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Czternasty ARAL w Polsce
Aral to najnowocześniejsza stacja w

R ybniku, o feru jąca klientom  4 W najbliższym czasie rozpocznie w Rybniku działalność
14. w Polsce stacja benzynowa koncernu naftowego 
ARAL. Mieści się ona u zbiegu ulic Kotucza i Budow
lanych, a jej budowa trwała zaledwie 12 tygodni.

Biało-niebieski ARAL robi wrażenie...

podwójne dystrybutory MPD, które 
pozwalają tankować wszystkie rodza
je paliw przy każdym stanowisku, spe
cjalny dystrybutor dla TIR-ów, auto- 
myjnie, stanowisko z odkurzaczem, 
sklep z akcesoriami motoryzacyjnymi 
i produktami spożywczymi. Aral Pol
ska wszystkie swoje obiekty przeka
zuje w ajencje rodzinom, które kiedy
kolwiek miały kontakt z działalnością 
handlową. Rybnicką stację powierzo
no państwu Krystynie i Józefowi 
Włóczkom, wybranym z ponad dzie
sięciu ofert.

Spółka Aral to jeden z największych 
europejskich koncernów naftowych, 
sprzedający ponad 8 min ton produk
tów ropopochodnych. W Europie sieć 
stacji benzynowych liczy ok. 3500 
obiektów, a koszt budowy jednego 
kompleksu wynosi ok. 3 min DM.

Każdorazowo na ochronę środowi
ska firma przeznacza 20 procent war
tości nowej stacji. Z biorn ik i do 
podziemnego składowania paliw mo
gące pomieścić, w przypadku rybnic
kiej stacji, 200 tys. litrów, skonstruo
wane są z dwóch stalowych powłok, 
między którymi znajduje się ciecz 
kontrolna. W razie awarii najpierw 
wycieka nieszkodliwy dla gruntu płyn, 
który uruchamia przedawaryjny sy
stem kontrolny. Zanieczyszczona 
woda z powierzchni stacji trafia do od- 
stajników grawitacyjnych, które gwa- 
rantująjej całkowite oczyszczenie i za
pobiegają przedostaniu się paliwa do 
kanalizacji. Emisji szkodliwych opa
rów do atmosfery zapobiega obieg za

mknięty. Przy napełnianiu podziem
nych zbiorników paliwo wypiera mie
szankę powietrza i oparów, która od
prowadzana jest oddzielnymi przewo
dami do cystern. Podobny system 
działa przy tankowaniu paliwa do baku 
samochodu. Wypierane przez tanko
wane paliwo gazy zasycane są dzięki 
specjalnej konstrukcji dystrybutorów.

W pistolecie i wężu znajdują się dwa 
przewody: centralnie umieszczony - 
do transportu paliwa, oraz okalający - 
do odsysania oparów. Takie rozwią
zanie pozwala na zmniejszenie emisji 
gazów o 95 procent. Aktywna ochro
na środowiska to również recycling,

czyli wtórne wykorzystanie surowców 
Jak twierdzi kierownictwo Arala, wodę 
należy używać, a nie zużywać. Po 
myciu samochodu wykorzystaną w 
myjni wodę oczyszcza się, by móc 
użyć ją  ponownie. Na umycie auta 
potrzeba ok. 200 litrów wody. Aż 80 - 
90 procent tej ilości pochodzi z recyc
lingu. Świeża woda wykorzystywana 
jest jedynie do ostatniego płukania. 
Oczywiście Aral to stacja samoobsłu
gowa, ale w razie potrzeby można 
zwrócić się o pomoc do specjalnie 
wyszkolonej obsługi.

T ekst i zdj.: M aT

Rybnickie Dni Literatury ‘96

Wielkopolska w Rybniku
Już tylko dwa tygodnie dzielą nas od corocznego jesien

nego święta kultury w Rybniku. Tym razem Rybnickie Dni 
Literatury będą gościć dziesięciu literatów: ośmiu z Wiel
kopolski i dwóch ze Śląska.

Bogusława Latawiec to autorka sze- Ryszard K. Przybylski - również pro- 
ściu tomów poetyckich i sześciu ksią- fesor Uniwersytetu im. A. Mickiewi- 
żek prozatorskich, także redaktor na- cza w Poznaniu - łączy w swoich
czelna miesięcznika literac- ,a CVUE D V / . _ książkach dwie pasje: miłość 
kiego "Arkusz”. Edward do literatury i malarstwa.
Balcerzan - profesor ^  Ryszard Krynicki
poznańskiej polonisty- / $ /  Jako Poeta “pokole-
ki - je s t w ybitnym *^ £  nia ’68" trafił już do
znawcą teorii litera- ^ p o d r ę c z n i k ó w
tury i przekładu, zaj- ^  szkolnych. Obecnie
muje się XX-wieczną J  skupił się na tłuma-
poezjąpolską, napisał /> - —^ c z e n i u  poezji z języ-
podręcznik dla szkół ka niemieckiego i pro-
średnich. Jako autor ma * . „ * wadzeniu własnego wy-
w swojej bibliografii cztery
tomy poezji i dwie powieści.̂ 61 0 1 '9 - 6 Ö

Aj dawnictwa. Dominikanin
Jan Wojciech Góra jest ka-

znodzieją i prozaikiem / l i  książek!/. 
Jerzy Grupinski to autor dziesięciu 
zbiorów poezji, animator kultury i wy
dawca miesięcznika “W zmowie”. Ser
giusz Sterna - Wachowiak to poeta, 
autor dwóch powieści, tłumacz, esei
sta i krytyk literacki. Tadeusz Żukow
ski jest autorem ośmiu zbiorów poe
zji, opowieści dla dzieci oraz redakto
rem “Czasu Kultury”. Ta wybitna re
prezentacja literackiego Poznania zo
stała u nas doceniona, o czym świad
czy prawie trzydzieści umówionych 
spotkań autorskich, głównie w szko
łach średnich Rybnika, nie licząc bie
siady i warsztatów literackich - spotkań 
z osobami szczególnie interesującymi 
się literaturą i twórczością pisarską.

c.d. na stronie 4.

Tegoroczne deszczowe lato nie było wymarzonym okresem na biwakowanie 
nad jeziorem czy rowerowe wycieczki. Wilgoć jednak dobrze wpływa na rośli
ny. W ogródkach i na klombach wszystko wspaniale rośnie. Wyjątkowo lei 
obrodziły kwiaty na naszych rynkowych latarniach! Tak wyglądały jeszcze przed 
tygodniem...

Już dziś początek Sprzątania Świata, Polski i Rybnika rów
nież. Jeżeli dotąd nie znalazłeś miejsca, które chciałbyś 
wysprzątać, możesz się jeszcze załapać, bo akcja potrwa 
jeszcze w sobotę i niedzielę!

Początek akcji “Clean up the World” 
został zrobiony w ... Australii. To wła
śnie australijski żeglarz Jan Kieman spo
strzegł, że morze i oceany są bardzo za-

znalazl się na czele 105 państw uczestni
czących w akcji. Miliony ludzi, głównie 
dzieci i młodzieży przyczyniło się do wy
wiezienia tysięcy ton śmieci i likwidacji

<Clcay\ hc
śmiecone. Dał więc hasło, które pod
chwyciło prawie 40 tys. ochotników, 
którzy w styczniu 1989 roku zebrało w 
Zatoce Sydney 5 tys. ton śmieci. Na pol
ski grunt akcję przeszczepiła nasza ro
daczka z Australii Mira Stanisława 
Meysztowicz, powołała ona Fundację 
“Nasza Ziemia”, która stała się koordy
natorem akcji, zabiegała o poparcie in
stytucji i władz - od centralnych do gmin
nych. W efekcie nasz kraj w raporcie 
Rady Głównej “Clean up the World”

nielegałhyćh \vyśypiślć. Również nasze 
miasto aktywnie uczestniczyło w akcjach 
w latach poprzednich, miejmy nadzieję, 
że rybniczanie w zorganizowanych gru
pach, ale i indywidualnie znów przystą
pią do sprzątania.

Koordynatorem akcji na terenie Ryb
nika będzie Wydział Ochrony Środo
wiska Urzędu Miasta, a w jej organiza
cję włączyły się Radio 90 FM, “Trybu- 
na Śląska” oraz Zakład Usług Sanitar
nych i Oczyszczania Miasta EKO.

Jeszcze dziś, w piątek 13 września na Rynku, godz. 14.00 - 16.00

F e s t y n  E k o l o g i c z n y
* występy zespołów artystycznych i uczniów II LO
* konkurs ekologiczny
* bieżące informacje o przebiegu akcji “Sprzątanie Świata” w Rybniku!

MI£it£CZW  
ZA PARMO!

W ydrukow any obok kupon 
może być szansą na darmowy bi
let miesięczny komunikacji miej
sk iej na teren ie  R ybn ik a . W y
starczy go wyciąć i razem z pozo
stałymi kuponam i drukow anym i 
we wrześniowych numerach nakleić 
na kartkę  p o cz to w ą  i w ysłać na 
adres naszej redakcji lub wrzucić 
do “żółtych skrzynek” w term inie 
do 10 października.

Kartki wezmą udział w losowaniu, a 
nagrodą będzie DARMOWY BILET 
MIESIĘCZNY KOMUNIKACJI 
MIEJSKIEJ NA TERENIE RYBNI
KA NA LISTOPAD 1996 R.
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imię i nazwisko k
Nazwisko szczęśliwego posiadacza biletu na październik drukujemy na str. 2.
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Wybory do Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej

Urząd Miasta Rybnika informuje, że wybory do 
Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej w woj. katowickim 

zarządza się na dzień 29 września 1996 r.

Z terenu miasta Rybnika kandydują:
- Stefan Juraszczyk, lat 58, wykształcenie średnie, zawód - technik, zam. 
Rybnik, ul. Kolberga 19d,
- Benedykt Podleśny, lat 47, wykształcenie wyższe, zawód - inż. rolnik, 
zam. Rybnik, ul. Norwida 6a.

Lokal Wyborczy będzie otwarty dnia 29 września 1996 r. w godz. od 8.00 do 
20.00 w Urzędzie Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2 ,1 piętro, sala nr 138.

Listy osób uprawnionych do głosowania będą wyłożone w dniach od 16 wrze
śnia do 20 września 1996 r. w godz. od 7.30 do 15.30 w Wydziale Finansow a
nia Urzędu Miasta Rybnika, II piętro, pokój 251.

Uprawnieni do głosowania są wszyscy płatnicy podatku rolnego i działów spe
cjalnych wraz ze współmałżonkiem.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do wzięcia udziału w wyborach.

Zarząd Miasta Rybnika ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 

W DNIU 19.09.96 W CELU WYKONANIA 
REMONTU KAPITALNEGO ULICY DĄBRÓWKI.

Termin realizacji zamówienia: dwa miesiące od daty podpisania umowy. 
Wadium należy wpłacić w PKO I/O Rybnik nr 372602-2017-3620-3-68 lub w

kasie Urzędu Miasta do dnia 18.09.1996 r. do godz. 12.00 we wszystkich for
mach przewidzianych Ustawą art. 41 ust. 2.
Wysokość wadium: 3.000,00 zł
Specyfikację istotnych warunków zamówienia /cena 10,00 zł/ można odebrać w 
siedzibie zamawiającego, pokój 247 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawnieni do kontaktu z oferentami: mgr inż. Władysława Lampart. 
Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną “Remont kapitalny ulicy Dąbrówki” 
należy złożyć w siedzibie zamawiającego, pokój nr 247.
Termin składania ofert upływa dnia 18 września 1996 r. o godz. 15.00. 
Otwarcie ofert dnia 19 września 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.

Zarząd Miasta Rybnika ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALI 

UŻYTKOWYCH NA STAWKĘ MIESIĘCZNĄ CZYNSZU ZA 1 M KW. 
POW. UŻYTKOWEJ NA DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWO-GOSPODARCZĄ,
Lp. Usytuowanie 

lokalu
Pow.
lokalu w m2

Wizja
w dniu godz.

Stawka
wyjściowa

Wadium
w wys.

1. Zebrzydowicka 30 333,40
w tym: lokalu 207,70 25.09. 9-10 6,00 500,00

piwnic 125,70 50 proc. wynegocjowanej
ceny lokalu

2. Zebrzydowicka 30 84,10 25.09. 9-10 6,00 500,00
3. Zebrzydowicka 30 42,70 25.09. 9-10 6,00 500,00
4. Przemysłowa 14 43,44 24.09. 9-10 6,00 500,00
5. Wodzisławska 4 82,00 24.09. 9-10 6,00 500,00
6. Kolejowa 18 16,24 23.09. 9-10 2,00 500,00

/garaż/
Do stawki czynszu za 1 m kw. pow. użytkowej naliczony zostanie obowiązujący 
podatek VAT w wys. 22 procent.
Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Lokalow ego Urzędu Miasta 
Rybnika, tel. 24-168, 25-344.
Przetarg odbędzie się w dniu 27 września 1996 r. o godz. 10.00 w sali nr 137,1 
piętro w budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2.
Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta Rybnika najpóźniej w dniu prze
targu do godz. 9.30.
Dodatkowo należy wpłacić koszt organizacyjny przetargu w wysokości 15,00 zł 
od jednej pozycji.
Wadium przepada w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika 
wygrywającego przetarg.
Uczestnik przetargu winien zapoznać się z regulaminem przetargu, który jest do 
wglądu w Wydziale Lokalowym Urzędu Miasta przy ul. 3 Maja 12.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd Miasta Rybnika ogłasza
NABÓR NA WOLNE LOKALE UŻYTKOWE DO RYBNICKIEGO 

INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
PRZY UL. POD LASEM W RYBNIKU.

Przedmiotem naboru są wolne lokale użytkowe, z których
- pierwszy obejmuje powierzchnię - 698,0 m kw.
- drugi obejmuje powierzchnię - 550,0 m kw.
Rozpatrzenie wniosków odbędzie się w dniu 3 października 1996r. o godz. 14.30 w 
budynku Urzędu Miasta przy ulicy 3 Maja 12 sala nr 7.

Wszystkich zainteresowanych rozpoczęciem lub kontynuowaniem działalności produk- 
cyjno-usługowcj informujemy, że o przyjęciu danego podmiotu do inkubatora decyduje 
Komisja d/s lokali Użytkowych i Przedsiębiorczości po analizie wniosku zawierającego 
“biznes plan”, złożonego przez zainteresowany podmiot najpóźniej do dnia 27 września 
1996 r. do godz. 15.00 w sekretariacie w/w budynku I piętro pokój nr 8.

Wizję w/w lokali można dokonać w dniu 16 września 1996 r. w godz. 9.00 - 11.00. 
Przed złożeniem pisemnej oferty zainteresowani winni zapoznać się z regulaminem inku
batora, który jest do wglądu w wyżej podanym sekretariacie, w którym uzyskać można 
bliższe szczegóły w zakresie przyjęcia do inkubatora tel. 24-168, 24-344.

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

“  N
informuje

STZ informuje, że z dniem 7 września br. wprowadza: 
* dodatkowe kursy na liniach:

- 584 - odjazdy z PI. Wolności godz. 14.35, 17.35 i 20.35 - kursy w soboty 
i niedziele

- 585 - odjazdy z przystanku Niedobczyce Bar godz. 7.05 - kursuje w dni 
nauki szkolnej, 15.25, 18.15, 21.20 - kursy w soboty i niedziele

* zmiany godzin odjazdów
- 526 z przystanku Jejkowice Gmina przyśpieszono odjazd z godz. 7.15 
na godz. 7.10.

r

Święto plonów 
w “Raju”

Rozpoczął się czas zbierania plonów, 
również w ogródkach działkowych. W 
P.O.D. “Raj” przy ulicy Brzozowej 
“Święto Plonów” odbędzie się w ju 
trzejszą sobotę o godz. 15.00.

Ogródki rozciągają się na powierzch
ni 22 ha i gospodaruje na nich ok. 600 
działkowiczów. P.O.D. “Raj” nie jest 
finansowany przez żadne instytucje, a 
wszelkie inwestycje powstają ze skła
dek działkowiczów. Aktualnie prowa
dzone są roboty wykończeniowe w 
pomieszczeniach socjalnych.

Irl

W rynkowej 
skarbonce

Kolejne otwarcie skarbonki na Ryn
ku wzbogaciło konto budowy szpita
la w Orzepowicach o 250,39 zł oraz 
28,84 zl, na które przeliczono zagra
niczną walutę.

Od początku publicznej zbiórki na kon
to budowy wpłynęło ponad 198 tys. zl, z 
czego prawie 125 tys. ofiarowały tzw. oso
by prawne czyli przedsiębiorstwa i insty
tucje, zaś ponad 73 tys. osoby fizyczne.

Potrzeby są nadal ogromne, poleca
my więc nadal skarbonkę, ale i konto 
budowy szpitala, ofiarności naszego 
społeczeństwa.

Irl

Poświęcono tornistry
W pierwszym tygodniu września w 

bazylice św. Antoniego odprawiona 
została msza św. z okazji rozpoczę
cia nowego roku szkolnego.

Wzięli w niej udział uczniowie SP 5 
przy ul. Różańskiego, SP 7 przy ul.

mi. Po nabożeństwie dzieci podeszły 
do ołtarza, gdzie ksiądz poświęcił 
wszystkie ich szkolne przybory: torni
stry, piórniki, książki i zeszyty.

szol

re d a & c jć  
_________ _______ )

Na Basztowej...
Nasza czytelniczka z Zebrzydowic 

Joanna Babczyńska podzieliła się z 
nami wątpliwościami co do jakości 
prac utwardzających ul. Basztową. 
Uważa ona, że warstwa asfaltu jest zbyt 
cienka, a podkład z tłucznia niesolid
ny. Zdaniem mieszkanki tej ulicy, asfalt 
położono nie na całą szerokość drogi. 
Czytelniczka ma wątpliwości czy tak 
zrobiona nawierzchnia wytrzyma ruch 
ciężarowych samochodów.

O wyjaśnienie sprawy poprosiliśmy 
naczelniczkę Wydziału Dróg UM - 
Władysławę Lampart.

Ulica Basztowa, utwardzona wcze
śniej czerwonym żużlem z kopalnia
nych hałd, została dodatkowo pokryta 
10-centymetrową warstwą podbudowy 
tłuczniowej - tak jak robi się to zazwy
czaj przy tego typu drogach lokalnych. 
W miejscach, gdzie nie było żużlu, 
warstwa tłuczniowa wynosi 25 cm. Na 
tak przygotowaną drogę położono 4- 
centymetrową warstwę asfaltu.

Nawierzchnia taka jest standardowa 
w przypadku dróg lokalnych, bo taką 
jest też ul. Basztowa i nie powinna 
ponieść uszczerbku jeżeli korzystać z

niej będą pojazdy, których waga nic 
przekracza 3,5 tony.

Szerokość ulicy - 2,8 metra obejmu
je jedynie tę część drogi, którajest wła
snością miasta i pokrywa się z szero
kością, jaką droga miała przed położe
niem na niej asfaltu.

O tym więc, jak długo nowa droga 
będzie spełniać swoją rolę, zadecydu
ją  sami mieszkańcy z niej korzystają
cy, w ich bowiem interesie leży pilno
wanie, by nie poruszały się tam samo
chody ciężarowe. Miasto może jedy
nie ustawić tam znak zakazujący wja
zdu pojazdom, których waga przekra
cza 3,5 tony. L.T.

i Bilet miesięczny | 
I mi październik 1 
j ma juz właściciela j
* Darmowy bilet komunikacji miejskiej * 
|  na terenie Rybnika na wrzesień |  
|  otrzymuje Andrzej Szulik, ul. 1 Maja g 

21, 44-206 Rybnik 6
I Aby odebrać nagrodą należy zgłosić się i  
Ir  numerem "GR" 33/291 z 16 sierpnia i 1 
i dowodem tożsamości w kasie budynku « 
5 Uizędu Miasta, przy ul. Hallera 10.

Pomoc finansowa 
dla represjonowanych

Piasta i Szkoły Społecznej przy ul. Mi- 
kołowskiej. Uroczystość ta była wiel
kim przeżyciem dla pierwszoklasistów, 
którzy przybyli do kościoła z tornistra-

40 lat posługi 
katechetycznej

W bieżącym roku przypada 40-le- 
cie posługi katechetycznej sióstr 
urszulanek UR w parafii św. Anto
niego w Rybniku.

Z tej okazji w sobotę 14 września o 
godz. 16.00, w bazylice św. Antonie
go zostanie odprawiona uroczysta msza 
św. dziękczynna, do uczestnictwa w 
której proszone są wszystkie siostry, 
które w minionym 40-leciu katechizo- 
wały w naszej parafii, jak również dzie
ci i wszystkie osoby, które z tej kate
chizacji korzystały.

Po mszy św., o godz. 17.15 w Domu 
Parafialnym “AGAPA”, okoliczno
ściowa refleksja i radosne bycie razem.

Parafia chce w ten sposób wyrazić 
wdzięczność katechizującym i podkre
ślić ważność katechizacji w życiu ko
ścielnej wspólnoty.

Na nabożeństwo i późniejsze spotkanie 
serdecznie zaprasza proboszcz parafii św. 
Antoniego, ks. prałat Alojzy Klon.

W nioski do 30 września

Fundacja “Polsko-Niemieckie Pojed
nanie” udziela od kilku lat finansowej 
pomocy humanitarnej szczególnie po
szkodowanym ofiarom hitleryzmu: b. 
więźniom obozów koncentracyjnych, 
więzień i gett; więźniom tzw. Polenla- 
grów, jeńcom stalagów, b. dzieciom wy
naradawianym, pozbawionym rodziców, 
dzieciom Holocaustu, robotnikom przy
musowo deportowanym do III Rzeszy.

Fundacja jest jedyną w Polsce insty
tucją dysponującą środkami na ten cel, 
które wyniosły 500 min DM czyli 4 bi
liony 172 mld /starych/ złotych. Zwięk
szając tę sumę dzięki odpowiednim lo
katom fundacja do dziś wypłaciła po
nad 480 tysiącom osób kwotę ponad 4 
bilionów 555 miliardów złotych.

Po kilku latach działania fundacji wpły
wa już coraz mniejsza liczba wniosków, 
wobec czego fundacja podjęła decyzję 
o zaprzestaniu ich przyjmowania z 
dniem 30 września br.
Zarząd fundacji prosi wszystkich za
interesowanych, którzy legitymują się

wymaganymi dokumentami, aby zgło
sili swoje wnioski w wyznaczonym ter
minie. Jednocześnie fundacja, dysponu
jąc poważną kwotą dodatkową wypraco
waną przez zarząd, przygotowuje ponow
ne wypłaty, a ich zasady i krąg upraw
nionych są obecnie ustalane.

Zainteresowanym z Rybnika i oko
lic wszelkich informacji udziela Pełno
mocnik Zarządu Krajowego Stowa
rzyszenia Polaków Poszkodowanych 
przez in Rzeszę Franciszek Celary, 
który przyjmuje w Rybniku na Placu 
Wolności 7, w poniedziałki od 10.00 
do 12.00 i czwartki od 10.00 do 13.00.

Informacji udziela również Ośrodek 
Informacyjny w siedzibie Fundacji 
Polsko-Niemieckie Pojednanie, War
szawa, ul. Krucza 36 od poniedział
ku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00, 
pokój 270, teł. 0-22 625-09-03, a także 
pełnomocnik Komisji Weryfikacyjnej 
Fundacji w Katowicach, ul. War
szawska 11 a, od wtorku do czwartku 
w godz. 9.00 - 13.00.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Nowy dyrektor I LO
Uczniowie, ale zapewne i członkowie grona pedagogicznego 

I LO im. Powstańców Śl. z większą niż zazwyczaj ciekawością 
oczekiwali na pierwszy dzień nauki. Wiadomo było, że szkoła 
nowy rok rozpocznie pod nowym kierownictwem. Konkurs na 
dyrektora szkoły nie przyniósł rozstrzygnięcia, w następnym 
więc etapie, zgodnie z regulaminem, osoba dyrektora została 
zaproponowana przez organ prowadzący szkołę, czyli miasto.

Wybór padł na Zbigniewa Tomalę, anglistę z wykształ
cenia, związanego dotąd z liceum ss. urszulanek.

Próba przedstawienia sylwetki no
wego dyrektora nie jest sprawą łatwą, 
gdyż Zb. Tomala jest osobą w swych 
wypowiedziach niezwykle powściągli
wą. Zdradził nam jednak, że myśl o 
sprawdzeniu się w roli kierującego 
dużą placówką oświatowąnie była mu 
obca już wcześniej, przed pięciu bo
wiem laty próbował swych sił w po
przednim konkursie na dyrektora tejże 
szkoły. Zaproponowanie mu tego sta
nowiska teraz uważa za wyzwanie, a 
odmowa równałaby się ucieczce. Zga
dza się, że szkoła w której liczba 
uczniów wynosi około tysiąca, a gro
no nauczycielskie tworzy ponad 70 
pedagogów, wymaga od dyrektora 
pewnych umiejętności menadżerskich, 
uważa jednak, że przede wszystkim po
winien on nadzorować proces dydak
tyczno - wychowawczy, którego ogni
wami są zarówno pedagodzy jak i ro
dzice. W pierwszym tygodniu nowy dy
rektor zajmował się przede wszystkim 
problemami organizacyjnymi i jak 
stwierdził, chciałby mieć ten etap jak 
najszybciej za sobą. Zb. Tomala zdaje 
sobie sprawę z rangi szkoły w mieście, 
zna i docenia jej długą tradycję, uważa 
jednak, że szkołę tworzą ludzie, a nie 
mury, i oni to decydują o jej poziomie. 
Jak zdążył zauważyć, grono pedago- 
gic/ne 1 LO jest zdolne i ambitne, je 
żeli się tylko skonsoliduje, może osią
gnąć bardzo wiele. Za wcześnie mówić
0 konkretnych działaniach, mających 
na celu podtrzymanie dobrej tradycji 
“Powstańców” , mówi dyrektor, ale 
plany i pomysły się krystalizują. Nadal 
oczywiście będzie zachęcał nauczycieli
1 uczniów do kontynuowania wszelkich 
form pozalekcyjnej działalności jak np.

udział w olimpiadach, konkursach itp. 
Chciałby, żeby ocena w dzienniku była 
obiektywnym wyznacznikiem umiejęt
ności ucznia. Zauważa, że istnieje ten
dencja do zawyżania ocen i ich dewa
luacji.

Przywiązuje wagę do wewnętrznej 
satysfakcji z pracy i nie lubi działań 
obliczonych na tanią popularność. Jest 
przeciwnikiem hipokryzji i układów, 
stąd uważa, że dobrze się stało, że dy
rektorem została osoba z zewnątrz. Li
czy na zrozumienie uczniów i grona.

Nowemu dyrektorowi gratulujemy i 
życzymy sukcesów w pracy pedago
gicznej jak i w zarządzaniu szkołą.

S pisała: W . R óżańska

Propagowaniem opracowań zajmuje 
się natomiast Fundacja ”Etoh”, która 
na specjalnie organizowanych kursach 
szkoli psychologów z całej Polski.
- W Rybniku od kilku lat istnieje zapo
trzebowanie na zajęcia dotyczące uza
leżnień. Teraz znalazły się na to pie
niądze, które w  części dało miasto, a 
iv części pełnomocnik wojewody do 
spraw rozwiązywania problemów al
koholowych i narkomanii. Poradnia 
ma ścisły kontakt ze szkołami i nauczy
ciele zgłaszali u nas wielokrotnie chęć 
przeprowadzania pogadanek czy zajęć
- powiedziała Mariola Kujańska z 
Poradni Wychowawczo - Zawodowej.

Program “Nasze spotkania” to cykl 
10 zajęć mających charakter psycho- 
profilaktyczny, odbiegają więc znacz
nie od tradycyjnych pogadanek. Nad 
przebiegiem programu czuwa superwi- 
zor - pracownik poradni, który posia
da odpowiednie kwalifikacje. On bo
wiem szkoli i opiekuje się dziesięcio
ma chętnymi nauczycielami, którzy z 
kolei p rzekazują w iedzę swoim 
uczniom. Zasada prowadzenia tego 
typu zajęć opiera się na kaskadowym 
przekazywaniu wiedzy.

Jednorazowo trzech superwizorów z 
poradni poprowadzi 30 nauczycieli,

M ie js k i '"Pa^ k Ż y c ia "

yV\ożes2 mieć sw oje d rzew k o
Na skrzyżowaniu ulic Raciborskiej 

i Krzyżowej, niedaleko przedszkola 
nr 17, powstał park, w którym mie
szkańcy miasta mogą zasadzić “swo
je” drzewko.

Animatorami tego przedsięwzięcia 
był Wydział Ochrony Środowiska UM 
i Zarząd Zieleni Miejskiej.

Jeszcze w ubiegłym roku uporządko
wano cały teren, wytyczono ścieżki, 
ustawiono ławki. Główną aleję i plan 
nasadzeń drzew zaprojektowała Han
na Wieczorek z ZZM. - Ze względu 
na dość gęste uzbrojenie terenu nie 
mamy zbyt wielkiego wyboru roślin. 
Żadna rodzina nie będzie mogła po 
zostawić po sobie okazałego dębu, 
ale mamy przygotow ane sadzonki 
drzew alejowych o zwartym pokroju

typu jarzab czy głóg, które świetnie 
się do tego nadają^ - pow iedziała 
Hanna Wieczorek.

Ze względu na niezbyt dużą po
wierzchnię parku, miejsca do sadzenia 
drzew wytyczono tylko wzdłuż głów
nej alei, a ich liczba też jest ograniczo
na. Jeżeli ktoś chce właśnie w ten spo
sób upamiętnić ważne wydarzenie w 
swoim życiu, a więc ślub czy urodze
nie dziecka, może zgłosić się do Wy
działu Ochrony Środowiska UM, by 
uzgodnić szczegóły. Projektanci “Par
ku Życia” przewidzieli też możliwość 
pomyłki, czy nawet “przywłaszczania” 
sobie drzew przez innych i zezwolili 
na ustawianie u podnóży sadzonek ta
bliczek z dowolnym napisem.

/a/

Spójrz inaczej
W najbliższym czasie w większości rybnickich szkół 

podstawowych i średnich rozpoczną się zajęcia w opar
ciu o programy “Nasze spotkania” i “Spójrz inaczej”. 
Opracowane przez psychologów programy pozytywnie 
zaopiniowała Państwowa Agencja Rozwiązywania Pro
blemów Alkoholowych i Narkomanii.

którzy przekażą wiadomości w swoich 
klasach. Do 15 grudnia odbędą się trzy 
edycje programu, a kolejne planowane 
są na początku 1997 roku. Psycholo
dzy z poradni o planowanej akcji wie
dzieli, a przygotowania są prowadzo
ne od początku września. Najpierw in
formacje dotyczące uzależnień i form 
pomocy przedstawiane są radzie peda
gogicznej w poszczególnych szkołach. 
Później chętni nauczyciele, którzy za
interesowani są prowadzeniem tych 
zajęć otrzymują szczegółowe materia
ły do 10 spotkań.

“Nasze spotkania” prowadzone będą 
w ostatnich klasach szkół podstawo
wych i pierwszych szkół średnich. Na
tomiast we wszystkich klasach chętni 
pedagodzy mogą prowadzić zajęcia 
oparte na innym programie - “Spójrz

inaczej”. Oba cykle bazują na metodzie 
aktywnej z tą różnicą, że “Spójrz ina
czej” dotyczy bardziej umiejętności 
radzenia sobie w sytuacjach trudnych. 
Nauczyciele otrzymują od psycholo
gów dokładne scenariusze poszczegól
nych zajęć, a program mogą realizować 
na godzinach wychowawczych czy za
stępstwach. - Takie programy są po
trzebne i wygodne dla nauczycieli. Za
miast na zastępstwie zlecać przepisy
wanie książek, można np. pomóc od
b y ć  problem alkoholizmu w rodzinie, 
który często jest ukrywany przez dzie
ci, nie znajdujące pomocy - mówi M. 
Kujańska.

Większość programów polecanych 
przez Fundację “Etoh” zostało już 
sprawdzonych i polecane są psycholo
gom z różnych miast.

/a/

Pisali o nas...
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Rybnik
-  zielone miasto 

na Śląsku
W najświeższym, jesiennym wyda

niu ogólnopolskiego kwartalnika dla 
m iłośników  roślin ozdobnych  
•Kwiaty” ukazał się artykuł z serii 
“Polskie miasta - ogrody”, którego 
bohaterem jest nasze miasto. Zamie
szczono krótki rys historyczny Ryb
nika, ze szczególnym uwzględnie
niem historii powstania pierwszych 
terenów zielonych, parków i skwe
rów.

Przypomniano przedwojenne trady
cje zazieleniania miasta i zasługi w tym

względzie burmistrza W. Webera, a 
także starania obecnych władz samo
rządowych, propagujących zielony wi
zerunek miasta. Wspomniano o “zie
lonych” rondach, dzięki którym nie tyl
ko wzrosło bezpieczeństwo, ale i uro
da miasta, o konkursie “O ładniejszy 
Rybnik”, o współpracy w dziedzinie 
zagospodarowania terenów zielonych 
z miastami francuskimi. Podkreślono 
rolę Zarządu Zieleni Miejskiej i Wy
działu Ochrony Środowiska UM.

Omówiono także działalność Rybnic
kiego Klubu Miłośników Kwiatów, 
organizatora corocznych wystaw lilii. 
Z inicjatywy tego klubu ten właśnie 
numer “Kwiatów” został poświęcony 
liliom.

Artykuł jest bogato ilustrowany zdję
ciami najpiękniej ukwieconych zakąt
ków Rybnika, których autorem jest 
nasz fotoreporter Zb. Solarski.

Irl

Biologiczna pasja na medal
W czasie minionych wakacji w Arteku na ukraiń

skim Krymie odbył się finał VII Międzynarodowej 
Olimpiady Biologicznej. Brązowy medal zdobył w 
niej Adam Reich, tegoroczny maturzysta I Liceum  
Ogólnokształcącego w Rybniku

Pozostała trójka reprezentujących 
Polskę uczniów wypadła równie do
brze, zdobywając srebrny i drugi brą
zowy medal, a także lokatę tuż za me
dalowym podium.

To pierwszy międzynarodowy medal 
ucznia naszej szkoły - mówiła z dumą 
ówczesna dyrektor I LO, Janina Wy- 
stub. Sam Adam Reich nie ukrywa sa
tysfakcji z tego powodu. Dzięki swo
jej biologicznej pasji od dłuższego cza
su jest posiadaczem indeksu Akademii 
Medycznej we Wrocławiu, a wyjazd na 
Krym mógł traktować jako zasłużoną 
nagrodę za kilkuletnią wytężoną pra
cę.
-  Jak się zostaje olimpijczykiem? -
pytam Adama.
- Wystarczy zwykły, przydomowy 
ogródek, który ułatwia ogólny kontakt 
z przyrodą. Już w Szkole Podstawowej 
nr 3 w Żorach trafiłem na panią Bogu
miłę Kajzerek, która wychowała wielu 
laureatów olimpiad biologicznych. 
Dzięki udanym startom pod jej opieką 
mogłem wybrać szkołę średnią. Za na
mową nauczycieli trafiłem do I LO w 
Rybniku, gdzie uczyła mnie biologii 
pani profesor K rystyna Palica. W 
pierwszej klasie podjąłem się przygo
towania pracy pisemnej na olimpiadę. 
Przez dwa sezony raz w tygodniu jeź

dziłem obserwować ptaki na zbiorni
ku wodnym w pobliżu mojego domu. 
Ustalałem liczebność gatunków, bada
łem procesy adaptacji ptaków w śro
dowisku zmienionym przez działalność 
człow ieka. C zytałem  literaturę 
przedmiotu. Praca uzyskała w ubie
głym roku wyróżnienie na XXIV Olim
piadzie Biologicznej, a maksymalna 
liczba punktów umożliwiła mi dwu
krotny start w finale ogólnopolskim. 
Zresztą drugi występ był lepszy od 
pierwszego - uzyskałem trzecie miej
sce w Polsce, dające prawo do repre
zentowania Polski na Krymie.

-  Opowiadasz w sposób bardzo 
skromny o swojej pasji, a przecież za 
sukcesem musi kryć się ciężka praca...

- To było łączenie przyjemnego z po
żytecznym. Czytałem sporo czasopism, 
studiowałem skrypty uczelniane. Na te
mat pracy wybrałem ptactwo wodne, 
bo to mnie pasjonowało. Ponieważ nie 
mamy podanej listy książek, ważne jest

doświadczenie nauczycieli - opieku
nów, którzy potrafią pomóc w wybo
rze tych dyscyplin biologii, na które 
kładą nacisk egzaminatorzy.

-  Opowiedz o swoim pobycie na 
Ukrainie i występie olimpijskim. Co

ci najbardziej utkwiło w pamięci?
Nasza reprezentacja przygotowywa

ła się do występu na Krymie w Stacji 
Hydrobiologicznej UW w Pilchach na 
Mazurach, a po powrocie wzięliśmy 
udział w zajęciach praktycznych z róż
nych dziedzin biologii w laboratoriach 
uniwersytetu. Do Arteku pojechaliśmy 
pod opieką pracowników Uniwersyte
tu W arszaw skiego. Zw iedziliśm y 
wspaniały, zielony Kijów po prawie 
dobie podróży. Jeszcze 20 godzin dro
gi i ujrzeliśmy Krym z jego śródziem
nomorską roślinnością i skałami wpa
dającymi w morze. W Arteku zakwa
terowano nas nad samym morzem, z 
widokiem na Ajudah. Mieszkałem z 
Chińczykami. Przyjechało ponad dwa

dzieścia reprezentacji 
państw z całego świa
ta: z Australii, Kuwej
tu, Argentyny, Holan
dii, Turcji, Wietnamu, 
Tajlandii, republik po- 
radzieckich, Niemiec. 
Dużo egzotyki, poro
zumiewaliśmy sięjed
nak nieźle po angiel
sku. W czsie trwania 
olimpiady nie czuło 
się rywalizacji, jej sta
tut mówi, że sam po
byt już jest nagrodą, 
zatem otrzymaliśmy 
tylko drobne upomin

ki. Pozostałe dni - dobrze zorganizo
wane - przeznaczyliśmy na wycieczki 
do Jałty /zwiedziliśmy pałac, gdzie 
podpisano sławny układ/, Sewastopo
la, na Ajudah, statkiem po Morzu Czar
nym, wybraliśmy się do ogrodu bota
nicznego. Wschód jest biedny, ale pięk
ny. C iekaw ostką było to, że gdy 
podróżowaliśmy całą kolumną samo
chodów, byliśmy uprzywilejowani na 
drogach w towarzystwie eskorty poli
cyjnej. Była to bardzo ciekawa przy
goda.

-  Dziękuję za rozmowę. Życzę dal
szych sukcesów, już na studiach i w 
dorosłym życiu.

G rzegorz W alczak

Młodzież olimpijska na Krymie - od lewej: Adam Reich, 
Anna Pełkowska, Paweł Pietraszyk, Jan Skupień

QAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Wielkopolska w Rybniku
c.d. ze strony 1.
Gościom z Wielkopolski będą towarzy
szyli przedstawiciele górnośląskiego 
środowiska literackiego: Stanisław  
Krawczyk, Andrzej Szuba, bardziej 
znany jako tłumacz poezji z języka an
gielskiego oraz krytyk literacki.

racji Dni... w niedzielę 29 września 
wieczorem oraz w poniedziałek, 30 
września o 18.00. Ten prawie dwugo
dzinny spektakl w wykonaniu artystów 
scen śląskich firmuje Antena Górnoślą
ska. W czwartek 3 października na 
Małej Scenie wystąpi z dwoma jedno

aktówkami Czechowa chorzow-
Otoczkę spotkań autor- /  ski Teatr Korez z grającą
ch heda tw n iw ć  płów- .oS* g0Ścinnie gwiazdą Teatruskich będą tworzyć głów- 

nie spektakle teatralne: ^  
spektakl na Rynku pt.

*

Rozrywki z Chorzowa

“Charlie - pomywa- 
czem” da Teatr Na ^
Bruku z W rocła
wia /w niedzielę, 29 
września o 15.00 - 
tuż przed inauguracją 
RDL/. W poniedziałek o * ^
10.00 i 12.00 w TZR wy- .
stąpią Janusz Stolarski /T eatr ^  ^
Polski, Poznań/, także reżyser i autor 
adaptacji oraz Waldemar Szczepa
niak
/Teatr Nowy, Poznań / w spektaklu 

“Ptasiek” wg powieści W. Whartona. 
Teatralny Śląsk reprezentować będzie 
“Album rodzinny Erwina Respond
ka”. Tę “górnośląską śpiewogrę” obej
rzymy dwukrotnie w TZR: po inaugu-

d /

%
Elżbietą Okupską.

^  W obu spektaklach 
►^zapowiadana je s t 

duża dawka humoru. 
W przeddzień in

auguracji RDL, w so
botę 28 w rześnia o 

godz. 11.00 w ystąpi 
Warszawski Kwartet Sa-9 - 6 ^

ksofonowy, grając polski jazz, 
muzykę Gershwina oraz Bacha i Schu
berta. Koncert poprowadzi znany do
brze w Rybniku Józef Broda z Konia
kowa. Muzyczną klamrę na zakończe
nie RDL w niedzielę 6 października 
dopnie koncert Orkiestry Kameralnej 
“Amadeus” pod dyr. Agnieszki Ducz
mal, oczywiście z Poznania. W progra
mie zapowiedziano utwory Vivaldiego,

Corellego i Bruecknera. To prawdzi
wa “rewelacja miesiąca” dla meloma
nów! Koncert poprzedzi rozstrzygnię
cie konkursów literackiego i teatralne
go, ogłoszonych z okazji RDL.

Aż trzy wystawy pojawią się podczas 
rybnickich imprez kulturalnych w na
szym mieście. W niedzielę 29 wrze
śnia o 17.00 Galeria TZR zaprasza na 
otwarcie wystawy grafiki użytkowej i 
form architektonicznych Pracowni 
Architektury i Grafiki TOP PRO
JECT z Rybnika. W poniedziałek 30 
w rześnia w Muzeum nastąpi otwarcie 
wystawy fotograficznej fotoreportera 
naszej gazety Zbigniewa Solarskiego 
pt. “Barwy ziemi”. W Miejskiej Biblio
tece Publicznej podczas Dni zwiedza
jący obejrzą wystawę pt..: "Laureaci 
literackiej Nagrody Nobla”. Niech na 
razie pozostanie zagadką kto w tym 
roku otrzyma Złotą Honorową Lamp
kę Górniczą. Nie wiemy też ile spekta
kli i prac zostanie przedstawionych w 
obu ogłoszonych konkursach. Warto 
przypomnieć, że spektakle można je
szcze zgłaszać do 16 września, a pra
ce na konkurs literacki nadsyłać do 
20 września br. na adres: Rybnickie 
Centrum Kultury, ul. Saint Vallier 
1, nr tel. 21132, 23235, fax 395831.

/gw/

Diabły po raz ostatni
Najaktywniejsi uczestnicy wakacyjnych zabaw w biblio

tece spotkali się w środę 11 września na finale miejskim 
kończącym letnie konkursy pod hasłem “Na tropach le
gend polskich”.

Trzy drużyny złożone z dzieci przy
chodzących do głów nej czyte ln i 
Miejskiej Biblioteki Publicznej, filii 
na Nowinach, Piaskach i Ligocie po 
raz ostatni tego roku zmagało się z 
diabłami, księżniczkami i zaklętymi 
książętami.

Tym razem wszyscy mieli do roz
wiązania pięć konkursów, m.in. trze
ba było dopasować imię do przedmio
tu, lub postaci, rozwiązać rebusy czy 
dopasować postać do miejscowości w 
której mieszkała. Największe emocje 
wzbudził jednak konkurs plastyczny, 
w którym uczestnicy tworzyli portret 
diabła. W malowaniu węglem poma
gały dzieciom często palce rozciera
jące czarny pył, ale stworzone rysun
ki mogłyby wielu naprawdę przestra
szyć.

Cały konkurs przeprowadzony zo
stał niezwykle sprawnie i wesoło, a 
prowadząca - Małgorzata Wojaczek 
wykazała się niezwykłą pomysłowo
ścią i energią czuwając nad przebie
giem całości zmagań.

Chociaż w każdej z filii już wcze
śniej odbyły się finały konkursów i 
najlepsi znawcy legend zostali nagro
dzeni, również z podsumowania miej
skiego żadne dziecko nie wyszło bez 
nagrody. Wiedzę i zdolności plastycz
ne nagradzano słownikami, słodycza
mi i przyborami szkolnymi, a oprócz 
nagród zdobytych przez poszczegól
ne drużyny, przyznano również wy
różnienia indywidualne. Zdobyła je m. 
in. Ania Ciszoń, autorka portretu dia
bła, Agnieszka Sładkowska - twór-

Dziś wystawa!
Klub Energetyka i Towarzystwo Kul

turalno - Sportowe “Kuźnia” przy elek
trowni “Rybnik” są organizatorami re
trospektywnej wystawy malarstwa i 
rysunku Mariana Bednarka, plasty
ka, ale i twórcy teatru “Paparapa”.

Wernisaż odbędzie się dziś tj. w 
piątek 13 września o godz. 17.30 w 
Klubie Energetyka przy ul. Podmiej
skiej.

Irl

czyni najlepszej rzeźby szatana w my
dle.

Podczas finału miejskiego można 
było też zdobyć dodatkowe wyróżnie
nie śpiewając piosenkę lub opowiada
jąc baśń. Zbysław Kalinowski - nie
zwykle aktywny uczestnik letnich za
baw, nagrodzony został słodyczami za

W ub. poniedziałek ukazała się 
nowa płyta rybnickich muzyków 
jazzowych Jacka i Wojciecha 
Niedzielów o intrygującym tytu
le “Jazzowe poetycje”.

Znalazło się na niej 9 kompozycji 
Jacka i 3 Wojtka do poetyckich tekstów 
Baczyńskiego, Poświatowskiej, Asny
ka, Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej i 
Puszkina oraz ... Jacka Niedzieli. Bra
cia Niedzielowie zaprosili do współ
pracy Annę - Marię Jopek i Janusza 
Szroma /śpiew/, Piotra Barona /sa
ksofon/ i Marcina Jahra /perkusja/.

Jacek zagrał oczywiście na kontraba
sie, a Wojtek na fortepianie. “Jazzowe

Zespół przyjechał do naszego mia
sta na zaproszenie rybnickiej Przygo
dy, ale zasadniczym celem jego poby
tu w Polsce jest udział w festiwalu fol
klorystycznym, który rozpocznie się 
jutro, w sobotę w Raciborzu.

Wołyń jest zespołem profesjonal
nym mającym w swoim repertuarze 
bogaty zestaw tańców i pieśni ukra
ińskich, wykonywanych przy akom
paniamencie wchodzącej w skład ze
społu ludowej kapeli. W Polsce go
ści po raz trzeci, poprzednio uczest
niczył w festiwalach we Włodawie i 
w Katowicach, gdzie zajął I miejsce 
w konkursie studenckim.

przejmującą opowieść o złu.
- Lubię wszystkie książki i często cho
dzę do biblioteki wypożyczać je. Na 
ten konkurs specjalnie się nie przygo
towywałam, ale dużo wiedziałam - po
wiedziała Aleksandra Nowak.

Dzieci już teraz wyraziły chęć ucze
stniczenia w kolejnych konkursach 
organizowanych przez bibliotekę, 
zgłaszały też swoje propozycje na fe
rie zimowe i następne lato.
- W tym roku zauważyliśmy, że przy
chodziło do nas więcej dzieci niż w 
poprzednich latach i chętniej też bra
ły udział w konkursach - podsumowała 
akcję Halina Opoka, dyrektorka 
Miejskiej Biblioteki Publicznej, /a/

poetycje” to druga już autorska płyta 
Jacka Niedzieli, tym razem z udziałem 
brata, a w ogóle szesnasta w jego do
robku.

Rybnicka publiczność z materiałem 
z płyty mogła się zapoznać już przed 
rokiem, przy okazji występu grupy 
wyżej wymienionych artystów na Ma
łej Scenie z okazji XXVI Rybnickich 
Dni Literatury. Wtedy to wyrobiona 
muzycznie publiczność przyjęła połą
czenie jazzu i poezji bardzo dobrze. O 
niewyrobionej nie warto mówić... 
Miejmy nadzieję, że płyta dotrze do 
jak najszerszego kręgu miłośników 
“rybnickiego brzmienia”. Irl

W miniony wtorek w Urzędzie Miasta 
z członkami Wołynia i przedstawicielami 
Przygody spotkał się wiceprezydent Je
rzy Kogut, który zapoznał ich z historią 
Rybnika. Później artyści odśpiewali hucz
ne “Sto lat” w swoim ojczystym języku.

Program ich wizyty w naszym mieście 
obejmuje między innymi: zwiedzanie ryb
nickiego Muzeum, kościółka w Ligocie i 
bazyliki św. Antoniego, a także występy 
w Teatrze Ziemi Rybnickiej, w Żorach i 
wizytę w Suszcu.

Wczoraj występy Wołynia można było 
obejrzeć w Teatrze Ziemi Rybnickiej, o 
czym szerzej w następnym numerze.

L.T.

Jazzowe poetycje

“W ołyń” w  Rybniku
Od poniedziałku przebywa w Rybniku zespół 

pieśni i tańca W ołyń z Ukrainy.

Te wspaniałe pi- 
lastry to część 
elewacji klasy cy- 
stycznej kamieni
cy położonej w 
samym centrum 
miasta. Gdzie się 
ona znajduje i 
czego jest dziś 
siedzibą? 
Odpowiedzi szu
kaj na tej stronie.

Jak sarna za źródłem 
Jak rybka za wodą 

Tak nasze serca tęsknią za wami. 
Dla chłopaków

z Zespołu Szkół Budowlanych.

Dla pociągającego Andrzeja Gaszki, 
uśmiechniętego Mirka Moslera, 

oraz fantastycznego Marka Magiera. 
Pozdrawiają dziewczyny z Rybnika 

Agnieszka, Marta, Joasia

Jubileuszowy festyn
w X iedobezycaeli

Z okazji 50-lecia istnienia 
Zakładów Naprawczych S.A., 
w niedzielę 15 września w Nie- 
dobczycach odbędzie się fe
styn.

Już od godz. 13.00 na osiedlu 
W rębow a grać będzie Miejska 
Orkiestra Dęta “Rybnik”, zaś o 
15.00 w muszli koncertowej parku 
w N iedobczycach koncert kapeli 
podw órkow ej Kowole, zespołu in- 
strumentalno-wokalnego T ransfer, 
orkiestry dętej “Rybnik” oraz w o
kalistów  Kasi Mansfeld, Aleny

Valovej i Josefa Ostarak z Ostra
wy. W y s tą p ią  ta k że  m a jo re tk i 
M OD “Rybnik” . O godz. 17.00 - 
w ystęp  am erykańskiego zespołu  
country “Jan Manson Band”, o 
19.00 wystąpi Eleni, o 20.30 Mona 
Liza. W cześniej, o 18.30 losow a
nie nagród loterii fantowej. Festyn
0 21.30 zakończył pokaz sztucz
nych ogni.

Karty uczestnictwa uprawniające 
do posiłku i udziału w loterii w ce
nie 1 zł m ożna nabyć w dziale kadr
1 zatrudnienia ZN do 6 września br.

" Kina )
“Apollo”

13 - 15 września, 17.00 - “WYSPA 
PIRATÓW” /USA/; 19.15 - “WIĘ
ŹNIOWIE NIEBA” /USA/
16 września - nieczynne 
1 7 -1 9  września, 17.00 - “SZKOŁA 
CZAROWNIC” /USA/; 19.00- “KRY
TYCZNA DECYZJA” /USA/ 

PREMIEROWE przy TZR 
13 - 19 września, 17.00, 19.15 - “EG
ZEKUTOR” /USA/, cena 6 zł 

“ZEFIR” Boguszowice
15 - 19 w rześn ia, 17.00, 19.00 - 
“NAGI PERYSKOP” /USA/

DKF “EKRAN” przy TZR
16 września, 19.00 - “ZOSTAWIĆ LAS 
VEGAS”, w roli gł. Nicolas Cage /Oscar '96/

•iąA}3§J3U3 
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' Dyskoteki )
Mała Scena Rybnicka 

zaprasza w sobotę 14 września, godz. 
20.00 -  2.00

Wieczorek dla samotnych 
Niedziela, 15 września, 17.00 - 23.00

Koncerty “Pod wierzbą”
15 września, 16.00 - Zespół Regional
ny “ROJANKI” oraz chór “SCHOLA 
CANTORUM” z Knurowa

 ̂ Wystawy )
Muzeum - Stary Ratusz

Wystawy stałe”Rybnik moje miasto” 
oraz “Cechy rzemieślnicze w mia
stach Górnego Śląska” czynne /z wy
jątkiem poniedziałków/ od 10.00 do 
14.00, w środy od 10.00 do 18.00, 
wstęp 2 zł /ulg. 1 zł/ /gw/

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825
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Jednym z najciekawszych obiektów 
architektonicznych w naszym mieście 
jest rybnicki zamek, dziś remontowa
na siedziba sądu.

* Rybnicki zamek powstał prawdo
podobnie pod koniec XII wieku za pa
nowania księcia opolsko-raciborskie- 
go Mieszka I Plątonogiego. Książę ten 
w 1163 roku objął swoje ziemie, ale 
książę krakowski Bolesław Kędzierza
wy ograniczył jego wpływ na dwa naj
większe grody: Racibórz i Opole. Być 
może właśnie wtedy rozpoczął budo
wę całkowicie niezależnej tw ierdzy. 
Zamek stanął na m iejscu dz isie j
szego dziedzińca sądu. Na p rzeło
mie lat 1992-1993 odkryto część 
jej fundam entów.

* Książę Mieszko I Plątonogi praw
dopodobnie nie osiadł jednak w Ryb
niku, ale pomiędzy rokiem 1202 a 1211 
wraz z żoną Ludmiłą sprowadzili do 
zamkowej budowli zakon sióstr norber
tanek. Obiekt ten został przystosowa
ny do potrzeb życia klasztornego i 
przede wszystkim powstała tam kapli
ca “Sanctissimi Salvatoris” /Najświęt
szego Zbawiciela/. W 1228 roku nor
bertanki przeniosły się do Czamową- 
sów pod Opolem. Budynek pozostał 
bez gospodarza.

* W następnych latach poklasztorne 
budynki ponownie przebudowano. 
Musiało to nastąpić najpóźniej na po
czątku XIV wieku, skoro dokument z 
1327 roku wyliczając posiadłości księ
cia raciborskiego wymienia “zamek i 
miasto w Rybniku” . Z późniejszych 
opisów wiemy, że była to budowla 
murowana - drewniana, kryta gontem, 
otoczona fosą, wałem i stawami. Nie 
była ona przez następne dwieście lat 
gruntownie remontowana i w połowie 
XVI wieku znalazła się w bardzo złym 
stanie. W opisie zamku z 1542 roku 
czytamy: “Zamek jest murowanym bu
dynkiem, stare wały otaczają go, które 
jednak sąjuż liche i na niektórych miej
scach rozwalone. Na podwórzu nie ma 
ani jednego dobrego pomieszczenia, 
wszystko jest ciemne i chyli się ku 
upadkowi”. Natomiast dokument z 
1579 roku mówi krótko, że mury za
mku są popękane.

* Wielki generalny remont i rozbu
dowa rybnickiego zamku nastąpiły w 
drugiej połowie XVII wieku, kiedy 
“panem na Rybniku” był hrabia Jan

Nojprzód zamierzalim na Sopot 
wcale sie niy dziwać, bo my starzy som 
z dzisiejszom muzykom blank po za
dku. Łod szarpanio drutów idzie kop- 
szelont dostać, zaś lod śpiywek podob
nych do “...Maryno, chcą ciebie i już, 
dziewczyno ostroś jak nóż.. ” uszy kla- 
puciejom, jak zwiyndniynty szalot.

Tom razom jednak my sie chochli, 
na festiwal latośny szło patrzeć i bolo 
czego słuchać.

Jak dycko, moja Milka juzaś bele 
co zaczła wynokwiać. A to nasi mło
dzi śpiywocy łotwierajom gymby ani 
wrota do stodoły i mandle im bolo 
widać, abo ze Krawczyk sie fest po- 
starzoł, jest spasiony i paplaty. Wa- 
jala ty i  nad tą, kero na dycko przi- 
jechala nazod do Polski. Widno za 
granicą bola boroczka na liczym ku-

Z  dziejów zamku
Bernard Oppersdorf. Najprawdopo
dobniej było to w latach 1670-1680. 
Hrabia osiadł w Rybniku na stałe, ale 
nie chciał mieszkać w starej, zawilgo
conej i popękanej budowli. Zamek zo
stał częściowo rozebrany i na jego 
miejscu postawiono nowy dwupiętro
wy gmach, który wielkością przypomi
nał dzisiejszą środkową część sądu. 
Wejście do zamku mieściło się od stro
ny wschodniej, gdzie budowlę zdobiły 
piękne arkady z kolumnami. Z tyłu zaś, 
po stronie zachodniej, postawiono wy
soką wieżę, którą po około stu latach 
obniżono do wysokości pozostałych 
części zamku. Wszystko to było muro
wane i kryte gontem. Po tej przebudo
wie rybnicki zamek przybrał formę 
pałacu. Budowla ta przetrwała do koń
ca XVIII wieku, a jej kształt przedsta
wia miedzioryt z 1765 roku.

pruskiej armii. Nazwano go “hotelem 
inwalidów”. Przebudowa polegała na 
wyburzeniu starej, środkowej części 
zamku i postawieniu na jej miejscu 
nowej budowli, która spinała dwa wy
budowane przed dziesięciu laty skrzy
dła. Następnie urządzono odpowiednio 
wnętrza, zamurowano arkady na skrzy
dłach bocznych i całość otynkowano. 
Powstała wtedy budowla przetrwała w 
prawie nie zmienionym kształcie do 
dziś. Pod koniec 1789 roku główne 
prace zostały zakończone i do Rybni
ka zaczęli przyjeżdżać pierwsi pensjo
nariusze. Funkcję hotelu dla inwalidów 
rybnicki zamek spełniał w latach 1789 
- 1847. W 1828 roku mieszkało tam: 
36 szeregowców, 36 podoficerów, 
trzech poruczników i jeden komendant. 
Stwarzało to dla Rybnika bardzo ko
rzystną sytuację, gdyż zaopatrywani w

Od 1990 roku w budynku sądu trwa generalny remont

* Znaczna rozbudowa rybnickiego 
zamku nastąpiła w latach 1776 - 1778, 
kiedy “panem na Rybniku” był hrabia 
Józef Węgierski. Do starej części za
mku z końca XVII wieku dobudował 
on dwa nowe skrzydła z arkadami na 
poziomie parteru. Zamek przyjął wte
dy kształt podkowy, jaki zachował do 
dziś.

* W 1788 roku ostatni “pan na Ryb
niku” hrabia Antoni Węgierski sprze
dał Rybnik królowi Prus Fryderykowi 
Wilhelmowi II za sumę 400 tysięcy ta
larów. Jeszcze tego samego roku bu
downiczy Franciszek Ilgner rozpoczął 
na koszt pruskiego rządu przebudowę 
rybnickiego zamku, by stworzyć z nie
go pensjonat dla emerytów i inwalidów

miesięczną pensję “ inwalidzi” byli 
świetnymi klientami na rybnickich stra
ganach i w karczmach.

* W 1846 i 1847 roku w Rybniku wy
buchła wielka epidemia tyfusu i mie
szkający na zamku inwalidzi wyjecha
li z miasta. Zamek zmienił wtedy cał
kowicie swe przeznaczenie. W 1847 
roku na koszt rządu pruskiego stworzo
no w nim sierociniec dla dzieci, których 
rodzice zmarli na tyfus. Z hotelu dla 
inwalidów zamek stał się “Typhus- 
Weisen -Anstalt” - zakładem dla tyfu
sowych sierot, którego kierownikiem 
został Jerzy Połomski. Dbał on nie tyl
ko o ubrania i jedzenie, ale również o 
wykształcenie tych dzieci. Sieroty po 
skończonej szkole podstawowej kształ

ście, bo miała szaty z wiyrchu i z 
zadku na boksera wyplostrowane. 
Dopolyła mje w końcu ta klapaczka 
nad uchym i musiołech jom ofuk- 
nońć na spamientanie, żeby przesta
ła obgadywać ludzi sztuki ani jako 
staro klachula. Za to naszym senior
kom i seniorom niy miała isto już  
nic do przeciepowanio, bo łoni byli 
klasom do sia.

Nojbardzij podobali nom sie gry- 
fczoki z Kelly Family. Choć tyż przi 
niykerych śpiywkach larmowali i ro- 
byli mocka butlu, okrom tego śpie
wali tak piyknie i melankolijnie, ze 
moji zebrało sie na płacz i zaczła 
ślimtać. Nigdych niy cierpiol cirku- 
śników, kerzy lotali z mikrofonem po 
scenie ani kot z pacharzinom. Tom 
razom jednak widzioł mi sie karlus, 
choć lotoł tyz jak poczeszczaly i ro- 
biol yntki do zadku.

Milki okropicznie szpanowało, ja 
kim szamponem karlusy włosy pie- 
rom. Mieli je  wyflyjgowane i długa- 
śne, ani anielice. Łona myje swoje 
w żółtku abo w szamponie z odżyw

kom i łod szupów a włosy som cię- 
giynt liche.

Terozki, już. pora ty dni po festiwa
lu, cołki czas medytują, co by szło 
wynokwić z mojom familijom. Jest 
wielo i musza pedzieć bez kwolby, 
wszyjscy som na fleku. Jo mom cija 
Hohnera po moim łojcu, na keryj 
umia grać niy ino kolędy, a Milka 
rzympolić umi na organkach. Gita
ra mo chneda kożdy, keroś dziołcha 
pinko na klawiyrze, zaś wnuk rżnie 
szlagery na keyboardzie jak stary. Z 
zięciów, choć som z nich nabijane 
kundy, niy miolbych wielijpbciechy, 
bo im elefant na ucho nadepnol. Łod 
biydy jednak mogliby yntki na sce
nie robić. Nasza ołma, kerzy majom 
88 roków, śpiywajom radzi lecyjake 
pieśniczki. Ledwo jednak zacznom 
piyrwszo sztrofka, to nasz pies Fun- 
ciok zarozki wyrywo pod szislonk i 
wyje, ani sie kery powiesiół.

Miołby sie mój pomyślunek udać, to 
już dzisiok zaproszo Wos pod Wierz
ba wedle teatru rybnicki zespól Boni
facy Family i... S tarzyk

Widok zamku na witrażu w oknie Urzędu Miasta

cono, również na koszt państwa, w róż
nych rzemiosłach, a niektóre z nich 
uczyły się nawet w gimnazjach. Wy
chowywane na zamku dzieci cieszyły 
się później w rybnickiej społeczności 
dobrą opinią, zaś ich wychowawca 
awansował na stanowisko radcy regen
cyjnego i szkolnego. Sierociniec za
kończył swoją działalność w 1857 
roku.

* W 1849 roku, kiedy niektóre dzie
ci z “zamkowego sierocińca” wchodzi
ły w dorosłe życie, część tamtejszych 
pomieszczeń zajął Sąd Powiatowy. In

stytucja ta w 1857 roku przejęła cały 
budynek rybnickiego zamku do swojej 
dyspozycji. Tak pozostało do dnia dzi
siejszego. Odtąd gmach dawnego ryb
nickiego zamku nazywa się powszech
nie sądem. Od tego czasu budynek ten 
był trzykrotnie remontowany. W latach 
1904 - 1907 położono nowy tynk oraz 
naprawiono dach i rynny, zaś w 1938 
roku wykonano nowy dach i kominy. 
Obecnie, od jesieni 1990 roku, budy
nek sądu przechodzi gruntowny re
mont.

M arek Szołtysek

Godały
Z rynkowyj latarni
Ptok piyrszy

Zimno! Liście z drzew ju ż  lecom! 
Trza po leku polić w piecu!

Ptok drugi
Downij w kuchni wszystke ptoki 
Miały małe żeleźnioki.

Ptok trzeci
Dzisiaj ciepiom muł w cyntralne, 
W cołkij chałpie ciepło mają. 
Drogę to, niyopłacalne,
I  jeszcze luft zatruwają.

/fra-szoł-ka/

t  ' ijiB I v ; :f.-. t i  -■*

Pierwsza z osób, które rozpoznają się na zdjęciu wykonanym w ubiegłym 
tygodniu na przystanku autobusowym przy ul. 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 GRUPKĘ SYMPA
TYCZNYCH MŁODYCH LUDZI. Tak sympatycznych, że z wrażenia za
pomnieliśmy zapytać ich o personalia.

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



Ogłoszenia drobne
v______________________________ /

CYKLINOWANIE
210-51

* * *

SPRZEDAM BOKSERKI 
RODOWODOWE 

TEL. 219-29

PANI LUBIĄCA DZIECI 
4 I 8 LAT POTRZEBNA 

DO POMOCY W DOMU,
4 godziny dziennie - tel. 27440.

SPÓŁKA Z O.O. 
PRZYJMIE DO PRACY 

na bardzo dobrych warunkach 
płacowych toromistrza lub 

technika drogowego kolejowego 
Z uprawnieniami do 

prowadzenia robót budowlanych. 
Informacji udziela się

telefonicznie pod nr 81-96-87.
* * *

SIATKĘ OGRODZENIOWĄ 
ocynkowaną, plastikowaną, 

twardą, ciemnozieloną, 
średnicy 3,2 mm, mrozoodporną 

- 35 stop. C, trwałą, do 30 lat 
i inne oferuje tanio 

Zakład tel. /032/115-2897,
/036/ 252-93.

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

\_______________________________ /
O szustwo

W piątek 6 września o godz. 17.00 
właściciel mieszczącej się przy Rynku 
spółki “Tutaj” zawiadomił policję o 
trzech oszustach, którzy przy pomocy 
fałszywych dokumentów dopuścili się 
wyłudzenia 3 tysięcy złotych. Dzięki 
szybkiej akcji policji sprawców - trzech 
mężczyzn w wieku od 29 do 40 lat - 
schwytano na rybnickim dworcu PKP.

W łamanie do “ S ignum M agnum” 
W nocy z 5 na 6 września nieznany 

sprawca włamał się do pomieszczeń 
ośrodka fundacji “Signum Magnum”, 
niosącej pomoc dzieciom z rodzin bied
nych i społecznie niedostosowanych. 
Złodziej skradł komputer, monitor oraz 
kasety wideo i magnetofonowe. Straty 
wyniosły około tysiąca złotych.

O dnalezienie zwłok 
W niedzielę 8 września na terenie 

Rybnika odnaleziono zwłoki dwóch 
mężczyzn. Około kilometra od stacji 
PKP Rybnik-Sygnały przechadzający 
się po lesie mężczyzna natknął się na 
zwłoki w bardzo posuniętym stadium 
rozkładu. Personaliów tej osoby dotąd 
nie ustalono. Natomiast w domu przy 
ulicy św. Barbary mieszkaniec Wodzi
sławia odnalazł zwłoki swojego 75-let- 
niego ojca. W obu przypadkach ciała 
odwieziono do prosektorium w Orze
powicach, zaś prokurator zarządził sek
cję zwłok.

Zarząd Miasta informuje
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 w rześnia 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, tel. 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: 

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 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 , tel. 
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: 

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, tel. 
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.

Punkt sprzedaży materiału szkółkarskiego
oferuje:
^  drzewka owocowe w pojemnikach

m.in. brzoskwinie, morele, nektaryny, wiśnie, 
jabłonie, czereśnie 
róże pienne 

t/wierzby szczepione
krzewy ozdobne iglaste i liściaste 
torf, ziemię, korę
44-200 Rybnik, ul. Zebrzydowicka 92 tel. 22-616 

czynne od poniedziałku do soboty, godz. 9.00 -18.00

Z niszczone skarbonki 
W środę 4 września pomiędzy godz. 

9.00 a 16.00 nieznany sprawca włamał 
się do drewnianego kościoła pod we
zwaniem św. Wawrzyńca w Ligockiej 
Kuźni przy ulicy Wolnej. Złodziej zni
szczył dwie drewniane skarbonki, 
otwierając je przy pomocy nożyczek i 
kuchennego noża. Nie zginęły żadne 
pieniądze.

Schwytany złodziej altanek 
W piątek 6 września przy ulicy Brzo

zowej policja schwytała na gorącym 
uczynku mężczyznę, który włamywał 
się do altany na terenie ogródków dział
kowych przy ulicy Brzozowej. Złodziej 
po wyłamaniu zamków od drzwi zabrał 
ze środka butlę gazową i kasety magne
tofonowe o wartości 220 złotych.

O kradzione sklepy i bary 
W nocy z 2 na 3 września okradzio

no w Rybniku restaurację “Tęczową” 
przy ulicy 3 Maja i “Cafe-Bilard” przy 
ulicy Św. Józefa, zaś następnego dnia 
“Mini-Bar” przy ulicy Kolejowej. We 
wszystkich przypadkach straty wynio
sły około tysiąca złotych. Natomiast w 
nocy z 5 na 6 okradziono sklepy spo
żywcze przy ulicy Armii Ludowej na 
sumę 5 tysięcy złotych, przy ulicy Orze- 
powickiej na sumę 2 tysięcy złotych i 
sklep przy ulicy Zebrzydowickiej na 
tysiąc złotych. W nocy z 7 na 8 wrze
śnia okradziono też sklep spożywczy 
przy ulicy Zebrzydowickiej a straty 
wyniosły 760 złotych. We wszystkich 
przypadkach sprawcy pozostają jeszcze 
nieznani. szoł

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 13 do 19 września, Apteka Farmacja, 
ul. Gliwicka, Rybnik, tel. 212-23

a 2
EKSPRESS 
Rybnik, Rej

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

4  zdjęcia paszportowe - tylko 6 z ł,-
V "Dziś fotografujesz  -  dziś masz zdjęcia " J

Środowa Giełda Cenowa
M ięso sch ab w o ło w e

e x tra
szyn ka  w p . 
g o to w a n a śląska

R a c ib o r s k a  11 1 1 ,6 0 11,95 14,90 8 ,9 5

Hala M ięsna, 3 M a ja 9 ,9 0 11,80 14,90

T A R G 9 ,9 0 - 1 0 ,3 0 1 1 ,9 0 -1 2 ,7 0 1 4 ,6 0 -1 4 ,9 0 8 ,2 0  - 9 ,7 0

Owoce/Warzywa p o m id o ry pom arańcze m archew ka z ie m n ia k i

R a c ib o r s k a  1 5 2 ,8 0 3 ,4 0 1 ,00 0 ,3 5
.K o r fa n te g o 3 ,0 0 3 ,7 0 0 ,8 0 0 ,3 0

T A R G 2 ,0 0  - 3 ,0 0 3 ,5 0 - 4 ,0 0 o s o o 0 ,3 0  - 0 ,4 0

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

R a c ib o r s k a  1 5 2 2 7 g  - 1 ,8 5 2 ,3 0 0 ,3 0 1,70
Delikatesy, ul. Miejska 2 0 0 g  - 1 ,8 0 2 ,3 0 0 ,3 0 1,70

T A R G 2 27 g  - 1 ,7 0 2 ,1 5 - 2 ,2 0 0 ,2 8  - 0 ,3 2 1 ,7 0 - 1 ,8 0

W aluty 1 0 0
d o la r ó w

1 0 0
m a re k

1 0 0  k o ro n  
czesk ich

100 franków 
francuskich

H o te l P o lsk i 274,00/275,00 183,00/184,00 10,15/10,35 53,50/54,50
Delikatesy, ul. Miejska 275,00/277,00 182,50/185,00 10,15/10/0 53,50/54,50
G a l lu x ,  R y n e k 274,00/277,00 182,00/185,00 10,15/10/0 53,50/54,50

6  l i ?
GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Bobrowska najlepszą z Polek Żużel Żużel

Wyłoniono , 
żużlowego Mistrza Śląska

W dniach od 31 sierpnia do 8 wrze
śnia w DW “Halny” w Wiśle, należą
cym do Rybnickiego Przedsiębior
stwa Budowlano-Montażowego “Pe- 
berow” SA, odbył się III Międzyna
rodowy Turniej Szachowy Kobiet 
Wisła ’96.

W turnieju tym udział wzięło 40 zawo
dniczek, w tym 26 z zagranicy, reprezen
tujące Chiny, Niemcy, Łotwę, Ukrainę, 
Rumunię, Rosję, Jugosławię, Czechy i 
Gruzję. Turniej zgromadził 10 arcymi
strzyń oraz 13 mistrzyń międzynarodo
wych i był on najsilniej obsadzonym tur
niejem kobiecym jaki dotąd rozegrano w 
Polsce.

Najlepszą okazała się reprezentantka 
Rosji - Elena Fatalibekova i jako głów
ną nagrodę turnieju otrzymała 2500 DEM. 
Zatem, jak widać, było o co walczyć. Dru-

W miniony weekend koszykarki 
KS Partners Rybnik, przygotowują
ce się do kolejnego sezonu ligowego 
wzięły udział w turnieju rozegranym 
w Kutnie. Wzięło w nim udział 7 ze
społów drugoligowych oraz jeden 
pierwszoligowiec - Glinik Gorlice.

Przypomnijmy, iż w obecnym sezo
nie II liga została podzielona na 3 gru
py /A, B i C/ a rybniczanki występo
wać będą w grupie “A”. Koszykarki 
KS Partners w turnieju tym zajęły 
drugie m iejsce, przegrywając w 
pojedynku finałowym z przedsta
wicielem grupy “B” drużyną TSK 
Olsztyn 57 : 80 /31 : 41/ . Oba ze
społy spotkały się wcześniej w fazie

gie miejsce zajęła Elena Radu z Rumu
nii, trzecie Marta Litinskaya z Ukrainy.

Najlepsząz Polek w tak silnie obsadzo
nym turnieju była rybniczanka Monika 
Bobrowska, która zawody ukończyła na 
8. miejscu. Na dziewięć rozegranych par
tii szachistka RMKS Rybnik, która obe
cnie przygotowuje się do olimpiady sza
chowej, dwie rozstrzygnęła na swoją ko
rzyść, a siedem zremisowała. W tak do
borowej stawce bardzo dobrze wypadły 
także młode juniorki rybnickiej sekcji sza
chowej. Alicja Chmielińska z 4 punkta
mi zajęła 30. miejsce i tym samym wypeł
niła drugą normę na pierwszą kategorię 
szachową. Agnieszka Matrasz 3,5 punk
tami zajęła 33. miejsce, a Elżbieta Jani- 
szyn była 36. Dla porównania - mistrzyni 
świata juniorek Dali Blimke turniej zakoń
czyła na 34. miejscu. Organizatorem wspa-

elim inacji i w tedy także w ygrały 
koszykarki z Olsztyna, ale już róż
nicą tylko trzech punktów 70 : 67 
/38 : 34/. Zatem jak widać olsztyń
ska drużyna nie zamierza sprzedać 
tanio skóry i na pewno włączy się 
do walki o koszykarską ekstraklasę. 
A oto pozostałe wyniki rybnickich 
koszykarek: KS Partners - MTK Pa
bianice II 87 - 37 /44 : 25/, KS Part
ners - AZS Poznań 82 : 48 /46 : 29/, 
KS Partners - Glinik Gorlice 72 : 59 
/35 : 17/. W całym turnieju koszy
karki KS Partners zdobyły 365 pkt.

niale zorganizowanego turnieju było Ryb
nickie Stowarzyszenie Szachowe CA- 
ISSA, które obecnie przygotowuje się do 
zorganizowania w Rybniku w dniach 21 - 
22 września Europejskiego Turnieju Sza
chowego dzieci do lat 7. Do dziś do tur
nieju, który rozegrany zostanie w hali spo
rtowej w Boguszowicach zgłosiło się ok. 
200 zawodników z 12 państw.

MaT

Turniej trampkarzy 
przełożony

Zapowiadany na 17 i 18 września br. 
turniej trampkarzy o Puchar Prezesa 
Klubu Rymer - 19 Niedobczyce ze 
względu na złą pogodę i mokre boisko 
został przełożony n a24 i 25 września. 
Turniej rozegrany zostanie na stadio
nie przy ul. Górnośląskiej w Niedo- 
bczycach. /r/

A oto zdobycze punktowe poszcze
gólnych koszykarek: N. Skrago 64 
/20, 11, 9, 15, 9/, G. Fulbiszewska 
58 /2, 8, 14, 19, 15/, S. Nieskubina 
51 /14, 20, -, 12, 5/, E. Dorofiejewa 
47 /10, 10, 12, 9, 6/, A. Tomaszew
ska 35 /9, 1, 10, 11, 4/, M. Rejment 
34 /8, 2, 10, 5, 9/, A. Kuszka 20 /8, 
12, 0, 0, 0/, D. Sęk 15 /8, 3, 4, -, 0/, 
A. Szalony 14 /-, 0, 6, 2, 61, G. Tro- 
szka 12 14, 0, 8, 0, - /, A. Grelak 10 
12, -, 4, 1, 3/, A. Kuśmirak 8 /2, -, 6, 
0, -/.
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W miniony wtorek na torze w 
Świętochłowicach rozegrano trzeci, 
a zarazem ostatni turniej w ramach 
M łodzieżowych Indywidualnych  
Mistrzostw Śląska, w którym starto
wali żużlowcy Włókniarza Często
chowa, Śląska Świętochłow ice i 
RKM-u Rybnik.

W zawodach tych zwyciężył z kom
pletem 15 pkt. zawodnik pierwszoligo
wego Włókniarza S. Ułamek, drugie 
miejsce zdobył jego klubowy kolega R. 
Chiński, a trzeci był reprezentant go
spodarzy S. Kowolik. Dopiero na

Koszykarki
zapraszają!

Dzisiaj tj. w piątek 13 września o 
godz. 17.00 na hali widowiskowo - 
sportowej w Boguszowicach rozpocz
nie się towarzyski mecz koszykówki 
pomiędzy KS Partners a pierwszoli
gową Ślęzą Wrocław, która do Ryb
nika przyjedzie w najsilniejszym skła
dzie. Rewanż w sobotę także w Rybni
ku o godz. 11.00. Wszystkich stęsknio
nych za koszykówką kibiców serdecz
nie zapraszamy. Wstęp wolny.

czwartym miejscu w końcowej klasy
fikacji tego turnieju uplasował się za
wodnik RKM-u Rybnik M. Węgrzyk, 
który wprawdzie w bezpośredniej wal
ce pokonał i Chińskiego, i Kowolika, 
jednak w biegu, w którym za rywali 
miał klubowych kolegów, na pierw
szym łuku upadł i został z biegu wy
kluczony, a tym samym stracił szanse 
na miejsce w pierwszej trójce. A oto 
miejsca pozostałych żużlowców RKM-u 
Rybnik: 8. E. Sosna - 9 pkt., 9. P. Pa- 
dowski - 8 pkt., 10. A. Tyman - 7 pkt., 
11. K. Mrowieć - 5 pkt., 12. M. Fur- 
goł - 4 pkt., 13. B. Ficner - 3 pkt.

W końcowej klasyfikacji tej edycji 
Mistrzostw Śląska brano pod uwagę 
dwa najlepsze turnieje poszczególnych 
zawodników. I tak Indywidualnym 
Młodzieżowym Mistrzem Śląska zo
stał S. Ułamek, wicemistrzem R. Osu- 
mek, a drugim wicemistrzem został 
R. Chiński. Cała trójka reprezentuje 
barwy Włókniarza Częstochowa. Na 4. 
miejscu został sklasyfikowany M. Wę
grzyk, który w tamtym sezonie ani razu 
nie przegrał z Rafałem Chińskim, który 
jeszcze rok temu bronił barw Śląska 
Świętochłowice, a obecnie występuje 
w Częstochowie. Oto co oznacza zmia
na klubu...

MaT

Koszykarskie sparringi

Z historii rybnickiego sportu

Hieronim Kolonko
- prekursor rybnickiego pięściarstwa

Urodził się 9 września 1912 r. w 
Lipinach. Gdy wraz z rodzicami tra
fił do Rybnika, zainteresował się 
Towarzystwem  G im nastycznym  
“Sokół”, którego członkiem zarządu 
został jego ojciec Piotr - uczestnik 
Powstań Śląskich, współorganizator 
POW oraz poseł na Sejm Śląski.

Wstępując do “Sokoła” Hieronim 
skierował swe kroki w stronę dopiero 
co powstałej sekcji bokserskiej. Po kil
ku miesiącach intensywnych trenin
gów, w pierwszym meczu swojej dru
żyny z Policyjnym Klubem Sportowym 
Katowice stanął do walki z Kemerem, 
wygrywając wysoko na punkty. Od 
tego czasu zwyciężał prawie w każdym 
pojedynku. Podczas mistrzostw Śląska 
juniorów w Katowicach w 1932 roku 
zdobył I miejsce, pokonując w finale 
Gburskiego. Reprezentując rybnickie
go “Sokoła” spotykał się wielokrotnie 
z zawodnikami takich klubów, jak 06 
Mysłowice, IKB Świętochłowice, He
ros Gliwice, Stadion Królewska Huta, 
BKS 29 Katowice II oraz Morawskiej 
Ostrawy.

Nie przypuszczał, że 25 marca 1933 
r. niesłusznie przegrana walka w Ostra
wie zakończy jego występy w “Soko
le”. Otrzymał bowiem powołanie do 
odbycia służby wojskowej do Krako
wa, ale nie oznaczało to bynajmniej 
zerwania z boksem. Wstąpił do sekcji 
bokserskiej silnego wówczas klubu 
WKS “Wawel” Kraków. Rozpoczął się 
okres największych osiągnięć sporto
wych Kolonki. Przez 4 kolejne sezony 
zdobywał tytuł mistrza w. półśredniej 
Krakowskiego OZB. W tym okresie 
również trzykrotnie startował w mi
strzostwach Polski. Prześladował go 
jednak pech. W 1934 r. w Poznaniu w 
kat. półśredniej przegrał walkowerem 
przez nadwagę ze Stanisławem Aniołą

z Warty Poznań. W kolejnych mistrzo
stwach również w Poznaniu już w 
pierwszej walce w wadze średniej spo
tkał się z późniejszym wicemistrzem 
Polski - Henrykiem Chmielewskim, 
przegrywając na punkty. Po raz ostat
ni wystąpił w mistrzostwach Polski w
1936 r. w Łodzi, gdzie w kat. półśre
dniej został wypunktowany przez Wa
syla Biłyja z “Pogoni”.

Po odbyciu służby wojskowej w
1937 r. H. Kolonko powrócił na Śląsk. 
Ponieważ jednak sekcja bokserska w 
Rybniku już od 2 lat nie istniała, wstą
pił do Policyjnego Klubu Sportowego 
Katowice, któremu pomógł w zdoby
ciu drużynowego mistrza Śląska na 
sezon 1936/37. Gdy 13 listopada 1937 
r. w Rybniku powstał w wyniku fuzji 
Towarzystwa Sportowego Rybnik 20 i 
Towarzystwa Sportowego Garbarnia 
nowy klub - Rybnickie Towarzystwo 
Sportowe /RTS/, Kolonko wykorzystał 
ten fakt, by kontynuować karierę. Od

początku 1938 r. mając uprawnienia 
dyplomowanego instruktora boksu 
zdobyte w Krakowie, Hieronim Kolon
ko rozpoczął w Rybniku intensywne 
szkolenie narybku pięściarskiego. Po 
upływie pół roku dobrze wyszkolona 
drużyna stawiła się 6 sierpnia w sali 
rybnickiego hotelu “Świerklaniec” do 
spotkania z KS Wielkie Hajduki. Mecz 
rybniczanie wprawdzie przegrali, na 
uwagę zasługuje jednak fakt, iż RTS 
zaprezentował wysoki stopień wyszko
lenia, zaś ich przeciwnik był aktualnym 
drużynowym wicemistrzem Polski. W 
większości meczów instruktor Kolon
ko sam występował w roli zawodnika,

zawsze będąc owacyjnie nagradzany 
oklaskami. Gdy na początku grudnia
1938 r. w Rybniku odbył się turniej 
bokserski z udziałem liczących się 
wówczas drużyn Śląska, Kolonko zo
stał uznany za najlepszego zawodnika, 
zdobywając złoty medal. Interesujący 
był fakt, że Kolonko nigdy nie starto
wał w mistrzostwach Śląska seniorów. 
Trudno dziś powiedzieć, jaka była tego 
przyczyna. Złośliwi tw ierdzili, że 
chciał on w ten sposób uniknąć spo
tkania ringowego z Białasem ze Slawii 
Ruda Śląska i Zachłodem z Policyjne
go K lubu Sportow ego K atow ice, 
którzy byli jego najgroźniejszymi ry
walami.

Kolonko swoimi występami zawsze 
wzbudzał wśród kibiców zachwyt i 
podziw. Redaktor Józef Nałęcz w 
“Sztandarze i Gazecie Rybnickiej” tak 
pisał o wspaniałym Hieronimie: Jakby 
dobrze było, gdyby w czasie wojny dwie 
przeciwne armie stanęły do walki na 
boks, a nie na bagnety. Chciałbym np. 
widzieć Hitlera w walce na pięści z 
Kolonkiem. Musiałby biedny Adolfek 
ponumerować sobie wpierw żebra, 
żeby mu je  lekarz ułożył potem na wła
ściwym miejscu.

Niedaleka przyszłość pokazała jed
nak, że te żartobliwe polityczne kalku
lacje zostaną sfinalizowane z wręcz 
odmiennym skutkiem. Gdy 24 sierpnia
1939 r. RTS rozegrał spotkanie wyja
zdowe z drużyną BKS Nowy Bytom, 
nikt nie przypuszczał, że był to już 
ostatni pożegnalny występ rybniczan.

Rozpoczęła się II wojna światowa. Hie
ronim Kolonko został aresztowany w 
swoim mieszkaniu przy ul. Hallera 30 
i osadzony w hitlerowskim obozie kon
centracyjnym w Oświęcimiu. Gdy wła
dze obozu dowiedziały się o umiejęt
nościach pięściarskich Kolonki, za 
zwiększoną dawkę pożywienia był on 
zmuszany do staczania walk pokazo
wych. Jednakże nadmierny wysiłek fi
zyczny przy bardzo niskiej kalorycz- 
ności pożywienia odbił się niekorzyst
nie na zdrowiu tego doskonałego za
wodnika. Po wyzwoleniu Auschwitz i 
powrocie do Rybnika Kolonko prze
szedł ciężką operację żołądka. To za
decydowało, że nigdy nie powrócił już 
do czynnego uprawiania pięściarstwa. 
Ze sportem jednak nie zerwał. Podjąw- 
szy pracę w Technikum Górniczym 
jako nauczyciel zawodu, w 1947 r. zo
stał trenerem pierwszego po wojnie 
rybnickiego klubu - OMTUR Silesia 
Rybnik, a następnie “Spójni” Rybnik. 
Ponadto prowadził do 1959 r. nowo 
utworzoną sekcję bokserską “Górnik” 
Radlin, a następnie “Kolejarz” Wodzi
sław. Pracę trenerską zakończył w 
Czerwionce, gdzie od 1954 r. praco
wał jako sztygar. Nie doczekał jednak 
emerytury, do której brakowało mu 
dwóch lat. Zmarł nagle na zawał serca 
9 kwietnia 1970 r.

W swojej karierze sportowej stoczył 
ok. 180 walk. Do końca życia zawsze 
podkreślał, że w przetrwaniu trudnych 
warunków podczas wojny pomogła mu 
kondycja sportowa.

Brat Hieronima - Sergiusz Kolonko 
również był bokserem, należał jednak 
do sekcji pięściarskiej Klubu “Batory” 
Chorzów. Reprezentując jego barwy 
zarówno przed wojną, jak i w latach 
1946 - 1947 był niepokonany na Ślą
sku w wadze półciężkiej.

Natomiast ojciec obu pięściarzy - 
Piotr Kolonko za swą patriotyczną 
działalność został aresztowany i osa
dzony w więzieniu w Dachau, gdzie 
zmarł w 1942 r. Jego nazwiskiem na
zwano jedną z ulic obok rybnickiego 
stadionu.

Stanisław Kuś

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825
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Z apraszam y naszych C zy te ln ików  do w spólnego  og lądan ia  zdjęć. 
W ystarczy p rzy jść  do redakcji z ciekaw ym  zd jęc iem , k tóre po opu
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Wśród autorów 
prawidłowych 

rozwiązań 
krzyżówki z tego 

numeru 
rozlosujemy 

bon towarowy 
wartości 25 zł 

ufundowany przez 
Klub

Międzynarodowej
Prasy

i Książki EMPiK

Poziomo: Al - Grecka muza, opiekunka poezji A7 - Końska bohaterka opo
wiadania W. Żukrowskiego Cl - Przejaw, symbol, oznaka C7 - Osoba po
chodzenia japońskiego, urodzona w USA E3 - Jądrowy lub chemiczny G1 - 
Ostatnie stadium larwalne niektórych pajęczaków G7 - Samica wielbłąda II 
- Zasadniczy element herbu 17 - Liche dzieła artystyczne K3 - Bezsilnikowy 
pojazd drogowy M l - Promieniotwórczy pierwiastek chemiczny o symbolu 
Ac M7 - Prawo sprowadzania i rozpowszechniania czasopism zagranicz
nych O l - Dawny bar, zajazd 0 7  - Wytwarza jednokolorowy, spójny stru
mień światła
Pionowo: 1A - Starożytny bajkopisarz 1F - Listwa na burcie lodzi wiosłowej 
do osadzania dulek 1L - Legendarny współzałożyciel Warszawy 3E - Dzie
wiąty miesiąc roku muzułmańskiego 5A - Upowszechnianie nauki i kultury 
51 - Część linii prostej zawarta między dwoma punktami 7A - Człowiek cier
piący na lunatyzm 71 - Stado owiec na wypasie w górach 9E - Odczyn 11A - 
Król Sparty 11F - Człowieczyna 11L - Umożliwia kierowanie statkiem 
W  rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie wg. szyfru: D11,E7, 
A3, E3, M4; C3, F9, O l, M il; A9, E4, K3; 17, E 7 ,12; O li , M8, 02 , F7, B il, 
G l, B7, J9, N il;  K6; G3, J 7 ,14, A8, B 5 ,19, M10.

Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki nr 34 z hasłem “Kto ma dziatki ten ma 
i wydatki” otrzymuje: CECYLIA SKRZYPEK, ul. PCK 25, 44-200 Rybnik.

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

Pod znakami zodiaku
BARAN - 21.03. - 20.04. - Przed Tobą bardzo silne emocje, nie wszystkie, niestety, pozy
tywne. Uczucie, które Tobą zawładnie może być ożywcze, jeżeli jesteś wolny, ale może 
zniszczyć, gdy jesteś z innym partnerem. Uważaj, by ten uczuciowy chaos nie przeniósł 
się do pracy.
BYK - 21.04. - 20.05. - Twoją uwagę pochłoną całkowicie sprawy rodzinne. Staniesz się 
podporą dla bliskich, ale i oni wniosą do Twojego życia coś ważnego. Wzajemne dobre 
relacje sprawią, że w domu zapanuje spokój, harmonia i tolerancja.
BLIŹNIĘTA - 21.05 - 20.06. - Wewnętrzną równowagę osiągniesz nie poprzez stronie
nie od przyjaciół, ale wręcz przeciwnie - przy ich pomocy. Ponieważ ich rady, choć 
płynące prosto z serca, nie zawsze będą trafne, unikaj podejmowania decyzji, od któiych 
nie ma odwrotu.
RAK - 21.06. - 20.07. - Jedno słówko zachęty ze strony partnera wystarczy, byś wziął 
zaległy urlop i urwą! się na kilka dni. Masz przed sobą fantastyczny tydzień, bez zobo
wiązań, telefonów, gazet i wiadomości TV. Nic, tylko Ci zazdrościć.
LEW - 21.07. - 23.08. - Przejmowanie się tym co powiedzą ludzie bywa bardzo stresują
cym zajęciem, nic więc dziwnego, że poczujesz się wyczerpany. Twoje notowania idą w 
gorę, możesz przestać się martwić, szczególnie jeśli chodzi o pracę. W domu gorzej - 
pretensje partnera mogą zepsuć Ci końcówkę tygodnia.
PANNA - 24.08. - 22.09. - Uda Ci się wyprzedzić innych w podjęciu ważnej decyzji, 
bezbłędnie też skalkulujesz zyski i... straty, bo bez nich się nie obejdzie. Będą one jednak 
minimalne i nie odstraszą potencjalnych współudziałowców, którzy docenią Twoją szcze
rość w ukazywaniu negatywów przedsięwzięcia.
WAGA - 23.09. - 23.10. - Wyjątkowy sukces i satysfakcję zanotujesz na polu działalności 
społecznej. Będzie on jednak okupiony nieobecnością w domu, niewygodami podróży i 
ciągłą obecnością wokół Ciebie wielu osób. Zatęsknisz do spokoju i równowagi. 
SKORPION - 24.10. - 22.11. - Ogólny przypływ energii sprawi, że polepszą się Twoje 
materialne perspektywy, a dzięki temu i nastrój. Twój optymizm sprawi, że ludzie będą do 
Ciebie lgnąć, co akurat nie bardzo Ci się spodoba. Trzeba jednak ponosić konsekwencje 
sukcesu!
STRZELEC - 23.11. - 21.12. - Dobiy czas jeszcze trwa, teraz potrzeba tylko konsekwen
cji, by nie zaprzepaścić efektów już osiągniętych. Czas spędzisz wyjątkowo aktywnie, aż 
do straty rachuby czasu. Ktoś Ci przypomni, że trzeba przyhamować, a wszystko zakoń
czy się pomyślnie.
KOZIOROŻEC - 22.12. - 20.01. - Gdy przyjdzie co do czego, możesz mieć kłopoty z 
wyrażeniem uczuć, może więc powiać chłodem. Codzienność przytoczy Cię tyloma obo
wiązkami, że nawet tego nie zauważysz. A odbudowanie związku nie przyjdzie łatwo. 
WODNIK - 21.01. - 19.02. - Ogarną Cię ambiwalentne uczucia: z jednej strony chętnie 
pozbyłbyś się odpowiedzialności, z drugiej - boisz się, że wtedy utraciłbyś kontrolę nad 
przebiegiem wydarzeń. Przeważy to drugie, i dobrze, bo sprawa jest zbyt ważna, by pozo
stawiać podejmowanie decyzji osobom trzecim...
RYBY - 20.02. - 20.03. - Zacznie się ruch w interesie, ale tylko wtedy gdy włączysz się iv 
prę całkowicie i bez żadnych wątpliwości. Intuicja będzie Ci sprzyjać, możesz więc bez 
obaw realizować nawet najbardziej śmiałe pomysły.

Płaszcze 
i płaszczyki

Wrześniowe chłody przypomniały, że istnieje tak 
rewelacyjny wynalazek jak płaszcz. Wyciągając z sza
fy zeszłoroczne odzienie zastanawiamy się, jakie pła
szcze nosi się tej jesieni i czy nasz może ujrzeć je 
szcze światło dzienne. Wszystko wskazuje, że tak, bo 
fasony specjalnie się nie zmieniły, a jednako upraw
nione są i krótkie, i długie, choć ze wskazaniem na te 
krótsze. Fasony w większości klasyczne - dyplomat
ki, dwurzędowe redingoty, ściągnięte paskiem dwu
rzędowe z dużymi klapami, ale i kuse płaszczyki jed
norzędowe z niedużymi klapkami. Sporo jest również 
długich płaszczy tzw. szlafrokowych, czyli bez za
pięcia, ale prawdziwy przebój to styl militarny - wróci
ły więc pagony, kieszenie, a do tego, obcisłe boty do 
kolan. Bardzo modnie jest nosić płaszcz np. na garni
tur i wtedy musi on być odpowiednio szerszy, choć 
generalnie jest dość krótko i wąsko...

W różka

Fatałachy 
z naszej szafy

Dziś kolejne dwa z 
ośmiu fragmentów. Na
leży złożyć je w całość, 
nakleić na kartkę i przy
słać do redak cji lub  
wrzucić do którejś z na
szych żółtych skrzynek.

Wśród autorów pra
widłowych rozwiązań, 
na które czekamy do 10 
października, rozlosuje
my dwie nagrody pie
niężne w artości 20 zł 
każda.

Nagrody za prawidłowe ułożenie poprzedniej łamigłówki otrzymują: 
ANIA PAJĄK, ul. Bojowników 130a, 44-313 Wodzisław Śl. 
IZABELA DUDZIK, ul. Armii Ludowej 29a/12, 44-251 Rybnik
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If-żczyźnt
k o b łe fyr. Wemiá
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John G ray - “ M ęż
czyźni są z M arsa, 
kobiety z W enus” ,
P oznań 1996, W y
dawnictwo Zysk i S- 
ka

Książka je s t 
podręcznikiem  o 
szczęśliwym związku z 
lat 90. naszego wieku.
Mówi głównie o tym, 
że mężczyźni i kobiety inaczej myślą, czu
ją, postrzegają, reagują i kochają, jakby 
pochodzili z różnych planet. Książka po
może uniknąć nieporozumień i nicwłaści 
wych oczekiwań.

»%

JO H N OKAY

Marsjanie
Wemisjanki

J ohn G ray - “M ar
sjanie i W enusjanki w 
sypialni” , P oznań 
1996, W ydawnictwo 
Zysk i S-ka

Błyskotliwa konty 
nuacja książki “Męż 
czyźni są z Marsa, ko 
bicty z Wenus”. Tym 
razem autor wyjaśnia 
różnice w potrzebach i 

oczekiwaniach obu płci w sferze erotyzmu. 
Wspaniały przewodnik po zawiłościach i 
problemach erotycznych życia partnerów, 
wykorzystujący pomysłowe metafory po
przedniej książki.

PS Das S p o r t  - Mo-
TORRAD M a GAZINE N r

9 /Septe.mber 1996 
Magazyn adresowa

ny do miłośników mo
tocykli. W num erze 
wrześniowym opisano 
m.in. wyniki testu La- 
aks - Yamahy TRX 
880, BMW R 1100 
RT, Hondy ST 1100, Triumph Trophy 
1200, dużo reklam sprzętu i ubrań.

C osmopolitan, Sep
tember 1996

W tym numerze cza
sopisma dla młodych 
kobiet można znaleźć 
m.in. artykuł o przed
wczesnej mcnopauzic i 
liczne porady co robić, 
żeby tej jesieni wyglą
dać modnie. Dreszcz 

zapewni artykuł o sekcie “Dzieciemocji
Boga”.

Pearl J am - No code 
Materiał nagrany na I  a , im itN

r m s iks
płycie mc odbiega spe- 0 - y  
cjalnic od poprzednich 
utworów. Nowość 
jest natomiast okładka H S  
płyty - tekturowe pu
dełko, pełne przegródek i niespodzianek. 
Godny polecenia dobry rock.

Nature Q uest - 
W oodland Voices 

Niedawno wydana zo
stała w Polsce seria płyt 
i kaset z muzyką natury. 
Woodland Voices jest 
jedną z nich, a oprócz 

nastrojowych dźwięków gitary znalazły się na 
niej wycie wilków, pohukiwanie sowy, czy od
głos deszczu padającego w lcsic.
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