina Rybnik posiada ogółem 4600 
ha gruntów uprawnych, głównie klasy 
IVb, V i VI, w tym wiele ziemi jest nie
zagospodarowanej i leży odłogiem. 
Tzw. działy specjalne czyli szklarnie, 
sady, kurniki i pieczarkarnie prowadzi 
65 osób. Ogółem, w czasie trwania spi
su 53 rachmistrzów spisowych, rekru
tujących się przede wszystkim spośród

uczniów szkół średnich oraz osób zare
jestrowanych w Rejonowym Urzędzie 
Pracy, trafi do ponad 12 tysięcy gospo
darstw w gminie Rybnik. Od 7 do 11 
czerwca w tzw. obchodzie przedspiso- 
wym rachmistrze odwiedzili gospodar
stwa objęte spisem po raz pierwszy, aby 
poinformować o spisie i umówić się na 
określoną datę. Wszystkie informacje 
jakie rachmistrze otrzymają od go
spodarzy będą wykorzystane wyłącz
nie do celów statystycznych, a nie fi
skalnych.

Spis może być pomocny przy utwo
rzeniu rejestru gospodarstw, który z 
kolei służyć ma dobrem u doborowi 
próby reprezentacyjnej do badań w la
tach przyszłych, bowiem następny po
wszechny spis rolny planuje się dopie
ro w przyszłym wieku. Oczekuje się, że 
tegoroczny spis rolny przyniesie infor

macje o faktycznej powierzchni zasie
wów, ujawni - po likwidacji PGR-ów i 
zmniejszeniu się liczby spółdzielni pro
dukcyjnych - liczbę budynków, maszyn 
itp., a także ukaże problem bezrobocia, 
potwierdzi tendencje zmniejszenia się 
liczby gospodarstw i możliwości prze
budowy modelu rolnictwa w kierunku 
gospodarstw rodzinnych oraz dostarczy 
wielu innych cennych informacji.

By czynności rachmistrza zajęły rol
nikowi jak najmniej czasu, dobrze by 
było żeby miał on przygotowane wszy
stkie dane dotyczące swojego gospodar
stwa, szczególnie powierzchnię zasie
wów, powierzchnię budynków gospo
darskich, infonnacje o wydatkach i pro
dukcji, a także inne dane: cechy adre
sowe, daty urodzenia, nr REGON wła
ścicieli gruntów, od których użytkow
nik je dzierżawi.

Organizatorzy spisu apelują, by nic 
traktować rachmistrzów spisowych jak 
zło konieczne i nie obawiać się ich py
tań, aby spis przebiegał w atmosferze 
pełnego zrozumienia i powagi. /r/

Igrzyska szkół podstawowychDni Dorsten 
w Rybniku

c.d. ze strony 1.

niemieckiej w ich siedzibie oraz naszą 
redakcję.

W sobotę w godzinach popołudniowych 
odbył się festyn, na którym wystąpili przy
byli z Dorsten akordeoniści, zespół grający 
na instrumentach perkusyjnych oraz znany 
w Niemczech big band. Towarzyszyły im 
kapela Nasi z Kłokocina i zespół regionalny 
Karolinki z Jankowie. W tym samym czasie 
w niedobczyckim parku zagrał niemiecki 
zespół Cyklon.

Na Rynku można się było zaopatrzyć w 
żółtą koszulkę z okolicznościowym nadru- 
kicm oraz otrzymać plakietkę i folder pro
mujący Dorsten. Szczególną jednak furorę 
zrobiły panie z tego miasta, które specjalny
mi farbami malowały buzie dzieci. Biegały 
więc po Rynku klauny, słoneczka, lwiątka i 
wiele innych sympatycznych stworzeń.

Po spotkaniu na Rynku dla gości została 
przygotowana bies iada na dziedzińcu, a wła
ściwie parkingu Urzędu Miasta, który po raz 
pierwszy, ale sądząc po efektach, pewnie nie 
ostatni, wykorzystano do podobnych celów.

Na zakończenie wizyty wymieniono oko
licznościowe upominki, a goście podzięko
wali za serdeczne przyjęcie. Wizyta ta była 
kolejnym krokiem w wypełnianiu życiem 
podpisanego przed dwoma laty doku
mentu o partnerstwie obu miast.

/r/

Serdeczne wyrazy wdzięczności 
i podziękowania za pomoc i owoc
ne współdziałanie przy zorganizo
waniu tegorocznego festynu w 
Szkole Podstawowej nr 2:
- Browarowi Białystok “Dojlidy”,
- Hurtowni “Szkolak” pp. Polok,
- Piekarni pp. Pierchała,
- Hurtowni Porcelany pp. Drewnioków,
- Cukierni pp. Pawlasów,
- Dyrektorowi KWK “Chwałowice”,
- Orkiestrze KWK "Chwałowice"

- Ruch "Rymer",
- Sklepowi Ryszka,
- Restauracja “Metro” p. Fryta,
- Zakładom Mięsnym “Despol” 

w Raciborzu,
- Hurtowni “Laser” p. Lasoty,
- Cukierni p. Czempiel,
- Piekarni p. Kowalik,
- Zespołowi “Przygoda”,
- Straży Miejskiej,
- wszystkim rodzicom, nauczycielom, 
pracownikom szkolnej kuchni i przyja
ciołom szkoły, którzy pracowali dla 
dobra naszych dzieci

Składa D yrekcja i R ada R odziców 
^Szkoły Podstawow ej nr 2 w R ybniku^

W piątek 14 czerwca br. na 
obiektach MOSiR-u w Rybniku 
/kąpielisko “ Ruda” i stadion lek
koatletyczny/ przy ulicy Gliwickiej 
odbędą się II Igrzyska Sportowe 
Szkół Podstawowych.

Igrzyska zostaną rozegrane w na
stępujących konkurencjach: siatków-

Od popołudnia do zmroku w 
niedzielę w Miejskim Ośrodku 
Sportu i Rekreacji w Kamieniu 
odbywał się festyn z “ Radiem 
Maryja” .

Pomysłodawcą zabawy i jednym 
z organizatorów była rodzina pań
s tw a W itk o w s k ic h . Podczas 
wspólnie spędzonego popołudnia i 
wieczoru sympatycy katolickiej roz
głośni mieli okazję wysłuchać kon
certu Ryszarda Rynkowskiego, Sa- 
szy Popasa, zespołu wokalnego 6 
na 6, orkiestry dętej kopalni “Bory- 
nia” . W Kamieniu wystąpili też 
uczniowie rybnickiej szkoły muzycz

ka, koszykówka uliczna, lekka atle
tyka, pływanie, piłka nożna, szachy, 
gry i zabawy ruchowe /kl. I-IV/. Prze
widuje się, że w imprezie weźmie 
udział ponad 1000 uczniów. Organi
zatorami igrzysk są Urząd Miasta, 
MOSiR i kluby sportowe Rybnika. 
Początek igrzysk o godz. 9.00.

nej i Zespół Tańca Ludowego “Przy
goda”.

Organizatorzy zadbali również o 
posiłek - na miejscu można byto 
zjeść grochówkę czy kiełbaski, a 
uzbierane ze sprzedaży pieniądze 
przeznaczone zostaną na finanso
wanie działalności radia oraz kolo
nie charytatywne dla dzieci z parafii 
Nowiny.

Festyn odbywał się pod patrona
tem ks. dz. Henryka Jośki, a cel - 
zintegrowanie ludzi wokół wartości 
religijnych - przy tak dobrej zabawie 
z pewnością został osiągnięty.

lal

Udany festyn w SP 2

Festyn w Kamieniu

Oryginalne zaproszenie napisa
ne yv gwarze śląskiej zwabiło na 
teren Szkoły PodstaYvowej nr 2 yv 
Rybniku prawie półtora tysiąca 
osób, przyrzekając spędzenie nie
powtarzalnego popołudnia i Yvie- 
czoru.

Nie kłamało. A oto kilka szczegółów 
o tym sympatycznym festynie. Trady
cyjnie odbył się w Boże Ciało, a gospo
darzem była oczywiście Dyrekcja i Rada 
Rodziców szkoły.

W spaniałą atmosferę zapewniły licz
ne atrakcje: rozgrywki sportowe, lote
ria fantowa, kiermasz książek, konkurs

plastyczny i aukcja prac uczniowskich. 
W programie nie mogło zabraknąć miej
sca dla Przygody. Dziecięcy zespół tań
czył i śpiewał wspaniale, a wszyscy 
oklaskiwali i podziwiali małych arty
stów. Nie obyło się także bez obficie 
zaopatrzonego bufetu. Można było so
bie nieźle podjeść i napić się chłodne
go piwka.

Całe spotkanie uświetniła profesjonal
na gra orkiestry kopalni “Chwałowice” 
- Ruch Rymer. Wystąpili oni z wiązan
ką melodii okolicznościowych i ślą
skich.

Wspólnym zabawom nie było końca!
Impreza okazała 
się tak atrakcyjna, 
że ostatnich gości 
trzeba było wręcz 
“w y g an iać” do 
domu. W szyscy 
uznali, że warto 
takie spotkania
organizować i za
powiedziano kon
tynuację festynu 
w kolejnych la
tach.

mmmmm % t
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Znak jedności

Posiadanie przez cech chorągwi /sztandarów/ od wie
ków stanowiło o prężności, zamożności i jedności jego 
członków. Pod tym znakiem występowano podczas uro
czystości religijnych, państwowych oraz w chwilach waż
nych dla społeczności rzemieślniczej i miejskiej.

leniu uczniów.
W swoim wystąpieniu J. Klimek pod

kreślił, że to właśnie rzemiosło rybnic
kie tworzyło zręby rzemiosła śląskie
go. Dziś, kiedy rzemiosło znów znala
zło się na rozdrożu, rybniccy rzemieśl
nicy w iedzą dokąd zmierzają. By pra
ca rzemieślnika miała sens, muszą zo
stać spełnione cztery warunki: wyma
ga ona spokojnej atmosfery, rzemieśl
nik musi być z niej dumny, powinna 
ona dawać przyjemność i przynosić 
zyski. I do tego dążyć powinno środo
wisko rzemieślnicze. W imieniu odzna
czonych podziękował prezydent Józef 
Makosz, który również doświadczył 
satysfakcji, ale poznał także problemy 
bycia rzemieślnikiem. W związku z tym 
środowisko to jest mu bardzo bliskie.

Uroczystość zakończył występ orkie
stry kameralnej rybnickiej szkoły mu
zycznej oraz “Markowej Grupy” . Irl

cy, wędliniarze, piekarze i cukier
nicy/. Sztandar ten uroczyście po
święcono 16 marca 1985 r. Listo
pad tegoż roku uświetniła uroczy
stość związana z poświęceniem 
drugiego sztandaru sekcji włókien- 
niczo - odzieżowej. Ostatnim z se
rii sztandarów branżowych był 
sztandar sekcji fotografów poświę
cony w kościele pod wezw. św. 
Antoniego w Rybniku 15.10.1989 r.

Niezwykle pięknym gestem było 
ufundowanie przez ofiarne rybnic
kie rzemiosło sztandaru dla Związ
ku Kombatantów i Byłych Wię
źniów Politycznych Koła Miejskie
go w Rybniku. Bogata w symboli
kę patriotyczna ceremonia przeka
zania sztandaru Zarząd Koła ZKi- 
BWP przez sta rszyznę cechu 
odbyła się 11 listopada 1994 r. na 
placu przed Bazyliką Mniejszą pod 
wezw. św. Antoniego w Rybniku; 
tam też odbyło się uroczyste jego 
poświęcenie.

Skarbnica sztandarów Cechu 
Rzemiosł Różnych w Rybniku sta
le się wzbogaca: 9 czerwca 1996 
r. odbyło się kolejne poświęcenie 
sztandaru - sztandaru, który jak 
ten z 1966 r. ogarnia swym zasię
giem wszystkich rzemieślników 
zrzeszonych w tej organizacji.

Elżbieta B imler - Mackiewicz

Przepustki w dorosłość rozdane
Tradycyjne pożegnania m aturzystów  w I L i

ceum  O gólnokształcącym  im . P ow stańców  Ślą
skich m ają szczególnie uroczystą oprawę.

W andale z cmentarza ujęci!
c.d. ze strony 1.
mistrz piekarski Józef Pluta, mistrz 
piekarski Henryk Chromik oraz 
mistrz dekarski Eugeniusz Hamerla. 
W homilii ks. H. Kuczob naw iązał 
m.in. do koniecznej łączności wspól
noty rzemieślniczej, parafialnej oraz 
gminnej; mówił także o działalności 
rzemieślniczej jako powołaniu.

Dalsza część uroczystości odbyła się 
w Teatrze Ziemi Rybnickiej, gdzie Star
szy Cechu Krystian Cyprys powitał go
ści oraz przedstawił krótką historię ryb
nickiego rzemiosła. Następnie prezes 
Jan Klimek udekorował nowo poświę
cony sztandar najwyższym odznacze
niem rzemieślniczym - Złotą Odznaką 
im. Jana K ilińskiego. T akie sam e

Rybnik nie był pod tym wzglę
dem wyjątkiem, choć informacje o 
fundacji chorągwi cechowych, 
zwanych popularnie na wzór woj
skowych sztandarami, pochodzą 
dopiero z początków XX w. W 
1900 r. z okazji jubileuszu 100-le- 
cia Przymusowego Cechu Pieka
rzy rybniccy piekarze ufundowali 
swój pierwszy sztandar. Nie pozo
stał po nim jednak żaden ślad. 
Prawdopodobnie w tym samym 
okresie zostały sprawione sztan
dary obuwników i rzeźników. Z 
pewnością te trzy sztandary miały 
jedną cechę wspólną - napisy na 
nich były w języku niemieckim. Do
piero po przyłączeniu Ziemi Ryb
nickiej do Polski w lipcu 1922 r. 
mogły nosić polskie inskrypcje. 
Dwa z trzech cechów posiadają
cych sztandary: Przymusowy Cech 
Obuwników oraz Wolny Cech Rze
źników zdecydowały, iż język pol
ski powinien zastąpić dawne nie
mieckie napisy; spruto je więc i 
przehaftowano. W ten sposób 
przeobrażone poświęcono w 1923 
r. obuwniczy a w 1924 roku rze
źniczy. Nie wiadomo czy piekarze 
nie chcieli modyfikować dawnego, 
czy też był w złym stanie, dość że 
ufundowali nowy w 125. rocznicę 
istnienia cechu. Wielka uroczy
stość odbyła się 21 czerwca 1925 
r. w restauracji “Św ierklaniec” . 
Sześć lat później, w czerwcu 1931 
r. swój nowy sztandar święcili 
członkowie Przymusowego Cechu 
Ślusarzy, Kowali i Blacharzy w 30. 
rocznicę istnienia cechu.

Wojna nie obeszła się łaskawie 
ze sztandarami cechów rybnic
kich. Okupanci, tropiąc ślady pol
skości zniszczyli wszystkie. Pozo
stały po nich w zbiorach nieliczne 
zdjęcia, a także 9 srebrnych gwoź
dzi ze sztandaru piekarzy.

Zrozumienie wagi znaku, jakim 
jest sztandar, wykazali rzemieślni
cy Rybnika już w pierwszych mie
siącach po zakończeniu II wojny 
światowej. W protokołach z zebrań 
cechowych pojawiają się uwagi o 
inicjatywach w tym zakresie już w 
styczniu 1946 r. Latem 1947 r. 
odbyły się w Rybniku aż trzy uro
czystości poświęcenia sztanda
rów. Pierwsi, swój drugi sztandar 
święcili rzeźnicy i wędliniarze 
/6.07.1947 r. , kolejno stolarze 
/24.08.1947 r./ a po nich piekarze 
i cukiernicy /31.08.1947 r./ Dla 
tych ostatnich było to już poświę
cenie kolejnego - trzeciego w hi-

odznaczen ie  o trzym ali: p rezyden t 
Józef Makosz, wójt gminy Gierałtowi
ce Herbert Gawlik, dyrektor Zespołu 
Szkół Budowlanych Zygmunt Kula 
oraz proboszcz parafii kościoła pod 
wezw. Królowej Apostołów o. Rufin 
Halszka oraz Rzemieślnik Roku ’95 - 
Egon Jarzyna, a także Józef Pluta, 
Henryk Chromik, Joachim Jarzyna,. 
Paweł Klenot, Erwin Węgrzyk, Ma
ksymilian Tkocz oraz Gertruda Kon
sek. Wiele związanych z rzemiosłem 
osób zostało odznaczonych Srebrnym 
Odznaczeniem im. J. Kilińskiego, Ho
norową Odznaką Rzemiosła Polskiego, 
H onorow ą O dznaką Rzem iosła Ślą
skiego oraz Złotą i Srebrną Odznaką 
Mistrza - za szczególne zasługi w szko-

storii cechu sztandaru. Rok 1948 
przyniósł kolejną uroczystość - 
sz tandar św ięc ił Przym usowy 
Cech Krawców i Krawczyń w Ryb
niku; rok później swój znak po
święcali szewcy i cholewkarze ryb
niccy /8.11.1959 r./ . W 1959 r. 
również rzemieślnicy obrabiający 
metal ufundowali sobie sztandar, 
lecz oficjalna uroczystość odbyła 
się dopiero 9 lipca 1961 r. Tysiąc
lecie państw ow ości po lsk ie j 
uczczono fundacją sztandaru Ce
chu Rzemiosł Różnych w Rybniku 
ozdobionego godłami 30 zawodów 
rzemieślniczych. 11 grudnia 1966 
r. w Teatrze Ziem i Rybnickie j 
odbyło się galowe przekazanie 
rzem ieślnikom sztandaru CRR 
przez prezesa Izby Rzemieślniczej 
w Katowicach. Uroczystość miała 
charakter bardzo oficjalny, czysto 
świecki. Niewielu rzemieślników 
wiedziało, że sztandar został w ta
jemnicy poświęcony w jednym z 
kościołów we wschodnich regio
nach Polski. Okres Polski Ludowej 
nie sprzyjał fundacji dalszych zna
ków jedności zawodowej... Nacisk 
na zacieranie różnic pomiędzy 
grupami zawodowymi, na świecki 
ceremoniał i symbolikę kłócącą się 
z wielowiekowymi tradycjami rze
miosła spowodował uśpienie chę
ci posiadania przez poszczególne 
branże własnych znaków. Sztan
dar CRR ozdobiony godłem pań
stwowym reprezentował rzemiosło 
podczas uroczystości oficjalnych, 
sztandary z lat 1947 - 1959 spa
dły do roli znaków towarzyszących 
w ostatniej drodze rzemieślników. 
Dopiero wydarzenia 1980 r. uwol
niły inicjatywę rzemieślniczą. Już 
w marcu 1982 r. , w święto św. 
Józefa, mimo obowiązującego 
wówczas stanu wojennego, biskup 
katowicki ks. dr Herbert Bednorz 
poświęcił sztandar branży drzew
nej. W roku następnym poświęco
no kolejne trzy, ale branż, które do 
tej pory ich nie posiadały: motory
zacyjnej /24.07.1984 r./, malarzy i 
lakierników 122.10.1983 r./, mine
ralnej /3.12.1983 r./ , zaś w 1984 
r. kolejny, trzeci sztandar/I -1931, 
II -1961/ fundują i święcą rzemie
ślnicy branży metalowej. Rok 1985 
przynosi fundacje aż czterech 
sztandarów. Poświęciły swoje 
sztandary branże: WOD-KAN-CO- 
GAZ /26.01.1985 r./, budowlana 
/28.09.1985 r./. Do fundacji kolej
nego sztandaru przystąpili rzemie
ślnicy branży spożywczej /rzeźni-

Tegoroczne odbyło się w sobotę, 8 
czerwca w Teatrze Ziemi Rybnickiej. 
Rozpoczął je  hymn “Gaudę Mater Polo
nia” odśpiewany przez szkolny chór “Bel 
Canto” Lidii Marszolik. Dziewięć par 
maturzystów odtańczyło po raz ostatni 
poloneza w szlacheckich strojach. W 
przemówieniu pożegnalnym dyrektor 
Janiny Wystub zadrgały nuty wzrusze
nia i nostalgii, połączone z życzeniami 
szczęścia w dorosłym, samodzielnym 
życiu dla abiturientów.

Po raz pierwszy tak liczny rocznik opu
szczał szkołę: osiem klas, 258 uczniów, 
z których 253 otrzymało świadectwo 
maturalne - przepustkę w dorosłość. 
Słowa pożegnalne wychowawców zawie
rały zrozumiałe akcenty dumy z wycho
wanków, skoro wszystkie klasy uzyska
ły na świadectwach oraz podczas egza
minów maturalnych średnią ocen powy
żej czwórki. Wręczano świadectwa z 
wyróżnieniem, listy pochwalne i gratu
lacyjne dla rodziców. Z krótkich charak
terystyk klas, sformułowanych przez 
wychowawców, wynikało, z jak bogatym 
i różnorodnym wewnętrznie pokoleniem 
mieliśmy do czynienia. W krótkich bły
skach odsłaniały się niektóre jego pasje:

W styczniu mieszkańcami Rybni
ka wstrząsnęła wiadomość o zniszczo
nych nagrobkach na cmentarzu. Po 
prawie półrocznym śledztwie, policji 
udało się ustalić sprawców.

Stwierdzono, że zniszczeń dokona
no dwukrotnie - jeszczejesieniąroku ubie
głego i w pierwszego dniach stycznia. 
Ponieważ jednak dewastację ubiegłorocz
ną szybko przykrył śnieg, została ona od
kryta dopiero przy okazji szacowania strat 
zniszczeń styczniowych. Obu aktów wan
dalizmu dopuściły się różne grupy mło
dzieży rybnickiej. Jesienią nagrobki po
rozbijało trzech nastolatków uważających 
się za satanistów. Dość szybko ich nazwi
ska zostały ustalone i prokuratura skiero
wała już akty oskarżenia do sądu.

Sprawcy styczniowej dewastacji zo
stali zatrzymani dopiero 30 maja. Sprawę 

ju ż zamierzaliśmy umorzyć, ale żmudne 
śledztwo opłaciło się -powiedziała proku
rator Wanda Ostrowska. - Policjanci 
wytypowali liczny krąg podejrzanych. 
Przesłuchano i wyeliminowano kilkaset 
osób. Sprawę utrudniał dodatkowo zupeł
ny brak świadków. Ci, którzy nawet sły
szeli jakiś hałas, uważali, że to kolejna li-

Muzyczni
absolwenci

W ubiegłym tygodniu jako pierwsi ze 
wszystkich uczniów szkół średnich 
świadectwa ukończenia odbierali absol
wenci Państwowej 
Szkoły Muzycznej II 
stopnia w Rybniku.

Tradycyjnie już uro
czystość odbyła się w 
M uzeum, a życzenia 
wielu sukcesów złożył 
młodym muzykom dy
rek tor szkoły E uge
niusz Stawarski. Na za
kończenie  w spólnej 
nauki uczniowie popi
sywali się zdobytymi 
um ie ję tn o śc iam i w 
osta tn im  w spólnym  
koncercie. W tym roku świadectwa 
ukończenia PSM II stopnia otrzymali / 
na zdjęciu od lewej/ Justyna Piercha- 
la /flet, klasa Zdzisława Stachury/, Do
rota Fukala /flet, klasa Grażyny Hej- 
no/, Hvona Loreńczyk /fortepian, kla
sa Krystyny Kurzeji/, Monika Kłosok

umiłowanie sztuki, nauki, angażowanie 
się w pomoc ludziom chorym i niepeł
nosprawnym, zdrowa rywalizacja w dą
żeniu do mistrzostwa w wybranej dzie
dzinie wiedzy czy umiejętności. Najle

psi z najlepszych: Wojciech Gajewski, 
Aleksander Szojer/obaj ze średnią ocen 
6,0!/, Adam Reich /wytypowany jako 
przedstawiciel Polski na międzynarodo
w ą olimpiadę biologiczną/ otrzymali na
grody Towarzystwa Przyjaciół I LO.

- Rodzice cieszą się podwójnie, bo.. .jest

bacja, które dość często odbywały się mię
dzy grobami. W śledztwie ustalono, że po 
wcześniejszej libacji alkoholowej również 
trzyosobowa grupa nastolatków zniszczyła 
ponad 100 pomników i krzyży o wartości 
co najmniej 13.535 zł. Dwoje nieletnich - 
16-latka, uczennica szkoły specjalnej i jej 
kolega - równolatek, oboje z Rybnika, 
będą odpowiadać przed sądem dla nielet
nich. Trzeciemu ze sprawców, Piotrowi 
D. z Biertułtów, tymczasowo aresztowa
nemu, za naruszenie art. 212 kk i art. 197 
par. 1 kk grozi kara pozbawienia wolno
ści do lat pięciu.

Wszyscy troje nie są związani z żadną 
sektą ani grupą satanistyczną, chociaż zna
ją  zwyczaje tych ostatnich i zapewne ich 
czyn wynikał z zainteresowania działalno- 
ściąznajomych satanistów. Zarówno wan
dale ubiegłoroczni jak i styczniowi wywo- 
dząsię z rodzin z marginesu społecznego i 
znani byli wydziałowi do spraw nieletnich 
miejscowej komendy policji, a względem 
niektórych stosowano już środki wycho
wawcze. Dodatkowo Piotr D. oceniony 
został przez psychologów jako człowiek o 
obniżonej inteligencji, chociaż znający nor
my moralne i etyczne. /a/

/skrzypce, klasa Renaty M ielimąki/, 
Maciej Ponęta /tuba, klasa Joachima 
Nowaka/, Justyna Dzierbicka 
/skrzypce, klasa Eugeniusza Stawarskie- 
go/, Sonia Kopka /fortepian, klasa Ire
ny Krzyszkowskiej/, Marcin Masar- 
czyk /fortepian, klasa Bożeny Niedzie
li/, Krzysztof Bukowski, /trąbka, klasa

Andrzeja Frydrychowicza/. Niewidocz
ni na zdjęciu: Grażyna Gruszczyk/for
tepian, klasa Ireny Krzyszkowskiej/, 
Blanka Szewczyk /akordeon, klasa 
Adriany Kuwaczki/, Adrian Krótki 
/fortepian, klasa Katarzyny Kosterki/.

/a/

ich dwa razy tyle co nas - mówił do ma
turzystów w imieniu Zarządu Komitetu 
Rodzicielskiego Ireneusz Marcol. Za 
“dzieci - kwiaty” składał podziękowania 
ich “ogrodnikom”: wychowawcom i na
uczycielom.

Nie zabrakło licznych podziękowań ze 
strony maturzystów i ciepłych słów, 
kwiatów, oklasków i... całkiem partner
skiego przekomarzania się z profesora
mi w atmosferze wszechobecnego poczu
cia humoru. Przyszła elita, “geniusze”, 

“ministrowie”, dosko
nale się czuli w roli bo
haterów uroczystości.

Szkoła otrzymała od 
dyrektor M uzeum w 
R ybniku G enow efy 
Grabowskiej medal pa
miątkowy z okazji 75- 
lecia wybuchu III Po
wstania Śląskiego. Zna
lazł się czas na prezen
tację dorobku artystycz
nego dawnych i obe
cnych uczniów: recyta
cje, występy wokalne i 
instrumentalne. Mnie 
najbardziej zapadł w 

pamięć końcowy występ chóru “Bel Can
to” po raz ostatni z udziałem maturzy
stek, bardziej “sobie a Muzom”, gdyż po 
z górą trzygodzinnej uroczystości za 
drzwiami teatru czekał piękny, wiosen
ny dzień. /gw/
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Brawa na stojąco
Ten koncert zasługiwał na salę Teatru Ziemi Rybnickiej 
wypełnioną do ostatniego miejsca, wliczając w to balkon!

Niestety, chociaż zapo
wiadano, że Sinfonietta 
Cracovia wraz z solistą, 
światowej sławy wioloncze
listą Borisem Pergamen- 
schikowem zagrają tylko 
jeden koncert na Śląsku, 
melomanów było mniej niż 
by się można spodziewać 
po takiej rangi wydarzeniu 
muzycznym.

B. Pergamenschikow - 
laureat pierwszej nagrody 
i złotego medalu na 5. kon
kursie im. Piotra Czajkow
skiego w Moskwie w 1974 
roku, uważany jest za mu
zyka światowej klasy, re
prezentującego taki po
ziom pod względem tech-

Boris Pergamenschikow (na zdj. z prawej)

oraz w robiącym duże wrażenie Prelu
dium i Scherzo op. 11 Dymitra Szosta
kowicza.

W drugiej części usłyszeliśmy współ
czesną kompozycję Witolda Lutosław
skiego “G rave” zaś na zakończenie 
śpiewną i melodyjną Serenadą Piotra 

Czajkowskiego.
W tak zróżnicowanym 

repertuarze orkiestra była 
jednakowo świetna, tak, 
że ręce same składały się 
do oklasków. I choć mo
gły denerwować i rozpra
szać brawa między czę
ściam i u tw orów  n ie 
których mniej wyeduko
wanych muzycznie melo
manów, koncert należy 
zaliczyć do najciekaw
szych wydarzeń muzycz
nych roku. Tym razem 
owacja na stojąco, tak 
często inicjowana przez 
rybnicką publiczność na 
wyrost, była w pełni uza
sadniona. Ir/

nicznym, intonacyjnym, muzycznym i in
terpretacyjnym, jakim może się poszczy
cić tylko niewielka garstka wiolonczeli
stów. Występuje i nagrywa z najlepszy
mi orkiestrami symfonicznymi od Berli
na poprzez Nowy Jork, Londyn i Tokio, 
a także z orkiestrą kameralną Sinfoniet
ta Cracovia.

Krakowska orkiestra kameralna, choć 
młoda stażem, zaprezentowała się nad 
wyraz dobrze. Trudno by było inaczej,

skoro ma się w swoich szeregach Ro
berta Kabarę i właśnie Borisa Per- 
gamenschiko\va,gdyż ci wspaniali ar
tyści w pierwszym utworze - Symfonii 
nr 7 d-m oll Feliksa M endelssohna - 
Bartholdy’ego zagrali na prawach zwy
czajnych członków orkiestry. B. Perga
menschikow cały swój wykonawczy 
kunszt pokazał w Koncercie wioloncze
lowym nr 2 D-dur Luigi Boccheriniego,

“Namiot Światłości” 
w Raciborzu

Rybnicki artysta - plastyk Marian Rak 
rozbił swój “Namiot Światłości” w ra
ciborskim Domu Kultury “Strzecha”.

Rozszerzony i bardziej urozmaicony 
program tego mistyczno-plastycznego 
wydarzenia można jeszcze oglądać do 
niedzieli 16 czerwca br. Irl

W piątek na Małej Scenie Rybnic
kiej miłośnicy bluesa i jazzu mieli 
swoją ucztę - wspaniały koncert dał 
zespół The Bloozz, czyli Adam We
ndt i Roman Puchowski.

Duet rozpoczął swoją działalność 
zaledwie 3 lata temu w rodzinnym  
mieście - Tczewie. Adam Wendt, gra
jący na saksofonie w ystępował przez 
w iele lat z p opu la rną  grupą W alk 
Away, ale też z formacjami Alex Band, 
Young Power i Acoustic Way. Od kil
ku lat zajmuje czołowe miejsca w ran
kingu na najlepszego saksofonistę te
norowego, prowadzonym przez czaso
pismo “Jazz Forum ”.

Roman Puchowski, gitarzysta, roz
począł swoją karierę od grania z ze
społem “ 111 Blues”, a największe suk
cesy odnosił występując jako solista 
na festiwalach bluesowych w kraju.

Obaj, grając w duecie, stworzyli 
now ąjakość muzyczną. Z jednej stro
ny rasowy jazzm an, z drugiej blue
sman reprezentujący tradycje blueso
we z delty M issisipi, zaprezentowali 
ciekawe brzm ienie, mimo jazzowych 
"odlotów" W endta, jednak bluesowe. 
Puchowski okazał się dodatkowo sty
lowym wokalistą, a wspólne prowa-

Muzyka w wykonaniu duetu Adam Wendt - Roman Puchowski w pełni usatysfak
cjonowała zarówno miłośników jazzu jak i tych, którzy woła bluesa. Zdj.: sol

dzenie przez obu wykonawców kon
certu było lekkie i dowcipne. M iłośni
cy synkopowanej muzyki uważają, że

był to jeden z ciekawszych koncertów 
zorganizowanych na Małej Scenie w 
ostatnim czasie. /a /

Otwarty kwiat lotosuW piątek 7 czerwca rybniczanie mie
li okazję poznać część bogatej kultury 
Indii. W Teatrze Ziemi Rybnickiej 
odbywał się kilkugodzinny Festiwal 
Hare Kryszna.

Przez cały tydzień organizatorzy impre
zy śpiewem i występami na ulicach za
chęcali do przybycia do teatru. Udało im 
się skusić w przeważającej mierze mło
dzież, która doskonale bawiła się przy mu
zyce granej na tradycyjnych instrumentach 
- maridandze, harmonium, karatalach i 
tampurze. Wielkimi brawami nagrodzo
ne zostały dwie tancerki, które w orygi
nalnych strojach ze specjalnie umocowa
nymi dzwoneczkami przedstawiły trady
cyjne tańce indyjskie, oraz aktorzy prezen
tujący sztukę pt. “Narodziny Pana Kry- 
szny”.

Oprócz zabawy podczas długiego pro
gramu imprezy nie zabrakło miejsca na 
część bardziej refleksyjną. Pomimo-po
ważnej formy, wykład jednego z mistrzów 
duchowych Ruchu Hare Kryszna Indra- 
dyumny Swamiego okazał się niezwykle 
przekonujący i bogaty w trahie skojarze-

nia. Wnioski z niego płynące z pewno
ścią wzbogaciły zarówno wiedzę słucha
czy jak i ich świadomość, i rozszerzyły 
spojrzenie na otaczającą rzeczywistość.

Podczas przerwy w programie można 
było poczuć Indie również innymi zmy
słami. Każdy widz obdarowany został 
porcjami tradycyjnego posiłku, który choć, 
jak się później okazało, przyrządzony z 
ogólnie dostępnych składników smakował 
niezwykle egzotycznie. Organizatorzy 
chętnie udzielali też wyjaśnień co do spo
sobu przygotowania potraw i filozofii 
kuchni Kryszny, która różni się znacznie 
od europejskiej.
Program zakończyła Multiwizja - wido

wisko wykorzystujące przezrocza przed
stawiające różne miejsca w Indiach i kon
cert zespohi, który tym razem posłużył się 
rytmami raegge do wyśpiewania mantr sła
wiących Krysznę. /a/

•ujSAjącz si a e sia ‘uinuajiqzajd po aiuojjs faAiaj od iąipizEą 
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- Zaskoczenie, niedowierzanie, ale 
przede wszystkim szczęście - tymi slo- 
wami opisała swe uczucia szesnasto
letnia uczennica Ic, Agata Zając, 
która 7 czerw ca 
otrzymała tytuły  
Miss I LO oraz 
Miss Publiczności.

W konkursie wzię
ło udział sześć kan
dydatek, które oce
niane były przez jury 
w składzie: wicedy- 
rektorka Krystyna 
Palica, nauczyciel 
Dariusz Wantulok, 
uczniowie Marcin 
Pierchała, K rzy
sztof Buków ski oraz 
miss szkoły 1995/96 
Dominika Piercha
ła. D ziew częta za
prezentowały się w 
strojach sportowych, 
szkolnych i wieczorowych, musiały się 
również wykazać inteligencją i błysko
tliwością odpowiadając na serię pytań.

Wybory
najpiękniejszej I LO
W przerwach między prezentacjami 
odbył się pokaz mody oraz krótki kon
cert kapeli Hardzone. Największą jed
nak sympatią publiczności cieszyli się 

uczniowie Ud: Mi
rek, Patryk i Jarek 
czyli szkolny kabaret 
Spontanic, który nie
co sku teczn ie j od 
konferansjera rozba
wiał zebranych. Ty
tuły I i II wicemiss 
otrzymały w kolejno
ści: Karolina Jura- 
szczyk /lid/ i Anna 
Krakus /Id/.

Wszystkie dziew
czyny otrzymały ko
sze ze słodkościami i 
drobne upominki, zaś 
nagrodą dla zwycięż
czyni konkursu jest 
kilkudniowy pobyt w 
Paryżu. Tegoroczne 

wybory miss zorganizowała klasa Illf we 
współpracy z samorządem szkolnym.

A leksandra M akselon

Kina
v _________________i _____________ j

“APOLLO”
14-16 czerwca, 18.00; 17 czerwca,
18.00, 20.00; 18-20 czerwca, 18.00 - 
“PODEJRZANI” /USA/
14-16 czerwca, 20.00 - “SZKARŁAT
NA LITERA” /USA/
18-20 czerwca, 20.00 - “OTELLO” 
/USA/

“PREMIEROWE” przy TZR 
17 czerwca, 17.00; 19 czerwca, 17.00, 
19.00; 21 czerwca, 19.00 - “BABĘ - 
ŚWINKA Z KLASĄ” /austral. 12/cena 
4,5 zł /p o lsk a  w ersja  d ia logow a/, 
OSCAR ’96 za efekty specjalne 
18-20 czerwca, 17.00, 19.15 - “SABRI- 
NA” /USA, 12/, cena 5 zł

DKF “EKRAN” przy TZR 
17 czerwca, 19.00 - “IL POSTINO” 
/wł.-fr./, OSCAR ’96 za muzykę

 ̂ Koncerty )
Teatr Ziemi Rybnickiej

15 czerwca, 16.00 - V Międzynarodowy 
Festiwal Orkiestr Dętych “Złota Lira ’96": 
Zjazd śpiewaków PZChiO Okręgu Ryb
nickiego
16 czerwca, 18.30 - Koncert galowy V 
MFOD “Złota Lira ’96"

Klub Energety ka
14 czerwca, 20.00 - “Psu na budę” - Kon
cert piosenki folkowej w kawiarni “Orion”

Wystawy
Muzeum - Stary Ratusz 

Wystawy stale: “Rybnik - moje mia
sto” oraz “Cechy Rzemieślnicze w mia
stach Górnego Śląska” czynne z wyj. 
poniedziałków od 10.00 do 14.00, w 
środy od 10.00 do 18.00, wstęp 2 zł 
/ulg. 1 zł/
Wystawa komiksu francuskiego  
“Opera Komiks”

Galeria TZR
“Kolorowy świat dziecka” - wystawa 
prac zespołów plastycznych Młodzie
żowego Domu Kultury w Rybniku 

Rynek - koło fontanny 
16 czerwca, 14.00-16.00; 17 do 20 
czerwca, 10.00-14.00,“Władysław We
ber - burmistrz z laseczką” - wystawa 
zorganizowana przez IV LO w Rybni
ku - Chwałowicach

Klub Energetyka
Wystawy malarstwa Jana Karwota, Gra
żyny Zarzeckiej - Czech oraz fotografii 
Henryka Tkocza

( Dyskoteki )
Mała Scena Rybnicka oraz 

Kino”ApolIo”
- sobota 15 czerwca od 20.00 do 2.00

Mała Scena Rybnicka 
Niedziela 16 czerwca od 17.00 do 23.00
- Wieczorek dla samotnych /gw/

Rozpoznaj się na zdjęciu

Pierwsza z osób, które rozpoznają się na zdjęciu zrobionym w ubiegłym tygo
dniu na ulicy Hallera i zgłoszą się w naszej redakcji, otrzyma publikowaną w 
gazecie fotografię oraz pięć smakowitych kołoczyków! Zapraszamy do zabawy! 
Sponsorem naszej zabawy jest piekarnia Franciszka Studnika z Rybnika 
przy ulicy Kościelnej nr 3. W ubiegłym tygodniu nagroda została odebrana 
przez Anielę BUCHALIK z Rybnika. Nasza redakcja znajduje się w oficynie 
kamienicy Rynek 12 /dojście od ulicy Zamkowej lub Korfantego/, jest czynna 
codziennie oprócz sobót i niedziel od 9.00 do 17.00. Zdj.: szoł

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825
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Dzisiaj na terenie Rybnika istnieje wię
cej parafii niż dzielnic. Inaczej było przed 
siedemdziesięcioma laty, kiedy rybnic
ka parafia była o wiele za duża, a stan 
ten władze państwowe utrzymywały w 
sztuczny sposób.

Od średniowiecza do pierwszej poło
wy XIX wieku śląskie parafie rozwijały 
się w sposób naturalny, czyli równole
gle z rozwojem wsi. Jeżeli dziedzic był 
dostatecznie zamożny i zainteresowany 
budową i uposażeniem kościoła, to w po
rozumieniu z władzami kościelnymi roz
poczynał budowę, a po jej ukończeniu 
władze duchowne czyli kuria biskupia 
we Wrocławiu wydawały dokument 
erekcji czyli ustanowienia parafii. W 
dokumencie tym wyraźnie ustalono te
rytorium parafii oraz jej beneficja czyli 
dobra ziemskie, które będą podstawą 
utrzymania się proboszcza, służby ko
ścielnej /organista, kościelny itd/, budyn
ków kościelnych, probostwa, a czasami 
również szkoły parafialnej i jej nauczy
ciela.

Okoliczności tworzenia się nowych 
śląskich parafii zaczęły się jednak zmie
niać w XIX wieku. Rozwijający się na 
naszych ziemiach przemysł wydobywczy 
i hutniczy powodował zwiększanie się 
liczby wsi i miast, których mieszkańcy

liczyli na powstanie osobnych parafii, 
gdyż kościoły były bardzo oddalone. I 
tak np. mieszkańcy Golejowa, należące
go do rybnickiej parafii, musieli poko
nać odległość pięciu kilometrów, a mie
szkańcy Radoszów nawet 10 kilometrów. 
Około 1900 roku do rybnickiej parafii 
należało ponad 30 wsi i osad, w których 
mieszkało około 25 tysięcy parafian. Był 
więc Rybnik w tych czasach największą 
parafią na Śląsku, co związane było z 
wielkimi problemami duszpasterskimi. 
Jedyny rybnicki kościół parafialny pod 
wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej 
mógł pomieścić jedynie około tysiąca 
osób. Nic więc dziwnego, że niektórzy 
rybniccy parafianie z odległych wsi przy
chodzili na niedzielne msze św. już wie
czorem w sobotę i do godziny 6.00 w 
niedzielę czekali w “Świerklańcu”. A 
kiedy wcześnie rano ludzie wychodzili 
z karczmy, by zająć miejsce w kościele, 
niektórzy mężczyźni, a nawet kobiety 
byli w szampańskim nastroju, gdyż cze
kając całą noc na mszę św. rozmawiali 
przy kuflu piwa.

Wielkie terytorium rybnickiej parafii 
było dla wszystkich bardzo uciążliwe, 
dlatego wiele wsi podejmowało lokalne 
inicjatywy budowy u siebie nowych ko
ściołów. Już w 1866 roku mieszkańcy

Golejowa oraz okolicznej Grabowni i 
Ochojca usiłowali doprowadzić do wy
budowania kościoła. Władze pruskie jed
nak kategorycznie sprzeciwiały się bu
dowaniu kościołów na wsiach. Uważa
no bowiem, że przychodzenie wieśnia
ków do miasta na nabożeństwa ułatwia 
germanizację polskiego żywiołu na Ślą
sku. Pruskim zakazom wtórowało rów
nież lobby miejskich karczmarzy i kra
marzy, dla których “świąteczni” klienci, 
którzy po mszy wpadali do karczmy, byli 
żyłą złota.

Problemy olbrzymiej rybnickiej para
fii wymagały jakiegoś rozwiązania, więc 
władze pruskie, nie chcąc osłabić swo
ich wpływów germanizacyjnych, zdecy
dowały się nie budować kilku małych 
kościołów w okolicznych wsiach, ale je 
den wielki “nowy kościół” w Rybniku. 
Początkowo miał on powstać przy ulicy 
Gliwickiej na terenie ogrodów farskich. 
Później jednak lokalizację wyznaczono 
przy trakcie żorskim. Tak doszło do wy
budowania kościoła św. Antoniego w 
Rybniku. Powstanie rybnickiej “kate
dry”, tego najwyższego kościoła na Gór
nym Śląsku nie było zatem aktem dobrej 
woli władz pruskich lecz wyrachowanym 
dziełem germanizatorskim. Rybniccy 
parafianie podeszli jednak do budowy

bardzo ochoczo i po chrześcijańsku, a 
na co dzień nie dostrzegano polityczne
go aspektu tej budowy. Dzięki wielkim 
ofiarom kościół po trzech latach budo
wy był już w 1906 roku całkowicie ukoń
czony, a jego poświęcenie odbyło się 29 
sierpnia 1907 roku.

Kiedy nadszedł czas powstań śląskich 
i plebiscytu, okazało się, że śląska wieś 
nie została zgermanizowana. Również w 
podrybnickich wsiach absolutna więk
szość głosowała wtedy za Polską. Tak 
więc istota pmskiego planu budowy “no
wego kościoła” w Rybniku nie została 
zrealizowana. Najlepiej wyszedł na tym 
Rybnik, gdyż każdy chyba przyzna, że 
piękno naszej dzisiejszej bazyliki jest im
ponujące. Z drugiej jednak strony pol
skie władze na Śląsku po 1922 roku wy
dawały zezwolenia na budowy nowych 
kościołów na wsiach. Wtedy to jak grzy
by po deszczu pod Rybnikiem powstają 
świątynie w Radoszowach, Golejowie, 
Chwałowicach, Niedobczycach. Wtedy 
oczywiście zmniejszyła się powierzch
nia i dochody rybnickiej parafii. W tej 
sytuacji Rybnik został jakby “na lodzie” 
z wielkim do utrzymania kościołem św. 
Antoniego. Istnienie tej świątyni łączy 
się z nie lada problemami, gdyż utrzy
manie tej 90-letniej budowli wymaga 
ogromnych nakładów, które przerastają 
możliwości kilkunastotysięcznej parafii. 
Realiści podpowiadają, że na rządowy 
fundusz ochrony zabytków nie ma chy
ba w tym względzie co liczyć, i wtedy 
pozostająjedynie władze samorządowe!

M arek Szołtysek

Budowę w Rybniku "nowego 
kościoła" pod wezwaniem św. 
Antoniego rozpoczęto budować 
we wrześniu 1903 roku a pra
ce zakończono w listopadzie  
1905 roku. Cały rok 1906 
trwało urządzanie wnęfrza i 
porządki wokół kościoła, zaś w 
styczniu 1907 roku władze po
licyjne zezwoliły na używanie 
kościoła. Jego poświęcenie na
stąpiło 29 sierpnia 1907 roku. 
/Rysunek z projektu budowy 
wykonanego przez architekta 
Ludwika Schneidera z Opola/

Marek Szołtysek

Ołowiany Antoniczek
Kędy sie wojna zaczła roku sztyrnostego,

Braczka wielgo zrobiyli do wojska pruskiego 
Bo sie kanś jakimś panom wojować zachciało.
Coiesz to sie Ponboczku wtedy wyrobiało!
Do dalekij Francyji na front pojechali 
Wszystke chopcy z podbitych przez. Prusoka krain. 
Bestoz to i ze Szlonska zebrali wojoków: 
z Glywic, Zabrzo, ze Żor ów... Ach! Szkoda bor oków! 
Miyndzy tymi synkami, co maszerowali,
Boi ty z jedyn z Rybnika, Antek mu go dali.
Jymu to na łodchodne szkaplyrz. starka dała.
Co by mu był wachtyrzym i kludziył tam yno,
Kaj niy lotają kule. Tak tyz za przyczynom 
Antoniczka, Antkowi sztyjc siepowodziyło.
Tak to yno do bitwy pod Yerdunym było,
Bo jak po nij, na wieczór, z piwa był naprany, 
Straciył mu sie Antonik, świynty ołowiany.
Szukoł potym we krzokach ta mało figurka 
I niy znod. A nad ranym trymbacz gro na zbiórka,
Po keryj to do boju cołko kompanija 
Idzie na front by zginyć abo innych zbijać.
W tyj to bitwie niyszczynście Antkowi sie stało. 
Ołowiano go kuła trefiyła niymało.
Zaro pod na tym polu z wielgą w nodze raną 
I go do lazurytu zarozki zebrano.
Rana była głymboko i z nij ołów wyjon 
Lykorz, ale dopiyro przez operacyjo.
Potym mu dziura w nodze bandażym swionzali 
A ołowiano kula na pamiątka dali.

Wojna sie już na szczynście po leku kończyła 
I wojoków do chałpy armia rozpuiściyła.
Ale Antek na dugo w lazarycie łostoł,
A z tyj kuli z ołowiu co nią w noga dostoł,
Zaczon rzeźbić po leku figurka świyntego.
I tak nożym i gwozdkiym zrobioł padewskiego 
Antoniczka. A potym mu sie polepszyłpo 
/  tak to w lazarycie łóżko sie wzolniyło.

Antek wraco do chałpy, choć trocha koślawy,
Z drogi na pola wejrzoł i rybnickie stawy,
Ale zanim wio z do dom i wszystkich prziwitoł,
To se w nowym kościele klynknoł i porzykoł.

Tak to nasz Antoniczek pomogo każdymu 
Kery ło nim pamiynto i rzyko ku niymu!

Słowniczek

wojna ‘14 - chodzi o pierwszą wojnę światową 
1914-1918; braczka - branka, pobór do wojska; 
bestoż - dlatego to; wojok - żołnierz; borok- bie
daczek; synki - chłopcy; szkaplyrz -szkaplerz, 
jest to medalik lub zawieszony na szyi mały 
płócienny woreczek z jakimiś dewocjonaliami, 
miał chronić od nieszczęścia; starka - babcia; 
wachtyrz - strażnik, opiekun; kludziył - prowa
dził; yno - tylko; sztyjc - zawsze, ciągle; Verdun 
- miasto w Lotaryngii we Francji, gdzie podczas 
walk w 1916 roku zginęło bardzo dużo żołnierzy; 
naprany - pijany; niy znod - nie znalazł; pod na 
polu - upadł ranny lub poległ na polu walki; laza- 
ryt - szpital; koślawy - krzywy, kulawy; porzy
ko ł- pomodlił się

dodały ptoki 
Z rynkowyj latarni
Ptok piyrszy

Z bazyliki Antoniego 
Roz w roz kradnom co nowego: 
Krziż, skarbonka, drogę rynny 
Abo inny przedmiot cynny!

Ptok drugi
Czymu to świynty Antoni 
Som swoigo niy łobroni?

Ptok trzeci
Swego łon niy uwachuje,
Bo cołki czas poszukuje 
Jake klucze czy pierszczonek,
Abo pijondze zgubione.
A ło kościół swój kradziony, 
Muszom zadbać parafiony!

/fra-szoł-ka/

Oto fragment obrazu “Jezus Miłosierny” ze słowami Jezu ufam Tobie. W pra
wym dolnym rogu widnieje kościół św. Antoniego w Rybniku. Zatem nietrudno 
zgadnąć, że obraz ten znajduje się w naszej bazylice. W której części kościoła 
został zawieszony? Odpowiedzi proszę szukać na stronie 4!

zdj: szoł
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Ogłoszenia drobne]
SPRZEDAM 

KUCHNIĘ WĘGLOWĄ 
z podkową (prawą)

- mało używaną, ul. Rudzka 197
k k k

OFERUJĘ DUŻE ILOŚCI 
PIASKU I ZIEMI.

44-246 Szczejkowice, ul.Wiejska 86
kkk

WYDZIERŻAWIĘ DOM 
z garażem, Rybnik, ul. Zielona, 

teł. 222-31

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 

Dział Usług Pogrzebowych 
ul. Rudzka 70 b 

/Cmentarz Komunalny -tel. 28-991/

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

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

*usługi cmentarne 
zamówienie wieńców, palm, 
wiązanek, kwiatów 

*możliwość załatwienia orkiestry 
*wynajęcie autobusu 

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

Ceny konkurencyjne

( -----------------------------------------------N
Kronika policyjna

v______________ _______________ )
Wielkie grillów anie

Pomiędzy 31 maja a 3 czerwca nieznani 
sprawcy włamali się do pomieszczeń przed
siębiorstwa “Ingram” przy ul. Żorskiej. Po 
wyłamaniu drzwi wejściowych złodzieje 
weszli do środka skąd skradli różnego ro
dzaju rożna z osprzętem czyli tzw. “grille”. 
Straty wynoszą około 2 tysiące złotych.

Matka z synem
W sobotę 1 czerwca na ul. Wojska Polskie
go pewna kobieta wraz ze swym synem 
dokonali kradzieży portfela z zawartością 
101 złotych.

3 czerwca - 3 tysiące 
W poniedziałek 3 czerwca o godz. 10.15 
nieznani sprawcy na ul. Zebrzydowickiej, 
wykorzystując nieuwagę kobiety, zuchwa
le skradli jej portfel. Kradzież ta najpraw
dopodobniej nie była przypadkowa i zło
dzieje musieli obserwować swojąofiarę, po
nieważ w skradzionym portfelu była dosyć 
pokaźna sumą bo aż 3 tysiące złotych.

Złota moneta
We wtorek 4 czerwca dwaj nieznani oszu
ści usiłowali pewnemu mężczyźnie sprze
dać monetę, którą przedstawiali jako złotą. 
Przyszły klient zabrał wstępnie monetę do 
sprawdzenią dając zastaw w wysokości 200 
złotych. Po czasie okazało się, że nie jest 
ona złota, a oszuści nie pokazali się więcej.

Kradzież w oczyszczalni 
W nocy z 4 na 5 czerwca znany już policji 
mieszkaniec Rydułtów włamał się do zabu-

Zarząd Miasta informuje
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 tel. 23011 w.7704 lub 23989 w godz. od 8.00 - 14.00 od 
poniedziałku do piątku.
Koszt specyfikacji - 15,00 zł.

Zarząd Miasta Rybnika 
Wydział Inwestycji i Budownictwa 

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

wykonanie węzła cieplnego oraz podłączenia do pary wysokoparametrowej 
budynku przy ul. Kościuszki 55.

Oferty należy złożyć do dnia 2 lipca 1996 roku.
Przetarg odbędzie się w dniu 3 lipca 1996 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydzia

łu Inwestycji i Budownictwa, ul. Hallera lOa.
Do udziału w przetargu upoważnia wadium w wysokości 1.000,00 zł i opłata za 

specyfikację w wysokości 10,00 złwpłacone w kasie Urzędu lub na konto nr 372602- 
2017-139-1 PBK I/O Rybnik do dnia 2 lipca 1996 roku. Każdy oferent może być 
obecny przy otwieraniu ofert.

Szczegółowe informacje oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia 
można uzyskać w Wydziale Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miasta Rybni
ka, ul. Hallera lOa, tel. 230-11 w.7706 lub 23989 w godz. od 8.00 do 14.00 od 
poniedziałku 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.

dowań, rybnickiej oczyszczalni ścieków 
przy ul. Rudzkiej. Sprawca ukradł tam apa
raturę spawalniczą za 1,3 tysiąca złotych.

Złodziej niszczyciel
W nocy z 4 na 5 czerwca nieznany sprawca 
usiłował włamać się do garaży przy ul. Św. 
Józefa. Kiedy złodziej wchodził do środka 
pomieszczenia, spowodował osunięcie się 
na stojący tam samochód elementów kon
strukcji garażu. W ten sposób uszkodzony 
został samochód renault, a straty oszacowa
no na 800 złotych.

Dyw an i słoiki
Pomiędzy 3 a 5 czerwca do jednej z piwnic 
przy ul. Dąbrówki włamał się nieznany 
sprawca, który przywłaszczył sobie przecho
wywaną tam wykładzinę dywanową i słoi
ki z przetworami warzywnymi i owocowy
mi. Straty wynoszą około 500 złotych.

Podpalenie
W środę 5 czerwca o godz. 23.30 nieznany 
sprawca oblał benzyną i podpal ił wycieracz
kę przed drzwiami wyjściowymi mieszka
nia na Osiedlu Południe w Boguszowicach.

Ogień spowodował okopcenie się drzwi i 
ściany, zaś straty oszacowano na około 500 
złotych.

20 butelek piwa
Podczas ostatnich upałów większe pragnie
nie odczuwająrównież złodzieje. Skutkiem 
tego w czwartek 6 czerwca okradziono bar 
‘Uniwersalny” przy ul. Młyńskiej. Złodziej 
skradł tam 20 butelek piwa wartości 40 zło
tych.

Pijany za kierownicą
W czwartek 6 czerwca rybnicka policja za
trzymała kierowcę fiata, w którego krwi 
znajdowało się aż 3,2 promila alkoholu. Na 
szczęście ofiarą tego człowieka stało się tyl
ko przydrożne drzewo.

Rajstopy i skarpety
W nocy z 6 na 7 czerwca nieznany sprawca 
włamał się do sklepu wielobranżowego przy 
ul. Andersa. Złodziej dostał się do pomie
szczenia poprzez zerwanie kłódek w odrz
wiach, zaś ze środka skradł rajstopy, skar
pety i inne przedmioty o wartości 500 zło
tych. szoł

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 14 do 20 czerwca, Apteka, ul. 
Orzepowicka 20b, Rybnik, teł. 285-97

'E K S P R E S S  
R yb n ik , R eja  2

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

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

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku - Kamieniu

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY 
NA REMONT SANITARIATÓW W PAWILONIE “JUDO” PRZY UL. 

POWSTAŃCÓW 40.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia i koszto
rys wstępny robót można uzyskać w siedzibie dyrekcji, w hotelu “Olimpia”, przy 
ul. Hotelowej 12 w Kamieniu.

Pisemne oferty należy składać do 5.07.1996 r. w dwóch zaklejonych kopertach z 
dopiskiem “Przetarg” w dyrekcji MOSiR. Ogłoszenie wyników odbędzie się dnia 
8.07.1996 r. o godz.10.00.

Ogłoszenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem zaproszenia na przetarg. Szcze
gółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22-140.

Środowa Giełda Cenowa
Mięso schab w o łow e

extra
szynka wp. 
go tow ana śląska

R a c ib o rs k a  11 9,65 11,50 13,80 7,40

Hala Mięsna, 3 Maja 9,20 9,90 14,90

T A R G 9,00 - 9,70 9,80-11,70 12,50-14,00 6,80 - 8,40

Owoce/W arzywa p o m id o ry pomarańcze marchewka z iem niak i

R a c ib o rska  1 5 4,80 3,40 2,60 (młoda) 0,50

M ie js k a  2 4,00 4,20 1,50 0,70

T A R G 3,50 - 4,00 2,30 - 2,50 1,20-1,50 0,14 (młode)

Spożywcze m asło cuk ie r ja jko m ąka

R a c ib o rska  1 5 227g -1 ,8 0 2,25 0,26 1,20

R a c ib o rska  2 7 227g -1 ,8 0 2,00 0,25 1,30

T A R G 227g -1 ,8 0 1 ,9 0 -2 ,0 0 0 ,1 3 -0 ,2 7 1 ,25 -1 ,48

W alu ty 100
d o la ró w

100
m arek

1 0 0  koron 
czeskich

100 franków 
francuskich

H o te l Polski 268,00/271,00 174,00/177,00 9,60/9,85 52,00/52,80

Delikatesy, ul. Miejska 268,00/270,50 174,00/177,00 9,55/9,80 51,70/53,00
G a llu x ,  R ynek 268,00/271,00 174,00/177,00 9,60/9,85 51,80/52,80

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Złamane zasadyKonflikt Kejza - Pisula
W ostatnim numerze GR pisaliśmy o A. Kejzie, judo- 

ce Polonii Rybnik, który będzie reprezentował Polskę 
na olimpiadzie wr Atlancie. Niestety, na razie nie jest to 
jeszcze całkiem pewne. Skąd całe to zamieszanie?

Otóż A. Kejza w końcowym rankingu 
uplasował się tuż za judoką AZS AWF 
Wrocław M. Pisulą, jednak na posiedze
niu Zarządu Polskiego Związku Judo 
przegłosowano, że to Artur Kejza, a nie 
Pisula, pojedzie do Atlanty. Na to, że tre
ner kadry narodowej J. Wołowicz zapro
ponował Kejzę a nie Pisulę na wyjazd do 
Atlanty złożyło się kilka czynników. Otóż 
w jednym z turniejów przedolimpijskich 
na minutę przed zakończeniem walki, w 
której Kejza prowadził, na matę wbiegł 
polski masażysta i spryskał obolałą nogę 
Kejzy zakazanym przez światowe orga
nizacje preparatem, za co Kejza został 
zdyskwalifikowany. Był to wielki skan
dal, który stał się przyczyną całego tego

zamieszania. Gdyby rybnicki judoka do
kończył tę walkę, to w końcowej klasyfi
kacji Kejza wyprzedziłby Pisulę.

Kilka dni po orzeczeniu, że do Atlanty 
pojedzie właśnie Kejza, a nie Pisula, wro
cławskie środowisko zaprotestowało. Pre
zes AZS Wrocław Paweł Kowalski wysto
sował list do resortowego centrum dosko
nalenia kadr z przekazaniem do wiadomo
ści prezesa UKFiT i PZJudo. W liście tym 
pisze: M. Pisula jest członkiem kadry olim
pijskiej A od 2 lat. Awans olimpijski wy
walczył według rankingu Europejskiej Unii 
Judo. Miejmy nadzieję, że konflikt zosta
nie wkrótce załagodzony i cała sprawa zo
stanie rozstrzygnięta. A czasu niewiele, bo 
olimpiada już za 35 dni. MaT

W czasie czwartkowego spotkania 
żużlowców na rybnickim torze doszło 
do bardzo dziwnej, a zarazem śmiesznej 
sytuacji. Drużyna gości do ostatniej 
chwili czekała na swojego obcokrajow
ca D. Anderssona, który według nich 
miał się lada moment zjawić na rybnic
kim stadionie. Po prezentacji zawodni
ków, na której brakowało Szweda, tre
ner rybnickiego zespołu J. Gryt nie po
zwolił zawodnikom na przemaszerowa
nie wokół toni, a co gorsza, szybko za
ganiał swoich podopiecznych do par
kingu, nie pozwalając tym samym dłu
żej czekać na przyjazd Anderssona. Jed
nak jak się później okazało i bez Szwe
da goście z tej walki wyszli zwycięsko. 
Jest to trochę przykre, iż rybnicki tre
ner nie okazał się zbyt gościnny dla 
przyjezdnych, a co gorsza złamał zasa

dę fair play. Wydaje mi się, iż przyjazd 
Szweda mógł tylko uatrakcyjnić to wi
dowisko, ale widocznie trenerowi na 
tym nie zależało.

Złamana także została druga zasada. 
Otóż od przegranego na własnym torze 
spotkania ze Śląskiem Świętochłowice 
w kolejnych spotkaniach w składzie 
zespołu miało znajdować się 4 senio
rów i 4 juniorów. W spotkaniu z Zielo
ną Górą wystąpiło 5 seniorów i 3 junio
rów, z których jeden ani razu nie wy
startował. Czyżby ktoś jeszcze liczył na 
awans rybnickiej drużyny do I ligi? Jest 
to niemożliwe, i moim zdaniem należy 
podziękować niektórym żużlowcom i 
skupić się w końcu.na budowaniu mło
dego zespołu. A może kierownictwo 
klubu inaczej pojmuje chęć odmłodze
nia zespołu? MaT

Choć do letnich wakacji pozostało je
szcze trochę czasu, to już teraz na sku
tek czerwcowych upałów otwarte ką
pieliska powoli się zaludniają.

Najwięcej atrakcji przygotowało dla 
swoich stałych klientów  kąpielisko 
RUDA. Przede wszystkim został całko
wicie przebudowany mały basen dla naj
młodszych pływaków; obecnie jest to 
basenik trzypoziomowy /o różnych głę
bokościach/ wyłożony specjalną folią. 
Oprócz tego założono nowe oświetlenie 
wokół basenu, wspaniale i nowocześnie 
wyposażono sanitariaty. Nie lada atrak
cją będzie też nowa przystań kajakowa,

która powstanie na sąsiednim stawie. 
Zostanie ona wyposażona w nowe kaja
ki i rowery wodne. Tak więc wszystkie 
inwestycje zostały przeznaczone na po

łożony w centrum miasta basen i wszy
stko wskazuje na to, iż będzie to jeden z 
ładniejszych obiektów w naszym woje
wództwie. Ale Ruda to nie jedyny basen 
na terenie naszego miasta. Do dyspozy
cji mieszkańców Rybnika są także base
ny w Kamieniu i na Paruszowcu. Na tym 
pierwszym w porównaniu z rokiem ubie
głym niewiele się zmieniło. Oczywiście 
zostały przeprowadzone podstawowe 
remonty, ale na większe inwestycje za

brakło funduszy. 
Natomiast na Paru
szowcu podrepero
wano dno basenu, a 
obecnie montowane 
są nowe prysznice. 
Zatem nie pozosta
je nam nic innego jak 
oddać się w upalne 
dni “kąpielowym” 
cielesnym uciechom 
w jednym z rybnic
kich basenów.

MaT

I

1 Kryty 
\ zamknięty

Od 6 czerwca do końca wrze- 
|  śn ią basen k ry ty  rybn ick ie go  
I MOSiR-u będzie n ieczynny ze 
I  względu na konieczność przepro- 
j  wadzenia w tym okresie niezbęd- 
I  nych remontów.
I

Jest rzeczą oczywistą, iż w upal
ne wakacyjne dni mało kto wybiera 
się popływać na zamkniętym base
nie i stąd taki termin planowanego 
remontu. W okresie tym przede 
wszystkim zostanie wymieniona sta
cja uzdatniania wody oraz planowa
na jest wymiana ubikacji i natry
sków. Poza tym zostaną przeprowa
dzone drobne zabiegi kosmetyczne 
samego basenu i od września ryb
nicki basen znów będzie świecił czy
stością. MaT

Niepełnos
Z okazji Dnia Dziecka nad rybnickim 

zalewem gościły niepełnosprawne dzieci 
z gliwickich szkół i Borowej Wsi. Wraz z 
opiekunami przez dwa dni 1 i 2 czerwca 
wypoczywały i bawiły się pływając na 
żaglówkach pod okiem również niepeł
nosprawnych żeglarzy. Chętnie korzysta
no z zabawy na basenie i zajęć hippicz
nych w stadninie koni w Stodołach, z za
jęć w siłowni i na boiskach.

Celem wyjazdu zorganizowanego przez 
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych 
z Gliwic i Wydział Kultury Fizycznej, Spo
rtu i Rekreacji UM - Gliwice było pokaza
nie dzieciom i młodzieży różnych form 
rekreacji oraz zintegrowanie środowiska 
nastolatków chorych ze zdrowymi, /a/

Ruda, Paruszowiec i Kamień 
zapraszają

gu na 400 ml, Jolanta Baranowska w  
skoku w dal/, Ireneusz Góralski /w 
pchnięciu kulą/, Wioletta Sokołowska 
/w pchnięciu kulą/, Edyta Fojcik /w sko
ku w dal z miejsca/, Monika Dymek /w 
skoku w dal z miejsca/, Mariusz Lach 
/w rzucie piłeczką palantową/.

Srebrne medale zdobyli: Mateusz 
Ptak /w biegu na 50 m/, Roman Puto 
/w biegu na 100 m/, Stefania Kranz /w 
biegu na 100 m/, Ireneusz Góralski / w 
biegu na 400 m/, Piotr Szymiczek, Ste
fania Kranz, Jolanta Baranowska. 
Ireneusz Góralski /w sztafecie miesza
nej 4 x 100 m/, Jerzy Sarnicki /repre
zentant sekcji sportowej BUSHIDO /w 
pchnięciu kulą/.
A oto brązowi medaliści: Piotr Szymi
czek /w biegu na 100 ml, Wioletta So
kołowska /w biegu na 100 m/, Piotr Szy
miczek /w pchnięciu kulą, Mateusz 
Ptak /w rzucie piłeczką palantową/.

Zarząd KS “PROMYK” pragnie 
podziękować wszystkim sportow
com, trenerom oraz ludziom, którzy 
na co dzień przyczyniają się do tego, 
że klub może funkcjonować i odno
sić sukcesy.

D zieci z K S  ”.P rom yk  "  

na olim pijskim  podium
Pod koniec maja odbyła się w Ty

chach Wojewódzka Olimpiada Spe
cjalna w konkurencjach lekkoatletycz
nych. Impreza ta odbywa się co roku i 
należy do programu coraz prężniej w 
naszym kraju rozwijającego się ruchu 
sportowego osób niepełnosprawnych 
umysłowo pod nazwą “Olimpiady 
Specjalne - Polska”.

Po raz kolejny z powodzeniem w 
olimpiadzie wystąpiła reprezentacja 
KS “PROMYK” z Rybnika.

Młodzi sportowcy trenujący na co 
dzień pod kierunkiem nauczyciela wy
chowania fizycznego Jerzego Wdowi- 
kowskiego “B U SH ID O ”, startu jąc 
ogółem w 16 konkurencjach zdobyli 8 
złotych, 6 srebrnych i 4 brązowe me
dale.

Opiekę nad reprezentacją sportowców 
z Rybnika sprawowali: dyrektorka Szko
ły Życia Lucyna Ibrom, a także: Bar
bara Michalska, Iwona Bartoniek, Je
rzy Wdowikowski, Anetta Gawrysiak 
oraz Zdzisław Plisz z KS “PROMYK”,

Ewa Dziedzic z.e Szko
ły Życia w Rybniku 
zdobyła złoty medal w 
biegu na 50 m

którzy także brali udział w przygotowa
niach sportowców do olimpiady. Ponad
to reprezentacji towarzyszyli Janusz Ta- 

ranczewski oraz Iwo
na Janotta z “BUSHI
DO”.

W zawodach oprócz 
Rybnika wystąpiły re
prezentacje wielu miast 
województwa katowic
kiego m.in.: Katowic, 
Sosnow ca, Tychów , 
Bytomia, Będzina, Wo
dzisławia Śl., Tarnow
skich Gór.

Oto wyniki osiągnię
te przez młodych spo
rtowców z Rybnika: 

Złote medale zdoby
li: Ewa Dziedzic /w 
biegu na 50 mI, Jolan
ta Baranowska /w bie-

M a m y
olimpijczyka!
Nominacją olimpijską otrzymał za

wodnik sekcji żeglarskiej RKS “Ener
getyk” Mirosław Małek.
Wystartuje on w Atlancie, a właściwie 

Savannah, w konkurencji żeglarskiego 
w klasie Mistral /windsurfing/.

Oficjalne pożegnanie olimpijczyka 
przed wyjazdem do Stanów Zjednoczo
nych będzie miało miejsce na przystani 
Ośrodka Sportów Wodnych i Rekrea
cji Elektrowni “Rybnik” w Stodołach
dziś, tj. w piątek o godz. 17.00. lxl

( • \
z Żużel

\ _____ )
Szwed

niepotrzebny
Żużlowcy RKM-u Rybnik ponieśli 

kolejną porażkę na własnym torze, ule
gając w ubiegły czwartek drużynie 
ZKŻ Zielona Góra 39:51.

Drużyna gości w spotkaniu tym wystą
piła nie w ośmio- a sześcioosobowym 
składzie, gdyż do Rybnika nie przyjechał 
oczekiwany przez kierownictwo gości 
Szwed D. Andersson a I. Kwieciński w 
pierwszym swoim starcie na skutek zde
rzenia z W. Woronkowem doznał kontu
zji nogi i cały pojedynek oglądał z par
kingu. Jak się później okazało, i w sze
ścioosobowym składzie można wygrać na 
obcym torze.

Po pierwszych dwóch remisowych 
biegach, w trzecim  goście odnoszą 
podwójne zwycięstwo 5 : 1. Po kolej
nych trzech biegach remisowych, w 7. 
na skutek “gumy” M. Węgrzyka goście 
zwyciężają4 : 2 i ich przewaga wzrasta 
do 6 pkt. - 24 : 18. W biegu 8. rybni- 
czanie dzięki w spaniałej szarży W. 
Woronkowa odnoszą pierwsze druży
nowe zwycięstwo i tym samym przewa
ga maleje do 2 pkt. Jednak kolejne dwa 
biegi zielonogórzanie wygrywają 5 : 1 i 
ich przewaga wzrasta do 10 pkt. W bie
gu 12. gospodarze zwyciężają 4 : 2 a w 
13., dzięki w spaniałej jeździe  pary 
Woronkow - Węgrzyk po podwójnym 
zwycięstwie obniżają przewagę gości do 
4 pkt. - 41 : 37. Zatem przed biegami 
nom inow anym i w ynik był spraw ą 
otwartą. Jednak goście w tych biegach 
nie dali żadnych szans rybnickim żuż
lowcom i oba biegi wygrali 5 : 1 .

Punkty dla RKM-u zdobyli: Korbel
- 7, D. Fliegert - 3, K. Fliegert - 10, 
Woronkow - 9, Skupień - 2, Węgrzyk
- 5, Mrowieć - 3, Sosna Ns. W zespo
le gości najwięcej punktów zdobył nie
pokonany na rybnickim torze A. Hu
szcza - 15. Po spotkaniu tym żużlow
cy RKM-u plasują się na 7. miejscu w 
ligowej tabeli.

MaT
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Judo ŻużelŻużelJudo

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



FU JIC O LO RZdjęcie 
z albumu czytelników

Zapraszam y na
szych Czytelników 
do wspólnego oglą
dania zdjęć. Wystar
czy przyjść do re
dakcji z ciekawym 
zdjęciem , które po 
o p u b l i k o w a n i u  
zwrócimy. /M ożna 
też wrzucić je do na
szych "żółtych 
skrzynek"/. Raz w 
miesiącu autora 
najsym patyczniej
szego lub najbar
dziej "odjazdowe
go" zdjęcia firma 
"EKSPRES FUJI", 
Rybnik, ul. Reja 2, 
nagrodzi bezpłat
nym wywołaniem i 
wykonaniem odbi
tek z rolki filmu. Ktoś czuwa, aby spać mógł ktoś...

Zdj.: Janusz Oleksiński

Sp. Z 0.0.

K lub M iędzynarodow ej 
Prasy i K siążki 

R ybnik, ul. Sobieskiego 18

Wśród autorów 
prawidłowych 

rozwiązań 
krzyżówki z tego 

numeru 
rozlosujemy 

bon towarowy 
wartości 25 zł 

ufundowany przez 
Klub

Międzynarodowej
Prasy

i Książki EMPiK

Poziomo: A l - Najstarsze narzędzie do orki A9 - Malowany na drewnie 
obraz o tematyce sakralnej D3 - Przyrząd geodezyjny do pomiaru różnic 
wysokości FI - Największy na świecie producent materiałów fotograficz
nych F9 - Zapotrzebowanie na dobra ekonomiczne G6 - Najwyższy szczyt 
Krety HI - Potocznie każda choroba psychiczna H9 - Zapas J3 - Usuwanie 
makijażu M l - Duże miasto we Francji leżące nad kanałem Marna - Ren 
M9 - Podium w meczecie dla czytającego Koran
Pionowo: 1A - Roślina oleista, z nasion której produkowany jest olej 1H - 
Znany śpiewak operowy, solista Teatru Wielkiego 3D - Skały płonne, leżą
ce nad złożem kopaliny użytecznej 5A - Okazały storczyk rosnący na pół
kuli pin. 5H - Złe duchy 7B - Zabawka optyczna z różnokolorowymi szkieł
kami 9A - Atom mający jednakową liczbę protonów, lecz różne liczby neu
tronów 9H Karczma 11D - Dodatkowy wyścig dla zawodników, któży prze
grali w przedbiegach 13A - Wyróżnienie sylaby 13H - Symbol władzy het
mańskiej
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które pow stanie po ułożeniu liter 
wg. szyfru:
A li,  H5, D l, A4, M2, 0 3 ,  F4, D3, G6, D6; BI, H3, E7, J5; H9,G11; L9, 
J13,C9; M3, J8, D13; L13, M5, 0 3 ,  J l, F10, D 5 ,113,F7, E li;  D7, D6, M4, 
H9; M9, E7, J5, F10, A l, M10, D7, G8, B9, C5, F7, C l.

Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki nr 21 z hasłem 
“TEN, KTO NIC NIE ROBI, MA ZAWSZE WIELU POMOCNIKÓW” 

otrzymuje EWA ADAMCZYK, ul. Liściasta 47, 44-218 Rybnik 18.

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

Pod znakami zodiaku
BARAN - 21.03. - 20.04. - Otworzy> się przed Tobą droga do kariery tak niespodziewa
nej, że staniesz wobec pokusy i niebezpieczeństwa poświęcenia dla niej swoich zasad i 
ideałów. Potrzebny więc będzie gruntowny namysł czy wolisz “mieć ” czy “być ”.
BYK - 21.04. - 20.05. - Odrobina dyplomacji pozwoli upartych przeciwników przecią
gnąć na swojc[ stronę. Będzie to zapowiedzią\ kilku chwil wytchnienia i spokoju. Potem 
ju ż tylko trzeba będzie zebrać owoce pracy, ale i sprawiedliwie się nimi podzielić z resztą. 
BLIŹNIĘTA - 21.06. - 20.06. - Twoje ulubione sztuczki, fortele i wybiegi tym razem 
zdadzą^ się na nic. Konkurencja tylko czyha, by przyłapać Cię na grze nie fair, żeby więc 
nie wypaść źle, trzeba będzie solidnieprzysiąść fałdów...
RAK 21.06. - 20.07. - Ktoś czeka na Twoją inicjatywę i kiedy ją  w końcu podejmiesz, 
zdziwisz się, z  jaką_ gotowością^ zostanie przyjęta. W efekcie przyniesie Ci to większą; 
samodzielność, która pozwoli Ci myśleć o realizacji kolejnych przedsięwzięć.
LEW -21.07. - 23.08. - Wyłoni się konieczność doskonalenia w zawodzie, co sprawi, że 
będziesz miał mniej czasu dla rodziny. Wbrew Twoim obaw om, najbliżsi wykażą pełne 
zrozumienie dla Twoich dodatkowych zajęć i będą dumni z osiągniętych przez Ciebie 
wyników.
PANNA - 24.08. - 22.09. - To od Ciebie wyjdzie inicjatywa zakopania topora wojenne
go, co zakończy trwający “od zawsze” konflikt. Wdzięczność otoczenia potwierdzi, że 
dobrze zrobiliście pierwsi wyciągając rękę do zgody.
WAGA - 23.09. - 23.10. - Wprawdzie Twoja aktywność zostanie nieco zahamowana 
nieprzewidzianymi trudnościami natury organizacyjnej, ale daja  ̂się one pokonać dzięki 
pomocy, a nawet protekcji osób trzecich. To zdarzenie na nowo wzmocni Twojq_ wiarę w 
bezinteresowna^ życzliwość ludzi.
SKORPION - 24.10.- 22.11.- Dostrzeżesz nie zawsze przedtem doceniane cechy i zalety 
swoich bliskich i postarasz się, żeby to odczuli. Dzięki temu spoty i nieporozumienia 
zostaną zażegnane i łatwiej będzie rozpocząć “wszystko od nowa”
STRZELEC - 23.11. - 21.12. - Twoje powodzenie, i to zarówno w pracy zawodowej, jak  
i w życiu osobistym, uaktywni zawistników. Tak więc rady, z którymi pośpiesza^ osoby 
dotąd niezainteresowane Twoim losem, moga^ być nieszczere. Weź to pod uwagę planu
jąc  następny krok.
KOZIOROŻEC - 22.12. - 20.01. - Dążenie do zmian za wszelką cenę, tylko po to by coś 
się zmieniło, jest bez sensu. W Twoim przypadku solidność i trwanie przy starym może 
przynieść lepsze efekty. Skoncentruj się na tym co leży w zasięgu ręki.
WODNIK-21.01. -19.02. - Wiele problemów może zniknąć z Twojego życia jeżeli tylko 
dążąc do ich rozwiązania porzucisz utarte ścieżki i podejmiesz działania nowatorskie. 
Niespodziewanie znajdziesz sojusznika w dawno nie widzianej, a życzliwej osobie. 
RYBY - 20.02. - 20.03. - Możesz zwolnić tempo i pozwolić sobie na luksus zajęcia się 
samym sobc[. Dobrze zaplanowane sprawy będa  ̂toczyć się rutynowo, choć nie możesz 
przegapić żadnej okazji, by je  przyśpieszyć. A takie pojawia^ się za sprawą starszej i 
doświadczonej osoby. ________________________________

Dziś proponujemy dwie lekkie potrawy 
z serów, które nie boją się wysokiej tem
peratury. Świetne zarówno na śniadanie, 
jak i na przekąskę na letnie przyjęcie.

Krem z rokpola 
25 dkg sera rokpol
4 łyżki majonezu
5 dkg orzechów włoskich 
zgbek czosnku
10 dkg ogórków konserwowych 
5 dkg pieczarek 
sól, pieprz

Ser utrzeć z majonezem, solą i roz
tartym czosnkiem, pokrojonymi drob
no ogórkami. Pieczarki drobno pokroić 
i wrzucić na chwilę do gorącej wody. 
Orzechy posiekać. Wszystko razem po
łączyć w jednolitą masę.

Ałasza kuchnia
Obatzda

25 dkg dojrzałego sera camembert 
2 cebule
7,5 dkg masła lub margaryny 
1 łyżeczka słodkiej papryki 
1 żółtko, sól, pieprz 
Camembert i miękkie masło rozgnieść 

widelcem. Dodać drobno posiekaną ce
bulę, przyprawy i żółtko. Zanurzoną w 
wodzie łyżką uformować kulki wielko
ści orzechów włoskich, tak aby stano
wiły porcję pasty na jedną kromkę Chle
ba. Kulki można udekorować rzodkiew
kami i słonymi precelkami.
Jeżeli chcemy wykorzystać pastę jako 
przekąskę na przyjęcie, możemy posma
rować nią krakersy lub małe kwadraty 
pumpemikla.

Dziś kolejne dwa z ośmiu fragmentów.
N ależy złożyć je w całość, nakleić na kart
kę 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 zł każda.

Rybnickie puzzle
V______ ___________________________/

Nagrody za prawidłowe ułożenie poprzedniej ośmioczęściowej 
łamigłówki otrzymują:

RYSZARD STACHOWSKI, ul. Konarskiego 162, 44-270 Rybnik 
oraz STEFANIA PANDER, ul. Dworek 32, 44-200 Rybnik

Sp z o.o.
Klub Międzynarodowej Prasy 

i Książki
Rybnik, ul. Sobieskiego 18

ANTONINA KRZY- 
SZTOŃ -’’KIEDY 
PRZYJDZIE DZIEŃ”

Płyta z Krainy Łagod
ności! Wszystkie utwo
ry utrzymane w spokoj
nym nastroju dodatkowo 
tworzonym przez orygi

nalne instrumenty, m.in. okarynę, i nagrane 
odgłosy przyrody. A. Krzysztońjcst drugą obok 
G. Tumaua przedstawicielką gatunku, jeszcze 
do niedawna błędnic utożsamianego z poezją 
śpiewaną.

ADAM MICKIE-
WICZ - “DZIADY” -
LWÓW 1896, NAKŁA
DEM KSIĘGARNI K. 
ALTENBERGA

Reprint unikatowej 
książki wydanej w 1896r. 
Była to wtedy pierwsza 
ozdobna i ilustrowana
/rysunki Cz. B. Jankow
skiego/ edycja tego dzie
ła. Pięknie oprawiona, z misternymi monogra
mami i ozdobami na stronach, wierna pierwot
nemu tekstowi.

TERESA MICHA-
ŁOWSKA - “ŚRE
DNIOWIECZE
W A RSZA W A  1996, 
W Y D A W N I C T W O
NAUKOWE PWN.

^ T O O M C

Książka pomyślana 
jako synteza literatury 
polskiego średniowie

cza. Autorka podjęła ryzyko nakreślenia wła
snej wizji literatury opisywanego okresu. Wy
danie zostało wyróżnione m.in. Nagrodą Fun
dacji na Rzecz Nauki Polskiej.

JANE AUSTEN - 
“ROZWAŻNA I RO
MANTYCZNA” -
WARSZAWA 1996 r.
PRÓSZYŃSKI i SPÓŁ
KA

Eleonora miała zdol
ność spokojnego rozu
mowania ale była obda
rzona najzacniejszym  
sercem. Druga z sióstr,
Marianna - rozsądna i in
teligentna, brakowało jej jedynie roztropności. 
Która z nich była rozważna, a która romantycz
na, można jednak decydować dopiero po prze
czytaniu powieści.

“DANCEMANIA 1”
- SUPERHITY  

LATO ‘96
Ponad 77 minut muzy

ki tanecznej, która z pew
nością rozbrzmiewać bę
dzie tego lata w wielu 
dyskotekach. Kupują- 

ym radość sprawi też sama okładka płyty z 
ańczącymi niby-hologramowymi ludzikami.

J

ncscrów.

KAISERLICHE OPE
RETTE - JOHANN 
STRAUSS II: “EINE 
NACHT IN VENE
DIG”, “WIENER 
BLUT”.

Arie z dwóch słynnych 
operetek Straussa w wy
konaniu Das Symphonie-Orchester Graunkc 
pod dyrekcją Franza Allcrsa i Willicgo Mattc- 
sa, której towarzyszy Chor des Theaters am Ga- 
crtncrplatz z Monachium. Cenna płyta dla ko-
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