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Zmiany w strukturze oświaty
Z dniem 1 września br. rozpocznie pracę Wydział Edukacji Urzędu 

M iasta, w którego gestii znajdą się wszelkie sprawy związane z nadzorem 
i kontrolą miejskich placówek oświatowych z wyjątkiem obsługi księgowo - 
finansowej szkół. Tymi sprawami zajmował się będzie powołany również z 
dniem 1 września Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli. Reorganizację 
systemu kierowania oświatą w mieście uchwaliła na sesji 19 czerwca br. Rada 
Miasta Rybnika.

Przed pierwszym dzwonkiem
Przed nami ostatni już w akacyjny weekend. 

W najbliższy poniedziałek szkoły znów zaczną 
tętnić życiem , co nie znaczy, że w czasie waka
cji było w nich zupełnie głucho i pusto.

W większości rybnickich placówek 
oświatowych letnią przerwę w zaję
ciach wykorzystano tradycyjnie na wy
konanie większych lub niniejszych re-

W SP 28 w Kamieniu odnowiono elewację zewnę
trzną, zaś wejście do szkoły wyłożono płytkami.

montów czy zakończenie rozpoczętych 
wcześniej inwestycji. 

Najpow ażniejszą tegoroczną szkol
ną inwestycjąjest budowa 
sali gim nastycznej przy 
Szkole Podstawow ej nr 
3 w Piaskach. Budynek 
szkolny pełniący tę funk
cję praw ie od początku 
wieku, nigdy takiej sali nie 
miał, choć w ielokrotnie 
powstawały komitety jej 
budowy. Salę o wymiarach 
30 na 18 m wkomponowa
no w budynek szkoły; są
siedni, były “dom nauczy
ciela” został zaadaptowa
ny na pomieszczenia po
m ocnicze. Jednocześnie 
zmodernizowano kotłow
nię z węglowej na gazową. 
W tej chwili w sali trwają 
ostatnie prace wykończe
niow e, a oddanie jej do 
użytku planowane jest na 
połowę września. Sala jest 
obiektem bardzo nowocze
snym , a o szczegó łach  
przedsięwzięcia napiszemy 
przy okazji o ficjalnego 
otwarcia nowego obiektu.

c.d. na stronie 3.

O bie jednostk i będą  się m ieściły  
w budynku D elegatury  K uratorium  
O św iaty  i W ychow ania przy u licy  
3 Maj a.

Stanowisko naczelnika W ydziału 
Edukacji U.M. obejmuje od września 
Tadeusz Szostok. Od 1975 r. praco
wał on jako nauczyciel Zespołu Szkół 
Mechaniczno-Elektrycznych, w ostat
nich pięciu latach jako jego dyrektor.

W ybrany radnym Rybnika w drugiej 
kadencji władz samorządowych, pełni 
obecnie funkcję przew odniczącego 
Komisji Oświaty R.M.
- Na czym, pana zdaniem, opiera się 
zasadność powołania Wydziału Edu
kacji Urzędu Miasta?

- Powołanie tego wydziału wymuszają 
zmiany prawne. Zakończyła się trwa
jąca kilka lat debata na temat podziału 
kompetencji pomiędzy organem pro
wadzącym, a nadzorującym placówki 
oświatowe. Jej efektem jest ogłoszenie 
jednolitego tekstu ustawy o systemie 
oświaty przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej w czerwcu br. Z kolei usta
wa o tzw. dużych miastach od 1 stycz

nia br. ostatecznie rozw iązała przy
należność szkolnictw a ponadpodsta
w owego do gm in sam orządow ych. 
Od 1 września będzie nam podlegać 90 
placówek oświatowych: 40 przedszko
li, 34 szkoły podstawowe, 12 szkół śre
dnich, 3 ogniska pracy pozaszkolnej

oraz Młodzieżowy Dom Kultury. Za
trudniamy w nich 2058 pracowników 
pedagogicznych, 996 pracowników nie 
będących nauczycielami i 90 pracow
ników sezonowych /palaczy/. Tak wiel
ka baza ludzka i m aterialna tworzy 
prawdziwy gąszcz problemów: ekono
miczno-finansowych, kadrowych, in
westycyjnych, krótko mówiąc - proble
mów administracyjnych, które wym a
gają uporządkowania.
- Wydział Edukacji znajdzie się wśród 
instytucji którym oświata podlega 
dłużej, jak Delegatura KOiW, czy obe
cnie tworzony Miejski Zespół Obsłu
gi Szkół i Przedszkoli w miejsce daw
nego M iejskiego Zarządu Szkó ł i 
Przedszkoli. Co będzie mu podlegało, 
jakie będzie posiadał kompetencje?

c.d. na stronie 3.

Wrześniowa
rocznica

Obchody przypadającego na 
1 września Święta Kombatantów  
rozpocznie o godz. 10.30 msza w ryb
nickiej bazylice odprawiona w inten
cji zmarłych i żyjących kombatan
tów. Jej uroczysty charakter podkre
ślony zostanie przez obecność po
cztów sztandarowych.

Bezpośrednio po nabożeństwie, w 
Cechu Rzemiosł Różnych (okrąglak) 
odbędzie się spotkanie, na które orga
nizator obchodów - M iejski Zarząd 
Związku Kombatantów RP i Byłych 
Więźniów Politycznych w Rybniku - 
zaprosił przedstawicieli innych organi
zacji kom batanckich m.in. Związku 
Byłych Żołnierzy AK, Związku Inwa
lidów Wojennych i in., a także przed
stawicieli władz miasta oraz wojska.

Miejski Zarząd Związku Kombatan
tów RP i Byłych Więźniów Politycz
nych zrzesza w 8 dzielnicowych kołach 
780 byłych żołnierzy, członków ruchu 
oporu i więźniów politycznych.

* * *

W związku z przypadającą na 1 wrze
śnia kolejną rocznicą wybuchu II woj
ny światowej, bezpośrednio przed mszą 
w intencji kombatantów, przedstawi
ciele władz miasta złożą kwiaty na gro
bach Żołnierzy Września na rybnickim 
cmentarzu. Irl

Mieiwezw
2A PARMO!
W y d ru k o w a n y  ob o k  ku p o n  

m oże być szansą  na darmowy bi
let miesięczny komunikacji miej
sk iej na teren ie  R ybnika. W y 
starczy  go w yciąć i razem  z cztere
ma k u p o n am i w y d ru k o w an y m i w 
p op rzedn ich  num erach, n ak le ić  na 
kartkę p o cz tow ą i w ysłać na adres 
n a sz e j re d a k c j i  lub  w rz u c ić  do 
“żó łtych  sk rzy n ek ” w term inie do 
10 września.

Kartki wezmą udział w losowaniu, a 
nagrodą będzie DARM OW Y BILET 
M IE SIĘ C Z N Y  K O M U N IK A C JI 
M IE JSK IE J NA TERENIE RYBNI
KA NA PAŹDZIERNIK 1996 R.

Y A M A H A
Szkoła Muzyczna

Licencjonowana Szkoła Muzyczna YAMAHY 
serdecznie zaprasza dzieci, młodzież oraz dorosłych 

na naukę gry na keyboardach 
/elektronicznych instrumentach klawiszowych/

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na udział w 
bezpłatnej 20-minutowej lekcji otwartej /próbnej/ dnia:

* 5.09.96 od 15.00-18.00
* 7.09.96 od 10.00-13.00

* 10.09.96 od 15.00-18.00
Rybnik, ul. św.Antoniego 10 /nad restauracją “Magnolia” - lip./

Tadeusz Szostok obejmie od 1 września funkcję  
naczelnika Wydziału Edukacji UM Zdj. :sol

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825 1



Zarząd Miasta informuje
Zarząd Miasta Rybnika ogłasza

PUBLICZNY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ:
1. G runtu n iezabudow anego położonego w R ybniku, obręb Sm olna przy 
ul.Gruntowej stanowiącego parcelę nr 1204/7 o pow. 3936 m kw. zapisanego w 
KW 113.941 przeznaczonego pod zabudowę nieuciążliwą.

Cena wywoławcza 51.089,00 zł
Wysokość wadium 5.200,00 zł

2. Gruntu niezabudowanego położonego w Rybniku, obręb Boguszowice przy 
ul.Sztolniowej stanowiącego parcelę 1895/10 o pow. 1511 m kw. zapisanego w 
KW 87.231 przeznaczonego pod zabudowę nieuciążliwą.

Cena wywoławcza 17.074,00 zł
Wysokość wadium 1.700,00 zł

3. Gruntu niezabudowanego położonego w Rybniku, obręb Niedobczyce przy ul. 
Pod Lasem stanowiącego parcele nr 1897/216, 1962/4 o łącznej pow. 4202 m kw. 
zapisanego w KW 101.134 przeznaczonego pod działalność usługowo-bazową.

Cena wywoławcza 33.070,00 zł
Wysokość wadium 3.100,00 zł

4. Gruntu niezabudowanego położonego w Rybniku, obręb Rybnik przy ul. Olszo
wej stanowiącego parcelę nr 3320/133 o pow. 355 m kw. zapisanego w KW 
100.389 przeznaczonego pod zabudowę budynkiem mieszkalnym.

Cena wywoławcza 9.300,00 zł
Wysokość wadium 1.000,00 zł

5. Gruntu niezabudowanego położonego w Rybniku, obręb Rybnik przy ul. Olszo
wej stanowiącego parcelę nr 3319/133 o pow. 331 m kw. zapisanego w KW 
94.889 przeznaczonego pod zabudowę budynkiem mieszkalnym.

Cena wywoławcza 8.670,00 zł
Wysokość wadium 900,00 zł

6. Gruntu niezabudowanego położonego w Rybniku, obręb Orzepowice przy ul. 
Piwonii stanowiącego parcelę nr 2962/175 o pow. 377 m kw. zapisanego w KW 
102.693 przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową/bliźniak/.

Cena wywoławcza 6.890,00 zł
Wysokość wadium 700,00 zł

7. Gruntu niezabudowanego położonego w Rybniku, obręb Niedobczyce przy ul. 
Sztygarskiej stanowiącego parcelę nr 2575/151 o pow. 457 m kw. zapisanego w 
KW 98.942 przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową.

Cena wywoławcza 4.600,00 zł
Wysokość wadium 500,00 zł

8. Gruntu niezabudowanego położonego w Rybniku, obręb Niedobczyce przy ul. 
Karlika stanowiącego parcelę nr 2559/68 o pow. 325 m kw. zapisanego w KW 
107.177 przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową.

Cena wywoławcza 3.500,00 zł
Wysokość wadium 400,00 zł

9. Gruntu niezabudowanego położonego w Rybniku, obręb Niedobczyce przy ul. 
Karlika stanowiącego parcelę nr 2558/68 o pow. 325 m kw. zapisanego w KW
107.176 przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową.

Cena wywoławcza 3.500,00 zł
Wysokość wadium 400,00 zł

10. Gruntu niezabudowanego położonego w Rybniku, obręb Niedobczyce przy 
ul. Karlika stanowiącego parcelę nr 2557/68 o pow. 325 m kw. zapisanego w 
KW 107.199 przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową.

Cena wywoławcza 3.500,00 zł
Wysokość wadium 400,00 zł

11. Gruntu niezabudowanego położonego w Rybniku, obręb Niedobczyce przy 
ul. Karlika stanowiącego parcelę nr 2578/94 o pow. 304 m kw. zapisanego w 
KW 107.161 przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową.

Cena wywoławcza 3.250,00 zł
Wysokość wadium 350,00 zł

12. Gruntu niezabudowanego położonego w Rybniku, obręb Niedobczyce przy 
ul. Karlika stanowiącego parcelę nr 2582/94 o pow. 313 m kw. zapisanego w 
KW 107.163 przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową.

Cena wywoławcza 3.400,00 zł
Wysokość wadium 350,00 zł

13. Gruntu niezabudowanego położonego w Rybniku, obręb Niedobczyce przy 
ul. Szybowej stanowiącego parcelę nr 2606/131 o pow. 384 m kw. zapisanego w 
KW 108.578 przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową.

Cena wywoławcza 4.150,00 zł
Wysokość wadium 500,00 zł

14. Gruntu niezabudowanego położonego w Rybniku, obręb Niedobczyce przy 
ul. Sztygarskiej stanowiącego parcelę nr 2604/131 o pow. 399 m kw. zapisanego 
w KW 97.834 przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową.

Cena wywoławcza 4.300,00 zł
Wysokość wadium 500,00 zł

15. Gruntu niezabudowanego położonego w Rybniku, obręb Niedobczyce przy 
ul. Sztygarskiej stanowiącego parcelę nr 2570/131 o pow. 441 m kw. zapisanego 
w KW 100.277 przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową.

Cena wywoławcza 4.750,00 zł
Wysokość wadium 500,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 12 września 1996 r. o godz. 10.00 w sali nr 137,1 piętro 
budynku Urzędu Miasta Rybnika, ul. B.Chrobrego 2.
Przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić wadium na konto Urzędu Miasta PBK 
Warszawa I o/Rybnik Nr 372602-2017-3620-3-68 łub bezpośrednio w kasie /parter bu
dynku przy ul. B.Chrobrego 2, pok.nr 22/ najpóźniej do godz. 930 w dniu przetargu. 
Dodatkowo należy wpłacić w kasie urzędu /pok.nr 22/ koszty organizacyjne prze
targu w wysokości 20,00 zł.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet 
ceny nabycia, a w razie uchylenia się od zawarcia umowy w terminie 1 miesiąca od 
daty przetargu ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami 
Urzędu Miasta Rybnika, ul. Miejska 7, pok. 120, teł. /036/ 22-364.
Zarząd Miasta Rybnika zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez poda
nia przyczyny.
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0  poczcie 
raz jeszcze...

W ostatnim czasie dość “głośno” na 
Waszych łamach jest na temat działa
nia rybnickiej poczty głównej. Prze
czytałem artykuł “Horror na poczcie”, 
a także rzeczow ą i sensowną odpo
wiedź kierownictwa Rejonowego Urzę
du Poczty w Rybniku na zarzuty przed
stawione przez autora. Mnie osobiście 
nowe urządzenie kierujące petentów do 
odpowiednich okienek bardzo odpo
wiada.

Mam jednak inny zarzut co do funk
cjonowania Poczty Polskiej w naszym 
mieście. Kluczem bowiem do kłopo
tów w obsłudze klientów jest za wielki 
zasięg terytorialny urzędu nr 1, obej
mującego zarówno całe centrum, M e
ksyk, osiedle Reymonta, czy nawet tak 
odległe od siebie miejsca jak ul. W y
zwolenia czy Żużlowa. Nie znam dru
giego miasta wielkości porównywalnej 
z Rybnikiem, które miałoby w centrum 
tylko jeden urząd pocztowy! W więk
szości nawet dużo mniejszych miast 
obowiązuje model: jedna poczta w cen
trum oraz poczta w okolicy dworca kole
jowego. Prosiłbym dyrekcję rybnickiego 
rejonu poczty o zainteresowanie się tym 
tematem. W Rybniku w okolicy dworca 
ma siedziby wiele instytucji i urzędów o 
zasięgu ponadlokalnym, że wymienię 
tylko Urząd Rejonowy, ZUS, WKU, 
Urząd Skarbowy, Urząd Statystyczny
1 4 banki. Nie muszę chyba udowa
dniać, że instytucje te korzystają z 
usług poczty zbiorowo i codziennie. 
Utworzenie nowego, choćby niewiel
kiego, urzędu pocztowego mogłoby w 
tych okolicach poprawić obsługę zbio

rowych klientów, odciążając choć tro
chę główną pocztę. Mogliby na tym 
zyskać również podróżni przyjeżdża
jący na dworce PKP czy PKS a także 
mieszkańcy pozbawionej poczty dziel
nicy Meksyk. Co do znalezienia odpo
wiedniego budynku czy pomieszczenia 
to sądzę, że władze miasta na pewno 
przyszłyby tu z pomocą. Dodać mogę 
jedynie, jako zwykły obserwator, że od 
chyba 6 lat stoi pusty notabene - bar
dzo ładny - budynek po przeniesionym 
w inne miejsce zakładzie geodezji przy 
ul. 3 Maja.

Innym wnioskiem jakim chciałbym 
zainteresować rybnicką pocztę jak i wła
dze miasta, jest brak urzędu pocztowe
go na osiedlu Reymonta. To już jest dla 
mnie zupełnie niezrozumiałe, gdyż na 
osiedlu zamieszkałym przez kilkana
ście tysięcy mieszkańców, urząd po
cztowy byłby w pełni rentow ny /w 
przeciwieństwie do wielu małych urzę
dów na wsiach, które są utrzymywane 
ze względów charytatywnych dla miej
scowych społeczności/. Dla każdego 
mieszkańca tego osiedla jest to uciąż
liwe, szczególnie w sytuacjach kiedy 
po każde awizo, przekaz czy rentę, nie 
mówiąc już o wysłaniu listu czy pacz
ki oraz opłaceniu rachunków trzeba uda
wać się na pocztę oddaloną o co naj
mniej 3 km /przy czym inne okoliczne 
poczty 5, 15 i 18 również są daleko/. 
Można też wspomnieć jeszcze o tysią
cach osób, które codziennie samocho
dami odw iedzają znany duży sklep 
“Merkpol” i największą wypożyczalnię 
wideo w naszym mieście. Wiedząc o 
takim urzędzie pocztowym, chętnie by 
z jego usług, niejako przy okazji, ko
rzystali. Gdyby dyrekcja RUP-u w Ryb
niku ustosunkowała się do tych propo
zycji na łamach sympatycznej “Gazety 
Rybnickiej” byłoby to z jej strony bar
dzo miłe.

Czytelnik z ul. Kilińskiego
/nazwisko do wiadomości redakcji/

VV dniu 29 sierpnia 1996 r. zosta
ło zamknięte skrzyżowanie ulic Ko- 
tucza-Zebrzydowicka / przy DH 
Domus/ tj. ciąg drogi krajowej nr 
49 /Pszczyna-Racibórz/ i nr 91 /Gli- 
wice-Chałupki/, w związku z jego 
przebudową.

Trasa objazdu prowadzi u licą  Bu
dowlanych i Raciborską i p row a
dzona jest za pom ocą tablic objazdo
wych.

W związku z powyższym autobusy 
linii 510, 581, 582, 588, 590 zatrzymu
jące się na przystanku Rybnik - Do
mus ul. Kotucza zatrzymywać się będą 
obecn ie  na p rzystanku  na 
ul.Raciborskiej przy ul. Slawików, a 
przystanek Rybnik - Zebrzydowicka

zostanie przeniesiony na ul. św.Józefa 
przed Strażą Pożarną /kierunek z 
centrum/ i na ul. Raciborską przed 
pawilonem handlowym “Nasz Dom”
/k ie runek  do centrum /. Pow yższe 
przystanki dotyczą linii 516, 587, 580.

Zamknięcie przewidziane jest na 
około dwa miesiące.

Za utrudnienia w mchu i komunika
cji wynikłe w związku z objazdem, 
U rząd M iasta R ybnika przeprasza 
wszystkich kierowców i pasażerów.

R ów nocześn ie  inform ujem y, że 
w zw iązku ze zm ianą cen biletów  
od dnia 1 w rześn ia  dotychczasow e 
bilety  w cenie 0,70 zł zakupione w 
przedsprzedaży zachow ują w ażność 
do dnia 30 października.

Zdj.iAol ;

“Gole ”  

drzewa
Tak malownicze drzewa 

można zobaczyć w lesie 
iv Wielopolu. Lasu nie zni
szczyli jednak wandale, ani 
zwierzęta. Efekt odsłonię
tych korzeni powstał na sku
tek naturalnej erozji. Drze
wa bowiem rosna  ̂ na skar
pie, a częste deszcze wymy
wały z korzeni ziemię i pia
sek. Widoczne korzenie nie 
szkodzą^ drzewom, a dla 
odwiedzających zielone te
reny, stanowią ciekawe oka
zy warte uwiecznienia na 
kliszy fotograficznej.

/a /

Serdeczne podziękowania 
za wyrazy współczucia, pomoc, złożone kwiaty 

i liczny udział w pogrzebie zmarłego

śp. Czesława Szwedy
w szczególności ks. kanonikowi Henrykowi Markwicy, 

ks. dr Antoniemu Reginkowi, 
ojcu fr. Erazmowi, p. mecenasowi Jerzemu Biegieszowi, 

delegacjom Rady Miasta, Urzędu Miasta, PRB S.A., 
NSZZ “Solidarność” służby zdrowia, 

krewnym, przyjaciołom, znajomym i sąsiadom
składa: żona, córka i syn z rodzinami

Serdeczne podziękowania za opiekę i pomoc 
medyczną w czasie choroby

śp. Czesława Szwedy
p.ordynator dr n. med. Stefanii Łopacz - Stoczek 

oraz całemu personelowi Oddziału Neurologicznego 
Państwowego Szpitala dla Nerwowo 

i Psychicznie Chorych w Rybniku
składa Rodzina

Serdeczne podziękowania za okazaną pomoc, 
złożone kwiaty i udział w pogrzebie

śp. inż. Zygmunta Sajewicza,
em. pułkownika WP

Związkowi Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych 
na ręce kpt. rez. Zbigniewa Rusińskiego, Związkowi Byłych 

Żołnierzy Zawodowych, kombatantom, pocztom sztandarowym, 
WKU w Rybniku, mjr. Krzysztofowi Radwanowi, ks. Dariuszowi 

Niesiobędzkiemu oraz rodzinie, przyjaciołom, znajomym, 
sąsiadom - wszystkim dla których ta śmierć nie była obojętna

składają pogrążeni w smutku 
_________________________żona, córki i brat z najbliższymi

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Zmiany w strukturze oświaty
c.d. ze strony 1

- Dotychczasowe doświadczenia prze
mawiają za rozdzieleniem funkcji ad
ministrowania oświatą od funkcji eko
nom iczno-finansow ych . Te drugie 
przejdą w w yłączną gestię MZOSiP, 
który skupi służby finansowe. Mój 
wydział będzie zatrudniał inspektorów 
do spraw kadr, dyrektorów placówek 
oraz nauczycieli i pracowników nie 
będących nauczycielami w przedszko
lach. Podlegać nam będą służby bez
pieczeństwa i higieny pracy. Powoła
my inspektorów do rozwiązywania pro
blemów bieżących, które powstają w 
terenie, a którym - z braku odpowie
dnich służb - nie mógł podołać dawny 
MZSiP. Interesować nas będzie kwe
stia optymalnego wykorzystania posia
danej bazy oświatowej, bo życie niesie 
tu stale nowe problemy. Jak zagospo
darować budynek po przedszkolu czy 
szkole podstawowej, które nie mają 
naboru z powodu niżu demograficzne
go, co począć z falą wyżu roczników 
młodzieży szkół średnich - oto przy
kłady.
- Jakie są - pana zdaniem - najpilniej
sze kierunki administrowania oświa
tą, którymi musi zająć się Wydział 
Edukacji?

Muszę podkreślić, że w tej dziedzi
nie, nie było zaniedbań, czegoś, co mu
siałbym gruntownie zmieniać. Chcę tak 
reagować na bieżące problemy, aby ko
rekty wypadały jak  najsprawniej. Tak 
poprawiać warunki codziennej pracy 
szkół, aby każda mogła wypracować 
własne pedagogiczne oblicze jak to już 
tu i ówdzie widzimy. W ażną sprawą 
będzie wypracowanie takiego progno
zowania polityki oświatowej miasta, 
aby na zachodzące wokół nas przemia
ny reagować odpowiednio wcześniej. 
Właściwie realizacja polityki oświato
wej wypracowanej i uchwalonej przez 
Radę Miasta będzie naszym głównym 
zadaniem.
- Obecnie jest pan radnym, a za kilka 
dni będzie pan pracownikiem Urzędu 
Miasta. Czy pana zdaniem - te fu n k 
cje nie kłócą się ze sobą?
- Nie jestem  pewien jak rozstrzygnięto 
te kwestie, bo dyskusje prawne jeszcze 
nie zakończyły się, ale w moim poczu
ciu mógłby tu zachodzić konflikt mię
dzy władzą ustawodawczą a wykonaw
czą. Przyzwoitość zatem nakazuje, że

bym zrezygnował z funkcji radnego, 
choć odpowiednie decyzje podejmę na 
wrześniowej sesji R.M.
- Czego panu życzyć na nowo obejmo
wanym stanowisku?
- Chciałbym, aby wszyscy, którzy wią
żą jakieś nadzieje z powstaniem tego 
wydziału, zaufali mi i okazali cierpli
wość w rozw iązyw aniu problemów,
które przyniesie życie.

*  *  *

Danuta Konsek do końca sierpnia 
pełni funkcję zastępcy dyrektora do 
spraw ekonomicznych Miejskiego Za
rządu Szkół i Przedszkoli. Od 1 wrze
śnia będzie dyrektorem  M iejskiego 
Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli.

- Jakie zmiany przyniesie uchwała 
Rady Miasta w podległej pani jedno
stce?
- Zostaną wyeliminowane sprawy ad
ministracji oświatowej. Będziemy się 
zajm ować w yłącznie problem am i o 
charakterze finansowo - rozliczenio
wym.
- Czy ulegnie również, zmianie struk
tura kadrowa zespołu?
- Zmniejszy się ilość pracowników. 
Część dawnego kierownictwa, sekre
tarka, pracownik zajmujący się bezpie
czeństwem i higieną pracy przejdą do 
Wydziału Edukacji U.M. Po tej reor
ganizacji będziemy zatrudniać około 35 
osób.
- Czym zespól zajmuje się na co 
dzień?
- Nasze główne zadania to planowanie 
budżetów rocznych placówek oświato
wych,obsługa księgowa przedszkoli, 
szkół podstawowych i niektórych szkół 
średnich. Pięć dużych zespołów zacho
wuje samodzielność finansową: Zespół 
Szkół Technicznych, Ekonomiczno - 
U sługow ych, M echaniczno - E lek
trycznych, Budowlanych i Szkół Zawo
dowych nr 2 w Niedobczycach. My 
przydzielamy im środki z budżetu, oni 
składają nam sprawozdania. Do nas 
należą także sprawozdawczość finan
sowa, współpraca z bankami, ZUS-em 
i Urzędem Skarbowym, obsługa kas. 
Prowadzimy obsługę funduszu socjal
nego i mieszkaniowego pracowników 
oświaty oraz kasę zapomogowo - po
życzkową. Podlega nam cała rachuba 
płac, jej scentralizowana obsługa finan
sowa i księgowa. Przydzielamy środki 
płynące z budżetu państwa na pomoc

13, 14 i 15 września

S p r z ą t a m y  ś w i a t
Jeszcze ty lko dwa tygodnie dzieli nas 

od kolejnej akcji “Sprzątanie Świata 
- Polska”, której koordynatorem jest 
Fundacja “Nasza Ziemia”. Zostanie 
ona przeprowadzona w dniach 13 - 15 
września.

Akcja “Sprzątanie Świata - Polska” jest 
dobrowolna, przez nikogo nie narzuco
na i apolityczna.

Poza bezpośrednią poprawą stanu śro
dowiska naturalnego, akcja “Sprzątanie 
Świata” ma na celu zwrócenie uwagi na 
problemy ekologiczne, a zwłaszcza na 
konieczność ograniczania ilości odpa
dów, ich właściwego składowania i prze
twarzania.

Taka kilkudniowa akcja jest tylko małą 
lekcją ekologii.

Przez cały jednak rok należy pamiętać 
o tym, żeby jak najmniej śmiecić. Od nas 
samych w dużym stopniu zależy, czy śro

dowisko nasze będzie czyste i zdrowe. 
Starajmy się ograniczać ilości śmieci, uży
wajmy i domagajmy się od producentów 
stosowania opakowań wielokrotnego 
użytku, segregujmy śmieci już we wła
snych gospodarstwach!
Ograniczaj więc i redukuj - oszczędzaj 
- używaj ponownie - przetwarzaj!

Akcja “Sprzątanie Świata - Polska” ma 
szansę skonsolidować całe społeczeń
stwo we wspólnym działaniu dla dobra 
naszego kraju, naszej Polski.

Życzymy powodzenia w organizowa
niu kampanii!

Do zobaczeniu podczas wspólnego 
“Sprzątania Świata - Polska ’96" 13, 14 
i 15 września 1996 roku.

Koordynatorem akcji na terenie 
Rybnika będzie Wydział Ochrony Śro
dowiska Urzędu Miasta. Tam można 
pytać o wszystkie szczegóły i otrzymać 
worki na odpady.

Danuta Konsek będzie odpowiedzial
na za obsługę księgowo-finansową 
szkół Zdj.:sol

dla dzieci z rodzin zastępczych, dota
cje dla szkół przyzakładowych i pry
watnych, co wynika z ustawy o dużych 
miastach. Zajmujemy się również zao
patrzeniem placówek oświatowych w 
opał oraz odpowiednie druki, świadec
twa i dzienniki.
- A jak  wygląda strona techniczna wa
szej pracy?
- Księgowość i rachuba płac są całko
wicie skomputeryzowane. W ten spo
sób przygotowujemy listy płac, pole
cenia przelewów dla poszczególnych 
banków, które przelewają pieniądze na 
indywidualne rachunki oszczędność io- 
wo-rozliczeniowe. Przymierzamy się 
do utworzenia wewnętrznej sieci kom
puterowej, co usprawni naszą pracę.
- Czy reorganizacja zespołu stworzyła 
jakieś problemy?
- Musieliśmy w niektórych wypadkach 
przenieść się do innych pomieszczeń, 
zmienić pieczątki, zawiadomić odpo
wiednie instytucje o zmianie nazwy. To 
jednak nie zakłóci rytmu naszej pracy.
- Życzę zatem powodzenia w pracy 
przy dawnych biurkach na nowych 
miejscach.

R ozmawiał : 
G. W alczak

W a n d a l e . ..
Skąd w niektórych ludziach tyle bezmyślnej zło

śliwości i agresji skierowanej przeciw wysiłkom in
nych, by żyło nam się lepiej i łatwiej?

Dlaczego są niszczone lub znikają z 
rzystanków rozkłady jazdy, doprowa
dzając do d ezo rien tac ji i iry tac ji 
podróżnych, dlaczego przewracane są 
kosze na śmieci, wyginane znaki dro
gowe, dewastowane place zabaw, ła
mane ławki, niszczona zieleń? Czyż 
wszystko można tłumaczyć frustracją 
m łodzieży i “małpim rozum em ” po 
dwóch piwach, nie obrażając tych sym
patycznych skądinąd zwierząt?

Dwa lata temu zasadzono tam w kon- 
tenerkach kilka klonów i kasztanow
ców. Tego lata osiągnęły one wysokość 
około dwóch metrów, ale jak to młode 
drzewka, były jeszcze wiotkie i o cien
kich pniaczkach. Trzeba było więc nie
wielkiej siły, ale za to wielkiej głupo
ty , by od łam ać d rzew kom  k o ro 
nę...Podobny los spotkał młode akacje 
przy ul. Wyzwolenia i jesiony przy Żor
skiej.

Ostatnią ofiarą szczególnie przykre
go aktu wandalizmu padły młode drzew
ka na skwerze nieopodal “Domusu” .

Jak mówią pracownicy Wydziału 
Ochrony Środowiska UM dewastacje 
zieleni są coraz częstsze, a miasto po

nosi niem ałe koszty 
ponownego zasadze
nia nowych krzewów 
i drzew. A przecież 
bez zieleni Rybnik nie 
byłby Rybnikiem...

Wydaje się jednak, 
że apelowanie do lo
kalnego patriotyzmu, 
a tym bardziej do su
mień wandali, nie zda 
się na wiele. Nie jest 
rów nież możliwe by 
s łużby  porządkow e 
pilnowały nocami każ
dej nowej sadzonki. 
Można jedynie apelo
wać do ludzi, świad
ków aktów w andali
zmu by w skazyw ali 
sp raw ców  służbom  
miejskim lub policji.

Irl

Złamany klon 
na skwerku 

w pobliżu 
"Domusu"

Przed pierwszym dzwonkiem
c.d. ze strony 1

W tym roku przeprowadzono re
monty w 14 szkołach podstawo
wych, 3 średnich i 1 zawodowej, w 
wielu przedszkolach oraz w Specjal
nym Ośrodku Szkolno-Wychowaw
czym i Rodzinnym Domu Dziecka 
na Zam ysłowie. Ogółem w 1996 
roku na remonty szkół podstawo
wych miasto wydało ok. 1 min zł, 
szkół średnich - ok. 500 tys., przed
szkoli - ok. 250 tys.

N ajw ażniejszą szkolną inw estycją 
roku ubiegłego było dobudowanie no
wego skrzydła do SP 13 w Chwało- 
wicach, w tym roku natomiast zakoń
czono zagospodarowywanie otoczenia

szkoły i budowę asfaltowego boiska. 
Również kontynuacją remontu z roku 
ub. jest tegoroczna modernizacja we
wnętrznej instalacji elektrycznej, ma
lowanie ścian i wymiana wykładzin w 
SP 11. Rem ont sali gim nastycznej 
przeprowadzono w obu boguszowic- 
kich szkołach SP 16 i SP 17. W tej 
ostatniej wymieniono również okna, 
a całość wymalowano. W SP 1 zmo
dernizowano centralne ogrzewanie, w 
SP 9 dokonano modernizacji kotłow
ni z węglowej na gazową, ponadto 
szkołę w ymalowano. W SP 6 uzupeł
niono w ew nętrzne tynki, podobnie 
jak  w SP 21, a co za tym idzie obie 
placówki trzeba było również wyma-

lować.
W SP 12 w Zebrzydowicach odno

wiono stolarkę okienną, SP 15 wyma
low ano  i z m ien io n o  w y k ład z in y  
podłogowe, a salę gim nastyczną wy
remontowano w SP 24 w Popielowie. 
W SP 31 wymieniono przyłącza wo
dociągowe oraz wymalowano ściany. 
W SP 28 w Kamieniu odnowiono ele
w ację zew nętrzną, zaś w ejście do 
szkoły wyłożono płytkami. W SP 33 
boisko wokół szkoły oddano do użyt
ku jeszcze przed zakończeniem roku 
szkolnego.

W T LO wyremontowano sanitariaty, 
w IV LO wyremontowano salę gimna
styczną, kompleksowo zmodernizowa
no też szatnię. Młodzież tej szkoły bę
dzie od nowego roku dysponować oso
bistymi szafkami, nie gorszymi od tych, 
które oglądamy w serialu “Beverly Hills 
90210”. Na tę nowoczesną szatnię prze
znaczono część niewykorzystanych piw
nic. Szafki zostały zakupione za pienią
dze Komitetu Rodzicielskiego, a będzie 
z nich mogło korzystać 400 uczniów, 
którzy na inaugurację roku szkolnego 
otrzymają do swoich skrytek kluczyki. 
Pomieszczenia starej szatni wykorzysta
no na szkolny sklepik. W Zespole Szkół 
Mechaniczno-Elektrycznych wymie
niono okna w klatce schodowej, zaś 
ZSZ nr 2 w Niedobczycach wymalo
wano.

Remonty będą częściowo trwały je 
szcze w czasie roku szkolnego, ale za
kres prac uzgodniono z dyrekcjami 
szkół, nie będą więc one zakłócać za
jęć. Gros robót zostanie zakończonych 
do końca października. IrlNowe szafki w amerykańskim stylu w IV  LO Zdj.:szoł

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825
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Koncert na rogi i głosy
Niedzielny Koncert pod Wierzbą tyl

ko w swojej pierwszej części byl im
prezą plenerową. Pogoda sprawiła, że 
goszczące w Rybniku zespoły z Gim
born i Wipperfürth w Niemczech wy
stąpiły w sali Teatru Ziemi Rybnic
kiej. Cała publiczność sprzed teatru 
przeniosła się do jego w nętrza, zapeł
niając prawie w całości sałę.

Gości, szczególnie współorganizatora 
koncertu, redaktora miesięcznika “Der 
Rybniker” Gerharda Kubatza, a także 
prowadzącego orkiestrę w gimnazjum w 
Wipperfürth, proboszcza z Gimborn 
Ernsta Erlinghagena, szefa chóru 
Cacilia z Gimborn Franz Heusera oraz 
jego dyrygenta Martina Weissa, a rów
nież Bernda Dohra, szefa zespołu trę
baczy na rogach myśliwskich, powitał 
wiceprezydent Jerzy Kogut.

Członkowie szkolnej orkiestry Arcybi
skupiego Gimnazjum im. św. Anieli - 
śpiewające solistki oraz soliści grający 
na puzonie, flecie i fortepianie zapre
zentowali się w repertuarze klasycznym,

chór przedstawił popularne w Niemczech 
tzw. heimat melodie, sławiące uroki “ma
łej Ojczyzny”, zaś w wykonaniu orygi
nalnie brzmiącego zespohi trębaczy na

rogach publiczność wysłuchała kilka 
utworów grywanych zazwyczaj przy oka- 
zji polowań i świąt myśliwskich.

Gościom za występ podziękował prze
wodniczący rybnickiego koła terenowe
go Towarzystwa Społeczno-Kultural
nego Niemców Województwa Kato
wickiego Alojzy Michalski. /r/

Oryginalnie zabrzmiał zespół trębaczy na rogach myśliwskich. Zdjęcie zostało 
wykonane w czasie występu w Łubowicach, gdzie zespoły gościły w niedzielne 
przedpołudnie Zdj. :J. Sebastian

Wawrzyńcowy
festyn

W najbliższą niedzielę w parafii 
św. Wawrzyńca w Rybniku - Ligoc
kiej Kuźni odbędzie się Festyn Waw
rzyńcowy.

Uroczystości rozpoczną się mszą św.

dożynkową odprawioną o godz. 12.00 w 
kościele parafialnym, a zabawa odbywać 
się będzie na boisku przy ulicy Partyzan
tów już godzinę później. W programie 
festynu znajdzie się m.in. występ orkie
stry kop. “Jankowice”, gry i zabawy dla 
dzieci, pokazy lotnicze i dyskotekę.
W organizacji festynu znacznie pomo
gła Rada Dzielnicy. /a/

Festyn w Niedobczycach
Występem orkiestry dętej kopalni 

Chwałowice rozpocznie się jutro, 31 
sierpnia o godz. 15.00 festyn dzielni
cowy w parku przy Domu Kultury. 
Kolejno wystąpią “Siostry Ewelina i 
Aneta”, niedobczyckie majoretki, ka
pele “Walyncioki” i o 18.30 zespół in- 
strumentalno-wokalny “Transfer” .

instrumentach dętych i smyczkowych 
pod warunkiem posiadania własnego 
instrumentu. SOM prowadzi także kla
sę organową, której program oparty jest 
o liturgię i potrzeby kościoła. Do ogni
ska m oże zg łaszać się każdy, bez 
względu na wiek w ciągu całego roku 

szkolnego.
Po zrealizowaniu 

programu nauczania 
gry na w ybranym  
instrumencie, a tak
że eg zam in ach  
spraw dzających na

Na zdjęciu: Słu
chacze Społecznego 
Ogniska Muzyczne
go w czasie koncer
tu podsumowujące
go rok szkolny.

Kolejny rok szkolny rozpoczyna 
Społeczne Ognisko Muzyczne.

Zajęcia prowadzone są indywidual
nie i każdy uczeń ma przydzielonego 
swojego nauczyciela i godziny zajęć. 
W SOM można uczyć się gry na forte
pianie, akordeonie, gitarze, skrzypcach, 
flecie, organach elektrycznych. M oż
na też zostać słuchaczem zajęć teore
tycznych lub uczyć się gry na innych

Zaproszenie do muzykowania
półrocze i zakończenie roku szkolne
go każdy uczeń SOM otrzymuje świa
dectwo.

D odatkow ą zachętą  dla nowych 
uczniów będzie też z pewnością moż
liwość publicznych występów. Przy
szli muzycy zdobywający um iejętno
ści w SOM występują bowiem co roku 
podczas koncertów  w szpita lach  i 
szkołach pod hasłem “Dzieci - dzie
ciom”.

Bliższych informacji na temat za
pisów udziela sekretariat Państwo
wej Szkoły Muzycznej i i II stopnia 
przy ul. Piłsudskiego 33. Przed zgło
szeniem się należy wypełnić poda
nie (dane o uczniu i badanie słucho
we). Istnieje możliwość otwarcia no
wych filii dla chętnych z przyległych 
dzielnic Rybnika. /a/

Z  \

Szkolorze
startujom

Po pogodzie widać, że urlopy i feryje 
ju ż sie kończom. Ostatni laty szkolorze 
som dycko stratni, bo bez cołke feryje 
jest popsznióno pogoda a kej trza iść 
do szkoły, słoneczko grzeje nie do strzy- 
manio. Nie ino po fajnistej pogodzie 
poznać, że do szkoły czas i koniec ze 
zgnieluchowaniem . Na torgu przi 
sztandach ze szkolnymi rynsztunkami 
i w sklepach, łojce ku lupy m lodchudza- 
jom  swoje i tak nie zamasne portmany- 
je. A jest terozki w czym wybiyrać iprze- 
biyrać, aże rapla idzie dostać. Kuknońć 
styknie jednak na ceny, to i glacokowi 
sie kudły na palicy zjeżom. Książki tyż 
som sromotnie drogie a kupić je  trza, 
bo cięgiem nowe wymyślajom. Isto po 
takich wrześniowych sprawunkach nie
jedna familijo nie bydzie mogła przyść 
do sia i ostanie ło żurze z płonynti kar

toflami i wodzionce.
Łebki tyż zrobiyły sie w tym dobroby

cie galancioki i lecyjakigo kitu nie do
jom  sie wcisnońć. Nojmłodsze zachcie- 
wajom tyta zilziepko myńszo łod wieży 
Eifla. Trochu starsze majom ipi na ru- 
baśne piórniki z malańciami, wonion- 
ce gumki do zgumowanio lebo na tasze 
- plecaczku Jeszcze trocha starsi, kerym 
poleku sie już fusisko sypie, majom fim - 
la z oblykaczem. Wedle nich, kery nosi 
sie po szkolnymu, jest srogo miechym 
piźniony. Nojbardzij zocne som kwanty 
zagraniczne, firmowe galoty - gumy i 
ivysokie charboły na 14 dziurek /myni 
ani go pyrt, som liche!/. Szkolorki frel- 
ki tyż rade w klasie szpanuj om jedna 
przed drugom. Niykere noszom mi
niowy aż po wierzchni sztok ”, zaś ink- 
sze szmatlajom w ilługaśnych keckach 
ani w balklajdz.ie. Wygodne take łobly- 
cze pewnikiem nie jest, ale cosie nie robi 
dlo szpanu.

Kej tak sie dziowom na to wszystko, 
foch jest rod jak diosi, że moi szkolorze 
som już dorośli i żyniaci. Wtedy, kędy 
loni glancowali ławki szkolne, tyż nie

bolo lekko. Siedym biedów, zanim uda
ło sie cosik po znajomości dorwać. Moja 
chneda bez cofki rok szjnupala po skle
pach za szkolnymi klamorami. Kupo- 
walim tasze z papendeklu, drzewiane 
piórniki łod gorola z Wisty z pora szkry- 
flokami i jilokym. Jednak wedle naszej 
ołmy, moje bajtle i tak miały mocka, bo 
łóni mieli ino tabulka do pisanio, kero 
do kupy z książkami nosiylipodparzom.

1 września oblyklim dziołszki w mo
dre zopaseczki z biołym krągłym, a we 
warkocze wplotła im moja wiele prope- 
lery ze szlajfy. Synek zaś w biołej koszu
li, z zamtkom zawionzanom na muszka 
i w halbkach wypucowanych gutalinem 
na glanc, tyż wyglondoł sztramsko.

Wszystkim szJiolorz.om, kerzy startnom 
do szkoły 2 września życzą dużo wytrwa
łości w nauce i nojlepszych ocen, zaś 
rechtorom kupa cierpliwości, dobrych 
nemów i troszku wyrozumiałości.

S tarzyk
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EKO
- konkurs

Fundacja EkoFundusz w Warszawie 
i Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro
dowiska i Gospodarki Wodnej w Kato
wicach ogłaszają II edycję Konkursu 
na projekty powodujące zmniejszenie 
zanieczyszczenia powietrza z instala
cji i systemów grzewczych na terenie 
województwa katowickiego. 
Dokumenty konkursowe /do wypełnie
nia/ do wglądu w Wydziale Ochrony 
Środowiska Urzędu Miejskiego. In
westor powinien je dostarczyć w dwóch 
egzemplarzach do siedziby Wojewódz
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Katowicach w 
terminie do 15 października 1996 r. 
/liczy się data wpływu wniosku, a nie 
stempla pocztowego/.

Komisja konkursowa rozpatrywać 
będzie jedynie zgłoszenia kompletne, 
tj. zawierające wszystkie dane objęte 
załącznikami zawartymi w dokumen
tach konkursowych.

K o n k u rs  d la  
D J -ó w

W czwartek 5 września o godzinie
18.00 w dyskotece “NOVA” /Jastrzę
bie Zdrój, ul. Warmińska 1/ odbędzie się 
Ogólnopolski Konkurs Prezenterów 
Muzyki Dyskotekowej. Organizatora
mi tej imprezy są: Miejski Ośrodek Kul
tury w Jastrzębiu Zdroju oraz wspo
m niane ju ż  w yżej d isco “N O 
VA”.Prezenterzy biorący udział w kon
kursie będą mieć do dyspozycji gramo
fony analogowe Technics 1210 MK2, 
podwójny odtwarzacz CD, mikser EC- 
LER oraz mini dysk. W przypadku du
żej ilości zgłoszeń odbędą się elimina
cje o godzinie 11.00 /disco NOVA/, zaś 
finały o godzinie 18.00. Jeżeli natomiast 
frekwencja nie dopisze, o godzinie
18.00 rozpocznie się dyskoteka i kon
kurs odbędzie się w jej trakcie.

Zgłoszenia przyjmuje i szczegóło
wych informacji udziela MOK Klub 
“Kaktus” tel. /036/ 712-353 w godzi
nach 14.00-20.00 - fax /036/ 717-924 
do 1.09.1996 r.

Tegoroczne lato nie zachęcało co 
prawda do weekendowych wypa
dów, jednak ci, którzy mimo wszyst
ko zdecydowali się spędzić sobotę czy 
niedzielę w górach, mogli poczuć się 
troszkę rozczarowani.

Do Wisły 
na 5 godzin

Dotyczy to zwłaszcza urlopowiczów 
pragnących nacieszyć się W isłą i jej 
okolicami. Niestety PKP nie stanęły na 
wysokości zadania. Pociąg turystycz
ny kursujący w soboty, niedziele i świę
ta na trasie Rybnik - Wisła, daje małe 
szanse na pełne “dotlenienie” się na 
łonie natury. Pociąg ten wyjeżdża z 
Rybnika o godz. 8.20, w W iśle jest 
więc dopiero około 10.00, wraca nato
miast już o 16.41, a więc w godzinie, 
w której latem praży jeszcze słońce, a 
zim ą wciąż można “szusować” po sto
kach na nartach.

Szkoda, że osoby odpowiedzialne za 
opracowanie nowego rozkładu jazdy 
pociągów nie wykazały się odrobiną 
wyobraźni i nie spróbowały wczuć się 
w sytuację ludzi, dla których 5 godzin 
w górach to naprawdę zbyt mało, by 
nacieszyć się górskim powietrzem na 
szlaku i odpocząć od zgiełku przemy-

Państwu
Izabeli i Ryszardowi KONSEK

z okazji 5 rocznicy ślubu wszystkiego 
najlepszego oraz “By miłość między 
Wami była usłana samymi różami”

życzą: W. i M. Polakowie

Satysfakcji z nowej 
funkcji w rodzinie 

Marioli i Jackowi RECLIKOM 
życzy Redakcja “GR”

Kina
________ 11/________ J

“Apollo”
30 sierpnia - 1 w rześnia, 16,15 - 
“MAŁPA W HOTELU” /USA,b/o/ 
18.00, 20.30 - “TWIERDZA” 
/USA, 15/,
2 -5 września, 17.00, - “MAŁPA W 
HOTELU”, 19,00 “TWIERDZA” 

PREMIEROWE przy TZR
1 oraz 3 - 5  września, 17.00, 19.15 - 
“ZBYT WIELE “ /USA, 15/

“ZEFIR” Boguszowice 
1 - 5  września, 17.00, 19.00 “KO
SIARZ UMYSŁÓW II” /USA, 12/ 

DKF “EKRAN” przy TZR
2 września, 17.00 - “SIEDEM” /USA/

EstradaV___________________ J
Koncerty pod wierzbą 

Niedziela, 1 września, 16,00 - W y
stęp Zespołu W okalno-Ruchow ego

“ZAJĄCZKI” z DK w Chwałowicach 
oraz chóru “BEL CANTO” z Chudo-

Wystawy
Muzeum - Stary Ratusz

Wystawy stałe”Rybnik moje miasto” 
oraz “Cechy rzemieślnicze w miastach 
Górnego Śląska” oraz wystawa foto
grafii Henryka Tkocza /do 31.08./, 
czynne /z wyjątkiem poniedziałków/ od
10.00 do 14.00, w środy od 10.00 do 
18.00, wstęp 2 zł /ulg. 1 zł/

' Dyskoteki ^
Mała Scena Rybnicka

Zapraszamy w sobotę 7 września, godz.
20.00 -  2.00

Wieczorek dla samotnych 
Niedziela, 1 września, 17.00 - 23.00,

/gw/

r  ^

Centrum Muzyczne informuje,
że rozpoczęcie roku szkolnego 

oraz zebranie informacyjne dla rodzióców 
| odbędzie się dnia 3 września o godz. 18 .001 

w  Szkole Życia ul. Hibnera 41 
na osiedlu Nowiny w Rybniku. 

Zapraszam y przedszkolaków
I na rytm ikę z język iem  angielsk im . |
^ _______ _______________ 1 ___________________________J

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



W szkolnej ławie
Krótka historia rybnickiego szkolnictwa

Abecadło
Rzeczy

Śląskich
V______________________)

Początki szkolnictwa w Ryb
niku, jak zresztą w całej śre
dniowiecznej Europie, zwią
zane są ze szkolnictwem za
konnym i parafialnym.

Prawdopodobnie już w pierwszym 
ćwierćwieczu XIII wieku w rybnickim 
klasztorze norbertanek m ieściła się 
szkoła dla dziewcząt z rodów szlachec
kich, gdzie uczono pisać, czytać, ha
ftować... Na podstawie wiedzy o śre
dniowiecznym  system ie kształcenia 
możemy również sądzić, że wraz z po
w staniem rybnickiej parafii, kolejni 
proboszczow ie zajm owali się także 
uczeniem  okolicznych dzieci. Tak 
więc pierwsi chłopcy mogli pobierać 
nauki już w XII wieku, a może na
wet w cześniej. Podstaw ą nauczania 
było wprowadzanie m łodzieży w taj
niki gramatyki łacińskiej, w tym bo
wiem języku kształcono się w Euro
pie aż do XIX wieku. Być może w ła
śnie u rybnickiego proboszcza rozpo
czął naukę pisania i czytania M iko
łaj z Rybnika, późniejszy absolwent 
U niw ersytetu Jagiellońskiego w K ra
kowie. W edług rejestru tamtejszych 
studentów zdał on egzaminy bakalar- 
skie na wydziale sztuk wyzwolonych / 
m.in. gramatyka, arytmetyka, geome
tria, astronomia, m uzyka.../. Innego

uczonego rybniczanina Bartosa Tyrcz- 
ka spotykamy w 1494 roku na zamku 
w Raciborzu, gdzie pracował on w kan
celarii księżnej Magdaleny, wdowy po 
księciu Janie I Młodszym. Więcej in
formacji o studiujących rybniczanach 
mamy z połowy XVII wieku, kiedy 
Wawrzyniec Bernard Fabricius studio
wał w Krakowie, Jan Antoni Czaplik 
w Ołomuńcu, Grzegorz Panczosznik 
we W rocław iu, zaś Jan Franciszek 
Dudek w Pradze i Nysie. Trzeba po
wiedzieć, że ludzie kształcący się byli 
przez prawo wspierani. Dawniej bo
wiem istniał zakaz podróżowania bez 
zgody dziedzica. Udających się jednak 
“na naukę” traktowano ulgowo. Przy
kładowo w 1709 roku 10 punkt um o
wy mieszczan rybnickich z dziedzicem 
hrabią Karolem Gabrielem Węgierskim 
mówił: Synowie obywateli chcących 
się poświęcić naukom lub jakiemuś 
rzemiosłu, nie potrzebują^ być wyku
pieni /spod władzy dziedzica/.

Pierwsze udokumentowane wzmian
ki o rybnickiej szkole parafialnej, speł
niającej funkcje szkoły podstawowej, 
sięgają XVI wieku. Jej “rechtorem”, bo 
tak na Śląsku nazywano nauczyciela, 
był wtedy rybnicki organista Stanisław. 
Od XVII wieku do obowiązków nau
czyciela należało też prowadzenie ko
ścielnych ksiąg m etrykalnych, czyli 
p ro w ad zen ie  ew id en c ji lu d nośc i. 
W szystkie te funkcje były płatne i za
pew niały “rechtorow i” dostatnie ży

cie oraz prestiż społeczny. Dla przy
kładu powiedzmy, że w 1743 roku za 
uczenie w szkole nauczyciel otrzymy
wał rocznie 10 talarów  w gotówce / 
były jeszcze św iadczenia w postaci

zboża, piwa, drobiu i ryb/, zaś ku
charka w tym samym czasie zarobiła 
jedyn ie  2 talary. Do znanych nam 
nauczycieli w X V II-w iecznym  R yb
niku należą: P au lin i /ok .1652  r./, 
R am eir /ok. 1661 r./ i Figulski /ok. 
1665 r ./. Trudno natomiast ustalić ilu 
uczniów chodziło do dawnej rybnickiej 
szkoły. Nauczanie nie było wtedy obo
wiązkowe, a rodzice nie zawsze rozu
mieli, że wiedza może poprawić dolę 
ich dzieci. Na podstawie znanej nam 
liczby uczniów w Gliwicach i Żorach, 
możemy sądzić, że w XVII wieku do 
rybnickiej szkoły chodziło około 20 
“szkolorzy”. Jednak i tak liczba ta była 
zmienna i zależała od kalendarza prac 
polowych. Od wiosny do jesieni dzie
ci wypasały w lasach świnie, a na la
kach krowy i owce. Na naukę zaś prak
tycznie pozostawała jedynie zima.

Duże zmiany w szkolnictwie przy
niósł XVIII wiek. W 1794 roku za pru
skich rządów na Śląsku, wprowadzo
no “przymus szkolny”. To obowiąz
kowe nauczanie miało wtedy jednak 
charakter stanowy czyli dziecko miało 
się tak długo uczyć, aż nie zdobyło 
wiadomości koniecznej dla swego sta
nu. W praktyce znaczyło to, że koń
czące szkołę dziecko znało podstawo
we prawdy wiary, umiało pisać, czy
tać i “rachow ać” /liczyć/. Przym us 
szkolny spowodował istotny wzrost 
liczby uczniów. W tedy stara drewnia
na szk o ła  /p rz y  d z is ie jsz e j 
ul.Brudnioka/ została zburzona, a w 
1818 roku wybudowano nową u zbie
gu ul.Cmentarnej z Rudzką. W 1828 
roku  p o b ie ra ło  tam  naukę 256 
uczniów . W tej sytuacji pow ażnie 
wzrósł też koszt kształcenia i utrzy
mania budynku i wynosił 690 talarów 
/w 78 proc. pokrywanych z kasy mia
sta/ oraz 20 ton węgla, który darował 
Urząd Hutniczy w Rybniku. W połowie 
XIX wieku szkoły powstały także na 
Smolnej, w Zamysłowie, Niedobczy- 
cach i Boguszowicach. Miały one cha
rakter wyznaniowy i były katolickimi 
powszechnymi szkołami ludowymi. 
Oprócz nich swoje szkoły w yznanio
we mieli również rybniccy ew angeli
cy i Żydzi. Ewangelicka szkoła istniała 
w latach 1791-1922, zaś żydow ska 
funkcjonowała w latach 1862-1879.
Przymus szkolny był jednak obliczo

ny nie tylko na podniesienie poziomu 
umysłowego ale również na kształce
nie “dobrego obywatela” . Na Śląsku 
dodatkowo władze pruskie chciały po

przez szkołę realizować swoją polity
kę german i zacyjną. Już w 1754 roku 
pruski minister do spraw Śląska wydał 
zarządzenie nakazujące zatrudniać na
uczycieli władających językiem  nie
mieckim. W praktyce jednak całkowi
te wyrzucenie języka polskiego ze szkół 
nastąpiło dopiero w drugiej połowie 
XIX wieku. Do tego czasu zaś bardzo 
wiele zależało od nauczyciela. Jak na
uczyciel był zgermanizowanym Cze
chem lub Niemcem /co się w Rybniku

zdarzało/, nie potrafił porozumieć się 
z dziećmi i natychmiast spadała w szko
le frekwencja. Natomiast polski nau
czyciel zaw sze znalazł czas na ucze
nie po po lsku , zw łaszcza  że były 
okresy np. w latach 1848-1850, kie
dy nauka po polsku była dozwolona. 
W latach 40. XIX wieku rybnickim  
nauczycielem  był Jan G ruchel. Do
wodem na to, że uczył po polsku jest 
jego  podręcznik  języka  polskiego. 
W ydał go w Opolu w 1843 roku pod 
tytułem: “Elem entarz do czytania dla 
szkół miejskich i w iejskich ułożony 
przez J/ana/ Gruchla, rektora chóru i 
nauczyciela szkoły katolickiej w Ryb
niku”. Oto fragment jednej z czytanek: 
“Kura jest /to/ ptak, ma parę skrzydeł, 
jeden dziób, jeden grzebień, dwie nogi 
i wiele piór. Ona jest bojaźliwa i głu
pia. Jej karmina jest zboże, robactwo i

ch leb . U trzy m u je  się zw yk le  na 
podwórzu. Kura niesie jaja, które poży
wamy, ponieważ są bardzo smaczne /...” 

W drugiej połowie XIX wieku 
a zwłaszcza od 1871 roku na Śląsku 
nie było już lekcji języka polskiego. 
G ermanizacja nie przyniosła jednak 
Niemcom oczekiwanych skutków i po 
pierwszej wojnie światowej na Ślą
sku znów odezwały się głosy z żąda
niem polskiej szkoły. W ydarzenia te 
rozpoczęły się w październiku 1919 
roku w Niedobczycach, gdzie pod pre
sją rodziców gmina wystosowała wnio
sek do zarządu szkolnego o wprowa
dzenie nauczania w języku polskim. 
Gdy im odm ów iono, rozpoczął się 
strajk szkolny. Trwał on prawie rok, od 
marca 1920 roku do początku 1921 
roku. Początkowo strajk polegał na ma
nifestacyjnym mówieniu w szkole po 
polsku i domaganiu się od nauczyciela

lekcji w języku polskim. Kiedy jednak 
niemieccy nauczyciele bili dzieci i po
kazywali Polskę w negatywnym świe
tle, do strajku włączyli się rodzice. 
Wygnali oni niemieckich nauczycieli 
np. z Chwałowic, Niewiadomia, Sto
dół, Niedobczyc... W innych miejsco
wościach nauczyciele sami wyjeżdża
li. Strajk sparaliżował więc niemieckie 
szkolnictwo państwowe na Śląsku, w 
którego miejscu zaczęto tworzyć szkol
nictwo polskie. Ludzie spontanicznie 
organizowali kursy języka polskiego w 
domach i salach publicznych. Wydział 
Szkolny Polskiego Komisariatu Plebi
scytowego rozpoczyna zaś w 1920 roku 
organizowanie polskich kursów nau
czycielskich. N iektórzy rybniczanie 
wyjechali na naukę poza Śląsk np. do 
Krakowa, Poznania czy Bydgoszczy. 
Większość jednak rozpoczęła naukę na 
miejscu. Kurs taki prowadzony był w 
Rybniku m.in. w restauracji Nowaka 
przy ul.Kościelnej. Następnie uczest
nicy wyjechali na praktykę do K ra
kowa i po zdaniu egzaminów 24 mło
de kobiety /na 30 zapisanych/ stały 
się od stycznia 1992 roku dyplom o
wanymi nauczycielkami. W oparciu 
o te osoby, po włączeniu Rybnika do 
Polski, stworzono w naszym mieście 
polskie szkolnictwo. Grono pedago
giczne zasilili także nauczyciele przy
jezdni, z innych śląskich m iast /np. 
ks. dr Stefan Siwiec/ oraz “z Polski” 
/np. dr Innocenty Libura/.

W latach międzywojennych w Rybni
ku powstało wiele nowych szkół śre
dnich. Przede wszystkim od września 
1922 roku rozpoczęło działalność pol
skie gimnazjum przy ul.Kościuszki /dzi
siejsze I LO, które powstało w 1908 
roku, jeszcze za czasów niemieckich/. 
Następnie w 1922 roku w Rybniku 
swoje domy zakonne założyły urszu
lanki i Zgromadzenie Misjonarzy Sło
wa Bożego czyli werbiści. Werbiści 
utworzyli w Rybniku szkołę średnią dla 
chłopców  tzw. “niższe sem inarium 
duchowne” /budynek dzisiejszej poli
techniki/. Siostry urszulanki otworzy
ły zaś dla dziewczyn szkołę podstawo
wą, gim nazjum humanistyczne oraz 
Liceum Gospodarczo-Społeczne. Na
tomiast w 1938 roku za staraniem Izby

Handlowo-Przemysłowej w Katowi
cach ukończono przy ul.Kościuszki 
gmach Liceum Handlowego, Gimna
zjum Kupieckiego i jednoroczną Szko
łę Przysposobienia Kupieckiego /dzi
siaj “M echanik”/.

Po drugiej wojnie światowej stan na
szego szkolnictwa był wypadkową ogól
nej kondycji polskiego państwa, czyli 
przeżywał głęboki kryzys. Szkole narzu
cono też funkcje ideologiczne, a np. hi
storią była programowo zafałszowywa
na. Rok 1989 przyniósł wprawdzie pol
skiej szkole wolność, ale niedęifinanso- 
wanie oświaty rodzi kolejne problemy, 
które odbijają się na poziomie naszego 
systemu kształcenia. Pierwszą rybnicką 
szkołą jaka powstała po przemianach 
1989 roku było IV LO, które przejęło 
budynek zlikwidowanej szkoły górni
czej w Chwałowicach.

M arek Szołtysek

Czyż można nie podziwiać piękna kamienicy, której okna ozdobione są tak 
wspaniałymi portalami? Gdzie znajduje się kamienica, której fragment przedsta
wiamy na zdjęciu? Prawidłowej odpowiedzi proszę szukać na stronie 4.

Grupa nauczycieli rybnickiego gimnazjum z 1926 roku. Na pierwszym 
planie widzimy dra Innocentego Liburę

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Zarząd Miasta informuje
V__________________________________________________________ ____________/

Zarząd Miasta Rybnika Wydział Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miasta 
w Rybniku, ogłasza ofertowy, pisemny przetarg nieograniczony na: 

ROZBUDOWĘ BUDYNKU URZĘDU MIASTA W RYBNIKU, UL. CHROBREGO 2
Oferty należy złożyć do dnia 25 września 1996 r. do godz. 14.00 w Wydziale Inwesty

cji i Budownictwa ul. Hallera lOa.
Przetarg odbędzie się w dniu 26 września 1996 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu 
Miasta Rybnika sala nr 137, ul. Chrobrego 2 .
Do udziału w przetargu upoważnia wadium w wys. 120.000,00 zł wpłacone w kasie urzę
du lub na konto nr 372602-2017-3620-3-68 PBK I o/Rybnik do dnia 25.09.1996 r. godz. 
14.00 oraz zakup specyfikacji w cenie 70,00 zł. Każdy oferent może być obecny przy 
otwieraniu ofert. Szczegółowe informacje oraz specyfikację istotnych warunków zamówie
nia można uzyskać w Wydziale Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miasta w Rybniku, ul. 
Hallera lOa, teł. 23011 w. 7706 łub 23989 w godz. od 8.00 - 14.00 od poniedziałku do 
piątku.

Zarząd Miasta Rybnika Wydział Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miasta 
w Rybniku, ogłasza ofertowy pisemny przetarg nieograniczony na:

DOSTAWĘ I MONTAŻ PLATFORMY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
W BUDYNKU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 55 W RYBNIKU, W KTÓRYM 

ZNAJDOWAĆ SIĘ BĘDĄ WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ 
DLA OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM.

Oferty należy złożyć do dnia 26 września 1996 r. do godz. 14.00 w Wydziale Inwesty
cji i Budownictwa. Przetarg odbędzie się w dniu 27 września 1996 r. o godz. 9.00 w 
siedzibie Urzędu Miasta Rybnika sala nr 137, ul. Chrobrego 2.

Do udziału w przetargu upoważnia wadium w wys. 4.000,00 zł wpłacone w kasie urzę
du lub na konto nr 372602-2017-3620-3-68 PBK I o/Rybnik do dnia 26.09.1996r. 
godz.14.00 oraz zakup specyfikacji w cenie 10,00 zl. Każdy oferent może być obecny 
przy otwieraniu ofert.

Szczegółowe informacje oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzy
skać w Wydziale Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miasta Rybnika, ul. Hallera 10 a , teł. 
23011 w. 7706 łub 23989 w godz. od 8.00 - 14.00 od poniedziałku do piątku.

Zarząd Miasta Rybnika Wydział Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miasta 
w Rybniku, ogłasza ofertowy pisemny przetarg nieograniczony na: 

BUDOWĘ SIECI GAZOWEJ ŚREDNIOPRĘŻNEJ - 3,5 KM,
O ŚREDNICY FI 225 MM - FI 32 MM W DZIELNICY NIEDOBCZYCE

W RYBNIKU UL. Z. STAREGO, UL. O. ZAGŁOBY, UL. SKRZETUSKIEGO.
Oferty należy złożyć do dnia 26 września 1996 r. do godz. 14.00 w Wydziale Inwe

stycji i Budownictwa.
Przetarg odbędzie się w dniu 27 września 1996 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu 

Miasta Rybnika sala nr 137, ul. Chrobrego 2. Do udziału w przetargu upoważnia wa
dium w wys. 10.000,00 zł wpłacone w kasie urzędu lub na konto nr 372602-2017-3620- 
3-68 PBK I o/Rybnik do dnia 26.09.1996 r. godz. 14.00 oraz zakup specyfikacji w cenie 
15,00 zł. Każdy oferent może być obecny przy otwieraniu ofert.

Szczegółowe informacje oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzy
skać w Wydziale Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miasta Rybnika, ul. Hallera 10 a, teł. 
23011 w. 7706 lub 23989 w godz. od 8.00 - 14.00 od poniedziałku do piątku.

Zarząd Miasta Rybnika
Wydział Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miasta w Rybniku, 

ogłasza ofertowy pisemny przetarg nieograniczony na: 
UZBROJENIE OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH 

PRZY UL. WIERZBOWEJ, ŻOŁĘDZIOWEJ W RYBNIKU W ZAKRESIE 
SIECI ELEKTRYCZNEJ N/N I SN.

Oferty należy złożyć do dnia 23 września 1996 r. do godz. 14.00 w Wydziale Inwe
stycji i Budownictwa.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 września 1996 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu 
Miasta Rybnika sala nr 137, ul. Chrobrego 2.

Do udziału w przetargu upoważnia wadium w wys. 15.000,00 zł. wpłacone w kasie 
urzędu lub na konto nr 372602-2017-3620-3-68 PBK I o/ Rybnik do dnia 23.09.1996 r. 
godz. 14.00 oraz zakup specyfikacji w cenie 15,00 zł . Każdy oferent może być obecny 
przy otwieraniu ofert.

Szczegółowe informacje oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzy
skać w Wydziale Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miasta w Rybniku, ul. Hallera lOa, tel. 
23011 w.7706 lub 23989 w godz. od 8.00 - 14.00 od poniedziałku do piątku.

Zarząd Miasta Rybnika
ogłasza przetarg ograniczony w formie pisemnych ofert na 

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z PRZEZNACZENIEM POD BUDOWNICTWO 
JEDNORODZINNE SZEREGOWE SPÓŁDZIELCZE 

Przedmiotem przetargu jest:
nieruchomość niezabudowana o powierzchni 2220 m kw. położona w Rybniku w rejonie 
ulic Żołędziowej i Wierzbowej zapisana w księdze wieczystej KW 25.557 oznaczona jako 
działka nr 3515/214 stanowiąca własność Gminy Miasta Rybnika.
Cena wywoławcza 71.040,00 zł

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem “PRZETARG” należy składać w Wydzia
le Geodezji Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Rybnika ul. Miejska 7, pokój 120 w 
terminie do 13 września 1996 r. do godz. 15.00.
Przystępujący do przetargu zobowiązani są wnieść wadium w wysokości 30 procent ceny 
wywoławczej na konto PBK I Oddział Rybnik Nr 372602-2017-3600-2-73 lub bezpośre
dnio w kasie /parter budynku przy ul. B. Chrobrego 2 - pok. nr 22 / najpóźniej do godziny 
9.30 w dniu 16.09.1996 r.
Dodatkowo należy uiścić w kasie urzędu /pok. nr 22/ koszty organizacyjne przetargu w 
wysokości 20,00 zl.

Przetarg - otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Rybnika przy ulicy B. Chro
brego 2 w dniu 16.09.1996 r. o godz. 10.00 w sali 138 /I piętro/

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotowej nieruchomości udziela Wydział 
Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Rybnika, ul. Miejska 7 pok. 120 - 
teł. /036/22364

Zarząd Miasta Rybnika zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferentów oraz prawo 
odstąpienia od przetargu, względnie unieważnienia jego wyników bez podania przyczyn.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku-Kamieniu 
ogłasza przetarg nieograniczony

NA DZIERŻAWĘ KIOSKU GASTRONOMICZNEGO ZNAJDUJĄCEGO SIĘ 
NA BASENIE KRYTYM W RYBNIKU, PRZY UL.POWSTAŃCÓW 40.

Pomieszczenie o pow.12 m kw. przeznaczone jest do prowadzenia sprzedaży 
art.spożywczych i małej gastronomii.
Stawka wywoławcza: 250,00 zł + VAT.

Do udziału w przetargu upoważnia wpłata wadium w kwocie 500,00 zł i opłaty przetar
gowej w wysokości 10,00 zł. Wpłaty należy dokonać w dniu przetargu do godz. 9.30.

Osobie przegrywającej wadium zostaje zwrócone, a osobie wygrywającej zaliczone w 
poczet czynszu.

Przetarg odbędzie się 23.09.1996 r. o godz. 10.00 w Hotelu “Olimpia” w Kamieniu, 
przy ul.Hotelowej 12.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 250-53, 210-97.

Ogłoszenia drobne
CYKLINOWANIE 

210-51

SPRZEDAM BOKSERKI 
RODOWODOWE 

TEL. 219-29
'kmk'k

TANIO SPRZEDAM  
3-SZUFLADOWĄ  
ZAMRAŻARKĘ.

Tel. grzecznościowy 231-95

WYCENA NIERUCHOMOŚCI
Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy' 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK 

tel. 27-616

BIURO RACHUNKOWE
RENATA MURAS 

44-200 Rybnik, ul. Sobieskiego 1 
tel. 229-36

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

Kronika policyjna

P ijany na dachu
W niedzielę 25 sierpnia o godzinie 

21.20 pijany mężczyzna zjechał samo
chodem na lewe pobocze ulicy Racibor
skiej, gdzie zderzył się z kolejową ba
rierką ochronną, po czym auto wywróci
ło się na dach. W krwi kierowcy znale
ziono 1,87 promila alkoholu.

R abowanie obcokrajowców 
W czwartek 22 sierpnia o godzinie 

23 .00, przy  u licy  H otelow ej koło 
MOSIR-u w Kamieniu dwóch mężczyzn 
grożąc pistoletem, obrabowało Polaka i 
Niemca. W zabranych portfelach było 
około tysiąc złotych. Po oddaleniu się 
rabusiów poszkodowani zawiadomili 
policję. Szybka akcja powiodła się, a 
przestępców schwytano wraz z Kipem i 
bronią. Natomiast w sobotę 24 sierpnia
0 godzinie 9.00 na targowisku przy ulicy 
Hallera, nieznani sprawcy obrabowali 
obywatelkę Wielkiej Brytanii. W zu
chwale wyrwanej torebce były złotówki
1 flinty brytyjskie o łącznej wartości 1,6 
tysiąca złotych.

W ypadki

W sobotę 24 sierpnia około godziny 
19.00 zdarzyły się równocześnie dwa 
wypadki. Na ulicy Sygnały kierujący 
motorowerem “ogar” zderzył się z “ma
zdą”, zaś na ulicy Raciborskiej samochód 
osobowy “daewoo” potrącił przebiega
jącego przez jezdnię 5-letniego chłopca. 
Dziecko i motorowerzysta doznali ogól
nych pothiczeń ciała.

Skarbonka z bazyliki 
Proboszcz parafii św. Antoniego po

wiadomił policję, iż w poniedziałek 19 
sierpnia około godziny 17.25 niezna
ny sprawca włamał się do skarbonki 
w rybnickiej bazylice. Nie można usta
lić dokładnej sumy strat jakąponiosła  
parafia.

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

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

TELEFONICZNE SŁUŻBY INFORMACYJNE 
INFORMACJA: PKS 22-242, PKP 23-009, WPK 21-820 
INFORMACJA O NUMERACH TELEFONÓW: 913 
NADAWANIE TELEGRAMÓW: 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 30 sierpnia do 5 września, Apteka 
Farmacja, ul. Gliwicka, Rybnik, tel. 212-23

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

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

A le impreza!
Mieszkaniec ulicy Dąbrówki zgłosił 

policji, iż w nocy z 20 na 21 sierpnia w 
jego mieszkaniu dokonano kradzieży. 
Doszło do niej podczas tzw. “impre
zy”. Nieznani sprawcy skradli gospo
darzowi 40 butelek wódki o wartości 
800 złotych.

Z marł na chodniku 
We wtorek 20 sierpnia o godzinie 14.20 

na ulicy Białych 71-letni mężczyzna, 
mieszkaniec ulicy Mickiewicza, nagle 
zasłabł. Lekarz wezwanego pogotowia 
ratunkowego stwierdził zgon prawdopo
dobnie na skutek zawału serca.

N ieletni złodzieje 
Pomiędzy 11 a 24 sierpnia trójka nielet

nich dokonała kradzieży w mieszkaniu przy 
ul icy Patriotów w Boguszowicach. Złodzie
je weszli do mieszkania przez niedomknięte 
okno balkonowe, skąd zabrali złoto i po
rcelanę o wartości 1,8 tysiąca złotych. Po
licja zatrzymała sprawców, którymi oka
zali się chłopcy w wieku 12, 13 i 15 lat.

N iebezpiecznie w pociągu 
W sobotę 24 sierpnia o godzinie 10.00 

w przejeżdżającym przez Rybnik pocią
gu relacji Ełk - Racibórz nieznany spraw
ca wyrwał z ręki podróżującej mieszkan
ce Jastrzębia kosmetyczkę, w której było 
90 złotych i czeki PKO. szol

Ważne dla
miłośników zwierząt!

Urząd Miasta Rybnika informuje, 
że na terenie miasta działa 
od dnia 3.10.1994 roku 

Terenowy Punkt Zatrzymań dla 
bezdomnych zwierząt. 

Istnieje możliwość przekazania 
zatrzymanych psów bezpańskich 

lub poszkodowanych 
w wypadkach ulicznych. 

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

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

r CENNIK OGŁOSZEŃ W "GAZECIE RYBNICKIEJA
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Dodatkowe godziny WF w szkołach

Jak to zrealizować?
W maju br. Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło decyzję 

o zwiększeniu liczby godzin wychowania fizycznego do wymiaru 
3 godzin tygodniowo w szkołach podstawowych w klasach I oraz od 
V -VIII oraz szkołach ponadpodstawowych w klasach I i II.

Żużel Żużel

Wreszcie ciekawiej

Dyrektorzy szkół zostali zobowiązani do 
uwzględnienia tych zmian przy zatwierdza
niu planów organizacji roku szkolnego 
1996/97. To, iż nie jesteśmy społeczeństwem 
zdrowym nie ulega wątpliwości i dobrze się 
stało, iż liczba w f została zwiększona. 
Podejmując taką decyzję ludzie o tym de
cydujący nie zastanawiali się jednak, w jaki 
sposób decyzję tę szkoły będąw stanie zre
alizować. Powszechnie znana jest baza ma
terialna większości szkół. Na 35 rybnickich 
szkół podstawowych aż 5 nie posiada sali 
gimnastycznej, w kolejnych kilku sale gim
nastyczne to zaadaptowane normalne kla
sy, ćwiczy się też w wąskich korytarzach 
lub na dworze. Dyrektorzy szkół do końca 
sierpnia czekali na ewentualne sugestie

W czerwcu na klubowych pływalniach 
odbyły się korespondencyjne Mistrzo
stwa Polski młodzików w pływaniu. Za
wody takie polegają na tym, iż wszystkie 
wyniki przesyła się do Polskiego Związ
ku Pływackiego i tam dopiero ustalana 
jest ostateczna klasyfikacja.

Pływacy RKS Energetyk Rybnik wy
stępujący w tych zawodach wywalczyli 
trzy medale: złoty - Kamil Piecha na 
dystansie 100 m stylem dowolnym, dwa 
srebrne Agnieszka Wysocka na 100 m 
stylem motylkowym i Kamil Piecha na 
dystansie 100 m motylkiem. Oprócz 
tych trzech pozycji medalowych jede
nastoletni pływacy Energetyka wywal
czyli następujące lokaty: A. Wysocka - 
4 miejsce na 100 m st. zmiennym, 5-te 
na 200 m kraulem i 100 m kraulem.

ustawodawców, jednak MEN jest nieugię
te. Oczywiście można ten problem rozwią
zać wpychając na sale gimnastyczne po 3 
klasy równocześnie i problem z trzecią go- 
dzinąwf byłby z głowy. Ale nie o to tu chy
ba chodzi.

Dyrektorzy szkół dwoją się i troją żeby 
jakoś wszystko zorganizować. Chodzi tu 
głównie o braki sprzętowe, a nie kadro
we. Szkoły, które posiadają średniej wiel
kości sale gimnastyczne, siłownie i małą 
salkę oraz dwa boiska na dworze otoczo
ne bieżnią nie będą miały z tym więk
szych problemów. A co z resztą? Nie
którzy dyrektorzy rozkładają ręce, inni 
szukają rozwiązania, mając nadzieję, iż 
jakoś to będzie. Ale to nie koniec refor-

Kamił Piecha na dystansie 200 m sty
lem dowolnym był czwarty, a piąte miej
sce zajął na 50 m motylkiem. Sylwia 
Kowalczyk zajęła 10 miejsce na 100 m 
st. klasycznym, 14 na 200 m klasykiem 
oraz 19 miejsce na dystansie 100 m. st. 
zmiennym. Paweł Buchwald zajął 10 
miejsce na 200 m st. klasycznym, a 14 
był na 100 m. klasykiem. W klasyfika
cji punktowej zespół Energetyka zajął 
12 miejsce, natomiast w klasyfikacji me
dalowej uplasował się na 8 miejscu. W 
zawodach tych startowało ponad 50 re
prezentacji klubowych z całej Polski.

Obecnie trwa nabór do sekcji pływac
kiej dzieci z rocznika 1987 i młodszych. 
Zajęcia odbywają się od poniedziałku 
do piątku w godz. 15 - 17 na basenie 
krytym Elektrowni Rybnik. MaT

my wychowania fizycznego. Od roku 2000 
liczba godzin wzrośnie do 5 tygodniowo co 
jest kolejnym polskim absurdem, gdyż żad
na szkoła na dzień dzisiejszy nie posiada ta
kich możliwości. Chyba, że do tego czasu 
każda szkoła wybuduje sobie potężną salę 
gimnastyczną i kryty basen. Ale czy to jest 
realne? Na razie dzieci się cieszą, a dyrekto
rzy martwią. Być może też kiedyś będą się 
cieszyć.

MaT

Baseball

Puchar dla Kutna
Już po raz ósmy rozgrywany był 

turniej finałowy o Puchar Polski w 
baseballu.

W tym roku finał odbył się w Rybni
ku -Boguszowicach oraz na Ligocie, 
gdzie rozgrywano poszczególne poje- 
dynki.W ubiegłym roku puchar wywal
czyła drużyna z Kutna i ona uchodziła 
za faworyta tegorocznej edycji. W ryb
nickim turnieju wzięło udział 6 drużyn 
pierwszoligow ych, zabrakło jedynie 
baseballistów z Brzegu. Zespoły zo
stały podzielone na dwie grupy elimi
nacyjne, w których każdy grał z każ
dym. Potem odbyły się pojedynki pół
finałowe no i wielki finał, w którym 
spotkały się drużyny z Kutna i z Ja
strzębia. Lepszymi okazali się ci pierw
si i po raz kolejny puchar powędrował 
do Kutna. Trzecie miejsce przypadło 
Skrze W arszawa, a czwarte Siłesii 
Rybnik. MaT

Międzyzakładowy Klub Sportowy 
“Rymer” Niedobczyce organizuje 
Turniej Piłkarski o Puchar Prezesa 
Klubu Rymer - 19 Niedobczyce dla 
trampkarzy młodszych /rocznik 1984 
i młodsi/ i starszych /rocznik 1982 
i młodsi/.

Turnieje odbędą się odpowiednio w 
dniach 18 i 17 września od godz. 9.00. 
W szystkie chętne zespoły pow inny

Rybniccy kibice żużla wreszcie 
opuszczali mury miejskiego stadio
nu zadowoleni i usatysfakcjonowa
ni tym, co widzieli. Żużlowcy biorą
cy udział w drugim turnieju Mło
dzieżowych Indywidualnych M i
strzostw Śląska stworzyli wspaniale 
widowisko.

Większość biegów obfitowała w w al
kę niemal od startu do mety, a często 
bywało tak iż ci ostatni na pierwszym 
łuku wygrywali cały wyścig. Nie oby
ło się bez drobnych kolizji. W biegu 
czwartym dwóch zawodników Śląska 
Świętochłowice tuż na mecie w fer
worze walki sczepiło się m otocykla
mi i przy niewielkiej prędkości ude
rzyli w bandę. Na szczęście nikomu 
nic się nie stało. Rybniccy kibice po 
raz pierw szy w tym sezonie mogli 
oglądać w trakcie jednych zawodów

i W niedzielę 1 września^
1 na Stadionie M iejskim  przy ulicy 1 

Gliwickiej o godz. 17.00 
rozpocznie się mecz 

II ligi żużlowej 
RKM Rybnik 

- Wybrzeże Gdańsk, j

potwierdzić swój udział listownie lub 
telefonicznie do 4 września /MKS 
Rymer Niedobczyce ul. Rymera 25./ 

Organizatorzy każdemu zespołowi 
zapewniająnapoje i posiłek na 20 osób. 
nagrody dla zwycięzców i wyróżniają
cych się zawodników /Strzelca, bram
karza/, oraz opiekę medyczną.
Turniej rozgrywany będzie na sta
dionie w Niedobczycach ul. Górno
śląska. /a/

całą dziewiątkę rybnickich m łodzie
żowców, z których najlepiej wypadł 
B.Ficner zajmując w ostatecznej kla
syfikacji trzecie miejsce. Zawody wy
grał z kompletem punktów żużlowiec 
Włókniarza Częstochowa R. Osumek, 
który wyprzedził swojego klubowego 
kolegę R.Chińskiego.

Oto m iejsca  pozosta łych  żuż low 
ców RKM  R ybnik: 4.M .W ęgrzvk, 
ó.E.Sosna, 7.P.Padowski, 8.K.Mrowiec, 
1 O .M .W ęgrzyn, l l .M .F u r g o ł ,  
13.A.Tyman, 14.M .Kiermaszek  
/w y c o fa ł  s ię  po 3 s ta r ta c h /.  Po 
dwóch turniejach w łącznej klasyfika
cji prowadzi R.Osumek 28 pkt, na 
drugim miejscu R.Chiński 26 pkt, a 
na trzecim M.Węgrzyk 25 pkt.

MaT

Turniej
szachowy

Od 31 sierpnia do 8 września w Wi
śle odbywał się będzie Międzynarodo
wy Turniej Szachowy Kobiet.

W zawodach weźmie udział około 
60 zawodniczek reprezentujących 15 
państw, w tym 11 arcym istrzyń. Ho
norowy patronat nad turniejem obję
ła M inister Gospodarki Przestrzennej 
i Budownictwa Barbara Blida, a w ko
mitecie honorowym znaleźli się m.in. 
wojewoda katowicki, posłowie na Sejm 
i prezesi prywatnych firm. Za zdoby
cie I miejsca przewidziana jest nagro
da pieniężna w wysokości 2500 DM.

Organizatorem turnieju jest Stowa
rzyszenie Szachowe “CAISSA” w Ryb
niku przy w spółudziale  Polskiego 
Związku Szachowego.

/a/

Trzy medale pływaków

Trampkarze na boiska!

Pożegnali wakacjePrzez niemal całą sobotę na terenach 
sportowych Szkoły Podstawowej nr 10 
w Rybniku trwał festyn sportowo - 
rekreacyjny, żegnający kończące się 
letnie wakacje.

Głównym organizatorem festynu, w którym 
uczestniczyło ok. 800 osób było miejskie 
TKKF, które przy pomocy TKKF “Pebe- 
row” i restauracji “Tęczowa” przygotowało 
dla młodzieży i dorosłych atrakcyjny pro
gram. Co roku TKKF organizuje po kilka 
tego rodzaju festynów. Jeden odbył się już 
na terenie “Ryfamy”, a trzeci planowanyjest

Zawody konne 
w Stodołach
Sekcja jeździecka RKS Energetyk 

organizuje 30 ¡31 sierpnia oraz 1 wrze
śnia Mistrzostwa Okręgu Katowickie
go Seniorów i Juniorów w skokach 
przez przeszkody.

Zawody rozpoczynają się w piątek 
o godz. 11.00 konkursem klas “LL”, “L” 
- juniorzy oraz “L” seniorzy; o godz.
14.00 rozpocznie się konkurs klas “P”, 
“N” i “C”. W sobotę program identycz
ny, natom iast w niedzielę o godz.
10.00 odbędą się konkurs klasy “LL” i 
“L” juniorów oraz klasy “L” seniorów. 
Na godz. 13.00 zaplanowano konkurs 
klasy “P” z natychmiastową rozgryw
ką, a o godz. 15.00 konkurs klasy “N ” - 
dwunawrotówy finał Mistrzostw Okrę
gu Juniorów oraz konkurs klasy “C” - 
dwunawrotowy finał Mistrzostw Okrę
gu seniorów Grand Prix Dyrektora Elek
trowni Rybnik.

Zawody odbędą się w ośrodku jeź
dzieckim w Stodołach. MaT

na dzień 21 września na Piaskach.
Program festynu w “10” był wypełniony 

turniejami sportowymi, ale nie zabrakło także 
konkursu piosenki i wyboru Miss i Mistera 
festynu, można też było za 1 zł kupić los 
loterii fantowej i wygrać przybory szkolne, 
słodycze i zabawki. Dochód z tej loterii zo
stał przeznaczony na pomoc młodym ryb
nickim żużlowcom, którzy w czasie festy
nu pokazali się w swoim całym rynsztun
ku. Sportowcy, którzy borykają się z po
ważnymi kłopotami sprzętowymi wzbo
gacili się o 350 złoty. Poza tym było gło
śno i wesoło, a radość zakłócała jedynie 
myśl, że to już koniec wakacji. A oto 
wyniki konkurencji sportowych: Wyści
gi rowerów: 1 - P. Surma, 2 - A. Jaro- 
siewicz i 3 - A. Stech. Bieg przełajowy

Od początku lipca na basenie kry
tym w Rybniku trwają prace remon
towe związane głównie z całkowitą 
wymianą stacji uzdatniania wody.

Basen liczy sobie już 30 lat i remonty 
są niezbędne dla dalszego funkcjonowa
nia obiektu z którego korzystają nie tyl
ko amatorzy czynnego wypoczynku, ale 
przede wszystkim uczniowie prawie 
wszystkich rybnickich szkół podstawo
wych. W ub. roku szkolnym basen był 
dostępny dla rybnickich szkół w godz. 
od 8.00 do 17.00. Osoby prowadzące 
naukę pływania rozdały 700 dyplomów 
"Jużpływam ” oraz 200 kart pływackich.

Oprócz wymiany stacji uzdatniania 
wody na obiekcie trwają prace związa-

kobiet - 600 m, 1 - W. Badoń, 2 - J. Ja
worska i 3 - A. Wyrobek. Bieg przełajo
wy mężczyzn 1000 m, 1 - D. Jastrzębski, 
2 - P. Surma a 3 - M. Konsek. W turnie
ju piłki nożnej, w kat. do 13 lat w którym 
udział wzięło 14 drużyn zwyciężyła eki
pa “Juventusu Turyn”, natomiast w kat. 
pow. 13 lat zwyciężyła “Pogoń Szczecin”. 
W konkurencji rzutek do tarczy wśród 
dziewcząt do lat 12 wygrała J. Jaworska, 
w kat. 13 - 18 lat - A. Bugla, nastomiast w 
kat. wiekowej powyżej 18 lat - K. Poręb
ska. Wśród mężczyzn do 12 lat naj lepszym 
okazał się M. Pięta , 13-18 lat Ł. Jarem- 
czak, a powyżej 18 lat - J. Lakoczy. Miss 
Festynu została Joanna Wuczkowska a 
misterem Dariusz Skotek.

MaT

ne z remontem kanalizacji, instalacji 
wodnej, sanitariatów, dachu i elewacji 
zewnętrznej. Poza tym cała szatnia znaj
dująca się na parterze przystosowana jest 
dla osób niepełnosprawnych, porusza
jących się na wózkach inwalidzkich. 
Remonty są także prowadzone w pawi
lonie judo. Basen kryty zostanie odda
ny do użytku publicznego prawdopo
dobnie 1 października.

Oczywiście nie wszystkie wykonane 
prace będą widoczne gołym okiem, co 
jest oczywiste. Ceny za korzystanie z 
ośrodka prawdopodobnie trochę podsko- 
cząw górę, ale jak zwykle młodzież uczą
ca się zostanie potraktowana ulgowo.

MaT

Basen jeszcze w remoncie

O puchar prezesa
Na kortach tenisowych należących 

do firmy Maranta w Boguszowicach 
przez dwa dni 27 tenisistów walczy
ło o puchar ufundowany przez pre
zesa Rybnickiej Spółki Węglowej.
W turnieju mógł wziąć udział każdy, 

a rozgrywany był on systemem pucha
rowym, czyli do jednej przegranej.

Trzech najlepszych zawodników uho
norowanych zostało akcesoriami spo
rtowymi.
Oto końcowe wyniki turnieju: pierw

sze miejsce zajął Waldemar Butano- 
wicz z Jastrzębia, który w pojedynku 
finałowym pokonał Antoniego Krót
kiego z Boguszowie 6:4 i 6:2. Trzecie 
miejsce wywalczył Antoni Gogólski 
także z Boguszowie a czwarte Marek 
Czerwiński z Leszczyn. MaT

Rozpoznaj się na zdjęciu

Pierwsza z osób, które rozpoznają się na zdjęciu wykonanym w ubiegłym tygodniu na 
przystanku autobusowym na Placu Wolności i zgłoszą się w naszej redakcji, otrzyma publi
kowaną w gazecie fotografię oraz pięć smakowitych koloczyków! Zapraszamy do zabawy! 
Sponsorem naszej zabawy jest piekarnia Franciszka Studnika z Rybnika mieszcząca 
się przy ulicy Kościelnej nr 3.

Nasza redakcja znajduje się w oficynie kamienicy Rynek 12 /dojście od ulicy 
Zamkowej lub Korfantego/, je s t  czynna codziennie oprócz sobót i niedziel od 9.00 
do 17.00. Zdj. szoł

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825
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z albumu czytelników
Z a p ra sz a m y  n aszy ch  C z y te ln ik ó w  do w sp ó ln e g o  o g lą d a n ia  zd jęć . 

W y sta rc z y  p rz y jść  do re d a k c ji z c iek a w y m  z d ję c ie m , k tó re  po o p u 
b lik o w a n iu  z w ró c im y . /M o ż n a  też  w rz u c ić  je  do n a sz y c h  "ż ó łty c h  
s k r z y n e k " / .Raz w m iesiącu  au tora  n a jsy m p a ty c z n ie jsz e g o  lub  
n a jb a rd z ie j  " od jazd ow ego"  zd jęc ia  firm a "E K SPR E S F U JI" , 
R ybnik , ul. Reja 2, nagrodzi bezpłatnym  w yw ołaniem  i w ykona
niem odbitek z rolki film u.

Kubuś dorobił się auta i nie jeździ ju t  koleją... Zdj.: Hanna Piątek

Sp. z 0.0

Klub Międzynarodowej 
Prasy i Książki 

Rybnik, 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:
Al - Drapieżnik z rodziny psów' A8 - Ma go zawsze łakomczuch C3 - 
Nieodzowny przy otwieraniu wina E5 - Ogólny kierunek zmian zjawisk 
ekon.w czasie FI - Członek zw iązku plemion Indian Ameryki Pn. F8 - Jeden 
ze stanów' USA HI - Rzadkie imię żeńskie H8 - Ogólne wyniszczenie ustroju, 
prowadzące do zaburzeń psych. 15 - Na obwolucie książki K3 - Dzielnica 
Gdańska - znane kąpielisko M l -Marka gitary M8 -Utrata zdolności cho
dzenia 
PIONOWO:
1A - Afrykańska wyprawa myśliwska 1H - Człowiek zajmujący się nauką 
o budowie i dziejach Ziemi 3C - Wykonuje beczki 5E - Jednostka indukcji 
magnetycznej w układzie SI 6A - Absolwent Akademii Medycznej 6H - Na
zwa triody wynalezionej przez L.De. Foresta 8A - Wyróżnienie sylaby 8H 
Stolica Rosji 9E - Srebrna moneta starożytna 11C - Płynne przejście od jed
nej wysokości dźwięku do drugiej 13A - Okres pobytu na wczasach 13H- 
Dziewczyna Janosika
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie wg. szyfru: F4,17, KI 1; 
H 8,113; G3, H12, E l i ,  A8, F8, C6, FI; E5, A10, E8; H13, M8; C9; KIO; K13, 
J6, D6, A13, F10, M2. _______________

Nagrodę za rozwiązanie krzyżów ki nr 32 z hasłem 
“SPONTANICZNA WIARA TO TEŻ PRZESĄD” otrzymuje: 

BARBARA BUTWIŁOWSKA 44-200 Rybnik, ul. Chełmońskiego 14a.
Nagroda do odebrania w redakcji przez miesiąc od daty ogłoszenia nazwiska

zwycięzcy.

Pod znakami zodiaku
BARAN - 21.03. - 20.04. - Nie unikniesz konfrontacji będącej efektem zbyt szyb
kiego i spontanicznego działania. Na szczęście dotknie ona tylko jedną sferę ży
cia, bo całe zamieszanie będzie mieć miejsce na wakacjach. Do pracy wrócisz 
ju ż  spokojny i pełen nowej energii.
BYK - 21.04. - 20.05. - Coś lub ktoś będzie bardzo mocno odciągać Cię od 
codziennych obowiązków. Jeżeli dasz się skusić - zachowasz wspomnienia, jeżeli 
nie - nienaruszone konto. Wybór zależy od Ciebie.
BLIŹNIĘTA - 21.06 - 20.06. - Przestana^ Cię trapić czarne myśli na temat przy
szłości, bo “zaskrzeczy rzeczywistość ”. Trzeba będzie podjąć rzucone przez sze
fów wyzwania, ale i na efekty przyjdzie trochę poczekać. Będą one zresztą nie tak 
wielkie, jak się spodziewałeś.
RAK - 21.06. - 20.07. - Dzięki swojej intuicji w porę zorientujesz się, że ktoś 
“szyje’’ za Twoimi plecami. Intryga się nie powiodła, a Ty z czystym sumieniem 
będziesz mógł wyeliminować niby-przyjaciół, co do których lojalności miałeś 
wątpliwości od dawna.'
L EW  - 21.07. - 23.08. - Zdarzy Ci się coś, co zdarzało się wielu innym lu
dziom, ale Ty będziesz uważał, że jesteś wyjątkiem. Emocje i uczucia z tym 
związane nie opuszczą Cię na długo, a przyjaciele i znajomi odkryją^ w Tobie 
innego człowieka.
PANNA - 24.08. - 22.09. - Dotacł wiele robiłeś dla innych, teraz przyszedł czas 
by pomyśleć o sobie, a zmobilizuje Cię do tego osoba, dla której Twoje towarzy
stwo jest nie bez znaczenia. W pracy pourlopowy marazm - możesz sobie trochę 
odpuścić.
WAGA - 23.09. - 23.10. - Skończy się czas wielu możliwości, ale tym samym 
problemy z podjęciem decyzji. Spokój w domu i w pracy sprzyjać będzie podsu
mowaniu wakacyjnych wrażeń i zastanowieniu się czy warto było... 
SKORPION - 24.10. - 22.11. - Weźmiesz udział w powakacyjnym spotkaniu przy
jaciół i z przyjemnością odkryjesz, że Twoja osoba i wyrażane poglądy budza  ̂
szacunek i zainteresowanie obecnych. Fakt ten otworzy Cię jeszcze bardziej na 
ludzi i o samotności nie będzie mowy.
STRZELEC - 23.11. - 21.12. - Czego byś się nie tknął przyniesie profity. Tak 
dobrej sytuacji w finansach nie miałeś i mieć nie będziesz długo. Warto więc 
zaryzykować nawet w dość nędznie wyglądający interes. Pod Twoja  ̂ ręką za
kwitnie!
KOZIOROŻEC - 22.12. - 20.01. - Możesz nieco obniżyć aktywność, bo więcej 
z tego przedsięwzięcia nie wyciśniesz. Warto się przerzucić na inną[ dyscypli
nę, w której start może okazać się prawdziwym sukcesem, bo konkurencja nie
wielka...
WODNIK - 21.01. - 19.02. - Cenisz sobie wielce wolność osobistąna którąr. 
niestety, szykuje się zamach. Starannie rozważaj wszystkie składane deklaracje, 
by epilog nie musiał odbywać się w obecności osoby mundurowej, czy miałby to 
być policjant czy celnik...
R YB Y - 20.02. - 20.03. - Nieporozumienie wynikłe z nieuważnego odzyskania 
urzędowego pisma może utrudnić Ci kontakty- z otoczeniem. Po dokładnej anali
zie problemu raz jeszcze, powróci harmonia.

Fatałachy z naszej szafy) 

Asymetrycznie
Nim pokażemy co się będzie nosić 

jesienią i zimą, drobiazg, który może 
być ozdobą stroju na każdą okazję i w 
każdym sezonie. Asymetria - bo o niej 
mowa - tylko z pozoru wprowadza do 
stroju chaos. Tak naprawdę podkreśla 
prostotę formy stroju, a jednocześnie 
łamie jego monotonię. Asymetrycznie 
łączone są dwa różne materiały, asy
metryczne byw ają zapięcia i dekolt, 
suknie wieczorowe mają przykryte jed
no ramię lub tylko jedno ramiączko. 
Uszycie asymetrycznego stroju wyma
ga sporych umiejętności krawieckich, 
za to efekt bywa zazwyczaj bardzo ory
ginalny.

W różka

Rybnickie puzzle

Dziś ostatni z ośmiu fragmentów'. 
Należy złożyć je w całość, nakleić 
na kartkę i przysłać do redakcji lub 
wrzucić do którejś z naszych żół
tych skrzynek.

Wśród autorów' prawidłowych 
rozwiązań, na które czekamy do 10 
września, rozlosujemy dw ie nagro
dy pieniężne wartości 20 zł każda.
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Klub Międzynarodowej Prasy i Książki 

Rybnik, ul. Sobieskiego 18

M onika Ż eromska - 
W spomnień cl\g dal
szy, W arszawa 1994,
Czytelnik

Druga część wspo
mnień córki Stefana Że
romskiego obejmuje 
lata 1939-1956. Trage
dia narodowa miesza się 
z komizmem codzien
ności, patos z anegdotą. Opowieść o zwykłych 
polskich losach dwóch niezwykłych kobiet 
żony i córki wielkiego pisarza.

mm tam mm mm
Radosław J anu
szewski, J an Strę- 
kowski - Szara księ 
Ga, Warszaw a 1996, 
O ficyna W ydawni
cza MOST  

W książce zebrano 
wywiady z członkami 
Sejmowej Kom isji 
Nadzw yczajnej do 

zbadania zgodności z prawem działania 
organów' państwa w sprawie Józefa Olekse
go. W znanej wszystkim sprawie wypowia
dają się m.in. Lucyna Pietrzyk, Dariusz 
Wójcik, Tadeusz Iwiński. Ryszard Bugaj 
Krzysztof Kozłowski.

Color Foto nr 9/96
Czasopismo adreso

wane przede wszyst
kim do profesjonal
nych fotografów i foto
reporterów'. W nume
rze znalazł się m.in. 
test nowego Nikona 
F5, aparatów kompak
towych, ocena obiektywów Carla Zeissa, 
ale też zdjęcia zwierząt Franza Bagyi i przy
kłady fotografii kreatywnej nadesłane przez 
czytelników.

Brigitte Younc M iss 
nr 9/96

N astolatki do 
których adresowany 
jest miesięcznik z pcw'- 
nością znajdą w nim 
wiele ciekawych te
kstów. Opisano w nim 
bowiem bohaterów se
rialu “Z archiwum X”, 

londyński styl w modzie, nowe książki, fil
my i płyty CD, działalność Greenpeace. W 
numerze znalazły się też pasjonujące teksty 
o tym jak być szczęśliwym i co sic czuje 
gdy kocha się kobietę.

¡mm wam smsss 

M ark K nopfler - 
Golden H eart

Z w olennicy Dirc 
Straits z pew nością 
chętnie sięgną po tę 
płytę, bo styl tego ze
społu nadal jes t w i
doczny na solow'cj płycie lidera grupy. Brak 
na niej jedynie nastrojowych ballad, a więk
szość utworów' utrzymana jest w jednym 
nastroju.
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T he C ranberries - To
THE FAITHFUL DEPAR- 
TED

Ci, którzy znają Do
lores O’Riordan z wy
stępów z Luciano Pa- 
varottim mogą być nie

co rozczarowani tą płytą. Materiał na niej 
zebrany jest dość mocny i piękny głos wo
kalistki mało wyeksponowany.

Na szczęście dynamiczne piosenki zrów
noważyło kilka spokojnych utworów.

^GAZETA „ 
^RYBNICKA

L SAMORZĄDOWY

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 zespól. Druk: Drukarnia “OLDPRINT”, Żory.
Zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów i zmiany tytułów. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

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

tel./fax 28-825
Biuro czynne 9.00 - 1 7.00y

8 GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825


