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Ambasada Francuska w Wa
rszawie i Urząd Miasta w Ryb
niku otwierają francuskie cen
trum kulturalne ALLIANCE 
FRANCAISE.

Już od października prowa
dzone będą kursy języka fran

francuskiego dla dzieci i do
rosłych, jak również konwer
satoria dla zaawansowanych. 
Wkrótce uruchomiona zosta
nie także biblioteka francuska 
i czytelnia prasy francuskiej.

Zapisy na kursy będą pro

prowadzone od 9 do 27 września 
br. (od poniedziałku do 
piątku) w godzinach od 14.00 - 
17.00 w biurze Alliance’u, 
które mieści się w MIEJSKIEJ 
BIBLIOTECE PUBLICZ
NEJ w Rybniku przy ul. Szaf
ranka 2, I piętro, pokój nr 40.

__________Szpital ma szanse__________

Finisz blisko ?
Trwająca od ponad 16 lat 

budowa szpitala w Orzepowi
cach, jest chyba najbardziej 
bulwersującym pomnikiem 
inwestycyjnej zapaści. Zarząd 
Miasta Rybnika dokonał 
w ostatnim czasie wstępnego 
rozeznania u lekarza wo
jewódzkiego, wystąpiono tak
że do wojewody o rozważenie 
możliwości przejęcia przez na
sze miasto prowadzenia inwes
tycji na zasadzie zadania zleco
nego. Oczywiście wraz ze środ
kami przeznaczonymi na ten 
cel! Rozwiązanie takie zape
wniłoby możliwość bardziej 
efektywne wykorzystanie 
środków finansowych prze-

W TV kablowej

Będzie
konkurencja

Zarząd Miasta Rybnika po
informował o wyborze oferty 
firmy „Polska Telewizja Kab
lowa S.A.,,, wyrażającej chęć 
„okablowania,, naszego mias
ta. Powstała zatem konkretna 
konkurencja dla istniejącej już 
w Rybniku sieci TV kablowej.

znaczonych na budowę szpita
la. Władze naszego miasta, ja
ko gospodarze szpitala na czas 
budowy, zrobią wszystko ta
niej i szybciej, niźli daleki wo
jewódzki inwestor.

Rybniccy radni na sesji 
4 września br., poprzez sto
sowną uchwałę zaakceptowali 
plan przejęcia i nadzoru nad 
dokończeniem budowy wspo
mnianego obiektu. Gdy zatem 
rozmowy z Wojewodą za
kończą się sukcesem (o czym 
Czytelników natychmiast po
informujemy), to jest rzeczą 
zupełnie realną, iż za 2-3 lata 
obiekt będzie wreszcie goto
wy. Dodatkową zaś okolicznością

Chociaż dokładne szcze
góły o tej nowej telewizyjnej 
inwestycji podamy za tydzień, 
warto już wiedzieć, że standar
dowa oferta programowa no
wej telewizji kablowej będzie 
obejmowała 30 kanałów (od 
zaraz) w tym I i II program 
TVP, program regionalny, 
programy satelitarne, z któ
rych niektóre będą tłumaczo
ne na język polski np. CNN. 
Obok tych propozycji, firma 
przeznacza po jednym kanale 
dla programów edukacyjnych, 
dla Kościoła i dla szkoły biz
nesu.

/s z o ł/

nością mogącą przyśpieszyć 
wykończenia tak potrzebnego 
rybniczanom szpitala, jest 
możliwość wsparcia finansowe
go z zagranicy. A takie oferty 
płyną m.in. z Niemiec, zaś 
ewentualny wkład poszcze
gólnych inwestorów mógłby 
być spłacony usługami leczni
czymi w czynnym już szpitalu.

/sz o ł/

APEL!
RADA MIASTA RYBNI

KA zwraca się do wszystkich 
działających w naszym mieście 
ugrupowań politycznych, or
ganizacji społecznych i zawo
dowych, a także do sa
morządów dzielnic, o zgłosze
nie kandydatów do pracy 
w obwodowych komisjach 
wyborczych.

Sprawne przeprowadzenie 
jesiennych wyborów do Sejmu 
i Senatu w 57 obwodach 
głosowania, wymaga zaan
gażowania od 350 do 550 
osób. Zgłoszenia przyjmuje 
Wydział Organizacyjny 
Urzędu Miasta przy ul. B. 
Chrobrego 2, pokój 31. Jedno
cześnie informuje się, że zgod
nie z zarządzeniem nr 27 Pre
zesa Rady Ministrów z dnia 24 
lipca 1991r. /M P Nr 24, 
poz. 166/, członkom obwodo
wych komisji wyborczych za 
pracę w komisji przysługuje 
zryczałtowana dieta w wyso
kości 10 procent średniego wy
nagrodzenia w miesiącu czer
wca br.

Nasi radni już w kwietniu 
br. ustalili, że odpłatność za 
pobyt dziecka w przedszkolu 
w roku szkolnym 1991/1992 
wynosić będzie 150 tysięcy 
złotych miesięcznie. Do sumy 
tej dochodzi jeszcze koszt 
wyżywienia, różny w po
szczególnych placówkach i nie 
dający się w żadnym wypadku 
ustalić odgórnie.

Na sesji RM, 4 września br., 
Zarząd Miasta przedstawił 
projekt obniżenia tych opłat. 
Zniżki będą dotyczyły oczy
wiście tylko dzieci z rodzin 
gorzej sytuowanych. Tak więc 
tam, gdzie dochód na jednego 
członka rodziny nie przekracza 
500 tysięcy złotych miesięcznie 
- DZIECI ZWOLNIONE

ZWOLNIONE BĘDĄ CAŁKOWI
CIE OD OPŁAT; odpłatność 
równą 50 tysiącom złotych po
nosić będą rodziny, których 
dochód na osobę kształtuje się 
w granicach 501-600 tysięcy 
złotych. Kiedy zaś dochód ro
dzinny osiągnie wysokość 601 
- 700 tys. zł na osobę - 
odpłatność równa będzie 100 
tys. zł miesięcznie. Przypomi
namy jednak, iż zniżki te nie 
będą dotyczyły opłat za po
siłki, gdyż te dla wszystkich 
będą równe.

Wszystkich rodziców zain
teresowanych uzyskaniem
dokładnych informacji
w opłatach, odsyłamy do dyre
kcji poszczególnych przed
szkoli.

/s z o ł/

0, chyba krzywo?!

Foto: J. Maciejewska
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•  ZARZĄD MIASTA INFORMUJE
----------------------------------------- -------- -------------------------------------------------

W związku z toczącą się kampanią wyborczą do Sejmu i Senatu RP Zarząd 
Miasta informuje, że na terenie Rybnika zostaną rozmieszczone słupy ogłoszenio
we, na których można umieszczać plakaty i napisy wyborcze. Docelowo ma ich być 
69. W pierwszym etapie od dnia 2 września do dnia 7 września 1991 r. zostanie 
zamontowanych 7 słupów w następujących miejscach:
- przy Placu Armii Krajowej,
- obok dworca PKS,
- przy ulicy Wysokiej,
- przy ulicy Więźniów Politycznych (2 słupy),
- przy ulicy Mikołowskiej
Pozostałe będą montowane sukcesywnie.

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 119 ustawy z dnia 28 czerwca 1991 r. - 
Ordynacja wyborcza do Sejmu RP w związku z art. 18 ustawy z dnia 10 maja 1991 r . -  
Ordynacja wyborcza do Senatu RP na ścianach budynków i ogrodzeniach można 
umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub 
zarządcy nieruchomości. Zabrania się umieszczenia plakatów i haseł wyborczych na 
zewnątrz i wewnątrz budynków administracji rządowej i samorządowej oraz sądów, 
a także na terenie jednostek wojskowych i oddziałów obrony cywilnej oraz skoszarowa
nych jednostek policyjnych.

WICEPREZYDENT MIASTA 
MGR JERZY KOGUT

Zarząd Miasta Rybnika ogłasza przetarg ograniczony na stawkę miesięczną 
czynszu za 1 m kwadratowy powierzchni użytkowej w/g niżej określonej 
działalności:
Adres lokalu: Teatr Ziemi Rybnickiej, ul. Saint Vallier 
pow. lokalu : 45 m kw. -  I piętro 
wizja lokalu: 23.09.1991r. od godz. 10.00 - 12.00 
działalność: salon instrumentów muzycznych
Bliższych informacji udziela Wydział Lokalowy Urzędu Miasta Rybnika tel. 25-531. 
Przetarg odbędzie się w dniu 26 września 1991r. godz. 10.00 w sali nr 37 na I piętrze 
budynku Urzędu Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2. Vadium wynosi 5 mln zł które 
należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta Rybnika najpóźniej do dnia przetargu do 
godz. 9.30. Dodatkowo wpłacić należy koszt organizacyjny przetargu w wysokości 
20 tys. zł. Zastrzegamy sobie prawo nie skorzystania z ofert bez podania przyczyny.

Wiceprezydent Miasta 
inż. Michał ŚMIGIELSKI

Zawiadamiamy mieszkańców, właścicieli i samoistnych posiadaczy nierucho
mości, że począwszy od października br., przeprowadzane będą kontrole pra
widłowego i powszechnego opodatkowania budynków mieszkalnych, gospodar
czych, lokali użytkowych, garaży, warsztatów i innych nieruchomości.
Do 30 września br. istnieje możliwość zgłaszania wszelkich pomyłek, nieścisłości 
oraz zaistniałych w ciągu roku zmian w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta, 
ul. Chrobrego 2, pokój nr 51 - bez konsekwencji w postaci karnych odsetek. 
Ujawnienie nieprawidłowości dopiero w wyniku kontroli spowoduje wymierzenie 
podatku z wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z ustawy o zobowiązaniach 
podatkowych.

Wiceprezydent Miasta 
Jerzy KOGUT

- leczenie chorób oczu
- aplikacja miękkich soczewek kontaktowych 

firmy BARNES HIND (USA) do ciągłego 
noszenia (do 30 dni)

- płyny konserwujące

Gliwice ul. PKWN 8/3 tel. 31 15 47 
poniedziałki, czwartki 17.00 - 19.00

Prawnik w  środę !
W każdą ŚRODĘ od godz. 15.00 do 17.00 w siedzibie „Gazety Rybnickiej„ 

dyżuruje prawnik, który BEZPŁATNIE udziela porad naszym Czytelnikom. 
Pytania i sprawy można przedstawić telefonicznie lub osobiście, 
a także nadsyłać listy z dopiskiem „Porady prawne„.

Nasz adres: 44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 54, tel. 288-25.

KOMPUTERYZACJA
oprogramowanie • sprzęt .  szkolenia

Rybnik pl. Armii Krajowej 3.
tel. 23237

ZATRUDNIMY
INFORMATYKÓW

GAZETA RYBNICKA



Mieszkania w „Komunalce,,Nie widziałem 
ich

jeszcze !
4 czerwca minął rok od wyborów 

samorządowych. W centrum miasta wi
doczne są duże, pozytywne zmiany. 
A jak jest w innych okręgach wybor
czych ? Czy tam działania Rady Miasta 
są równie intensywne i skuteczne ? Co 
z przedwyborczych obietnic udało się 
radnym zrealizować w ciągu pierwsze
go roku rajcowania.
Na początek...
DZIELNICA NIEWIADOM

Zgodnie z nazwą - nie wiadomo jak 
do niej dotrzeć z centrum. Tylko wtaje
mniczeni wiedzą, iż do tej części, 
włączonej do miasta w połowie lat 
70-tych, należy skręcić w lewo od ulicy 
Raciborskiej, po przejechaniu sporej 
ilości kilometrów. Ale brakuje nie tylko 
tablicy informacyjnej.

Pamiętając o małym zainteresowa
niu spotkaniami przedwyborczymi, nie 
bardzo wiemy od kogo zacząć. Na 
Osiedlu Morcinka odwiedzamy pry
watną aptekę świetnie zaopatrzoną 
w leki. Pan Wilhelm Seeman chętnie 
udziela informacji, ale o zmianach, ja
kie mogły zajść po wyborach sa
morządowych wie niewiele... Jego zda
niem jedynym prawdziwym społeczni
kiem na tym osiedlu jest p. Hanke. Po 
adres odsyła nas do spółdzielni miesz
kaniowej.
W administracji Rybnickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej wizyta nasza nieoczeki
wanie wywołuje...
ZAMIESZANIE

Za biurkiem zastajemy młodego 
mężczyznę, pracownika administracyj
nego, od którego uzyskujemy poszuki
wany adres. O samorządzie lokalnym 
nic ów pan nie słyszał, zresztą mieszka 
w Rybniku. Pytany o problemy, z jakimi 
przychodzą mieszkańcy osiedla do ad
ministracji, zastrzega sobie prawo nie 
udzielania odpowiedzi bez zgody kiero
wnika. Wyczuwamy niepokój w jego 
głosie... Dowiadujemy się, że tak na
prawdę trudno winić tylko spółdzielnię 
za wszystko co złe ! Oprócz RSM jest 
jeszcze pięciu gospodarzy na osiedlu: 
MPGKiM, RZN, ZRB, KWK „Ry
dułtowy,, i KWK „Rymer,,! Pasuje 
więc powiedzenie: „Gdzie kucharek 
sześć,,, tam... można nic nie robić !

Po wyjściu ze spółdzielni, rozmawia
my z 84-letnim Pawłem Szewczykiem, 
który od 30 lat mieszka na Osiedlu 
Morcinka.

Byłem kiedyś przewodniczącym 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedność,,- 
mówi.
JEST GORZEJ odkąd ta spółdzielnia 
przeszła pod rybnicki zarząd. Było czy
sto, dbaliśmy o wygląd osiedla, o wygo
dy mieszkańców. Teraz spółdzielnia nic 
nie robi. Proszę spojrzeć na plac zabaw. 
Teren niezabezpieczony, siatka zgniła, 
pozostały tylko betonowe słupy... Dzie
ci wybiegają wprost pod auta. Śmietnik 
nie sprzątnięty, ciekną rynny, mokną 
i ciemnieją świeże tynki. Nie ma praw
dziwego gospodarza.

Znajdujemy wreszcie Jerzego Hankego

Hankego, członka Rady Osiedla w Rybnic
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
- Może pan nam powie, czy istnieje 
lokalny samorząd w Niewiadomiu ?
- Nie ma. Ludzie nie chcą się an
gażować.
- A jak ocenia pan działalność spółdzie
lni mieszkaniowej ?
ŹLE !

Rada Osiedla Centrum to absolutna 
bzdura. Stworzono ją po to, aby utrzy
mać na jednakowym poziomie czynsze 
w centrum miasta i na osiedlach takich, 
jak to nasze ! To prawda, spółdzielnia 
nie ma pieniędzy, ale są rzeczy, które 
należy załatwić od zaraz. Sprawa pier
wsza: wodociągi ! Awarie są ciągle, co 
parę dni. Sądzę, że naprawy kosztują 
trzykrotnie więcej, niż wymiana starych 
rur na nowe. Sprawa druga: czynsze 
! Ludzie spółdzielni postępują tak, jak 
za czasów szanownego PRL-u, nie 
licząc się z realiami. Wielu miesz
kańców zalega z czynszem, głównie ci 
z emeryturą w wysokości 600 - 800 
tysięcy złotych. Czynsze są jak 
w śródmieściu, a my przecież nie mamy 
centralnego ogrzewania ani gazu !! Za 
49,6 m kw. płacę 110 tys. złotych. Jest to 
wielki skandal. Ponosimy takie same 
koszty, jak lokatorzy mieszkań w cent
rum.
- Czy mieszkańcy osiedla mają wpływ 
na pracę spółdzielni ?
- Są dwie instytucje, które w pewnym 
sensie kontrolują spółdzielnię, tj. Rada

Nadzorcza i Rada Osiedla. Rada Osie
dla jest faktycznie organem wybranym 
przez wyborców, ale w Radzie Nadzor
czej są głównie przedstawiciele cent
rum, miasta, przez co spółdzielnia 
o mało się nie rozleciała. Bo i kto ma 
działać ? Starszym już wszystko jedno, 
młodsi nie mają czasu... Jestem re
ncistą, miesięcznie na pracę społeczną 
poświęcam kilkadziesiąt godzin.
- Co konkretnego udało się panu 
załatwić ?
- Nic ! Próbuję łagodzić zatargi. Przy
chodzą ludzie, gdy braknie światła, 
chodzę do administracji. Rozmowy nie 
dają jednak praktycznie żadnych 
efektów. Narażam się, monituję w spra
wach nie zakopanych dziur, niedo
kończonych chodników. Pracownicy 
rzadko wychodzą w teren, a ja stale nie 
mogę i nie mam prawa ich kontrolować.

W lutym zostały podwyższone czyn
sze o 40 procent, bez uzgodnienia 
z Radą Osiedla, bez konsultacji z miesz
kańcami... Dopiero w miesiąc później 
Rada Nadzorcza przedstawiła tę de
cyzję. Spółdzielnia to straszliwy, 
bezwładny moloch. Gdyby istniał sa
morząd lokalny, byłbym tylko pośre
dnikiem i połowę problemów miałbym 
z głowy.
- Jak pomagają Wam radni ?
- Nie widziałem ich jeszcze...

Z. Cz. Golińscy
c.d.n, w następnym numerze „GR„

Rybnickie Przedsiębiorstwo Gospo
darki Mieszkaniowej zarządza 1270 bu
dynkami, w których znajduje się 23 
tys.846 mieszkań. Najczęściej są one 
w złym stanie technicznym i wymagają 
dużych nakładów finansowych. Przez 
ostatnie 40 lat nie dbano o trwałe 
utrzymanie budynków i instalacji w od
powiednim stanie, a wykonywano tyl
ko powierzchowne roboty: naprawiano 
dachy, elewacje, rynny, malowano ścia
ny. W tym roku rozpoczną się remonty 
generalne komunalnych budynków 
mieszkalnych - od piwnicy aż po szczyt 
komina wraz ze wszystkimi znaj
dującymi się tam instalacjami. Gdzie 
będzie to możliwe, budynki zostaną 
podłączone do sieci gazowej. Montowa
ne będą także liczniki na wodę w każdym 
mieszkaniu, co w starych budynkach 
w wielu wypadkach będzie wymagało 
przezbrojenia całej instalacji.

Komunalną „mieszkaniówką„ za
rządzają trzy ADM-y - na Dworku, 
w Centrum i w Boguszowicach. Najbar
dziej zaniedbane są budynki w cent
rum. Pochodzą z różnych okresów - 
najstarszy budynek jest z roku 1880, 
a najnowszy z 1976. Przeważają jednak 
mieszkania wybudowane w latach 
międzywojennych. ADM-y boguszowi
cki i na Dworku zarządzają budynkami 
z lat 60, w których standard jest stosun
kowo niski. Mieszkania mają niezbyt 
dużą powierzchnię i są ogrzewane pie
cami. Na prawie 24 tysiące mieszkań 
komunalnych, centralne ogrzewanie 
ma ok. 15,5 tysiąca, centralną ciepłą 
wodę - 2300, gaz przewodowy - ponad 
20 tysięcy. Ponad 700 mieszkań nie ma 
instalacji wodno-kanalizacyjnej, 1,5 ty-

W piątek, 20 września, fani zespołów 
BALKAN ELECTRIQUE, MO
DERN MODE, CHANEL, ICE MA
CHINE i TRUMPETS AND DRUMS 
spotkają się ze swoimi idolami na im-

tysiąca nie ma łazienek, a 1200 nie ma 
ubikacji.

Aby więc doprowadzić je do 
współczesnych standardów, trzeba 
będzie poważnych nakładów finanso
wych. Czynsze, których wysokość jest 
ustalona przez państwo, są bardzo nis
kie. Wydatki z budżetu miasta na gos
podarkę mieszkaniową wynoszą 15 mld 
zł, zaś dochody tylko 2 mld. Miasta nie 
stać więc na przejęcie mieszkań 
zakładowych, bowiem koszty ich utrzy
mania mogłyby doprowadzić do załama
nia miejskiego budżetu. Zakłady pracy 
chętnie pozbyłyby się swoich mieszkań 
i przekazały je miastu. Dzięki temu 
obniżono by płaconą dywidendę od 
posiadanego majątku i przerzucono 
część ponoszonych nakładów na mias
to. W budżecie Rybnika brakuje jednak 
dodatkowych co najmniej kilku mi
liardów złotych na gospodarkę miesz
kaniową, a na pomoc państwa też nie 
można liczyć. Koszty dotacji do miesz
kań obciążyły by więc wszystkich miejs
kich podatników.

Część budynków komunalnych była 
kiedyś własnością prywatną i została 
przejęta przez Skarb Państwa. Dziś byli 
właściciele zgłaszają się po swoją 
własność.
- Jesteśmy za tym, żeby każdy budynek 
miał swojego właściciela - mówi prezy
dent Michał Śmigielski, jeśli 
więc znajdą się chętni do odzyskania 
swojej własności, to należy im w tym 
pomóc.

Nie są to sprawy łatwe do załat
wienia. Często władze miasta dowia
dują się o roszczeniach byłych 
właścicieli dopiero w sądzie. Reprywa
tyzacji boją się także lokatorzy tych 
budynków. Jednak zgodnie z prawem 
lokalowym, nikt nie może zostać wy
rzucony na bruk, a jeśli mieszkania 
zostały otrzymane na podstawie stare
go przydziału - ich czynsze są regulowa
ne przez państwo.

Aby starać się o mieszkanie w rybnic
kiej „komunalce,,, trzeba spełnić wiele 
warunków. Mogą je uzyskać osoby mie
szkające w budynkach niemieszkalnych 
lub, gdy w zamieszkiwanym pomiesz
czeniu na 1 osobę przypada poniżej 5 m2 
powierzchni, a dochód w rodzinie nie 
przekracza 30 procent średniego zarob
ku z poprzedniego kwartału w gospodar
ce uspołecznionej na jedną osobę (w 
przypadku osób samotnych - 50 procent). 
Mieszkanie na czas określony mogą 
uzyskać członkowie spółdzielni miesz
kaniowej, kandydaci posiadający pełny 
wkład, osoby które mają zapewnienie 
otrzymania mieszkania zakładowego lub 
budujące własny domek jednorodzinny. 
Mieszkanie komunalne można uzyskać 
w ciągu 2 lat, jeśli komisja kwalifikacyj
na uzna, że starający się spełnia przyjęte 
warunki.

(jak)

imprezie ROCK ROMANTIC, którą po
prowadzi na scenie Teatru Ziemi Ryb
nickiej MAREK SIEROCKI. Tak więc 
miłośnicy elektronicznego rocka mogą 
już cieszyć się na muzyczną ucztę.

Marek Sierocki 
i rock elektroniczny

GAZETA RYBNICKA



Szkoła pęka 
w szwach

W lipcu br., w wyniku przeprowadzonego 
konkursu, dyrektorem Państwowej Szkoły 
Muzycznej w Rybniku został EUGENIUSZ 
STAWARSKI, jej absolwent, który po 
ukończeniu Wydziału Wychowania Muzy
cznego Akademii Muzycznej w Katowicach, 
powrócił tu w 1978 roku, by podjąć pracę 
nauczyciela gry na skrzypcach. Jako skrzy
pek związany jest też z Filharmonią Ziemi 
Rybnickiej. Nowego dyrektora ,,Gazeta Ry
bnicka„ poprosiła o rozmowę.
Red.: - Proszę przedstawić swoją szkołę i jej 
specyfikę.
Eugeniusz Stawarski: - PAŃSTWOWA 
SZKOŁA MUZYCZNA I i II stopnia 
podlega Ministerstwu Kultury i Sztu
ki. Kształci uczniów od 7 roku, a w ramach 
II stopnia - od 14 roku życia. Nauka trwa 
w sumie 12 lat i jest bezpłatna. W ramach 
stopnia podstawowego mamy działy dzie
cięcy i młodzieżowy.
Przypisanie do któregoś z nich jest uza
leżnione od wybranego instrumentu, wieku 
oraz predyspozycji wychowanka. Absol
went szkoły średniej otrzymuje uprawnie
nia zawodowego muzyka, co oznacza, że 
może pracować, kształcić się dalej lub 
uczyć innych gry na opanowanym przez 
siebie instrumencie. Kształcimy muzyków 
w sekcjach instrumentów klawiszowych, 
dętych, smyczkowych i szarpanych. Posia
damy własny chór i orkiestrę. Grono peda
gogiczne liczy prawie 60 osób, rocznie 
kształcimy około 250 uczniów.
Red.: - Jakie jest pańskie credo jako dyrek
tora; co chciałby pan zdziałać i osiągnąć ? 
E.S.: - Szkoła za dwa lata będzie obchodzić 
jubileusz 60-lecia istnienia. Trudno tu 
mówić o jej pięknej przeszłości i wspa
niałych osiągnięciach, zajęłoby to zbyt wie
le czasu. Nazwiska słynnych wycho
wanków - LIDII GRYCHTOŁÓWNY 
i PIOTRA PALECZNEGO - mówią same 
za siebie.
Wyławiamy ciągle nowe talenty, co jest 
zasługą zarówno umuzykalnionego regio
nu, jak i grona fachowych i żyjących swoją 
pracą nauczycieli. Nasi uczniowie rokrocz
nie zdobywają wyróżnienia i nagrody 
w ogólnopolskich i międzywojewódzkich 
przesłuchaniach muzycznych. Te tradycje 
i osiągnięcia chciałbym podtrzymywać, 
a także rozwijać.

Muzykalność regionu, chęć kształcenia 
muzycznego dzieci i młodzieży oraz spraw
dzone grono nauczycieli gwarantują suk
cesy na przyszłość...

Ale jest druga strona medalu. Praca 
w szkole trwa od 8.00 do 20.00, przez 6 dni 
w tygodniu. Gnieździmy się w trzydziestu 
salach lekcyjnych. Społeczne Ognisko M u
zyczne, organicznie z nami związane, to 
dodatkowo ponad sto osób, które mogą 
korzystać z sal tylko wtedy, gdy są one 
wolne po zajęciach szkolnych. A przecież

specyfika nauczania w szkole muzycznej to 
lekcje udzielane indywidualnie! Szkoła 
pęka w szwach... Sytuacja taka poważnie 
utrudnia pracę i nie sprzyja rozwojowi 
naszej placówki. Uzyskanie większego bu
dynku dla szkoły to moje podstawowe 
zadanie. Uważam, że przy wsparciu ze 
strony władz miasta, na co bardzo liczę, że 
jest ono wykonalne.
Red.: - Czy widzi pan jakieś konkretne 
możliwości rozwiązania tego problemu ? 
E.S.: - Tak! Będę zabiegał o przeniesienie 
szkoły do budynku, który mieści się tuż 
obok, tj. do dawnego „starostwa,,. Dzisiaj 
mieści się w nim Urząd Rejonowy. Oprócz 
innych pomieszczeń, jest tam sala, którą 
moglibyśmy wykorzystywać jako salę kon
certową. Moglibyśmy nawiązać do tradycji 
koncertowych szkoły, wypracowanej jesz
cze przez jej założycieli - braci Szafranków. 
Red.: - Czy kłopoty lokalowe to jedyny 
problem ?
E.S.: - Oczywiście - nie ! Nasi uczniowie 
stopnia podstawowego i średniego zdoby
wają wiedzę ogólną w macierzystych 
szkołach podstawowych i średnich. Zmu
sza nas to do kłopotliwego dla obu stron 
ustalania terminów zajęć. Niełatwo jest 
dziecku dostosować się do podwójnych 
obowiązków, a ilość zajęć związanych 
z nauką sprawia, że nie ma ono czasu na 
normalne dzieciństwo. Dzień dla naszych 
uczniów jest nazbyt krótki i wyczerpujący.

Jedynym rozwiązaniem jest prze
kształcenie naszej szkoły II stopnia w li
ceum muzyczne, którego program naucza
nia dałby uczniowi ogólne przygotowanie, 
również do matury. Trzeba pamiętać, że 
najbliższe licea tego typu mieszczą się 
w Katowicach, Bytomiu i Bielsku. Za kilka 
lat przyjdą do nas absolwenci nowo po
wstałych szkół muzycznych pierwszego

stopnia z Jastrzębia i Żor. Utworzenie 
liceum muzycznego to wyjście naprzeciw 
potrzebom całego regionu.
Red.: - Czy dotychczasowy model pracy 
z młodzieżą wymaga zmian ?
E.S.: - Możemy służyć regionowi nie tylko 
kształcąc jego talenty. Szkoła powinna stać 
się inicjatorką przesłuchań otwartych. 
W naturalny sposób sprzyjałyby one mobi
lizacji uczniów i nauczycieli do nowych 
wysiłków w pracy nad sobą. Liczę także na 
szersze niż dotąd umożliwienie występów 
naszym najzdolniejszym wychowankom 
w koncertach Filharmonii Ziemi Rybnic
kiej, co da im możność oswojenia się 
z estradą. Bardzo mile będzie widziana 
współpraca rodziców, którzy w wielu spra
wach mogą nam pomóc.

Pragnąłbym również rozwijać 
współpracę ze szkołami muzycznymi za 
granicą, którą już rozpoczęliśmy. Ucznio
wie szkoły mogą zarabiać na te wyjazdy. 
Utrzymujemy już kontakty ze szkołą 
w Torri del Benaco we Włoszech, a w grud
niu br. nasz chór wystąpi na festiwalu 
w Wiedniu, orkiestra wyjedzie na koncerty 
do Deventer w Holandii, mamy też w pla
nach współpracę ze szkołą w RFN..
Red.: - Dziękuję za rozmowę i życzę suk
cesów.
Rozmawiał: GRZEGORZ WALCZAK

Czy dawne Starostwo - będzie przyszłą szkołą muzyczną?

Rybnickie Gwarectwo Węglowe cz.V

Gra o pieniądze
Jak już pisaliśmy, gwarectwo, z chwilą 

zajęcia przez Polskę części Górnego Śląska, 
nie zostało wykupione przez państwo pol
skie. Cała własność gwarectwa znalazła się 
po stronie polskiej, tak iż RGW nie korzys
tało z możliwości wywozu swych kapi
tałów, aby podobnie jak inne firmy inwes
tować we własnych zakładach w Nie
mczech. Jest to zagadnienie szalenie cieka
we. Prowadzone żmudnie śledztwa przez 
wysłanników ministra skarbu Piłsudskiego

go, tylko w przypadku RGW nie wykazały 
spekulacji, wywozu kapitałów. Proceder 
wywozu był szkodliwy dla młodego or
ganizmu państwowego Polski. Można dla 
kontrastu wymienić superspekulantów jak 
Flick, Hohenlohe czy Wollheim, który wg 
sprawozdania wysłannika rządu polskiego 
A. Olszewskiego (z 14.08.1924 r.) zataił, co 
wydaje się wręcz nieprawdopodobne, 3\4 
zysków. Nie miejsce tu jednak, aby tą 
sprawą się teraz zajmować. Wystarczy jednak

jednak jeszcze dodać co mogło to oznaczać 
zwłaszcza, gdy w 1925 r. wybuchła wojna 
celna z Niemcami.

W latach 1922 - 1926 koniunktura dla 
górnośląskiego przemysłu węglowego była 
nienajlepsza. Uległa poprawie dopiero 
wraz ze strajkiem generalnym górników 
angielskich w 1926 r. Eksport polskiego 
węgla wzrósł z 673000 t. w kwietniu 1926 r. 
do 2135000 t. w sierpniu tegoż roku. Re
prezentantem RGW w zbycie jego produk
cji był „Robur,, (powstał w 1921 r. jako filia 
berlińskiej firmy „ Emanuel Friedlaender). 
„Robur,, zbywał 35 - 40 procent węgla 
z polskiej części Górnego Śląska.

W rejonie rybnickim po strajku w sierp
niu 1924 r., masowo zwalniano z kopalń. 
RGW w 1923 r. zatrudniało 14tys.pracowników

4

Znowu
Od 1986 roku melomani Rybnika maja 

możność uczestniczyć w „Dniach Muzyki 
Organowej,,. Wielu z nich pamięta pier w
sze recitale organowe w kościele św. An
toniego. Inicjatorem imprezy był. m.in. 
ówczesny dyrektor Filharmonii Ziemi Ryb
nickiej - BOLESŁAW MOTYKA. Dzisiaj 
DNI MUZYKI ORGANOWEJ I KAME
RALNEJ obejmują swoim zasięgiem całą 
Ziemię Rybnicko - Wodzisławską. Jest to 
wielka zasługa środowiska muzycznego 
naszego regionu oraz proboszczów 
różnych parafii, którzy gościnnie otwierają 
drzwi świątyń dla znakomitych wyko
nawców oraz ich wiernych słuchaczy.

Warto zaznaczyć, że tegoroczna impreza 
mogła dojść do skutku przede wszystkim 
dzięki urzędom miast Rybnika i Wo
dzisławia (to jej główni sponsorzy), a także 
Raciborza oraz Żor.
Za nami trzy rybnickie koncerty: 
3 września wystąpili Grzegorz Olkiewicz 
(flet) i Robert Grudzień (organy) w kościele 
św. Antoniego; 8 września Gabriela Ciołek 
(sopran) i Marek Stefański (organy) przed
stawili program „Ave Maria w muzyce" 
w kościele św. Teresy od Dzieciątka Jezus 
w Chwałowicach; 10 września w ROK miał 
miejsce koncert symfoniczny orkiestry Fil
harmonii Ziemi Rybnickiej pod dyr. Sławo
mira Chrzanowskiego z pianistą W. 
Orłowieckim (ZSRR).

W programie „Dni...,, jeszcze sześć kon
certów : 

15.IX.GODZ. 15.30 Kościół MB Królowej 
Apostołów
NIEDZIELA Śląska Orkiestra Kameralna 
pod dyrekcją J. W. HAWELA 
solista: Simon SCHEMBRI - gitara 
FRANCJA

17.IX.GODZ. 19.00 Kościół św. Antoniego 
WTOREK Jarosław PIETKIEWICZ - or
gany

pracowników. Był to pod tym względem szczyto
wy rok. Tymczasem w 1924 r. kop. „Anna" 
na 3200 zatrudnionych zwolniła 116, 
kop.„Emma„ zwolniła spośród 4000 pra
cujących 1800, a jej koksownia 430 spośród 
610 pracujących, kop.„Rymer„ pozbawiła 
pracy 1449 z 2990 załogi (48 procent). 
W grudniu 1927 r. w rybnickim było 12 tys. 
bezrobotnych. Powiat ten był ze względu 
na specyficzne cechy szczególnie czuły  na 
fluktuacje ekonomiczne.

Udział kopalń gwareckich w omawia
nych latach w wydobyciu w stosunku do 
globalnej produkcji na Górnym Śląsku 
wyniósł nieco ponad 7 procent. 
W następnych stale wzrastał. Tymczasem 
właściciele RGW w 1926 r. nie potrafili 
pogodzić się z decyzją do jakiej skłoniła ich 
tzw. Komisja Pojednawcza tj. z podwyżką 
p ł a c .

Aby uzmysłowić zakres działalności an
typolskiej, głównie zainteresowanego nią 
kapitału niemieckiego, trzeba w tym miejscu 
przypomnieć kilka zasadniczych faktów 
Z tego okresu. W 1922 r. przemysł ciężki 
Górnego Śląska w 75 procentach znajdował 
się w rękach niemieckich. Z  1460 mld. mk. 
1095 mld. posiadał kapitał niemiecki. Do 
marca 1924 r. na całym tym obszarze było 
tylko 5 inżynierów górniczych Polaków. 
Wielu inżynierów i dyrektorów górniczych 
pozostawało tu z racji zamieszkania i pracy, 
choć nie przyjęli obywatelstwa polskiego.

GAZETA RYBNICKA



brzmią organy

SIMON SCHEMBRI

21.IX.GODZ. 18.30 Kościół Bożego Ciała 
i św. Barbary
SOBOTA w Niewiadomiu

Chór CANTEMUS PSSM w Rybniku 
pod dyrekcją Cz. FREUNDA 
Zespół Wok. - Instr. CANTATE DEO

22.IX.GODZ. 15.00 Kościół św. Jadwigi 
/N ow iny/
NIEDZIELA
Chór CANTEMUS PSSM w Rybniku
pod dyr. Cz. FREUNDA
Zespół Wok. - Instr. CANTATE DEO

24.IX.GODZ. 19.00 Kościół MB Królowej
Apostołów
WTOREK
Orkiestra Filharmonii Ziemi Rybnickiej
pod dyrekcją T. HANIKA
solista: Wojciech RÓŻAK - organy

29.IX.GODZ. 16.00 Kościół św. Teresy od 
Dz. Jezus
NIEDZIELA w Chwałowicach

Zespół Wok.- Instr. CANTATE DEO

Kierownik artystyczny imprezy - Danuta 
Węgrzyk - szczególnie poleca pierwszy 
polski występ gitarzysty rodem z Malty, 
mieszkającego na stałe we Francji, SIMO
NA SCHEMBRI, który jest jednym z naj
większych odkryć gitarowej solistyki ostat
nich lat w Europie.

Młodych, początkujących melomanów 
z pewnością zainteresują występy zespołu 
wokalno - instrumentalnego CANTATE 
DEO, który prezentuje muzykę gospels 
w oryginalnej, „kosmicznej,, aranżacji. 
W ostatnim koncercie w Chwałowicach, 
przedstawi on program poszerzony 
o piękne ballady amerykańskich minstreli 
z XIX w.

Program tegorocznych „Dni Muzyki 
Organowej i Kameralnej,,, oprócz rybnic
kich, obejmuje jeszcze 19 koncertów w Ra
ciborzu, Żorach i Wodzisławiu.

Oklaski należą się wszystkim: wirtuo
zom za grę, organizatorom za wytrwałość, 
zaś dobrodziejom za szczodrość. Nasi me
lomani z pewnością ich w tym nie zawiodą.

GRZEGORZ WALCZAK

ABECADŁO
RZECZY

ŚLĄSKICH

Pieśń 
o Henryku

Na dworach średniowiecznej Europy zasłynął pewien wędrowny śpiewak, poeta 
liryczny Tannhauser. Zachowała się legenda, mówiąca, że miał on odkryć podziemne 
wejście do groty bogini Wenus, z którą spędził wiele czasu na miłosnych rozkoszach w jej 
tajemnym świecie. Kiedy jednak wrażliwą duszę poety ogarnęła skrucha, pospieszył do 
Rzymu, aby wyprosić u papieża odpuszczenie grzechów. Ten jednak odparł, że raczej 
berło papieskie zakwitnie, niż Bóg przebaczy Tannhauserowi. Zrozpaczony poeta 
odchodzi. Jednak po trzech dniach berło zakwita, a papież wysyła gońca, by zawrócił 
pielgrzyma. Nadaremnie jednak, gdyż Tannhauser wrócił do bogini Wenus.

Ta mądra i wzruszająca legenda, uwieczniona między innymi w operze Ryszarda 
Wagnera „Tannhauser i wartburski turniej śpiewaczy,,, nie ma oczywiście nic wspólnego 
ze Śląskiem. Jednak sam Tannhauser przebywał dłuższy czas na wrocławskiem dworze 
piastowskiego księcia Henryka IV Probusa.

Książę Henryk (1258-1290) przeszedł do naszej świadomości historycznej pod kilkoma 
przydomkami - Probus, Prawy, Miły i Łagodny, a jako panujący, należał niewątpliwie do 
ciekawszych indywidualności średniowiecznego Wrocławia. Starannie wychowany i wy
kształcony, władający językiem polskim, czeskim, niemieckim i łacińskim, był 
człowiekiem wysokiej kultury umysłowej i wytwornych manier. Rozmiłowany był nadto 
w zachodnioeuropejskiej kulturze dworsko-rycerskiej, a na swoim słynącym ze wspa
niałości dworze, przyjmował wybitne osobistości całego ówczesnego świata kultury. 
Osobowość księcia Henryka, będąca sumą licznych talentów, predystynowła go być może 
bardziej do tronu polskiego, aniżeli Władysława Łokietka, z którym przyszło mu zbrojenie 
rywalizować.

Tannhauser, przebywający na wrocławskim dworze, wyraził się o śląskim księciu 
słowami pieśni pochwalnej, panegiryku. Pieśń ta zachowała się szczęśliwym trafem do dnia 
dzisiejszego w języku średnio-górno niemieckim. Zanim ją zacytuję w polskim tłumacze
niu, pozwolę sobie zachęcić do lektury pozycji dotyczących historii naszego regionu, np. 
książki „Książęta piastowscy Śląska,,, pióra Zygmunta Borasa.

Oto słowa Tannhausera o śląskim księciu Henryku IV Probusie:

„Z polskiej krainy zacny książę był, 
w pamięci mojej nie zginie.
Świat go po wszystkie będzie czasy 
czcił, on dla sławy żył jedynie.
Henryk to książę bogaty w cnoty, 
łagodnym Wrocław go znal.
Jego więc pragnę chwalić przymioty, 
bom jak śpiewak dobrze go znal. 
Tysiąca książąt dobroć posiada, 
nie miał równych niemiecki kraj, 
łaskawość jego przebaczać rada, 
w sercach wdzięcznych miał swój raj,

a rządów jego gościniec cały, 
pokój i prawość zasłały.,,

opracował: Marek Szołtysek

Byli instrumentem polityki niemieckiej. 
Obok nich urzędnicy niemieccy urlopowani 
przez pruskie władze górnicze do przemysłu 
górnośląskiego, np. znienawidzony Bruno 
Kober urlopowany do RGW. Wymieniony 
już Wachsmann należał do zarządu 
Górnośląskiego Związku Przemysłowców 
Górniczo - Hutniczych.

Częstokroć, jak np. w 1923 r., w Sejmie 
RP wnoszono interpelacje o usunięcie 
uciążliwych cudzoziemców, zwracano się 
do rządu, aby drogą dyplomatyczną 
wpłynął na rząd niemiecki celem zaprzes
tania rugów polskich robotników.

Tymczasem w sferze gospodarczej 
stwarzano Niemcom niebywałe okazje 
wpływu na wydobycie i zbyt węgla, czego 
przykładem może być przekazanie niemie
ckim firmom spedycyjnym polskiego 
węgla. Tak było, gdy zarówno 
Górnośląska Konwencja Węglowa, jak 
i Ogólnopolska oddały zbyt w ręce firm 
„Robur,,, „Flumen,, i „Progress,,. W nie
mieckiej prasie natomiast rzucano os
karżenia o zbytnią polonizację Górnego 
Śląska! Przede wszystkim atakowano Woj
ciecha Korfantego. Wykorzystywano przy 
tym pewne próby wprowadzenia Polaków do 
rad nadzorczych, co miało świadczyć o „spolszczeniu

 „ przemysłu, a przecież głównie 
chodziło o pozyskanie władz polskich w celu 
czysto ekonomicznym.

M. PALICA
c.d. nastąpi

POŻEGNANIE POETY

Z gniewu, z żalu, z opowieści 
załamanych rąk - na znak, 
że nie to się w pieśni mieści, 
co oklasków zasiał mak - 
będę pisał swoje pieśni.

I powstały pieśni i ballady, kolędy i po
rtrety, psalmy i pacierze, baśnie i po
wieści. „Sądziłem, że owe psalmy 
i kolędy zeszły z nieba na ręce i na usta 
świętych na podobieństwo złotego desz
czu czy też aksamitnego śniegu. Takie 
było moje pierwsze i chyba najserdecz
niejsze zetknięcie się z poezją,,.

TADEUSZ NOWAK - autor przytoczo
nych wyżej słów i fragmentu wiersza - nie 
żyje. Mówił kiedyś o sobie:

Pisarczyk, to mój zawód.
A pochodzenie: chłop. (...)
Literka po literce 
spisuję gniazda wronie

Poety
i konie znikające 
w ustronnym stogu siana 
i ludzi, których widać, 
jak rybę poprzez lud.

Zwykle pisano o nim, że był pisarzem 
nurtu chłopskiego, że stworzył własną, 
oryginalną wizję wsi, że poprzez połącze
nie realiów i symboliki ukazał niezwykle 
piękny obraz życia polskiego chłopa, 
jakże odmienny od wizji Lenartowicza 
czy Konopnickiej, Reymonta czy Żerom
skiego. Jego utwory już za życia pisarza 
znalazły się na listach lektur szkolnych, 
co nie jest w Polsce zjawiskiem częstym.

Ale w kulturze ludowej potrafił od
naleźć wartości ponadnarodowe, uniwe
rsalne. Był poetą miłości i bólu, dobra 
i zła, anielskiej i diabelskiej strony natury 
ludzkiej.

Jego związki ze Śląskiem były nikłe. 
Gdy jednak w 1986 roku został opublikowany

 „Pacierz węglowy,, Tadeusza No
waka, byłem pewien, że staliśmy się bo

bogatsi o poetyckie arcydzieło:

Kto kolo pieca na zydelku 
siedzi i łamie w rękach chrust 
kto modli się wargami zwierząt 
gdy nie ma zwierząt nie ma ust 
kto rozgrzebuje w popielniku 
żar że z komina bije dym 
i w żelaźniaku parzy szarpie 
dla zimy tej dla wszystkich zim 
I kto kopalnię bandażuje 
i w szyb garściami wrzuca len 
że syn i ojciec - bryły węgla 
zwalone z nóg - odchodzą w sen 
I kto pośmiertny ten deputat 
z węglarki niesie tam gdzie klon 
odciętą czerwień wszystkich dłoni 
zrzuca w skostniały ziemi dzwon 
I kto zakrywa sobie oczy 
gdy za rąbankę i za łój 
z węglarki zrzuca się deputat 
ubrany w bliski trwodze strój 
I kto im z dłoni połamanych 
wyjmuje węgiel koks i piach 
żeby jak Syn i Ojciec żyli 
wrzuceni w nasz codzienny strach.

„Ta zima,., ta dola stały się losem wielu 
górniczych rodzin (nie tylko w grudniu 
1981 roku). Jedynie wielki poeta potrafi 
stworzyć siłą swego kunsztu i uczucia 
taką syntezę bólu i miłości. Sądzę, że jest 
to wystarczający powód, byśmy - żeg
nając Poetę - sławili Jego Dzieło.

KRONIKARZ
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SPORT * TURYSTYKA SPACERKIEM PO MIEŚCIE

Żużlowe
nowinki
We wtorek, 27 sierpnia odbyło się 

kolejne zebranie rybnickiego klubu, na 
którym przyjęto rezygnację Zbigniewa 
Chwastka z funkcji dyrektora, a jego 
obowiązki powierzono tymczasowo 
dotychczasowemu zastępcy, Adamowi 
Adamczykowi. Postanowiono powołać 
specjalną komisję, która ma przepro
wadzić analizę obecnego stanu sekcji 
żużlowej i opracować program popra
wy; na czele komisji stanął Józef Cy

Cycuła, a do współpracy zaproszono 
m.in. trenera Stanisława Miedzińskiego.

Tylko jeden z młodych rybniczan, 
a mianowicie Marek Fojcik, zdał po
myślnie w Grudziądzu egzamin na 
żużlową licencję. Przyczyną niepowo
dzenia pozostałych był, sypiący się 
z każdym okrążeniem, sprzęt. Niestety, 
swoiste kuriozum stanowi fakt, iż sto
sowne dokumenty zaświadczające 
o posiadaniu przez młodego żużlowca 
licencji „Ż,„ uprawniającego do startu 
w meczach ligowych, dotrą do Rybnika 
dopiero po upływie dwóch tygodni, co 
stanowi dokładnie 1/12 całego sezonu 
ligowego. I jak tu mają rozwijać się 
młode talenty ?

(wack)

„Jano,,, to jest Jan Oswald Pedersen,
najczęściej uśmiechający się żużlowiec 
na świecie, czyli nowy król żużlowego 
królestwa. Kolejna latorośl duńskiej

dynastii, zwyciężyła w Finale Indywidu
alnych Mistrzostw Świata w GETEBO
RGU z kompletem punktów.
(foto W. TROSZKA)

XIV Międzynarodowy 
Turniej Szachowy

Od 24 do 31 sierpnia br. na Małej 
Scenie w Rybniku odbywały się rozgry
wki XIV Międzynarodowego Turnieju 
Szachowego RYBNIK 1991. W zawo
dach udział wzięło 82 szachistów, 
którzy w pięknej sali, w prawdziwie 
sportowej atmosferze, rozgrywali swoje 
partie. Rozgrywki cieszyły się dużym 
zainteresowaniem miłośników szachów 
w Rybniku, którzy dość licznie zjawili 
się w sali gry, uważnie obserwując zma
gania zawodników. W czasie trwania 
zawodów czynny był kiermasz literatu
ry szachowej, na którym zagraniczni 
wydawcy sprzedali sporo książek. 
W zawodach zwyciężył mistrz między
narodowy LEONID WOŁOSZYN 
z Kazania /8  pkt. z 9 partii/. Otrzymał 
on wysoką nagrodę pieniężną i okazały 
puchar ufundowany przez Prezydenta 
Rybnika. Drugi był EFIM ROTSZ
TAJN /7,5 z 9 /  ze Lwowa. Wysokie

trzecie miejsce z 6,5 pkt. zajął TA
DEUSZ HELIS z MZKS Niedobczyce. 
Czołowe miejsca zajęli zawodnicy 
ROW Rybnik: 6 - Józef Bobrowski /6 ,5  
p k t/, 13-14 Krystian Hasiński i Da
riusz Babczyński po 6 pkt.

W klasyfikacji kobiet zwyciężyła JO
ANNA PACZKOWSKA z Zagłębia 
Lubin przed BEATĄ BOBROWSKĄ, 
MAŁGORZATĄ WRÓBEL i MAŁ
GORZATĄ SZYDŁOWSKĄ - wszyst
kie ROW Rybnik. W zawodach nie 
startowali najlepsi juniorzy ROW Ryb
nik, przebywający w tym czasie na zgru
powaniu kadry narodowej w COS 
w Spale.

Na uwagę zasługuje udział w im
prezie aż 4 przedszkolaków z Rybnika, 
którzy walczyli zacięcie z dorosłymi, 
zdobywając po 2,5 pkt.. Byli to: Alicja 
Chmielińska, Łukasz Kiermaszek, Mi
chał Uherek i Sebastian Hasiński.

/p eb e/

Cenowe
paradoksy

Najtańsze krzesło w „Domusie,, ko
sztuje 190 tys. złotych - dokładnie ten 
sam produkt kosztuje w „IKEI,, (sieć 
sklepów meblowych na Zachodzie) 131

Śmietnik
Urynkowienie ma już swoje humory

styczne, a właściwie karykaturalne ob
jawy. Otóż spotkałam się ostatnio z za
mkniętym na kłódkę... śmietnikiem! 
Administracja instytucji, która na ten 
pomysł wpadła, uczyniła to zapewne 
z myślą o oszczędności...

Trudno właściwie ocenić, czy boki

Nareszcie
ogródek

Późno, bo już w końcu lata, powstał 
w Rynku ogrodowy barek. Autorem 
spóźnionego, ale doskonałego pomysłu 
jest firma J. NOGA i Spółka, która pod 
swoimi „Delikatesami,, rozstawiła za-

tys. złotych. Zaś ręczna kosiarka do 
trawy firmy „Gardena,,, proponowana 
w sklepie „Nasz Dom,, za 1,2 mln 
złotych i 1,6 mln złotych - kosztuje 
w sklepie firmowym „Gardeny,, - 
proszę uważać - 350 tys. złotych i 500 
tys. złotych. Wygląda na to, że przego
niliśmy Europę. (szoł)

na kłódkę
zrywać ze śmiechu, czy załamać ręce 
z rozpaczy. Brud i smród stały się już 
prawie synonimami przymiotnika „po
lski,, i oto znalazł się ktoś tak „gos
podarny,,, że zamknął dostęp do śmiet
nika!

Brawo! Czekamy na dalsze pomysły!
(em)

zadaszenie, kilka stolików z krzesłami, 
kwietniki... Można zatem na „świeżym 
powietrzu,, zjeść coś słodkiego, są także 
standardowe napoje i co ciekawe, 
można zamówić sobie, nieznane jeszcze 
szerszemu ogółowi, włoskie capuccino 
za jedyne 6700.- zł. Warto skosztować 
podczas spaceru, zwłaszcza, że barek 
jest czynny również w niedziele.

Gaz będzie !
We wtorek, 27 sierpnia mieszkańcy 

centrum Rybnika pozbawieni zostali 
na cały dzień gazu. Przyczyną było 
przełączenie sieci gazowej w okolicach 
rybnickiego Rynku w związku z robo-

Ohyda na
Mimo, iż historycy sztuki i księżyco

wi esteci zawsze coś brzydkiego wy
najdą, to trzeba przyznać, że ulice han
dlowe naszego miasta pięknieją z mie
siąca na miesiąc. Są jednak takie lokale, 
obok których rodzice powinni dzieci

robotami ziemnymi, które są tu prowadzo
ne.

Dyrektor Zakładu Gazowniczego
ROW KAZIMIERZ MAZUR - zape
wnił nas, że w najbliższym czasie nie 
przewiduje się przerw w dostawach 
gazu dla mieszkańców Rybnika, oczy
wiście jeśli nie zdarzą się jakieś awarie.

(gw)

 Rynku
dzieciom zasłaniać oczy - oczywiście z oba
wy o właściwy rozwój estetyczny... Ta
kim przykładem klasycznego kiczu, 
brzydoty, ohydy... jest szyld biura 
podróży, reklamujący swe usługi na 
domu w Rynku pod nr „6„. Co można 
sądzić o takiej firmie ? (Szoł)

Zapraszamy 
do tańca...

W niedzielę, 15 września w Teatrze 
Ziemi Rybnickiej rozpocznie się kolej
na edycja kursu tańca towarzyskiego, 
prowadzonego przez cenionego w tej

dziedzinie JANUSZA JURCIMIERS
KIEGO.
Zainteresowanych informujemy, że za
pisy przyjmowane będą we wspo
mnianą niedzielę, od godz.9.00 - I sto
pień, a od 9.30 - II,III i IV.

Koszt trzymiesięcznej nauki tańca 
wynosi: 150.000.- zł dla młodzieży 
szkolnej i 200.000.- zł dla osób pra

cujących. (em)

KONKURS NA PLAKAT
„ N a r k o m a n ia -d ro g ą  d o  n ik ąd"

Miejska Biblioteka Publiczna w Ry
bniku ogłasza konkurs na plakat pt. 
„Narkomania - drogą do nikąd,,. Prace 
konkursowe powinny przedstawiać za
grożenia jakie niesie narkomania, 
ostrzegać dzieci i młodzież przed 
zażywaniem narkotyków, może też 
przedstawiać związek między narkotykami

manią a aids.
Prace konkursowe należy nadsyłać 

do dnia 31 września br. na adres biblio
teki z dopiskiem „Narkomania- drogą 
do nikąd,, lub oddawać w czytelni (I 
piętro, pokój 29) w godzinach od 9 do 
19 (poniedziałek, wtorek, środa, 
piątek).

ZBIGNIEW NOWAK-FENOMEN BIOTERAPII — W RYBNIKU
Spotkanie z bioenergoterapeutą, Zbigniewem Nowakiem odbędzie się w Teatrze Ziemii 

Rybnickiej, w piątek 13 września o godzinie 11. Wstęp 50 a dla rencistów i emerytów 30 tysięcy.
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Lekarz dom owy radzi

T o r f o w y
r a t u n e k
Nareszcie jest! Nareszcie przebił się 

przez trzęsawisko zawiści, niechęci, ste
reotypu myślenia i utytułowanej igno
rancji! PTT - czyli Preparat Torfowy 
Tołpy wyłonił się z niebytu i laborato
ryjnej manufaktury. Stał się oficjalnie 
istniejącym lekiem, produkowanym 
w nowoczesnych instalacjach TORF 
CORPORATION, którą powołały do 
życia pieniądze pani BARBARY PIA
SECKIEJ-JOHNSON.

Cud nie zdarzył się po raz drugi 
w Stoczni Gdańskiej, która weszła 
wprawdzie do historii Polski, ale nie 
jako przykład sprawczej mocy pie
niądza... Pieniądze będą robić pie
niądze, ale w jakże zbożnym dziele 
ratowania ZDROWIA! Niewielu ludzi 
w Polsce może przecież powiedzieć 
o sobie, że czuje się doskonale i nie ma 
kłopotów ze zdrowiem. A więc prawie 
każdy Polak powinien wiedzieć, że PTT 
już istnieje, już nie trzeba walczyć 
o dostęp do wytwarzanego w laborato
rium preparatu, wystarczy mieć pie
niądze, by kupić go w aptece.

Na początek ograniczono dość po-

Od 7 września do 6 października 
br., czynna jest w TZR wystawa prac 
(malarstwo i rysunek), będących plo
nem działań artystów z terenu Śląska, 
zorganizowana z okazji XXII Rybnic
kich Dni Literatury.

Sztuka jak wiadomo, przenikając 
człowieka, dociera do głębi jego jestest
wa, przekształca, a w rezultacie wzboga
ca i pogłębia jego osobowość, wychowuje 
go i uczy takiego działania, jakie 
człowiekowi przystoi.

Na tegorocznej wystawie, imprezie 
towarzyszącej XX3I Rybnickim Dniom 
Literatury, po raz pierwszy zgromadzo
no prace zarówno twórców profesjona
lnych z poważnym dorobkiem 
twórczym, jak i prace twórców - ama
torów, którzy prócz talentu mają do 
zaproponowania jeszcze dodatkowe 
wartości.

W katalogu wystawy znalazły się 
nazwiska następujących plastyków

ważnie jego wskazania lecznicze, ale 
i tak, to co przeszło już badania klinicz
ne niesie dużą dawkę nadziei ludziom 
uwikłanym w antybiotykowe i kortyzo
nowe pułapki.

A oto wykazane obecnie wskazania 
lecznicze PTT:
zapobieganie i leczenie chorób wy
stępujących na tle dysfunkcji układu 
immunologicznego - m.in.:

- upośledzenie funkcji układu immuno
logicznego na tle przewlekłych zakażeń 
drobnoustrojami chorobotwórczymi 
(infekcje bakteryjne i wirusowe, za
każenie mieszane),
- przewlekłe, nawracające stany zapal
ne dróg oddechowych;
-przewlekłe stany zapalne kości (osteo
myelitis),
- przewlekłe stany zapalne przydatków 
u kobiet.
Leczenie chorób związanych z upośle
dzeniem procesów regeneracyjno - repa
racyjnych - m.in.:
- owrzodzenia żylakowate goleni;
- nadżerki części pochwowej macicy, 
zwłaszcza wraz z zabiegiem chirurgicz
nym
- paradontopatie
Tym, których interesują szczegóły ba
dań klinicznych nad PTT i perspektywy 
leczniczego zastosowania pigułek prof. 
Tołpy oraz perspektywy rozwoju pro
dukcji leków i kosmetyków na bazie 
torfu - polecamy wydawnictwo specjal
ne pt.:TOŁPA.

(em)

Fatałachy z naszej szafy

Byle
nie stadami !

I choć do jesiennego zrównania dnia 
z nocą zostało jeszcze trochę czasu, lato 
klimatyczne mamy za sobą i, chcąc nie 
chcąc, trzeba się z tym pogodzić.
Z obawą czekam na jesienny wysyp 
d ż i n s o w o - m a r m u r k o w y c h  
mundurków, które dawno temu, bo już 
wiosną, miały zostać utopione razem 
z Marzanną. Ów przysłowiowy dżin
sowo-marmurkowy komplecik jest 
oczywiście tylko jednym z przykładów 
owczego pędu naszych dziewcząt do 
unifikacji. W każdej innej dziedzinie 
poglądy mamy wyjątkowo różnorodne, 
a w modzie, gdzie postawa taka byłaby 
bardzo pożądana, kochamy się upada
bniać do bliźnich. Idące razem trzy 
dziewczyny okryte trzema prawie jed
nakowymi czarno-białymi swetrami 
w duże żakardowe wzory, to naprawdę 
komiczny widok, wierzcie mi.

A przecież aktualna moda jest tak 
bogata i tak różnorodna, że naprawdę 
jest w czym wybierać. Oczywiście, nad

SZTUKA * TWÓRCY * WYSTAWY*
 pod redakcja, Mariana Raka

Wystawa
malarstwa i grafiki

profesjonalnych : JERZY BARON 
(Racibórz), TERESA SALAMONIK - 
BIERNACKA i LECH J .  
BIERNACKI (Chrząstowice k. Opola), ELŻBIE
TA GRUSZCZYŃSKA - ROGALS
KA (Bytom) oraz ZOFIA GÓRSKA - 
ZAWISŁOWA i MARIAN S .  
ZAWISŁA (Racibórz).

Twórców nieprofesjonalnych repre
zentuje 10 członków zespołu „Oblicza,,,

działającego w TZR - są nimi: KAZI
MIERA DREWNIOK, EDWARD 
DĘBOWSKI, NORBERT FRAI, TE
ODOR GODZIEK, TADEUSZ 
GRYT, MELANIA KOBRYNO
WICZ, EUGENIUSZ KRETEK, JAN 
ŚLIŻEWSKI, MAGDALENA SZOŁ
TYSEK, i IRENA WIKTOR.

W odróżnieniu od tego, co tak 
cenimy w wymiarach świadomości ar

M O T E S  D O M O W Y

miar stylów i trendów też może być 
problemem, dlatego trzeba siąść i po
myśleć: jaka jestem, a może jaka 
chciałabym być ? Czy czuję się dobrze 
w obcisłym body czy raczej w długiej, 
prawie do kostek spódnicy ? Obie te 
skrajne propozycje mają swoje miejsce 
w nowych kolekcjach. Jesienne szorty 
mogą być dłuższe lub krótsze, spodnie 
obcisłe lub szerokie od góry do dołu, 
choć dobrze żeby marynarka była za 
biodra. Ale i krótki, pudełkowy żakie
cik ma rację bytu, tyle, że do krótkiej, 
„małej,, sukienki. Panuje też wielka 
różnorodność kolorów i deseni - od 
ekologicznych beżów, poprzez pastele 
i kolory nasycone do czerni i brązów, 
od wzorów kwiatowych do geometry
cznych. Powyższe odnosi się również 
do fryzur. Można wybierać między ko
kiem, a włosami o długości za ucho 
z szeroką przepaską, bo obie te fryzury 
są zgodne z modnym trendem na lata 
60. Pewnie, że ujdzie i trwała, choć to 
już nie to...

Od nadmiaru propozycji może na
prawdę rozboleć głowa, nie trzeba więc 
koniecznie stadami biegać w tzw. „ko
larzówach,, czyli czarnych lycrowych 
majtkach do kolan, by być na „topie,,. 
Co nie znaczy, że nie miałoby się niekie
dy ochoty za taką dziewczyną odwrócić 
głowy. Ale za pojedynczym egzemp
larzem.

Wróżka

artystycznej profesjonalistów, a więc 
bunt, krytykę społeczną czy też walkę 
ideową, amatorzy poprzez swoją sztukę 
wyrażają swoją społeczną ideologię, 
swoje najgłębsze wyznanie wiary. Sztu
ka prawdziwa bowiem, to samorealiza

cja, to dopełnienie własnej osobo
wości.

Dlatego też należą się serdeczne po
dziękowania i słowa najwyższego uzna
nia artystom biorącym udział w tej 
wystawie za ich uczciwą, odkrywczą 
postawę wobec życia, wobec samych 
siebie oraz za chęć dzielenia się z innymi 
bogactwem wrażeń płynącym z otocze
nia.

Podsumowaniem wystawy będzie 
aukcja eksponowanych prac, która 
odbędzie się 5 października br. o godz. 
17.oo w Sali Kameralnej TZR. Dochód 
z aukcji organizatorzy przeznaczyli 
w części na dalszy rozwój i promocję 
twórczości plastycznej na naszym tere
nie.

27508 Urz ąd Celny
23643 Uniwersytet Robotniczy
22962 Videx
27907 Vela
22475 Westa
23446-7 Wojsk. Komenda Uzup.
23336 Wojew. Przeds. Robót Inż. PW
23337 Wojew. Przeds. Robót Inż. PW

Sosnowa
Korfantego
Sobieskiego
Łony
Kościuszki
Piłsudskiego
Kolejowa
Kolejowa

21820 WPK - dyspozytornia Budowlana
23095 WPK - kadry Brzezińska
23096 WPK - kierownik Brzezińska
25415 WPK Brzezińska
21921 Woj. Urząd Statyczny Chrobrego
23662 Woj. Urząd Statyczny Chrobrego
24920 Woj. St. Kwar. i Ochr. Roślin Raciborska
23681 Wojew. Przedsięb. Wod. i Kan. Niedobczyce
26192 Wojew. Przedsięb. Wod. i Kan. Niedobczyce
24052 Zakład Wodociągów Rudzka
27879 Woj. Zrz. Pryw. Handlu i Usług Chrobrego
21427 Zakł. Doskonalenia Zawod. Zawadzkiego
21071-4 Zakład Energetyczny Sławików
21847 Zakł. Energet.- dyspozytor Sławików
25044 Zakłady Mięsne Żorska
23687 Zakł. Mięsne - dział zaopatrz. Żorska

c.d. nastąpi
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KRZYŻÓWKA NR 38 NASZE PROPOZYCJE

Poziomo:
1. nazwa wilii w Krynicy - dawna 
własność Kiepury, 4. drapieżnik z ro
dziny kotów, 8. wieśniak z „Balladyny,, 
Słowackiego, 9. w szafie wieszała listki 
figowe, 10. rodzaj gwoździa, 11. 
spróbuj zaorać swoje poletko, może 
znajdziesz w glinianym garnku, 14. kra
wca żywi, 15. rozrywka, bawienie się, 
16. harcerz, 19. po bezmiarze wód żeg
lował, 21. teraz nasza, 22. w zespole 
baletowym, 23. zimny, 24. kieliszek 
wina

Pionowo:
1. kwitnie zanim stopnieją śniegi, 2. 
nosił ją Cyceron, 3. Babel lub Newton, 
5. Jan Sebastian..., 6. miała chłopca 
z drewna, 7. promieniotwórczy pier
wiastek, 11. kojarzy się z jedzeniem,

piciem i popuszczaniem pasa, 12. sto
pień wojskowy w sułtańskiej Turcji, 13. 
głupszy na lewej nodze, 17. kojarzy się 
z winem i wodą, 18. w przenośni pom
pa, 20. stale groźna na Sycylii, 21. 
twórca bajki greckiej

HERA

Rozwiązanie krzyżówki nr 37

Poziomo:
4. urlop, 7. złodziej, 8. agnat, 9. Babiniec, 11. 
medresa, 14. szach, 17. antylopa, 18. order, 
19. Faulkner, 20. finta

Pionowo:
1. ołtarz, 2. udziec, 3. kilim, 4. Ujazd, 5. lanie, 
6.  Pytia, 10. centrum, 12. relikt, 13. szpieg, 14. 
sport, 15. arden, 16. harfa

Nowinki w kuchni - jajecznica po indiańsku
Składniki: 3 plasterki bekonu drobno 

pokrajane, 1 szkl. kukurydzy konserwo
wej, pól łyżeczki soli, szczypta pieprzu, 
3 jajka.

Bekon przesmażyć, tak aby był chrupiący

chrupiący. Dodać odcedzoną kukurydzę 
i dobrze podgrzać. Do jajek dodać 
przyprawy, wymieszać i wydać na kuku
rydzę z bekonem. Smażyć na wolnym 
ogniu, mieszając kilka razy. Podawać 
na grzankach.

Duża Scena ROK
13 września o godz. 17.00 - impreza 
estradowa „Ich troje,, z udziałem Hali
ny Frąckowiak, Alicji Majewskiej, Zbi
gniewa Wodeckiego, Waldemara Och
ni, Włodzimierza Korcza...

21 września o godz. 18.00 - Operetka 
Śląska wystąpi gościnnie z operetką 
Johanna Straussa „Noc w Wenecji,,.

Mała Scena ROK
7 i 8 września dyskoteki w godzinach od

18.00 - 24.00 , ceny : 20 i 15 tys. zł.

Kino Premierowe ROK
4 i 5 września w godz. 17.00 i 19.00 - 
„Istne szaleństwo,,, komedia prod. 
USA ceny biletów 6 i 10 tys. zł;
11 i 12 września o godz. 17.00 i 19.15 - 
„W łóżku z Madonną,, skandalizujący 
film produkcji USA, ceny biletów 15 
tys. zł;

Dyskusyjny Klub Filmowy „EKRAN"
9 września godz. 19.00 - „Czarownica,, 
film prod. USA.

Koszałki
opałki

Koniec zadekretowanej „Przyjaźni" 
z „Krajem Rad„. „Polityka" nie sypie 
już piaskiem w „Motor" minionego 
postępu. Wcześniej lud wyparł się try
buny niż „Trybuna..." „...Ludu".„Pra
wo i Życie" idą ręka w rękę, ale każde 
swoją drogą. Inna „Trybuna..." - za
wstydzona przez sztandar pracy - przy
znała się do robotniczego Śląska 

„Górnik" ma prawo do „Veta„, ale 
w porozumieniu ze „Związkowcem". 
„Dziennik Ludowy" nie ogarnia „Panoramy

Panoramy" ludowych rozłamów, zaś 
„Dziennik Zachodni" przezornie zerka 
na wschód. „Nowiny" zmieniły właści
ciela. Czy nowy właściciel zmieni „No
winy"?

Ile tytułów - tyle kalamburów. 
A wszystkie długie lata tkwiły w wit
rynie kiosku o nazwie „Karolinka". 
Dawniej był tu „Ruch", lecz nie było 
ruchu. Dzisiaj przy ulicy Kościuszki 
mamy „Sklep prasowo - towarowy,,, 
w którym - o dziwo! - kupisz prasę 
i żyletki, kredki i papier toaletowy. 
Witryna - pamiątka czasów, gdy opa
kowanie nie zgadzało się z zawartością - 
zniknęła również. Warto ją utrwalić dla 
tych, którzy żyjąc w zupełnie innej 
epoce, w istnienie tamtej mogliby nie 
uwierzyć.

KRONIKARZ

N O T E S  D O M O W Y

o
Pionki
Piotrków Trybunalski 
Płoty
Pobierowo 
Podkowa Leśna 
Polanów 
Police 
Polkowice

NUMERY KIERUNKOWE 
DO WAŻNIEJSZYCH 
MIEJSCOWOŚCI

0-48 radomskie
0-44 piotrkowskie
0-931 szczecińskie
0-931 szczecińskie
0-22 warszawskie
Nr abon. 3 cyfr. 0-94188 koszalińskie
0-91 szczecińskie
0-70 legnickie

Poręba 0-376 katowickie
Poznań 0-61 poznańskie
Pruszcz Gdański 0-58 gdańskie
Pruszków 0-22 warszawskie
Przemyśl 0-10 przemyskie
Pszczyna 0-378 katowickie
Puck 0-58 gdańskie
Puszczykowo 0-61 poznańskie
Pyrzyce 0-92 szczecińskie
Pyskowice 0-32 katowickie
Rabka 0-187 nowosądeckie
Racibórz 0-335 katowickie
Radom 0-48 radomskie
Radomsko 0-457 piotrkowskie
Radziejów Nr abon. 4 cyfr. 0-5485 włocławskie
Rawicz Nr abon. 4 cyfr.0-6545 leszczyńskie
Reda Nr abon. 3 cyfr.0-58783 gdańskie
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