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„Złota Lira" dla orkiestry z Ukrainy

Z siłą i maestrią...
Spełniły się nadzieje organizatorów II Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr
Dętych o „Złotą Lirę„. Pogoda, tak ważna w przypadku imprez plenerowych, nie
zawiodła, a wysoki, profesjonalny poziom zaproszonych zespołów sprawił, że
festiwal był ze wszech miar udany. Rynek, który na cztery czerwcowe dni stał się
salą koncertową, zgromadził sporo publiczności, a mógł pomieścić jej jeszcze
znacznie więcej...
z zespołem Anglię, Węgry,
Czechosłowację,
Włochy,
Hiszpanię, Danię, Finlandię.
Mieszka w Niemczech z żoną
Grenadier w stroju paradnym
i
dwuletnią
córeczką,
a pochodzi z
Denver
Uroczyste otwarcie im
prezy nastąpiło w ub. piątek w Colorado /podobnie jak
Carringtonów
na płycie Rynku, gdzie po rodzina
z ’’Dynastii,/. Europa mu się
„zlocie gwiaździstym,, usta
wiły się kolejno: Orkiestra podoba i wcale nie tęskni do
ojczyzny.
Ministerstwa Obrony Ukrai
Razem
z
muzykami
ny i Ukraińskiego Kozactwa
przyjechała też do Polski
z Kijowa, Niemiecka Orkies
Rebecca S. Colaw - naczelny
tra Wojsk Lądowych Bun
redaktor pisma „Airman,,,
deswehry z Duesseldorfu, Or
kiestra
Dęta
kop. które jest odpowiednikiem
„Dębieńsko,,, Młodzieżowa „Skrzydlatej Polski,, - czyli
Czeska Orkiestra Dęta gazetą wojsk powietrznych.
Rebecca nie była, tak, jak
z Ostravy-Hrabuvki, Orkies
orkiestry,
tra Sił Powietrznych USA, reszta
umundurowana,
a
w czasie
Orkiestra Reprezentacyjna
Straży Granicznej z Nowego koncertu nosiła banjo, które
jeden z muzyków na krótko
Sącza /Podhalańczycy/.
W musztrze paradnej wykorzystywał w czasie
szczególnie atrakcyjnie za występu. Z nią właśnie doszło
prezentowali
się do „krzyżowego,, wywiadu na nasze pytanie, jak jej się
Podhalańczycy,
przywołując folklor góralski podoba Polska, wyraziła
oraz charakterystyczne dla opinię, że rzeczywistość
naszego kraju nie przystaje
niego instrumenty jak trom
bity, dzwonki pasterskie czy do jej wyobrażeń. Zamiast
szarości
i
ponurych,
dudy. Tambur-major efek
zniechęconych
ludzi
townie przewodził przy po
zobaczyła uśmiech i chęć do
mocy góralskiej ciupagi, nie
zabawy.
Przypadły
jej
zabrakło też pokazu wokal
również do gustu wędliny,
nych umiejętności żołnierzy
choć mięsa i sosy już nie.
w pelerynach i kapeluszach Natomiast
zamorska
z muszelkami. Ten utytuło
dziennikarka postanowiła się
wany zespół zebrał sporo dowiedzieć,
czego
braw od rybnickiej publicz
spodziewaliśmy
się
po
ności. Prawdziwym show był występie
amerykańskiej
natomiast pokaz musztry orkiestry.
Spodziewaliśmy
stacjonującej w bazie lotni
się dobrego występu, a także
czej USA w Einsiedlerdorf wysokich
i
dorodnych
w Niemczech orkiestry ame
muzyków, o czym Rebeccę
rykańskiej. Zdyscyplinowa
poinformowaliśmy. Grunt to
ni i o kamiennych twarzach dobra
publicity!
Ten
w czasie oficjalnego przema
rszu muzycy, potrafili prze
mienić się w pełnych humoru
i energii showmanów, wyko
nując klasyczne numery
swingowe, gotowe rozruszać
największych ponuraków.
Dyrektorem i dyrygentem
w jednej osobie jest ppłk
Roger W.SEBBY.
Tambur-majorem zespołu
był czarnoskóry Craig Ste
vens, którego udało nam się
po występie złapać ze
szklanką rybnickiego piwa,
które bardzo przypadło mu
do gustu.
Craig jest w Europie od
2 lat i odwiedził w tym czasie

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

Po roku -

Makowiczznów w Rybnik

Radość tworzenia

TYGODNIK SAMORZĄDOWY
Nr 2 3 /1 2 6

☆ O ks. Arku - opiekunie
nosicieli AIDS
☆ Rudzki park
krajobrazowy

Niemal w rocznicę pa
miętnego koncertu gersh
winowskiego, Adam MA
KOWICZ, zgodnie z da
nym wtedy przyrzecze
niem, pojawił się na des
kach sceny Teatru Ziemi
Rybnickiej, by przybliżyć
swoją
interpretację
twórczości drugiego z wie
lkich
amerykańskich
kompozytorów
muzyki
rozrywkowej - Irvinga BE
RLINA.

Adam
próby

Adam
MAKOWICZ,
który "... przepadł dla
muzyki klasycznej...,, w ryb
nickim „Bombaju,,, słu
chając zespołu jazzowego
Czesława Gawlika oraz płyt
z jego kolekcji, jak przypom
niał prowadzący koncert
Wojciech Bronowski, przy
jechał do Polski na cztery
koncerty. Pierwszy z nich
odbył się w Krakowie, dru
gim był właśnie występ

w Rybniku, potem jeszcze
Toruń i na koniec Teatr
Wielki w Warszawie. Pro
gram z Berlinem w roli
głównej, z jakim Makowicz
przyjechał do Polski, jest
więc jeszcze świeży i nieo
grany, tak też odebrany zo
stał w Rybniku.
W czasie poniedziałkowej
próby muzycy Filharmonii
Ziemi Rybnickiej, którzy
c. d. na str. 4

Makowicz podczas

Nagrody
dla animatorów kultury

S zef orkiestry ukraińskiej ppłk Walerij Winników odbiera
„Złotą Lirę ’93„ z rąk wiceprezydenta Jerzego Koguta
podwójny wywiad zakończyła
obustronna,
głęboka
konkluzja:
„...
ludzie
wszędzie
są
podobni,
i w Polsce i w Ameryce,,, oraz
... wymiana adresów.

hBry, ale również w ogóle pie
undesw
rwszej jednostki wojskowej
armii RFN, utworzonej
w 1956 roku. O tym, że
zespół ma za sobą długą
i piękną tradycję, świadczy
jego poziom artystyczny.
W konkursowe szranki
Po pokazie musztry para
w ramach festiwalu wstąpiły
dnej, na estradzie pod Ratu
trzy orkiestry: młodzieżowa
szem odbył się koncert m.in. orkiestra z Ostrawy-Hrabu
orkiestry niemieckiej z Du
vki, ukraińscy Kozacy oraz
esseldorfu - nie tylko naj
orkiestra kop. „Dębieńsko,,.
starszej orkiestry Bundeswehry Przesłuchania odbyły się
również w plenerze.
W sobotnie popołudnie,
oprócz koncertu orkiestry
czeskiej, orkiestr kopalń
„Dębieńsko,, i „Jankowice,,
oraz Miejskiej Orkiestry
Dętej z Niedobczyc, w ra
mach Święta Śląskiej Pieśni
Chóralnej p.n.
„Trojak
Śląski,,, wystąpiły: chór - ju
bilat „Seraf,,, niedawny zdo
bywca „Złotego Kamerto
nu„ w Bydgoszczy, szkolny
chór I LO „Belcanto,,,
c. d. na str. 4
Podhalańczycy
z podhalańskimi dudami

W roku bieżącym po raz
drugi przyznane zostały na
grody Prezydenta Miasta
w dziedzinie kultury. Otrzy
mali je: Rainhold TRONT prezes Rybnickiego Od
działu Polskiego Związku
Chórów i Orkiestr za długo
letnią działalność w ruchu
śpiewaczym oraz zespoły:
chór Szkoły Podstawowej
Nr 9 prowadzony przez He
lenę ZAIK, chór „BEL
CANTO,, z I Liceum
Ogólnokształcącego prowa
dzony przez Lidię MAR
SZOLIK, chór PSM II stop
nia „CANTEMUS,, prowadzony

adp zony
row
przez
Czesława
FREUNDA. Zespoły te
osiągnęły w bieżącym roku
znaczące sukcesy w konkur
sach i przeglądach na szcze
blu wojewódzkim i ogólno
polskim.
Wręczenie nagród nastąpi
na dorocznym spotkaniu
pracowników kultury 17
czerwca, w Domu Kultury
w Niedobczycach.
Przypomnijmy, że laurea
tami nagrody w ubiegłym
roku byli: Kazimiera DRE
WNIOK,
Daniela
GO
LARZ, Wacław MICKIE
WICZ, Czesław WAJNER.

BIURO

DL

USŁUGOWO
- DORADCZE

Os. Południe 37, 44-253 Rybnik
tel. 392-134, tel./fax 20 278

Stworzyliśmy ten system sprzedaży ratalnej
z myślą właśnie o Was. Już kilka sklepów sprzedaje
tą metodą i najlepsze z nich osiągają w ciągu roku
20 mld obrotu.
Przypominamy:
- wystarczy tylko potwierdzić w swoim zakładzie
pracy zaświadczenie o treści ułożonej
przez Górnośląski Bank Gospodarczy S.A.
- nie wpłacasz żadnej gotówki w dniu odbioru
zakupionego sprzętu
- szukaj sklepów, gdzie nie musisz płacić ubezpieczenia

Życzymy udanych zakupów
Janusz O.
Jerzy K.

Szanuj swoje ciężko zarobione pieniądze .
1

Nowe
miejsca parkingowe
Na niedawnym posiedze
niu Zarządu Miasta posta
nowiono uruchomić dodat
kowy parking - płatny, nie
strzeżony, przy ul. Wo
dzisławskiej, przy kościele

Ważne dla
filatelistów
W X rocznicę pobytu pa
pieża Jana Pawła II w Kato
wicach, Zarząd Oddziału
Polskiego Związku Filate
listów w Rybniku organizuje
w dniu 20 czerwca 1993 roku
przelot samolotowy na tra
sie Katowice-Częstochowa
z przesyłkami Filatelistycz
nymi. Z tej okazji Zarząd
przygotowuje ograniczoną
ilość kopert okolicznościo
wych do rozprowadzenia, na
które
można
składać
zamówienia
na
adres:
Zarząd Oddziału PZF Ryb
nik, skr. poczt. 59, 44-200

Z siłą i maestrią

OO. Franciszkanów. Opłaty
będą pobierane w dni tar
gowe, zaś ich wysokość jest
taka sama jak na pozos
tałych parkingach w mieście.
Uchwała wchodzi w życie
16 czerwca br.

Rybnik.
Przyjmowane
będą
również przesyłki odpowied
nio zaadresowane - listy i ka
rtki pocztowe - opłacone wg
obowiązujących cenników
za usługi pocztowe w obro
cie krajowym i zagranicz
nym z zaznaczeniem, które
z nich mają być przesyłkami
poleconymi.
Warunkiem
przewozu lotem samoloto
wym jest zaopatrzenie prze
syłek w nalepkę okolicz
nościową w cenie 3.000 zł, za
którą należność należy prze
kazać na konto Oddziału
PZF Rybnik nr 27733-1498132 w PKO BS O / Rybnik.
Przesyłki przyjmowane będą
do dnia 16 czerwca 1993 ro
ku. Przesyłki będą skasowa
ne okolicznościowym dato
wnikiem.

Egzaminowa gorączka

Jak wszystkim wiadomo,
kwitnące
kasztany
są
oznaką nie tylko matury, ale
i egzaminów szkolnych.
W maju do swoich egza
minów przystąpili m atu
rzyści, natomiast od czerwca
w szkołach średnich trwają
egzaminy wstępne. Naj
wcześniej odbyły się one
w
I
Liceum
Ogólnokształcącym im. Po
wstańców Śląskich. Jak do
wiedzieliśmy się od dyrekto
rki
Janiny
WYSTUB,
o przyjęcie do I LO w Ryb
niku starało się 450 uczniów

szkół podstawowych, z cze
go tylko 160 mogło być
przyjętych. Ci, którzy zdali
egzamin wstępny, a nie zo
stali przyjęci, otrzymali
zaświadczenie, dzięki które
mu mają wolny wstęp do
szkół średnich.
W pozostałych rybnickich
szkołach średnich egzaminy
wstępne odbywać się będą
pod koniec czerwca. Za
wszystkich zdających trzy
mamy kciuki i życzymy po
wodzenia.
Tekst i foto:
MARCIN TROSZKA

Szkoła Zarządzania i Ma
rketingu w Rybniku wydała
kolejne opracowanie z serii
„Prawo dla menadżerów„,
część II - Spółki, autorstwa
G . Kuźnika oraz M.Tosty.
Recenzentem opracowania
jest dr F. Gojny.
Opracowanie ma na celu
przybliżenie osobom intere
sującym się zagadnieniem
spółek ich statusu prawnego.
Regulacja prawna spraw
spółek pochodzi z lat ’30
i przez okres prawie 60 lat
nie była stosowana w prak
tyce. Zatem każda publika
cja, która przybliża tę pro
blematykę przy aktualnym
ogromnym zainteresowaniu
tą dziedziną prawa, stanowi

cegiełkę w budowaniu naszej
nowej rzeczywistości.
Opracowanie
stanowi
próbę połączenia teorii i pra
ktyki problematyki spółek.
Opracowanie na początku
zawiera zasady prowadzenia
działalności gospodarczej
oraz podstawy prawne, na
jakich ona się opiera. W dal
szej części omówione są za
gadnienia ustrojowo-orga
nizacyjne
podstawowych
spółek różnego typu. Coraz
częściej krajowe i zagranicz
ne osoby prawne i fizyczne
pytają o regulację prawną,
dotyczącą tzw. joint ventu
res, co również zostało
uwzględnione.
Opracowanie
obejmuje

Craig Stevens, który lubi
Europę
c. d. ze str. 1
równie zasłużony chór „Ce
cylia,, z Rydułtów, chór im.
Mickiewicza oraz „Schola
Cantorum,, z Knurowa.
Rybnicki browar wraz ze
spółką „Ger-Pol,, uatrakcyj
nił rynkową imprezę od
szpuntowaniem darmowej
„beczki,, piwa. I, o dziwo,
podana przez mikrofon wia
domość o tym fakcie nie wy
miotła widzów i słuchaczy
sprzed estrady, co świadczy
tylko o sile przyciągania...
żywej muzyki, a także słowa,
bo wystąpili również śląscy
gawędziarze. Wybrane or
kiestry wystąpiły również
z koncertami w ościennych
miastach : Wodzisławiu
i Raciborzu, poszerzając nie
jako zasięg rybnickiego fes
tiwalu.
W niedzielne popołudnie
na płycie Rynku zaprezen
towała się 40-osobowa gru
pa fanfarzystów tak oczeki
wanej i poprzedzonej famą
rewelacji Królewskiej Holen
derskiej Orkiestry Wojsko
wej Grenadierów Gwardii
z Hagi, która wystąpiła
w tradycyjnych królewskich
kostiumach z charakterysty
cznymi futrzanymi czapami.
Festiwal zakończył nie
dzielny koncert galowy
w Teatrze Ziemi Rybnickiej.
Obecni byli na nim m.in.
przedstawiciele władz mias
ta z wiceprezydentem Je
rzym KOGUTEM, gość
specjalny - szef sztabu Gene
ralnego Terytorium
Sił
Zbrojnych Królestwa Ho
landii generał Anne LAAN
STRA
w towarzystwie
zastępcy dowódcy Krakow
skiego Okręgu Wojskowego
do spraw liniowych, gene
rała brygady J. BARANO
WSKIEGO, oraz naczelnik
Inspektoratu Orkiestr Wojs
kowych Min. Obrony Ukra
iny, ppłk. Giennadij G R I
GORIEW. Dzięki porozu
mieniu z organizatorami
krakowskich 3 Międzynaro
dowych Spotkań Muzycz
nych Orkiestr Wojskowych,

rybnicki
festiwal
mógł
zabłysnąć zespołami o tak
wysokim kunszcie wykona
wczym. Gościem finału był
więc także szef Biura Orga
nizacyjnego spotkań w Kra
kowie,
mjr
Zbigniew
HEROD.
Koncert rozpoczęła ob
chodząca 65-lecie swojego
istnienia orkiestra kopalni
„Dębieńsko,, pod batutą
Wojciecha
PUKOWCA.
W związku z tym jubileu
szem list gratulacyjny pod
pisany przez prezydenta
Józefa Makosza odczytał
wiceprezydent Jerzy Kogut.
Zespół odebrał również gra
tulacje i kwiaty od władz
okręgowych
Polskiego
Związku Chórów i Orkiestr.
Jako druga wystąpiła do
brze już rybnickim meloma
nom
znana
orkiestra
z Ostravy „Vitkovak„ - lau
reat konkursu o „Złotą
Lirę,, 92. Ta znakomita, po
nad 100-osobowa orkiestra
pod dyrekcją Jiri’ego Szind
la, członka jury tegoroczne
go konkursu, nie straciła nic
ze swej siły i maestrii, jaką
zaimponowała w ubiegłym
roku. Entuzjazm wzbudziła
przede wszystkim brawuro
wo wykonana kadencja kan
kana z uwertury do operetki
„Orfeusz w piekle,, Jakuba
Offenbacha oraz mistrzow
ski występ nastoletniego,
pełnego radości muzykowa
nia ksylofonisty.
Po przerwie zasiadła na
estradzie Królewska Holen
derska Orkiestra Wojskowa
Grenadierów Gwardii z H a
gi, która już samą elegancką
prezencją wzbudziła praw
dziwy podziw. Podziw ten
musiał wzrosnąć jeszcze bar
dziej, kiedy królewscy grena

Nowe wydawnictwo z serii
„Prawo dla menadżerów,,
nie tylko zagadnienia ustro
jowe, ale także zagadnienia
władz spółki, a więc działanie
zarządu, rad nadzorczych czy komisji rewizyjnych oraz
walnego
zgromadzenia
wspólników. Podział kom
petencji, działanie tych or
ganów kolegialnych - oto za
gadnienia interesujące praw
ników.
Czasami w spółkach za
pomina się o prawach i obo
wiązkach wspólników, stąd
próba dokonania choćby
ogólnego podziału ich praw
i obowiązków.

Wreszcie w spółkach za
pomina się dość powszech
nie o odpowiedzialności,
związanej z prowadzeniem
tych podmiotów gospodar
czych. W grę wchodzi nie
tylko odpowiedzialność cy
wilna, ale także karna. Cza
sami następuje kumulacja
obu tych odpowiedzialności.
Uświadomienie sobie tego
zagadnienia może prowa
dzić do uporządkowania
spraw
gospodarczych.
Opracowanie zawiera także
wykaz podstawowej literatu
ry krajowej i zagranicznej.

grenadierzy zagrali. Pełny profes
jonalizm, potężne brzmienie
oraz ambitny, trudny reper
tuar sprawił, że publiczność
przyjęła występ entuzjasty
cznie. Dyrektorem i dyry
gentem orkiestry jest major
Pierre KUIJPERS, wybitny
muzyk, zdobywca prestiżo
wej „Złotej Batuty,, na zna
nym konkursie dyrygenckim
w Kerkrade. Jeden z mu
zyków powitał i pożegnał
rybnicką publiczność po po
lsku, a ukłonem w stronę
widzów było również ode
granie na zakończenie kon
certu znanego wszystkim
utworu
„Piękna
nasza

yrdekcją Jiri'ego Grussmanna,
a także soliści - młody puzo
nista z Ostravy Jiri Kadlec,
trębacz z orkiestry kopalni
„Dębieńsko,, Michał Prade
la oraz grający na ludowym
instrumencie o nazwie so
piłka Michaił Tomasiszin
z Reprezentacyjnej Orkiestry
Ministerstwa Obrony Ukrai
ny i Ukraińskiego Kozactwa,
która to orkiestra otrzymała
również główny laur tegoro
cznego festiwalu - „Złotą
Lirę ’93„. Ta ponad 100-oso
bowa orkiestra gościła u nas
pierwszy raz, choć z Polską,
w osobie prezydenta Lecha
Wałęsy, spotkała się przy
okazji jego ostatniej wizyty
na Ukrainie. Jej dyrygentem
i dyrektorem jest ppłk Wale
rij W INNIKOW, który sta
tuetkę „Złotej Liry,, odebrał
z rąk wiceprezydenta Jerzego

Zespól folklorystyczny, wchodzący w skład orkiestry
ukraińskiej, gra na estradzie w Rynku
Polska cała,,.
Jerzgo Koguta, a towarzyszyli
mu przewodniczący jury
Kulminacyjnym momen
oraz dyrektor festiwalu,
tem koncertu było odczyta
przewodniczący
komitetu
nie werdyktu przez przewo
dniczącego jury konkursu, organizacyjnego i jedno
prof. Józefa SZWEDA. cześnie juror Marian WOL
NY. Tegoroczny laureat
Wyróżnienia otrzymały or
kiestry z kop. „Dębieńsko,, rozpoczął swoje wystąpienie
od odegrania hymnów pol
oraz Młodzieżowa Orkiestra
skiego i ukraińskiego. W roli
z Ostravy-Hrabuvki pod dyrekcją dyrygenta wystąpił wyjątko
wo wymieniony już Gienna
dij Grigiriew. Następnie
słuchaliśmy kilku utworów,
które zdradziły, że w skład
orkiestry wchodzi również
świetna grupa jazzowa.
Ukraińcy swingowali nie go
rzej od Amerykanów. W ich
repertuarze
są
również
utwory
klasyczne,
jak
choćby odegrany z ogniem
„Taniec z szablami,, Cha
czaturiana.
Wystąpił
również zespół folklorysty
Wyróżnieni
czny z nagrodzonym wirtuo
soliści: miody
zem, były czastuszki i... pry
puzonista Jiri
siudy.
K a d l e c
Wystąpienie
orkiestry
z
czeskiej
ukraińskiej, a także innych
orkiestry
zespołów uczestniczących
m łodzieżow ej
w festiwalu może zmienić
i
Michaił
pojęcie o tradycyjnej dętej
Tomasiszyn
muzyce tak, że z niedocenia
z
orkiestry
u k r a i ń s k i e j , nej stanie się ulubioną.
grający
na
W.R
sopiłce
Foto: M. TROSZKA

P stańców
ow
☆ „Getex„ przy ul. Sobies
kiego przecenił ubrania o 20
☆ Obuwie po cenach hurto
procent
wych wyprzedaje sklep przy ☆ Sklep z artykułami papie
pl. Wolności 6
rniczymi powstał przy Placu
Wolności
☆ Ceny obniżył sklep obuw
niczy „PAKO,, przy ul.Pow
stańców ☆ Nowa smażalnia smaży
placki ziemniaczane przy ul.
Czytelnik
może
zatem Łony. Placki wystawiono
pogłębić wiedzę na ten temat nawet przed dom, ale nie
przez sięgnięcie po inne po bardzo nęcą przy upalnej
pogodzie
zycje z tego zakresu.
☆ Okna i drzwi można kupić
Wydawnictwo można na
być w Szkole Zarządzania w nowym sklepie przy
i Marketingu w Rybniku, ul.Gliwickiej /w pobliżu So
przy ul.Kościuszki 54. Szkoła bieskiego/. Sklep jest elegan
prowadzi także poradnictwo cki - niestety, przez kontrast
z tego zakresu. Wydawca rzuca się w oczy zaniedbanie
oraz autorzy zachęcają do reszty budynku
☆ Maleńka „Cafe bla bla„
zapoznania się z opracowa
otwiera podwoje przy ul.
niem i podzielenia się uwa
J. F. Białych
/K ./
gami.

Przeceny i nie tylko

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

O dzieciach zawsze myśli
my z troską, starając się, by
były szczęśliwe i zdrowe.
A jeśli dziecko ma problemy
ze wzrokiem, jest
to
szczególnie przykre, bo po
woduje kłopoty w szkole.
Wzrok dziecka musi być
dokładnie przebadany
i właśnie jest po temu okazja.
Z okazji Dnia Dziecka sa
lon optyczny SUPER-OPTI
CAL, mieszczący się przy ul.
Sobieskiego 18, przygotował
specjalną akcję dla dzieci.
Przez cały czerwiec w salonie
SUPER-OPTICAL dzieci
do piętnastego roku życia
będą mogły skontrolować
wzrok taniej - za 80 tysięcy
złotych. Normalnie takie ba
danie kosztuje 120 tysięcy
złotych. Jeżeli okaże się, że
dziecko powinno nosić okula
ry, to można je oczywiście od
razu zamówić, płacąc za
oprawkę o 25 procent taniej.
W dodatku dziecko otrzyma
prezent - koszulkę „Super
Optical,,. Ta akcja promo
cyjna będzie trwała do trzy
dziestego czerwca.
Badanie wzroku w SuperOptical jest prowadzone naj
nowocześniejszymi metoda
mi - stosuje się urządzenia
firm Nikon i Essilor, przep
rowadza się badania kom
puterowe. Komputer po
zwala zbadać wady refrakcji
- chodzi o krótkowzrocz
ność,
dalekowzroczność,
astygmatyzm.
Zwłaszcza
w przypadku astygmatyzmu
diagnoza, postawiona w ten
sposób, jest bardzo precy
zyjna i pozwala z dużą
dokładnością określić oś do
szlifowania szkieł.
Miałam okazję zwiedzić
gabinet, w którym prowadzi
się badania wzroku. Budzą
zaufanie
zgromadzone

S z k ie łk o i o k o
w nim nowoczesne urządze
nia, a także panująca
wszędzie czystość. Nie bez
znaczenia jest, że gabinet od
dzielono od reszty pomiesz
czeń, dzięki temu badany
czuje się w nim swobodnie.
Zresztą usytuowanie firmy
na pierwszym piętrze spra
wia, że jest tu spokojnie
i można się odprężyć z dala
od gwarnej ulicy.
Skorzystałam z badania
wzroku - polega to na opar
ciu brody i czoła na specjal
nych podpórkach i wpatry
waniu się, po kolei każdym
z oczu, w podświetlony wiz
jer, w którym pojawia się
„słoneczko,, o zmiennej ost
rości. Urządzenie natych
miast drukuje wynik badań.
Oczywiście to nie boli.
Dokładnym
badaniom
klienci poddają się, siedząc
wygodnie w wielkim fotelu,
podczas gdy nad nimi „po
chylają się,, komputery.
Naturalnie badania kom
puterowe nie są jedynym
źródłem informacji dla pra
cujących tu lekarzy, traktuje
się je raczej jako pomocni
cze, szybkie narzędzie. Wy
niki, podane przez maszynę,
muszą być sprawdzone
przez okulistę. Dzieci przy
gotowuje się do badań spec
jalnie, rozszerzając źrenice,
ponieważ akomodacja prze
biega w nich szczególnie sil
nie. Oprócz kontroli refrak
cji, przeprowadza się w tym
gabinecie mierzenie ciśnie
nia śródgałkowego, które
jest szczególnie istotne, po
nieważ osób z niebezpiecznie
podwyższonym ciśnieniem

w gałce ocznej - czyli jaskrą jest bardzo wiele. Jaskra jest
uważana
za
chorobę
społeczną, a jej „podstępny,,
przebieg sprawia, że jeśli nie
bada się wzroku regularnie,
to atak może nastąpić zu
pełnie nagle, i bezpowrotnie
zniszczyć wzrok. Ciśnienie
w gałce ocznej mierzy się
w miejscowym znieczuleniu.
Gabinet
Super-Optical
bada też dno oka, spraw
dzając zmiany degeneracyj
ne i cukrzycowe. Badanie
lampą szczelinową pozwala
natomiast ocenić stan przed
niego odcinka oka i prze
zroczystość soczewki /czyli
obecność lub nieobecność
katarakty/. Wszystkie te ba
dania można przeprowa
dzać bez ograniczenia wie
ku. Są tu też oczywiście kla
syczne tablice z literami
i zwierzakami /to dla ma
luchów/, tyle, że wyświetla
się je, w zależności od po
trzeb, przy pomocy pilota.
W gabinecie pracują oczy
wiście specjaliści - dwie leka
rki-okulistki /z I i II stop
niem specjalizacji/.
Po określeniu stanu wzro
ku przychodzi czas na wyko
nanie okularów. Szkła są
szlifowane przez precyzyjne
urządzenia elektroniczne,
które pozwalają wykonać
dokładnie takie soczewki, ja
kich
potrzebuje
każdy
z klientów, każdego bowiem
traktuje się tu indywidual
nie.
Przygotowaniem
szkieł
zajmują się dwie optyczki
z fachową praktyką, pra
cujące w laboratoryjnym

Su per O ptical

wnętrzu. Każde zamówienie
można wykonać w ciągu
trzech
godzin,
a w szczególnych przypad
kach nawet w ciągu godziny!
Wybór oprawek jest tu
doprawdy
imponujący,
a wybierać można ze wszyst
kich stylów - są oprawy ele
ganckie i zabawne, wesołe
i poważne, klasyczne i eks
trawaganckie.
Mnie
szczególnie się spodobały
duże, brązowe modele, bar
dzo modne, a dostępne chy
ba tylko w tym sklepie.
Przedstawiciele firmy PolKaufring, właściciela SuperOpticalu, śledzą okularową
modę
bardzo
uważnie.
W maju prowadzili rozmo
wy na targach w Mediolanie,
a ich efektem będzie sprowa
dzenie do Polski oprawek
w bardzo atrakcyjnych wzo
rach.
Jak mówi kierownik salo
nu Super-Optical Marek
ORZEŁ, firma nie kupuje
u hurtowników, a u najbar
dziej renomowanych produ
centów, takich jak L’AMY,
AUBER, RODENSTOCK,
ZYLOWARE, BOURGE
OIS. Dzięki temu możemy
tu kupić okulary ze słynnych
kolekcji, jak Sophia Loren,
Guy Laroche, Stetson, T or
rente, Vanderbilt. Warto do
dać, że Super-Optical pro
ponuje też okulary prze
ciwsłoneczne. Można je
zamówić,
wybierając
oprawkę. Można też kupić
gotowe okulary Ray-Ban,
najlepsze na świecie. Zostały
one stworzone dla lotnictwa
Stanów
Zjednoczonych.

Produkuje je firma Baush
&
Lomb,
dbająca
szczególnie o jakość swoich
wyrobów. Każde szkło jest
sprawdzane dwudziestokro
tnie. Okulary Ray-Ban mają
szkła szare, brązowe, zielo
ne,
różowe,
niebieskie.
Mogą to być również „foto
chromy,,, ale każde szkło
pochłania promieniowanie
ultrafioletowe w stu procen
tach. Takie okulary są
wprost wymarzone na czasy
„dziury ozonowej,,. Ray-Ba
ny nie są tanie, ale za ich cenę
/ponad miliona złotych/ do
stajemy nie tylko doskonały
produkt, ale i wrażenie,jakie
zrobimy wśród znajomych.
Oprócz okularów, SuperOptical oferuje wszytkie
„dodatki,, - irchy, płyny,
łańcuszki, futerały w dużym
wyborze. W lipcu rozpocz
nie się sprzedaż soczewek
kontaktowych, także wy
produkowanych przez firmę
Baush & Lomb. Finna PolKaufring jest ich wyłącznym
dystrybutorem w Polsce. Ich
wyjątkowość polega na tym,
że
zostały
wykonane
w sposób łączący zalety po
wszechnie stosowanych me
tod skrawania i odlewania,
a eliminujący ich wady - jest
to tzw. „Reverse Process II„.
Pol-Kaufring istnieje od
3 lat. W Polsce należące do
firmy salony Super-Optical
mieszczą się w Poznaniu,
Łodzi, Sosnowcu, Tarno
wie, i oczywiście w Rybniku.
Wkrótce otwarcie oddziału
w Warszawie.
Personel jest stale szkolo
ny, na bieżąco zapoznaje się

z obsługą nowych urządzeń.
Ta firma ma opinię drogiej,
co Marek Orzeł określa jako
„legendę,,. Owszem, można
tu kupić złote oprawki za
trzy miliony 450 tysięcy
złotych - posiadające nawet
certyfikat złota - ale są też
oprawy za siedemdziesiąt ty
sięcy złotych. Stosuje się bo
nifikaty - jeśli umowę na
badanie wzroku pracow
ników lub uczniów podpisze
zakład pracy, czy szkoła, to
badania przeprowadza się
o 50 procent taniej / a więc
obecnie za 60 tysięcy zło
tych/, a w razie zamówienia
okularów za badanie nie
płaci się wcale. Takie umo
wy zawarły już w Rybniku
PZU, poczta, szkoła podsta
wowa nr 11 i prywatna
szkoła z Biertułtów. Inaczej,
niż u wielu innych optyków,
klienci Super-Optical otrzy
mują bardzo dokładny ra
chunek,
w
którym
uwzględniono koszt opra
wy, cenę każdego ze szkieł,
usługi. Jak mówi Marek
Orzeł: „U nas nie mówi się
klientowi: płaci pan 890
tysięcy. U nas klient musi
wiedzieć dokładnie, co ile
kosztowało. Nie może być
przecież rachunku „na oko,,,
nawet na okulary.,,
Realizuje się też recepty,
wprawdzie za dopłatą, ale
taką zasadę stosują obecnie
wszyscy optycy.
Oczywiście, oprócz ceny
liczy sią też fachowość, stała
kontrola inspektoratu bhp,
obecność lekarzy. W sumie ceny są porównywalne do
tych, których żądają inne
zakłady optyczne w naszym
regionie.
A dzieci mają właśnie bo
nifikatę...
/k /
Materiał sponsorowany

Super O PTICAL
SALON OPTYCZNY

o feruje: * realizację recept okularowych
* super oprawki
renomowanych firm światowych

*

tańsze badanie - ty lk o 8 0 ty s . zł

*

tańsza oprawka - aż 2 5 % ta n ie j
*

AUBER.
RODENSTOCK.
ZYLOWARE

* szeroki asortyment
* szkieł okularowych

dodatkowo koszulka

SUPER OPTICAL"

GRATIS!

już od 1.06. - 30.06.93
t o w szystko

o fe ru je : * komputerowe badanie wzroku

* dobór szkieł okularowych
zmierzenie ciśnienia śródgałkowego
* badanie dna oka
zbadanie okulistyczne
do kursu prawa jazdy

abinecie okulistycznym i salonie optycznym w Rybniku przy ul. Sobieskiego 18
g
w
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Filharmonii Ziemi Rybnic
kiej, dzieląc to zajęcie z jej
szefem
Sławomirem
CHRZANOWSKIM.
Ponieważ tym razem
skrzydło fortepianiu nie
zasłaniało mi rąk Mistrza,
mogłam nie tylko słuchać
wspaniałych
interpretacji
jazzowych, ale również wi
dzieć dłonie wędrujące z lek
kością i precyzją po klawia
turze.
Makowicz

nową jakość. Bo choć
o skomplikowanej harmo
nii, zawsze były tylko pio
senkami. W interpretacji
Makowicza są materiałem
do syntezy jazzu i muzyki
symfonicznej. Zresztą M a
kowicz, grając akurat te,
a nie inne utwory, nie
ułatwia publiczności zada
nia. Mógłby przecież wybrać
bardziej popularne kompo
zycje Berlina: osławiony
„Alexander Ragtime Band,,,
„White Christmas,,. Zagrał
wprawdzie motyw „Heaven„
z filmu „Panowie w cylind
rach,, z Fredem Astaire

z nieodłącznym uśmiechem,
który od razu zjednuje mu
zarówno
towarzyszących
muzyków, jak i publiczność,
traktuje instrument jak swe
go najlepszego przyjaciela.
Nie zmaga się z nim, nie
walczy, jest z nim za to
w pełnej symbiozie. To nie
tylko oszałamiająca techni
ka, to coś więcej... Pod pal
cami artysty takie utwory
Berlina jak „Bądź ostrożna,
to moje serce,,, odegrane so
lo „Błękitne nieba,, czy
„ Ładna dziewczyna jest jak
muzyka,, zyskują zupełnie

i Ginger Rogers, ale, na
szczęście, nie zabrzmiał on
tak „niebiańsko,, i słodko
jak w oryginale i wielu in
nych
interpretacjach.
Z ogromnym poczuciem hu
moru potrafi zakpić Mako
wicz i z siebie i z publicz
ności, wstawiając w swoje
szaleńcze pasaże znajome
dźwięki dziełka „Wlazł
kotek na płotek,,, udowad
niając, że wielka sztuka wca
le nie musi uciekać się do
koturnów, aby przemówić.
Potrafi również docenić
kunszt towarzyszących mu

Radość tworzenia
c. d. ze str. 1
mieli towarzyszyć soliście,
natrafili na niewielkie pro
blemy z nutami, pisanymi na
komputerze, a jak wiadomo
komputer ma prawo do
błędów... Jednak po kilku
wyjaśnieniach i poprawkach
wszystko skończyło się dob
rze, a Adam Makowicz zna
lazł jeszcze czas na króciutką
rozmowę.
Ostatni
rok
upłynął artyście pod zna
kiem koncertów i nagrań
płyt autorskich oraz z kom
pozycjami Cole Portera. Kil
ka miesięcy wypełniła mu
muzyka G.Tatuma, którą
prezentował na koncertach
w
środkowo-północnej
części Stanów Zjednoczo
nych, a przede wszystkim
w Toledo, gdzie Tatum się
urodził. W tym roku nagrał,
jak na razie, jedną płytę
z własnymi kompozycjami.
Jak twierdzi, w Polsce w naj
bliższym czasie powinna się
ukazać płyta compactowa
z utworami Gershwina,
które Adam Makowicz za
prezentował nam w czasie
ubiegłorocznego koncertu.
Cykl koncertów poświęco
nych jednemu kompozyto
rowi pragnie Adam Mako
wicz zakończyć interpretacją
twórczości Richarda Rodge
rsa.
Wtorkowy koncert otwo
rzył utwór orkiestralny
„Moment Musical,, Krzesi
mira DĘBSKIEGO, drugie
go gościa wieczoru, kompo
zytora, świetnego skrzypka
jazzowego, twórcy muzyki
filmowej i aranżera utworów
Berlina. Poprowadził on
w kilku utworach orkiestrę

K
KU

muzyków,
jak
choćby
w przypadku solisty orkiest
ry grającego na tubie.
Drugą część koncertu roz-

ozpr oczął utwór orkiestrowy
Krzesimira Dębskiego zaty
tułowany „Adam in the
Russian country,,, który miał
być
odzwierciedleniem
przeżyć obu panów w Mosk
wie na sesji nagraniowej.
A ponieważ w utworze po
brzmiewają raczej motywy
z
Dzikiego
Zachodu...
można się domyślić, że
wrażeń nie brakowało. Je
den
z dwu
ostatnich
utworów Berlina, jakie wy
konał gość, zatytułowano
„Always,, czyli „zawsze,,.
I znowu, jak zawsze, podzi
wialiśmy kunszt solowych
improwizacji lub tego co im
prowizacją się wydaje. Na
zakończenie odeszliśmy od
Berlina, słuchając przesław
nych „Zwiędłych liści,, Jose
pha Kosmy, kojarzących się
przede wszystkim z Ives
Montandem, a od tej pory
również z Adamem MAKO
WICZEM.
P r z e d s m a k i e m
następnych, może przyszło
rocznych koncertów, był
odegrany na bis utwór Cole
Portera. Ten bowiem kom
pozytor znalazł się jako
następny w kręgu zaintere
sowań MAKOWICZA. Po
tem nieodłączny drugi bis,
kompozycja własna artysty,
zwana przez niego krótko
„Numerem 20„.
Warto wyrazić podzięko
wanie organizatorom i spon
sorom koncertu, dzięki
którym mogło do niego
dojść, a więc TZR, firmie
RENAULT, Bytyjskim Li
niom Lotnicznym, które
MAKOWICZA przywożą i,
niestety, odwożą do USA,
a przede wszystkim agencji
„PARTUS,, z jej szefem i je
dnocześnie menadżerem ar
tysty Wiesławem DĄBRO
WSKIM.
Do zobaczenia i usłysze
nia za...?
W. RÓŻAŃSKA
Foto: M. Troszka

LISTY DO
REDAKCJI
Jubileusze to okazja do celeb
rowania hucznych uroczystości,
odświętnych strojów i wygłasza
nia ważkich mów, ale są one
również
przyczynkiem
do
sporządzania
bilansu
strat
i zysków, porażek i sukcesów.
Okrągłe jubileusze nastrajają
nas melancholijnie - bo cóż, wie
le już osiągnęliśmy, ale trzeba
również zastanowić się nad
przyszłością dziś, u progu 60lecia
istnienia
Państwowej
Szkoły Muzycznej I i II stopnia
w Rybniku, wobec pytania - co
dalej, które zadają wszyscy z tą
instytucją związani. Z „insty
tucją,, w najlepszym tego słowa
rozumieniu, bo szkoła ta, to nie
tylko jedna z wielu placówek
oświatowych w naszym regio
nie, ale dom, druga rodzina dla
nauczycieli i uczniów, przyjaciel
i partner we wspólnej przygo
dzie, jaką jest muzyka. Oprócz
„kuźni talentów,, jest i miejscem
wychowania młodzieży - wszak
„muzyka łagodzi obyczaje,,.
Oprócz tego, a może dzięki te
mu, dzięki pasji z jaką pracują
pedagodzy,
indywidualnemu
podejściu do każdego ucznia,
szkoła ma na swoim koncie tak
wiele sukcesów. Są to sukcesy
osiągane zarówno w konkur
sach i przesłuchaniach poje
dyńczych
instrumentalistów,
jak i zespołów chóru „Cante
mus„ oraz szkolnej orkiestry
smyczkowej.
Na przestrzeni 60 lat było ich
wiele. Dość powiedzieć, że wy
chowankami są pianiści: Lidia
GRYCHTOŁÓWNA,
Piotr
PALECZNY, Adam MAKO
WICZ, Benon HARDY, Janusz
SENT; skrzypkowie: Sybilla ZI
MOLĄG, Adam GÓRSKI;
trębacz Manfred NIEZGODA,
oraz jazzmeni: Jacek i Wojciech
NIEDZIELA, Wiesław PIEREGORÓLKA, a o wielu młod
szych z pewnością dopiero
usłyszymy.
Pytanie, które nurtuje wszyst
kich pracowników i miłośników
szkoły, brzmi: jak rysuje się jej
przyszłość? Nowa rzeczywistość

ekonomiczna, pogłębiający się
z roku na rok deficyt budżeto
wy, ustawiczne redukowanie
nakładów na oświatę nie maluje
przyszłości na różowo. Zako
chani w muzyce i tak pomogą
w kształceniu uczniów, ale naj
poważniejszym problemem jest
budynek. Stary, wprawdzie re
montowany lecz bez możliwości
rozbudowy, ogranicza, wręcz
hamuje dalszy rozwój szkoły /w
28 salach gra na instrumentach
313 uczniów/. Wielu utalento
wanych absolwentów naszej
i nowopowstałych szkół I stop
nia z przyległych miejscowości
nie znajduje możliwości dalsze
go kształcenia się w Rybniku ze
względu na ograniczenia lokalo
we szkoły. Wprawdzie istniały
plany i projekty budowy nowe
go obiektu, lecz ze względu na
reprywatyzację gruntów nie
mogą zostać zrealizowane. Dy
rekcja szkoły od wielu lat czyni
beskuteczne starania o pozys
kanie większego budynku. Dla
czego bezskutecznie?
Czyżby społeczeństwo Ryb
nika i jego przedstawiciele - ra
dni
nie
doceniali
kulturotwórczej roli szkoły?
Czyżby władze miasta były bez
silne w okazaniu pomocy? Dyre
kcja zwracała się o pomoc
również do władz wojewódzkich
- bez echa. Kto więc pomoże
szkole? Zwracam się do miesz
kańców Rybnika i okolic - nie
możemy pozwolić na to, aby
kwestia przyszłości naszych
dzieci była wiecznie zawieszona
w próżni! Myślę, że przy dobrej
woli i poparciu społeczeństwa
miasta i jego przedstawicieli
może ona znaleźć pożądane roz
wiązanie.
Musimy
uczynić
wszystko, aby dzieło braci Szaf
ranków było nie tylko chlubnie
kontynuowane, ale otrzymało
godziwe warunki do dalszego
rozwoju. Nowy - większy gmach
dla Szkoły Muzycznej w Ryb
niku na jubileusz 60-lecia - czy to
zbyt piękne by było prawdziwe?
P.S.
Wszelkie
uwagi,
propozycje, polemiki w tej
sprawie prosimy nadsyłać na
adres szkoły: Państwowa Szkoła
Muzyczna I i II stopnia, 44-200
Rybnik, ul.Piłsudskiego 33, tel.
22-775

/S .I ./

Francuzi w Rybniku

r
o
n
W kalendarzu imprez or
ganizowanych przez SP nr
1 trwałe miejsce zajmuje uro
czystość, poświęcona patro
nowi szkoły - Januszowi Ko
rczakowi. Co roku na
początku czerwca zaprosze
ni goście, grono pedagogicz
ne oraz uczniowie spotykają
się, aby uczcić pamięć tego
wielkiego
człowieka.
Gośćmi tegorocznej uroczy
stości, która odbyła się 5 cze
rwca, był wiceprezydent Ry
bnika Jerzy KOGUT oraz
dyrektor Szkoły Życia - Lu
cyna IBROM.
Na
wstępie
najlepsi
uczniowie z poszczególnych
klas złożyli kwiaty w „kąciku
korczakowskim,,.
Później
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rozpoczęło się przedstawie
nie, w którym dzieci pod
opieką
Ireny
MOSZCZYŃSKIEJ
/dobór wierszy/ i Bożeny
HONYSZ /opraw a muzycz
n a / ukazały pełne poświęceń
życie Janusza Korczaka.
W trakcie akademii olimpij
czycy oraz laureaci ogłoszo
nego przez szkołę konkursu
wiedzy o Rybniku otrzymali
nagrody książkowe. Uro
czystościom towarzyszyły
inne imprezy:
wystawa
osiągnięć szkoły w bieżącym
roku szkolnym, kiermasz
książek i podręczników, lo
teria fantowa, a także pokaz
i giełda prac uczniowskich.
Tekst i foto:
JACEK RECLIK

Na początku tygodnia do
naszego miasta przybyła
grupa Francuzów z zaprzy
jaźnionego z naszym mias
tem Mazamet. Ich wizyta
związana jest z obchodzo
nym w Rybniku II Tygod
niem Kultury Francuskiej.
Pierwsze spotkanie gości
z rybniczanami odbyło się
w siedzibie Alliance Francai
se. Goście z Francji opowia
dali o swoim mieście, jego
życiu kulturalnym i gospo
darczym, a także o swoich
zainteresowaniach.
W grupie tej tylko jedna

W czwartek, 13 maja, gru
pa parafian z Ligockiej
Kuźni wybrała się do sank
tuarium maryjnego Maria
zell, które znajduje się w Al
pach, na terenie Austrii. Kie
rownikiem pielgrzymki był
ks. Bronisław MATYSEK
z parafii św. Wawrzyńca
w Ligockiej Kuźni. Pojechali
głównie młodzi parafianie,
m.in. ministranci, a także ich
rodzice. Do Austrii wybrało
się w sumie ok. 50 osób.
Wyruszono po mszy, podróż
trwała przez całą noc.
W Mariazell pielgrzymi
wzięli udział w mszy, a po-

osoba przyjechała w innym,
niż pozostali, celu. Marie
G UIRAUD wraz z mężem
zamierza sfinalizować ad
opcję 8-miesięcznej Krysty
ny, która w tej chwili przeby
wa w Domu Małego Dziec
ka w Rybniku. Adopcja
dziecka, jak twierdzi M. Gu
iraud, jest wspaniałą przy
godą, szkoda tylko, że
związaną z tyloma proble
mami. Już w sierpniu mała
Krystyna wyjedzie z przy
branymi rodzicami do Fran
cji.
/M .T ./

Francuscy goście, w środku pani Marie Guiraud

Z pielgrzymką w Alpy

otpem podziwiali górskie wido
ki i jedli pizzę. Nie obyło się
bez przygody - jeden z uczes
tników wyprawy zgubił pa
szport i pieniądze, ale zgubę
- z pomocą miejscowej żan
darmerii - udało się odzys
kać. W drodze powrotnej
wycieczka zahaczyła jeszcze
o Wiedeń, z braku czasu
zwiedzając tylko słynne we
sołe miasteczko. Niektórzy
z uczestników wyprawy od
wiedzili już Austrię w grud
niu ubiegłego roku, biorąc
udział w Europejskim Spot
kaniu Młodych - zlocie
młodzieży chrześcijańskiej.
/k /
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otdychczasowe osiągnięcia ar
tystyczne srebrną odznakę
SZTUKA*TWÓRCY*W
YSTA
Y
W
„ZASŁUŻONY DLA RY
BNIKA,, oraz DYPLOM
pod redakcją MARIANA RAKA
HONOROWY.
5
Twórczość
Eugeniusza
KRETKA cechuje wnikliwa
obserwacja natury oraz prze
można potrzeba odnotowy
wania wrażeń barwnych, do
cierających do nas bezustan
nie z otoczenia. Każde
położenie farby poprzedzone
jest sprawdzeniem, jaki ton
i kolor powinno dane miejsce
Od 7 do 30 czerwca 1993 malować. W roku 1985 zo
na
obrazie
zyskiwać
roku czynna jest w Teatrze stał członkiem zespołu plas
w związku z ogólną grą świa
Ziemi Rybnickiej wystawa tycznego dla twórców nie
teł i refleksów barwnych.
malarstwa EUGENIUSZA profesjonalnych p.n. „OB
KRETKA - członka zespołu LICZA,,. Biorąc czynny Rozbicie powierzchni form
udział w zajęciach zespołu, przez plamy różnokoloro
„Oblicza,,,
działającego
wych świateł i cieni wnosi
w Rybnickim Ośrodku Kul uczestniczył w wielu wo
malowniczą swobodę w ma
jewódzkich i krajowych wy
tury.
larską improwizację.
Eugeniusz Kretek urodził stawach twórczości amator
Kolor podlega deformacji,
się w 1938 roku w Pszowie skiej, m.in.:
k/ Rybnika. Po ukończeniu
* w Pokonkursowej Wystaw
ie gdyż barwa określa jakości
nie
zaś
szkoły
podstawowej
stawie Plastyki Nieprofesjo emocjonalne,
nalnej
„Rudzka
uczęszczał na zajęcia plasty
czne, początkowo do Domu Jesień"/ 1 988/
Kultury Rybnickiej Fabryki
* w IX Przeglądzie Ama
Maszyn, a następnie do torskiej Twórczości Artysty
cznej
Regionu
ŚląskoPaństwowego Ogniska Plas
tycznego w Rydułtowach, Dąbrowskiego, zorganizo
prowadzonego podówczas wanym przez Wojewódzki
Ośrodek Kultury w Katowi
przez artystę malarza Lud
wika Konarzewskiego. Stu
cach /1990/ - I nagroda
* w wystawie pod nazwą
diował również teologię,
której jednak ze względów „Sztuka Sakralna,, /1990/
* w X Przeglądzie Amato
losowych nie ukończył. Od
1957 roku pracował jako ele
rskiej Twórczości Plastycz
ktromechanik
kolejno nej pod nazwą „Od gminy
w Miejskim Przedsiębio
do województwa,, /1991/ rstwie Komunikacji Samo
wyróżnienie.
chodowej
w
Rybniku,
Bierze również udział we
w
Wojewódzkim wszystkich wystawach zbio
rowych zespołu „Oblicza,,, wyglądowe. Żywość materii
Przedsiębiorstwie Komuni
zarówno w kraju jak i za malarskiej oraz kolorystycz
kacji Samochodowej w Gli
granicą.
wicach, a następnie w ryb
na ekscytacja wizji osiągają
nickim „Transrowie,,. Za
W 1986 roku Eugeniusz w tym momencie szczyt swe
wzorową pracę otrzymał Kretek prezentuje po raz go nasilenia.
szereg
wyróżnień
oraz pierwszy swoje prace na wy
Pilne
uczestnictwo
stawie indywidualnej w ryb
brązowy Krzyż Zasługi. Jed
w zajęciach zespołu „Obli
nickim KMPiK. Następne cza,, pozwala na nadzwyczaj
nakże warunki, w jakich wy
indywidualne ekspozycje je
konywał swoje czynności za
szybki rozwój jego osobo
go prac odbywają się w Klu
wodowe nie sprzyjały zdro
wości twórczej jako kolorys
wiu. Opary kwasów i innych bach Międzynarodowej Pra
sy i Książki w Wodzisławiu, ty. Podczas obserwacji pra
chemikaliów zatruwały sto
cującego twórcy nieodparcie
Jastrzębiu i w Raciborzu.
pniowo jego organizm.
W 1990 r. Prezydium nasuwa się refleksja, iż
Przeszedłszy na rentę in
walidzką, znalazł wreszcie Miejskiej Rady Narodowej właśnie teraz spełnia się
ukryte dotąd marzenie jego
czas na realizację swoich w Rybniku przyznało Euge
długoletnich marzeń - mógł niuszowi Kretkowi za dotychzasow
e życia.

budowy. Za krzyżem szły
dzieci,
Polski
Związek
Mężów, niemieccy czeladni
cy, orkiestra, cechy miejskie,
związki kościelne, ubrane na
biało dziewczyny niosące
KAMIEŃ
WĘGIELNY,
duchowieństwo,
władze
miasta,
przedstawiciele
rządu niemieckiego /Śląsk
był wtedy jeszcze częścią
N iem iec/ oraz tysiące miesz
kańców Rybnika i okolicz
nych
miejscowości.
Po
dojściu na plac budowy kazanie

Malarstwo
Eugeniusza KRETKA

w Teatrze Ziemi Rybnickiej

Ta ziemia
wydała takiego chłopca...
W piątek 28 maja 1993
roku w kościele w Stanowi
cach odbyła się uroczystość
mszy konsekracyjnej księdza
Arkadiusza NOWAKA - o.
kamiliana, który od kilku lat
zajmuje się chorymi na
AIDS
i narkomanami.
W rodzinnej parafii Arka ks.
biskup G . Pernacki dokonał
jego wyświęcenia. Na swym
prymicyjnym obrazku, roz
dawanym podczas udziela
nia
wiernym
błogosławieństwa, umieścił
następujące
posłanie:
„Bogu-serce,
ludziomradość, sobie-krzyż,,. Nie
wielki kościół nie był w sta
nie pomieścić wszystkich
uczestników mszy. Przybyli
licznie nie tylko parafianie
i rodzina, obecni byli ojco
wie kamilianie z wielu stron
Polski, goście z Warszawy prof. Ewa Łętowska i Krys
tyna Sienkiewicz, Marek
Sierocki,
przedstawiciele
Ministerstwa Zdrowia, pra
cownicy i pacjenci Domu
w Piastowie. Ojcowie kami
lianie pełnią swą misję służąc
chorym i opuszczonym
w szpitalach, przytułkach,
domach opieki społecznej
i wreszcie, tak jak ks. Arek odrzuconym przez społe
czeństwo chorym na AIDS.
We wzruszającej homilii
skierowanej do prymicjanta
Arkadiusza podkreślono, że

Nieznany projekt
Kiedy w 1900 roku
ks.Franciszek BRUDNIOK
obejmował swe proboszczo
wskie rządy w rybnickiej pa
rafii, liczyła ona 25 tysięcy
wiernych. Dla nich wszyst
kich musiał wystarczyć jedy
ny wtedy parafialny kościół
pod wezwaniem Matki Bos
kiej Bolesnej. Była to zatem
chyba największa, jeśli cho
dzi o ilość „dusz" , parafia
w Europie. Nic więc dziw
nego, że przed nowym pro
boszczem stało zadanie wy
budowania
nowego
kościoła.
Po pokonaniu licznych
kłopotów i utrudnień ze
strony rządu niemieckiego
i kurii arcybiskupiej we
Wrocławiu, na początku
1903 roku abp Jerzy Kopp
wydał stosowne zezwolenie
na budowę kościoła pod we
zwaniem św.Antoniego Pa
dewskiego
w Rybniku.
Można więc było zaczynać.
Projekt wykonał urzędowy
architekt rejencji opolskiej
Ludwik Schneider, zaś prace
ruszyły już 14 września 1903
roku. Prace prowadzono
w ekspresowym tempie, bo
już po czterech dniach, tj. 18
września gotowe były półto
rametrowe fundamenty pod
wieże. Jednak tak naprawdę
robota ruszyła dopiero na
wiosnę 1904 roku i do maja
mury kościelne sięgnęły
krawędzi okien, zaś filary
doszły do wysokości czte
rech metrów. W ponie
działek 1 czerwca 1904 roku,
we wspomnienie św. Anto
niego, stu robotników prze
rwało pracę. Tego dnia cały
Rybnik obchodził wielką
uroczystość
wmurowania
kamienia węgielnego „no
wego kościoła,,. Po mszy
w „starym kościele,, proce
sja ruszyła w kierunku placu

patach ich mieszkańcy zo
stali częściowo zaakcepto
wani przez miejscową lud
ność.
Jako kapłan w zakonie o.
kamilianów,
Arkadiusz
będzie mógł w pełni realizo
wać swoje posłanie. On za
początkował nowy kierunek
pracy kamiliańskiej. Krysty
na Sienkiewicz nie kryła łez.
Mimo iż, jak powiedziała,
nie posiada daru płaczu, dziś
Ks. Arkadiusz Nowak w otoczeniu rybnickich przyjaciół
wzruszenie wycisnęło ich
sporo. „Jest to zrządzenie
jego powołanie zakonne wy
ludzkie serce, łamać lody ludz
losu, że zetknęliśmy się
rosło z buntu przeciw nieto
kiej nietolerancji i egoizmu. z Arkiem w tamtym trudnym
lerancji i znieczulicy wobec O. Andrzej Lang z Zabrza okresie, okresie próby. Czas
ludzkiego nieszczęścia
podkreślił, że prymicjant, od zweryfikował
tę
próbę.
„...wybrałeś
drogę wczesnych lat klerykalnych Można ją dziś ocenić.
Chrystusa, którego jedyną interesował się ludźmi uza
Zatrudniliśmy księży, aby
prawdą jest miłość,,. Ks. Ar
leżnionymi - narkomanami, uspokoić ludzi w Piastowie.
kadiusz niejednokrotnie do
a później przy pomocy Arek
wywiązywał
się
znał przykrego doświadcze
ówczesnej
wiceminister najlepiej z tej roli, a po paru
nia w młodości, widział, jak zdrowia Krystyny Sienkie
tygodniach okazało się, że
społeczeństwo nieczułe jest wicz, zorganizował domy zostaje tam na zawsze. Dziś
na ludzkie cierpienie. I dlate
w Konstancinie i Piastowie ks.
Arek
rozpoczyna
go postanowił budzić ludzkie k / Warszawy. Po wielu tarapatch samodzielną
i
bardzo
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podpisana po niemiecku:
„Katcholische Kirche fuer
Rybnik. Grundstein-Legung
am 13. Juni 1904,,. /Kościół
katolicki
dla
Rybnika.
Położenie
kamienia
węgielnego
13
czerwca
1904/.
Ilustracja, którą prezentu
jemy, nie była jeszcze dotąd
nigdzie publikowana - całe
lata przeleżała na probostwie
parafii św.Antoniego w Ryb
niku. Warto się jej przyjrzeć
by zauważyć, z jaką pieczołw
itoścą

azkanie po niemiecku
wygłosił ks. Antoni
Bergel, zaś po polsku
ks. Bernhard Rzechu
lka.
Następnie
przemówił ks. Brud
niok i przy wtórze
pieśni wmurował ka
mień węgielny w miej
sce, gdzie dzisiaj stoi
główny ołtarz. Po
odśpiewaniu „Ciebie
Boże wielbimy,, uro
czystość zakończyła
się i znakomitych
gości
ugoszczono

w hotelu „Hirschfelder,,
/dzisiaj Świerklaniec/ zaś
robotników w hotelu „Fran
ke„.
Na uroczystość wmuro
wania kamienia węgielnego
pod budujący się kościół
św.Antoniego został przygo
towany okolicznościowy ry
sunek tej przyszłej wspa
niałej budowli. Wykonał go
architekt Foehre, który
w imieniu głównego archite
kta Schneidera kierował
pracami
budowlanymi
w Rybniku. Ta wykonana
w linorycie ilustracja ma wy
miary 25 cm x40 cm i jest

iecpzołowitością i dbałością
o szczegóły dokończono tej
budowy pod koniec 1906 ro
ku, by ją wreszcie poświęcić
w styczniu roku następnego.
Wnikliwi
obserwatorzy
mogą też zauważyć pewne
drobne różnice między pro
jektem, a jego realizacją.
Zainteresowanych infor
mujemy, że z okazji odpustu,
który przypada na niedzielą
13 czerwca, parafia św.An
toniego wydała swe czaso
pismo „Głos św.Antonie
go,,, gdzie wspomianą ilust
rację również wydrukowa
no.
MAREK SZOŁTYSEK

odpowiedzialną misję walki
ze smokiem nietolerancji,,.
Obecnie była minister zdro
wia pracuje w Poradni dla
Ludzi Uzależnionych w To
runiu. Dba o to, aby
w łańcuchu leczenia i pomo
cy nie zabrakło ważnego og
niwa, aby ludzie nie zmierza
li donikąd. Dlatego załatwia
im sprawy socjalne - miesz
kania i pracę. Jest przekona
na o słuszności programu ks.
Arka. Zapytana o to, jak
odbiera śląską ziemię, bez
namysłu odpowiedziała:„Ta
ziemia mogła wydać takiego
chłopca.
Poznaję
Śląsk
poprzez zapach. Wcale nie
zmyliła mnie zieleń i zapach
ośrodka w Kamieniu, gdzie
nocuję. Widzę inny kolor
skóry dzieci - to piętno
śląskiego powietrza,,.
- Jak postrzegany jest
Śląsk w Warszawie?
„Kiedy posłowie ze
Śląska mówili o problemach

tej ziemi, nie wszyscy
wierzyli. Widzieli tylko Śląsk
Gierka - bogaty, poprzez
pryzmat górnictwa. Wszyscy
się zżymali - o co chodzi?
Przecież tam są wyższe płace.
To tak, że jak są pieniądze, to
stać też na leczenie,,.
Ks. Arkadiusz Nowak był
pierwszym laureatem nagro
dy „Tygodnika Powszechne
go,, - Medalu św.Jerzego,
którą odebrał w połowie ma
ja. Podkreśla zawsze, że wie
lka i niewykorzystana jest
siła lokalnej prasy, która
może spełniać ważną rolę
w naświetlaniu problemów
AIDS i narkomanii. On sam
wiele czasu poświęca eduka
cji młodzieży, spotykając się
z nią w całej Polsce. Poza
swą ciężką pracą w ośrod
kach readaptacyjnych orga
nizuje mnóstwo spotkań,
hospicjów, koncertów pod
kreślając zawsze, że „nie ma
kary Bożej, ale jest Boża
sprawiedliwość,,.
ZOFIA GOLIŃSKA
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ZARZĄD MIASTA INFO RMUJE
Zarząd Miasta Rybnika
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na miejsce pod pawilony
handlowe usytuowane na targowisku miejskim przy ul. Hallera.
1. Nabywca miejsca nabywa prawo do dzierżawy gruntu oraz
zobowiązany jest zakupić pawilon wartości ok. 130 mln złotych.
2. Cena wywoławcza 1 m2 miejsca pod pawilony wynosi 100.000.złotych /dotyczy jednorazowej opłaty za wylicytowane miejsce/.
3. Opłatę dzierżawną ustala się w wysokości opłaty targowej,
obowiązującej zgodnie z każdorazową Uchwałą Rady Miasta.
Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Geodezji i Gos
podarki Gruntami Urzędu Miasta Rybnika - tel. 22364.
Przetarg odbędzie się w dniu 15.06.1993 r. o godz. 10.00 w sali nr 37,
I piętro budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. B. Chrobrego 2.
Wadium wynosi 30 mln /dla wygrywającego przetarg zostaje
zaliczone na poczet ceny pawilonu/.
Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu przetargu do godz. 9.30
w kasie Urzędu Miasta Rybnika.
Dodatkowo należy wpłacić koszt organizacyjny przetargu w wy
sokości 50.000.-zł
Zarząd Miasta Rybnika zastrzega sobie prawo odstąpienia
w każdej chwili od przetargu bez podania przyczyn.

Niedawno Rybnik miał bez
pośrednie połączenie kolejowe
z Warszawą /pociąg „Skar
bek,/. W zamian PKP od 23
maja br. zaproponowało nam
połączenia z atrakcyjnymi mias
tami w ramach pociągu Intercity
/IC / Eurocity. Wszystkie mają
jednak swoje stacje początkowe
w Katowicach, skrzętnie omi
jając Rybnik.
IC Praha : Warszawa/Kato
wice - Praha - Katowice/War
szawa
IC Górnik: Warszawa - Kato
wice/Gliwice - Warszawa
IC Ondraszek: Warszawa Katowice/Bielsko-Biala - War
szawa
Eurocity Sobieski: Wiedeń Katowice/Warszawa - Wiedeń
W każdym takim pociągu
znajduje się wagon restauracyj
ny, sześcioosobowe przedziały,
istnieje
także
możliwość
zamówienia
dodatkowych
usług.
Na uwagę zasługuje urucho
mienie połączenia dla pielg
rzymów - pociąg "Kordecki" re
lacji Wodzisław- Rybnik- Katowi
ce- Częstochowa kursuje w sobo
ty, niedziele i święta /23.05.31.10. i od 2.04.1994 r ./ / R /

Zarząd Miasta Rybnika
ogłasza przetarg nieograniczony na stawkę miesięczną czynszu
za 1 m2 pow. użytkowej na działalność handlowo-gospodarczą:
Adres lokalu

pow.m2
lokalu

106,4
ul.Kościuszki 59
50,0
ul.Zebrzydowicka 2
111,0
ul.Sobieskiego 14
ul.Wodzisławska 4
82,0
/oficyna/
19,01
ul. Kościuszki 17
ul.Raciborska 20
113,0
/I piętro o f /
110,0
/parter of./
ul.Kotucza 29
14,0
/g araż/
ul.Zebrzydowicka 31 a 16,2

stawka
wyjściowa
za 1 m2
3.06. 9.00-11.00 80
8.06. 9.00-11.00 35
7.06.9.00-11.00 80

wizja, godz.

4.06. 9.00-11.00 20
3.06. 9.00-11.00 86
4.06. 9.00-11.00 15
4.06. 9.00-1 UK) 10
7.06. 9.00-11.00 12
8.06. 9.00-11.00 12

Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Lokalowego
Urzędu Miasta Rybnika tel. 24-168. Przetarg odbędzie się 14 czerwca
1993 roku o godz.10.00 w sali nr 37 na I piętrze budynku Urzędu
Miasta Rybnika, ul.Chrobrego 2. Wadium wynosi 5 mln zł za 1 lokal,
które należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta najpóźniej w dniu
przetargu do godz. 9.30. Dodatkowo wpłacić należy koszt or
ganizacyjny przetargu w wysokości 50 tys.zł za jeden lokal. Za
strzegamy sobie prawo nie skorzystania z ofert bez podania
przyczyny.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Rybniku - Kamieniu
z a p r a s z a

na dni KUCHNI FRANCUSKIEJ,
które odbędą się w dniach:
9.06. o godz. 20.00
10.06. o godz. 15.00
11.06. o godz. 18.00
Kucharze z Francji przedstawią typowe dania
kuchni francuskiej. Każde danie składać się będzie
z przystawki, dania podstawowego, deseru.
Zaproszenia rozprowadza restauracja OLIMPIA.
Ilość ograniczona.
Zapraszamy!

OGŁOSZENIA DROBNE
Odstąpię działkę nr 40
Ogród „PLON,,, Rybnik, ul.
Powstańców - Tomczyk

K ronika p o licy jn a
Potrącenie dziecka
1 czerwca o godz. 12.30 na
ulicy
Wołodyjowskiego
doszło do potrącenia 13-let
niego chłopca przez prze
jeżdżający motocykl. Dziec
ko przebywa w szpitalu.
Niemiłe przyjęcie
Przebywający z wizytą
w Polsce obywatel Czech nie
spotkał się z nadmiarem
gościnności w Rybniku.
1 czerwca włamano się do
jego samochodu opel kadet,
zaparkowanego na ulicy
Chrobrego. Złodziej otwo
rzył auto przy pomocy dopa
sowanych kluczy i skradł
torbę turystyczną, kurtkę
skórzaną i aparat fotografi
czny „Canon,,. Poszkodo
wany ocenił straty na 15.000
koron, czyli ok. 8 mln zł.
Pijany nożownik
1 czerwca o godz. 21.00 na
przystanku PKM przy ulicy
3 Maja jeden ze stojących
tam mężczyzn bez wyraźne
go powodu ugodził nożem
innego, powodując ranę
kłutą w okolicy brzucha. Po
szkodowany, po opatrzeniu
w szpitalu, został zwolniony
do domu na własną prośbę.
Sprawca został zatrzymany
przez policję. Był pod

REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI w Rybniku
przy ul.Górnośląskiej 19
ogłasza przetarg nieograniczony
na wywóz osadu z poletek na Oczyszczalni
w Żorach i Rybniku.
W ofercie przetargowej należy przedłożyć:
1. kalkulację wywozu 1 m3 osadu na odległość ok. 60 mb
2. możliwości przerobowe w m3 na dobę
3. ogólną charakterystykę przedsiębiorstwa
4. referencje inwestorów z ostatnich 2 lat pracy.
Przetarg odbędzie się 29 czerwca,
o godz. 10.00 w świetlicy przedsiębiorstwa.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie
kaucji w wysokości 10.000.000,-zł na dzień przed
ogłoszonym przetargiem w kasie tut. przedsiębiorstwa.

r

EKSPRES
Rybnik,
Reja 2
Wywoływanie negatywów, również typu POCKET
i wykonywanie odbitek w czterech formatach
na dwóch rodzajach papieru.
Terminy od 1 do 24 godzin. Ceny konkurencyjne.
"Dziś fotografujesz - dziś masz zdjęcia"

PORADY PRAWNIKA - w środy
Dyżury prawnika,
udzielającego bezpłatnie porad prawnych
w środy, w godz. od 15.00 do 17.00
w siedzibie naszej redakcji, tel. 288-25.

GAZETA
RYBNICKA
o
o

ra z ie

TEL. 392-134,
TEL/FAX 20-278
Oś. Południe 37,
44-253 BOGUSZOWICE
Czynne od 9.00 do 17.00

prowadzi sprzedaż ratalną
bez poręczycieli i bez pierwszej wpłaty
K O M PU TER Ó W OPTIM US
SPRZĘTU RTV, SAT, AGD
ELEK TR O N IC ZN Y C H
IN STR U M EN TÓ W M UZY CZN Y CH
ROW ERÓW I KOSIAREK DO TRAW Y

o

Osoby dokonujące do 3 lipca zakupów w n a
szym sklepie na sumę powyżej 2 mln zł wezmą
udział w losowaniu PRA LK I A U TO M A TY
CZNEJ „CANDY,, prod. włoskiej wartości 10
mln zł.
Nagrodę można oglądać w sklepie firmy
U LEX w Boguszowicach.

p otrzeby

POG. RATUNKOWE - nr tel. 999, 23-666
POLICJA - nr tel. 997, 21-091
STRAŻ MIEJSKA - nr tel. 27-254 w godz. 6.00 do 22.00
STRAŻ POŻARNA - nr tel. 998, 28-867
POG. GAZOWE: 55-37-91, 55-37-56, 55-3828, 55-3887
POG. ENERGETYCZNE: 210-71
POG. WOD.-KAN.: 236-81, 261-92, 266-47
POG. CIEPŁOWNICZE: 249-56, 246-45
INFORMACJA: PKS-22-242, PKP-23-009, WPK-21-820
POSTÓJ TAXI: 236-60, 286-60
NOCNY DYŻUR APTEK: 11-17 czerwca, apteka św.An
toniego, Rybnik, ul.Raciborska 4

wpływem alkoholu, a na do
datek poszukiwano go lis
tem gończym.
Daleko nie ujechał
W nocy z 1 na 3 czerwca
nieznany sprawca włamał się
do garażu przy ulicy Mglis
tej, skąd wyprowdził sa
mochód fiat 126p. Nie
zdołał jednak nim odjechać auto
zablokowało
się
między murkiem przejścia
a garażem. Skradł więc znaj
dujące się w środku akceso
ria samochodowe i kasety
magnetofonowe o wartości
500 tys.zł.
Złodziej - turysta
Przy ulicy Hotelowej
w Kamieniu nieznany spra
wca włamał się do altanki.
Po przecięciu kraty zabez
pieczającej okno skradł
sprzęt turystyczny wartości
3 mln zł.

Uderzeniowa kradzież
2 czerwca z hotelu „Ryfa
my,, przy ulicy Chrobrego
skradziono 2 młoty udarowe
i 4 wiertarki wartości 25 mln
zł.
Ladą w motorower
3 czerwca na skrzyżowaniu
aniu ulic Grunwaldzkiej i Za
skrzyżow
wiszy Czarnego samochód
łada
nie
udzielił
pierwszeństwa
przejazdu
motorowerzyście,
powodując wypadek drogo
wy. 16-letni kierowca m oto
roweru doznał złamania
podudzia i został przewie
ziony do szpitala.
Szczęście w nieszczęściu
3 czerwca na skrzyżowa
niu ulic Kotucza i św. Józefa
pod nadjeżdżającą skodę
wtargnął 8-letni chłopiec.
Na szczęście dziecko nie od
niosło żadnych obrażeń.
/ja k /

Modlitwa w górach
KLUB INTELIGENCJI
KATOLICKIEJ w Rybniku
zaprasza 27 czerwca na do
roczną pielgrzymkę - wy
cieczkę na Stecówkę.
Wyjazd pociągiem do
Wisły nastąpi o godz. 7.57
/należy wykupić bilet wycie
czkowy ze zniżką 50 pro
cent/
Z Wisły na Kubalonkę
przewidziany jest przejazd
autobusem PKS, a następnie
1-godzinny
spacer
na
Stecówkę, bardzo łatwym

czerwonym
szlakiem.
O godz. 12.00, w drewnianym
kościółku p.w. Matki Bożej
Fatimskiej odbędzie się msza
święta. Później, do wyboru,
przerwa na posiłek, lub spa
cer.
O godz. 13.40 nieszpory,
po nich zejście do Wisły Cza
rne, i przejazd autobusem do
centrum Wisły. Powrót po
ciągiem do Rybnika o godz.
16.50. Przyjazd zaplanowano
na godz. 18.40.
Wszystkich chętnych za
praszamy.

MINI GIEŁDA
C en y z b ieżącego tygod n ia
M IĘ S O

o

6

W

schab

woł. ex.

szynka wp. got.

Powstańców 16

54

62

101

PIOTROWSKI

53,8

61,6

101,1

HERMES

55

60

102

OW OCE

jabłka

pomarańcze

banany

Powstańców 24

8-15

15

20

Sobieskiego 23

16

15

20

św. Jana 13

16

15-16

18-20

SPO ŻYW C ZE

masło

cukier

jajko

HURTOWNIK

7,6

9

1,4

HERMES

8,5

10

1,5

9

10

1,6

dolar

marka

korona czeska

Delikatesy, ul. Miejska

W ALUTY
Powstańców 8

16800/16900 10300/10400

570/590

HERMES

16800/16880 10330/10400

580/595

Delikatesy, ul. Miejska 16750/16900 10340/10390

585/595

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5
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P sie
p ię k n o ś c i
w a k c ji

rozdzielili między sobą tro
fea. Ulubieńcem publicz
ności został owczarek nie
miecki Don z Rogowej
/właściciel Leon SZYRA/,
a nagrodą była olbrzymich
rozmiarów kość. W ocenie
Tereny MOSiR w Kamie
sędziów
najpiękniejszym
niu były w niedzielę 6 czerw
ca miejscem rywalizacji psem wystawy został poso
o najwyższe psie laury dla kowiec bawarski Cyrus
przeszło 600 czworonogów, z Wielkiego Działu /należący
reprezentujących około 100 do Cezarego WOCHA/,
który uhonorowany został
ras. Impreza odbyła się w ra
mach II Klubowej Wystawy Pucharem Prezydenta Mias
Posokowców oraz VIII Rybnickiej ta Rybnika, wręczonym

Cezary WOCH
ze swoim
czworonożnym
podopiecznym,
posokowcem
bawarskim
Cyrusem
z Wielkiego
Działu,
i z Pucharem
Prezydenta
Miasta Rybnika
dla
najpiękniejszego
psa wystawy.
yb
Rickiej Wystawy Psów Raso
n
wych. Od wczesnych godzin
rannych można było podzi
wiać psie piękności, zgrupo
wane w poszczególnych rin
gach. Werdyktami i ocenami
sędziów bardziej zdawali się
przejmować właściciele, niż
ich czworonożni podopiecz
ni. Niejako zwieńczeniem
imprezy był finał, przygoto
wany przez organizatorów
w amfiteatrze. Tutaj wręczo
no puchary rybnickiego od
działu Związku Kynologicz
nego w Polsce dla najlep
szych
psów
w poszczególnych grupach.
A potem już to, na co licznie
zebrana widownia czekała
najbardziej - wybór ulu
bieńca publiczności oraz
wybór najpiękniejszego psa
wystawy. Faworytów od
początku było dwóch i oni

przez wiceprezydenta Mi
chała Śmigielskiego.
Na marginesie nasuwają
się dwie uwagi: wydaje się, że
poprzedni /październiko
wy/ termin wystawy był od
powiedniejszy, gdyż teraz
bardzo wysoka temperatura
mocno dawała się wszystkim
we znaki. Druga uwaga skie
rowana jest do policji i służb
porządkowych - spisaliście
się na piątkę z plusem, wi
dać, że zostały wyciągnięte
odpowiednie
wnioski
z bałaganu, który panował
w ubiegłym roku /kilkukilo
metrowe korki/. Obecnie sa
mochody zostały sprawnie
porozdzielane po sąsiednich
parkingach, tak, że bez
przeszkód można było doje
chać pod sam teren wysta
wy.
Tekst i foto:
JACEK RECLIK

Wszyscy pamiętamy, w jaki
sposób jeszcze parę lat temu
funkcjonowała u nas giełda sa
mochodowa. Zapchany do gra
nic możliwości plac targowy,
korki na ulicach, brak miejsc do
parkowania. Pamiętamy też, ile
oporów towarzyszyło usytuo
waniu giełdy na obrzeżach mias
ta, za kąpieliskiem „Ruda,,.
Przez pewien czas funkcjono
wały nawet dwie giełdy samo
chodowe. Ostatnie lata udowo
dniły jednak, że ówczesna decy
zja o przenosinach była słuszna.
Na terenie obiektów trenin
gowych KS „ROW,, panuje at
mosfera pikniku. Z dala od wiel
komiejskiego zgiełku, blisko la
su, można tu spokojnie po
oglądać /a może i kupić?/ wy
stawione na sprzedaż samocho
dy i zaopatrzyć się w niezbędne
do nich akcesoria. Na sprag
nionych i głodnych czekają licz
ne stoiska z kiełbasą z rożna,
lodami, napojami, czynny jest
bar. Nikt tu nikogo nie popędza,
nie trzeba się przepychać. Wszy
stko to sprawia, że giełdę od
wiedzają nie tylko mężczyźni,
ale i całe rodziny, traktując ją
jako miejsce przedpołudniowe
go spaceru. Dodatkową at
rakcją są mecze piłkarskie, które
o godzinie 10.30 rozgrywają ju
niorzy w ramach Śląskiej Ligi
Juniorów.
Od
niedawna
zarządzanie giełdą przejęła sek
cja piłki nożnej KS „ROW,, Ry
bnik na czele z kierownikiem
Januszem
ŚPIEWOKIEM,
który dba zarazem o sprawne
funkcjonowanie giełdy.

podreperować budżet piłkarzy,
gdyż określoną część dochodów
z giełdy, klub KS „ROW,,
przekazuje na działalność naszej
sekcji. Juniorzy w dalszym ciągu
zachowują szanse na awans do
klasy
międzyregionalnej.
Dlatego nie ukrywam, że
chciałbym aby
ludzie po
zwiedzeniu giełdy zostali jeszcze
trochę i podopingowali piłkarzy.
Tym młodym chłopcom takie
wsparcie ze strony kibiców na
pewno się przyda.,,- tyle J. Śpie

„Decyzja

ta

pozwoli

SPORT

SPORT

TUR YSTYK A

„Cudze chwalicie - swego nie znacie"

TUR YSTYK A

drzewo to namacalny dowód
mądrości dawnych miesz
kańców Śląska. Pozwalali
im trwać, a gdy je sadzili,
dawali przykład altruistycz
nego myślenia o swoich po
tomkach, bo to dopiero oni
mieli
się
cieszyć
ich
kształtem, zielenią, wonią
i cieniem. Tych drzew jest
jeszcze sporo w naszych
stronach. W przeddzień wa
kacji chciałbym namówić
wszystkich czytelników do
wycieczek, choćby rowero
wych, szlakiem „zielonych
skarbów,, górnośląskiej ziem
i

ybn ika stanowi zieloną ścianę
R
dla Górnego Śląska. W roku
ubiegłym niestety spłonęło
9060 hektarów lasu w okoli
cach Kuźni Raciborskiej.
W środku ciągle jeszcze wiel
kiego kompleksu leśnego
znajduje się zespół pocyster
ski w Rudach. Sto hektarów
parku z urozmaiconymi ga
tunkowo, bardzo starymi
drzewami! Park posiada
ogromne walory naukowe
i turystyczne, m.in. bardzo
ciekawy, posiadający bez
cenną wartość historyczną
system wodny. Zespół ten

ustępuje w naszym wo
jewództwie jedynie parkowi
w Pszczynie.
Od dwóch lat - ze względu
na wartość parku w Rudach
- opiekuje się nim Wydział
Ekologii
Urzędu
Wojewódzkiego w Katowi
cach. To tutaj narodziła się
idea utworzenia na tym tere
nie RUDZKIEGO PARKU
K R A JO B R A Z O W E G O .
Byłby to obszar szczególnie
chroniony, o ograniczonej
emisji przemysłowej i nasta
wieniu na rolnictwo ekologi
czne.
Rozciągałby się on od za
chodnich rubieży Rybnika
/obejmując
R udy/
po
Kuźnię Raciborską i dalej na
południe wzdłuż rzeki Odry.
Granica Rudzkiego Parku
Krajobrazowego nie jest je
szcze ściśle wytyczona, ale
na południe od Raciborza
przekraczałaby
Odrę
i sięgnęłaby aż do czeskiej
granicy. RPK objąłby swym
zasięgiem dolinę Odry, a je
go południowo-wschodnia
granica
przebiegałaby
wzdłuż zachodniego brzegu
Płaskowyżu Rybnickiego,
łącząc się w okolicach Lysek
z rudzkim kompleksem
leśnym.
Wiele danych przemawia
za właśnie takim wytycze
niem granic RPK. By jakiś
teren mógł otrzymać status
parku krajobrazowego, mu
si spełniać pewne warunki.
W ciągu ostatnich dwóch lat
powstały opracowania nau
kowe tych terenów: ich wa
lorów przestrzennych, m.in.
skażenia gleb, powietrza,
wód, klimatu, elementów ge
ologicznych i antropogeni
cznych. Powstały charakte
rystyki fauny na tych tere
nach - m.in. gadów, płazów,
ptaków, ssaków oraz ob
wodów łowieckich. Trwają
prace nad charakterystyką
zasobów roślin chronionych
- m.in. w parkach i zbior
nikach wodnych; osobne
opracowanie posiada zespół
parkowy w Rudach.
Nad
kompleksowym
opracowaniem terenów pro
jektowanego RPK pracują
więc geografowie, przyrod
nicy, etnografowie i history
cy. Efekty ich badań mogą
zaskoczyć
sceptyków,
którzy nie wierzą, że na
Górnym Śląsku mógł ocaleć
w potopie uprzemysłowienia
choćby niewielki fragment
możliwie mało skażonego
środowiska naturalnego.
GRZEGORZ WALCZAK
c.d.n.

feroowanym na giełdzie był wart
burg combi /1979 - 8,0 mln/,
zaporożec / 1978 - 5,5 m ln/ oraz
FSO /1979 - 6,5 mln/. /D ane
z 6 czerwca b r ./ W przyszłości,
samochody
z
Bielska,
o ile będzie zainteresowanie,
Częstochowy i szeregu miast
planuje się zorganizowanie mi
ROW-u. Giełda w dalszym ciągu nigiełdy samochodowej w sobo
się rozkręca,,.
ty.
Słowa J. Duberta znajdują
Wbrew utartym opiniom
odzwierciedlenie w faktach. Na
giełda zalicza się do miejsc
nabywców czekają przede wszy
względnie spokojnych. Jak po
stkim fiaty 126p/1980 - 8,7 mln,
informował nas jeden z polic
1984- 15,5 mln, 1986-21,5 mln, jantów patrolujących giełdę, po
1988 - 29,0 mln, 1990 - 32 mln/;
za nielicznymi wypadkami
spotkać można także polonezy
uprawiania gier hazardowych
/1984 - 24,0 mln, 1986 - 30,0 /„trzy kubki,,, k a rty / w zasadzie
mln/, nie zauważyłem żadnego
nie mają tu miejsca żadne inne
modelu Cinquecento. Z zachod
wypadki łamania prawa. Pro
nich samochodów były: VW
blem stanowi parkowanie sa
golf /1980 - 42,0 mln/, opel
mochodów.
Zainteresowanie
ascona /1984- 56,0 mln/, ford
giełdą jest tak duże, że parking
sierra /1985 - 67,0 mln/, fiat
nie jest w stanie pomieścić wszy
regata/1984 -43,0 mln/, Subaru
stkich pojazdów. Kierowcy par
/1985 - 70,0 mln/, nissan/1986 - kują więc swoje auta na pobo
98 mln/. Na szybach wielu po
czach dróg, na sąsiedniej ul. Ja
jazdów widniała karteczka „Ce
niego, niekiedy tamują ruch,
na
do
uzgodnienia,,.
czekając aż zwolni się jakieś
o
Najtańszym samochodem oferow
anym miejsce. Stwarza to niebezpieczeństw

iebzpcnzeństwo dla pieszych, którzy
z powodu braku pasów mają
dużo kłopotów, aby przejść np.
na drugą stronę ul. Gliwickiej.
Niedługo
otwarte
zostanie
kąpielisko
„Ruda,,.
Ludzi
będzie wtedy z pewnością co
najmniej dwa razy więcej, w tym

sporo dzieci. Aby uniknąć
nieszczęśliwych
wypadków,
osoby
odpowiedzialne
za
porządek i bezpieczeństwo po
winny już teraz zastanowić się,
jak w okresie wakacyjnym roz
wiązać ten problem.
Tekst i foto:
Jacek RECLIK

Rudzki park krajobrazowy
SZLAKIEM STARYCH
DRZEW
- Starziku, wiela lot mo ta
gruszka?
- Jo nie pam iętom, ale jak
mój starzik byli mali, to tyn
strom był tak wielki, jak
dzisiaj...
To tylko jedna z wielu
śląskich opowieści, w której
głównym bohaterem jest
drzewo rosnące przy domu,
rodzące owoce, dające dob
roczynny cień... Drzewo:
symbol trwania, ciągłości po
koleń, tradycji. Sadził je oj
ciec - dzieciom, dziad - wnu
kom. Nie tylko zresztą drze
wo przydomowe tworzy his
torię ziemi. To także drzewo
rosnące przy świątyni i na
cmentarzu,
niegdyś
obowiązkowo rosnące przy
stacjach
kolejowych,
tworzące szpaler przy dro
dze, aleję z pańskiego dworu
do kościoła, czy pozostawio
ne lub sadzone w polu jako
osłona od wiatru /szeregi
wiatrochronne/ słońca, czy
deszczu... Drzewo długowie
czne - jak dąb czy lipa - jest
odwiecznym
symbolem
związków człowieka z na
turą, porządku wszechświa
ta, ładu, harmonii. Symbol
żywotności, wiecznego od
radzania się - oś świata, sie
dziba bogów, natchnienie
poetów...
Istnieją jeszcze śląskie
wioski,
w
których
w ogródkach przydomo
wych ocalało 250 - 300
dębów. Kilkanaście z nich
rośnie we wsiach Odra i Ka
mień nad rzeką Odrą, nieda
leko czeskiej granicy. W tych
samych stronach, w „przed
sionku,, Bramy Morawskiej
znajdziemy setki kapliczek
św. Jana Nepomucena,
„śląskiego świętego,, rodem
z Czech, chroniące się często
w cieniu dostojnych dębów
i lip. Tak jest np. z zabyt
kową, ponad 200-letnią kap
liczką w Bukowie nad Odrą,
niedaleko kościoła w Gorzy
cach.
Ale... stara lipa przy bu
kowskiej kapliczce ma ko
rzenie przyduszone asfal
tem. Pień pięknego klonu
w miejscowości Odra został
odrutowany przez człowieka
bez
wyobraźni.
Po
przecięciu stalowego drutu

na korze pozostał ślad po
tym, jak dusiło się drzewo
służące tu ludziom od wielu
pokoleń. Gdziekolwiek nie
spojrzeć, stare piękne drze
wa, które powinny już od
dawna posiadać status po
mników przyrody, są w nie
bezpieczeństwie.
Piszę o tym, bo stare drze-

ziemi. Chciałbym też opowie
dzieć o szansach ich ocale
nia.
RUDZKI PARK
KRAJOBRAZOWY
Wystarczy rzucić okiem
na mapę województwa kato
wickiego, by przekonać się,
iż kompleks lasów rudzkich
na północny zachód od Ryb-

Jeden z „zielonych skarbów,, Górnego Śląska: dąb szypułkowy
obrośnięty kwitnącym bluszczem w pobliżu Tworkowa

wok.

W atmosferze pikniku
Będąc w takim miejscu nie
sposób nie wspomnieć o samo
chodach. O krótki komentarz
na temat tendencji panujących
obecnie na rybnickiej giełdzie
poprosiłem jej pracownika Je
rzego DUBERTA, który stwier
dził:,, Na razie nie widać jeszcze
większego
zainteresowania
kupnem
samochodów.
W dalszym ciągu więcej jest
oglądających niż kupujących.
Średnio przez jedną giełdą
przewija
się
około
200
samochodów, z czego nabywców
znajduje jakieś 30-40 aut.
Potencjalnych
klientów
interesują przede wszystkim małe
fiaty i skody, najchętniej pytają
o roczniki 1988-1990. Mimo, że
giełdzie w Rybniku trudno
konkurować
z
sąsiednimi
w Gliwicah czy Mysłowicach,
jednak i tutaj przyjeżdżają

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5
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Program Kanału EF Telewizji Kablowej
11.06. - piątek, godz. 18.45

- rozwiązanie konkursu
- magazyn „Tutaj,,, a w nim: obszerna relacja z II Międzynarodowe
go Festiwalu Orkiestr Dętych o „Złotą Lirę,,
-,,EF News,, a w nim o kłopotach szpitala nr 2 w Żorach,
o bezpieczeństwie na drogach, spór części radnych z prezydentem
Raciborza - c.d.,
- reklamy
- ogłoszenie konkursu
11.06. - piątek, godz. 14.00 i 23.45

Antek wyjechoł na leczenie
do

sanatorium.

Obiecoł

święcie, że byd zie codziennie
pisywoł listy do kobiety. Po
dwóch tygodniach dostała żo
na list tej treści: „Droga Żo
neczko, nie wiem co robić
więc pisza do Ciebie, ale nie
wiem co pisać, więc kończa,

- Kanał EF na antenie PTV Rondo

Antek"

12.06. - sobota, godz. 12.00

- powtórka piątkowego programu
14.06. - poniedziałek, godz. 20.00

Kino „HIT,, - polski film fab. „Bez miłości, reż. Barbara Sass
16.06. - środa, godz. 10.00

- powtórka filmu z poniedziałku

Śląskie
beranie

pierwszy film rysunkowy nagro
dzony „Oscarem,, i „Złotym
Globem,, za muzykę, cena
PROPOZYCJE
☆ ☆ ☆
biletów 15.000 i 12.000,-zł
Mała Scena Rybnicka
- No, ja k i ty zmierzły! Teatr Ziemi Rybnickiej
19 czerwca, godz. 19.00- pado kobieta do swego męża 14 czerwca, godz. 8.00, 1.00, WIDEODYSKOTE
W niedziela toś mie bardzo za
Dąć można nie tylko w trąbę!
Foto: M . Troszka 9.40, 11.00, LIRYCZNA KA, cena biletu 30.000,-zł
te
kluski chwolił. Ponie
„ZIELONA GĘŚ,,, spektakl Kino WRZOS - Niedobczyce
13
czerwca,
godz.
17.00
działek żeś się rado woł, że je
zakłdmy bawełniany lub cieplszej
poetycko-muzyczny w wy
zorek, który jest często grana
w
Fatałachy z naszej szafy
konaniu braci Damiana „KOKON,,, komedia prod. już zaś jesz; we wtorek, śro
towy, i to nie tylko na szy sweter lub blezer w nie
i Macieja Damięckich oraz USA
da, czwartek smakowały ci.
białym, ale i ecri tle.
Kino VEGA - Żory
odmienne pasy, z elementa
Bronisława Kornausa, cena
W piątek nic nie godołeś,
11-13 czerwca, godz.
Inspiracji w motywach mi kotwicy czy koła sterowego biletu 25.000,-zł.
17.00,
„SMACZNEGO
TE
L
a teroz naroz w sobota kluski
15 czerwca, godz. 18.00
marynarskich szuka przede
Jak widać, jest coś ponad
EWIZORKU,,, film prod. ci nie smakują? No i powiedz,
g o.
sterow
HURTOWNIA POLSKA wszystkim moda sportowa,
czasowego w modzie mary
Z elementami marynarskim
i SPÓŁKA Z O.O., wystąpią: pol., godz. 20.00 „LUDZIE kto ci dogodzi?
HONORU,,, film prod.
B. Smoleń, J.T. Stanisław
narskiej, skoro pojawia się choć nie tylko. Obok leg
☆ ☆ ☆
USA /od lat 15/
ski, J. Rosińska, R.Piechota,
ona przynajmniej co drugi ginsów, bluz i wdzianek spo
14 czerwca, godz. 18.00
- Jo się tam mojej starej nie
G . Rekliński i inni, cena bile
„LUDZIE
HONORU,,, boja - pado Antek do
rtowych, mamy plisowane,
sezon letni.
tu 60.000,-zł
godz. 20.00, „SKAZA,,, film
przeźroczyste
W tym roku powrót ten długie,
Klub Filmowy EKRAN
górników. Jak ino ryknie na
prod. USA
przy TZR
spódnice z eleganckimi
jest zaznaczony jakby moc
15 czerwca, godz. 21.30, mnie, to jo fuk pod stół i sie
14 czerwca, godz. 19.00, „SKAZA,, j.w.
dza tam cicho. A ja k ona
niej, a to również ze względu krótkimi wdziankami ze
„HURAGAN
OGNIA,,,
16-17 czerwca, godz. 20.00
w złości woło: „ Wyleziesz mi
na wielką modę na kolor złotymi dodatkami, dla
film sensac. prod. USA, reż. „TESS,,, film prod. USA
spod
tego stoła, czy nie?„ - To
Dwight H. Little, wstęp za
granatowy. Wspominałam których za wzór posłużyły
Kino ZEFIR - Boguszowice
okazaniem
karnetów
człon
6
1
0
czerwca,
godz.
17.00,
jo
mom
odwagę pedzieć, że
galowe mundury oficerskie.
o tym przy okazji omawia
kowskich
19.00 ” Do szaleństwa” , film nie.
nia sukienek w babciny wzorek W chłodniejsze dni zakładam
y
Kino Premierowe przy TZR
fab. prod. USA
☆ ☆ ☆
13-17 czerwca, godz. 17.00,
16 i 17 czerwca, godz.
Alojz,
co to wczoraj było
19.00,
’’Zimny
jak
głaz"
,
15.00,
17.00 i
19.00,
Pod znakami zodiaku
/g w /
u wos za larmo? Jo myśloł, że
„PIĘKNA I BESTIA,,,pierw
szy film. prod. USA.

Urok mórz

BARAN

Niepowodzenie nie przygasiło Twojego entuzjazmu.
Z pochyloną głową idziesz do przodu, miejjednak oczy szeroko
otwarte...

Konkurs dla dzieci rozstrzygnięty

BYK

Nie potrafisz przyznać się do popełnionego błędu, co oddala
Cię od najbliższych. Przezwyciężenie własnego uporu wymaga
odwagi, a tej Ci przecież nie brakuje.
BLIŹNIĘTA

Przemożna chęć zmiany swojego życia walczy u Ciebie
z niechęcią do podejmowania decyzji. Bilans wychodzi na zero
i dlatego... tkwisz w miejscu.
RA K

Najchętniej uciekłbyś w ustronne miejsce, by przemyśleć
wszytko od początku, niestety Twoja fizyczna obecność jest
potrzebna. Możesz co najwyżej uciec w marzeniach.
LE W

Nawał obowiązków sprawia, że od dłuższego czasu nie masz
chwili wytchnienia. Jeżeli chcesz być w zgodzie ze sobą, musisz
zaakceptować minusy takiego życia...
PANNA

Poświęć trochę czasu sprawom miłym: własnej aparycji,
odnowieniu obiecującej znajomości. Taki relaks będzie
zbawienny dla interesów.

arynskmimi świetnie współgrają
morskie: muszle, rozgwiaz
dy, korale itp., jako motywy
zdobnicze nie tylko konfek
cji, ale i biżuterii. I, co naj
ważniejsze. Nie jest to ma
rzenie ściętej głowy, wystar
czy przejść się po rybnickich
sklepach...
Wróżka

5

Oto rozwiązanie konkur
su, który zamieściliśmy
w „GR,, z okazji Dnia Dzie
cka: herby miejskie należą
do Wodzisławia, Rybnika
i Żor, a hasło logogryfu
brzmi: „Dzień Dziecka„.
Spośród poprawnych od
powiedzi wylosowaliśmy na
grody. Kalkulatory otrzy
mują: Wojciech Kowol,
ul.Chopina 14, Rybnik, Da
wid Krzyściak, ul.Tetmajera

m in u t

ła m a n ia

6b/5, Leszczyny, Monika
Liszka,
ul. Zebrzydowicka
140, Rybnik, natomiast ka
sety wylosowali: Szymon
Krzyżaniak, ul.Orzepowicka
6a/12, Rybnik, Krzysztof
Magiera, ul.Kasprowicza 4,
Rybnik oraz Adam Pękała,
ul. Dworcowa 3/27, Rybnik.
Po odbiór nagród, które
ufundował PUH „ULEX",
prosimy się zgłosić do redak
cji.

g ło w y

Ilustracje różnią się w 8 miejscach. Znajdź różnice.

WAGA

Nie licz na improwizację i zdanie dyżurne ,jakoś to będzie,,.
Aby efekt przedsięwzięcia był murowany, potrzeba przede
wszystkim precyzji.

STR ZE LE C

Podejmij decyzję dopiero po skonsultowaniu się z osobami
z najbliższego otoczenia, sam podejdziesz do problemu zbyt
subiektywnie.
K O Z IO R O Ż E C

Ogrom wrażeń pozwoli Ci załadować akumulatory na
dłużej. Wykorzystaj to, dzieląc się pozytywnymi uczuciami
z innymi...

RYBY

Oczekujesz od innych słów, które powiedzą Ci coś nowego
o sobie samym. Zdajesz sobie sprawę, że sam siebie nie znasz
za dobrze...
NASZ ADRES:
44-200 Rybnik,
ul. Kościuszki 54, pokój 16
tel./ fax 28-825
Biuro czynne
od 9.00 do 17.00
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☆

☆

piszczy mysz! - woło baba
swego chłopa w nocy.
- No to co? - pado roz
budzony i zły mąż - mom
wstać i ją naoliwić?
☆

☆

Karlik przyszoł z szychty
na bani. Baba zło, ho j i mioł
okna pomalować. Jak go
ujrzała takiego napranego, to
pado:
- I ja k ty mi te okna po

Nie ukrywaj przed partnerem, że zauważyłeś pozytywną
zmianę w jego postępowaniu. I choć wypowiadanie pochwał
sprawia Ci trudność, spróbuj...

W ODNIK

☆

Karliczku roztomiły,
wstoń drap, bo pod łóżkiem

☆

SKO RPIO N

Nie ulegnij złudnym nadziejom, że problemy rozwiążą się
same. I choć nie masz na to najmniejszej ochoty, będziesz
musiał zadziałać...

mi żyrandol na głowa zleci pyto kamrat w grubie.
- Ach, wiesz, nic, ino moja
staro chodziła na sztyrech.
- A to skuli czego?
- Ano, bo jo przed nią sko
czył pod stół, a ona stoła na
sztyrech na ziemi i wolała:
„Alojz, ja k mi zaroz nie wyle
ziesz, to kloprem dosta
niesz „ Ale jo ani myśloł najej
prośba wyleźć!

Wśród czytelników, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązanie łamigłówki do 21 czerwca
wylosowana zostanie nagroda w postaci kasety video ufundowanej przez PUH „ULEX„
z Rybnika-Boguszowic. Rozwiązania prosimy przesyłać na kartkach pocztowych na nasz
adres: „Gazeta Rybnika„ Rybnik, Kościuszki 54, lub wrzucać do naszych „żółtych skrzynek,,
/Rynek 7, Kościuszki 5 4 /

sztrajchujesz?
- Nic sie nie bój, zarosik to
zrobię.
No i wzion sie do roboty.
Baba zło poszła do sąsiadki
na skarga.
Za chwila woło ją Karlik:
- Wewka! A te ramy tyż?
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