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W Y B R A N I  
- C IĄ G LE  N IEZN AN I

ŻŁOBKI SPOŁECZNE 
RUSZYŁY

 15 miesięcy temu przyszli 
nowi, czyści, spoza układów. 
Mało kto ich znał - ale wtedy 
to była zaleta. Aby dać się 
poznać (i wybrać) spotykali 
się z mieszkańcami Rybnika. 
Zostali wybrani. A dziś 
? W pierwszym tygodniu 
września nasza Gazeta zadała 
stu przypadkowo wybranym 
osobom pytanie: CZY
ZNASZ SWOJEGO RAD
NEGO. NIE, NIE ZNAM, 
radnych nie widać, nie wiem 
kto to jest - takie były 

 najczęstsze odpowiedzi. Radny
- okazał się istotą nieznaną. 
Panowie weźcie sobie poniższe 
liczby do serca !

TYLKO 12 OSÓB UMIA
ŁO PODAĆ NAZWISKO 
RADNEGO ZE SWOJEJ 
DZIELNICY. W 2 przypad
kach wynikało to z faktu blis
kiego sąsiedztwa, raz trafi
liśmy na córkę.

Na pytanie: - CZY W CI
ĄGU MINIONEGO ROKU 
COŚ W MIEŚCIE ZMIE

NIŁO SIĘ ? - blisko połowa 
 ankietowanych opowiedziała

- TAK. Przy czym wszyscy 
mieli na myśli wygląd miasta

W sobotnich katowickich 
„Aktualnościach,, /7  wrześ
nia b r / ,  dwie rybnickie radne: 
MARIA KRYSTYNA K U
LAWIK i JANINA STULA 
reklamowały powstającą 
/ z  inicjatywy kilku rybnickich 
radnych/ fundację: Agencję 
Promocji Ziemi Rybnickiej. 
Tymczasem - zaproponowane 
przez radnego JERZEGO 
FRELICHA na sesji Rady

i tylko TO.
- „Jest zdecydowanie ład

niej,, stwierdziła pani, z zawo
du technik maszyn, lat 28

- „Widać wykopki, nowe 
znaki drogowe, znaczy, że coś 
się robi,, - kierownik zakładu, 
lat 54

- „Bardzo się zmieniło, 
większy porządek, więcej ziele
ni,, - emerytowana nauczyciel
ka, 75 lat.

Rozmówcy mówili m.in. 
o nowych chodnikach, fon
tannie przed urzędem miasta, 
klombie na ul. Sobieskiego.

Nic się nie zmieniło, tylko 
trochę wygląd miasta - stwier
dziło 26 procent zapytanych.

Co piąty rozmówca uważa, 
że nie zmieniło się nic. 
Nauczyciel, 37 lat, odpowie
dział: „zewnętrznie tak, wew
nętrznie nie, to znaczy nie 
zmieniły się układy i struktury, 
na zachodzie najpierw robi się 
pieniądze, a potem politykę, 
a u nas ciągle na odwrót,,.

Sześć procent rozmówców 
widzi zmiany, lecz na gorsze. 
Mówiono tu o likwidacji 
żłobków (2 osoby) a także, 
cytuję: jak na górze byli czer-

Miasta /4  września b r /  
wejście Rybnika do wspo
mnianej fundacji - zostało 
ogromną większością głosów 
odrzucone przez salę obrad. 
Główny powód ? Radni oba
wiali się, czy aby nowa funda
cja nie będzie dublowała 
działalności takich formacji 
jak izby handlowo - prze
mysłowe, o których dyskutuje 
się obecnie w Sejmie RP.

/s z o ł/

czerwoni to przynajmniej było się 
do kogo zwrócić,, (technik lat 
41).

Dla 2 osób (2 procent) 
zmiany zaszły „trochę na lep
sze, trochę na gorsze,,. I tu 
znowu pojawiła się sprawa 
żłobków,

29 procent ankietowanych 
uważa, że samorząd broni, jak 
każda władza własnych inte
resów i (cytuję): „to jeszcze 
długo będzie trwało,, - kierow
nik zakładu państwowego - 54 
lata.

„Nie ma na kogo liczyć, nikt 
nie czuje się bezpieczny,, - 
opiekunka dzieci - lat 29.

„Dlaczego Pan Prezydent 
zaczął od przenoszenia USC 
i urządzania własnej siedziby, 
a dopiero potem zabrał się za 
trawniki, a nie na odwrót ?„ - 
analityk, 32 lata.

„Pan Prezydent stara się 
o własny rejon, pan wiceprezy
dent o własny, obaj o centrum, 
a reszta zaniedbana - biblio
tekarz, lat 36.

Mniej więcej tyle samo za
pytanych jest jednak zdania, 
że samorząd dba o interesy 
mieszkańców Rybnika, cyt.: 
„to przecież widać po tym jak 
miasto się zmienia,, - pracow
nik banku, 41 lat.
Inna wypowiedź: „chyba dba 
o mieszkańców, ale z rezerwą, 
trzeba jeszcze poczekać,, - 
górnik lat 24. 
dokończenie na str.3

W maju br. Rada Miasta 
w Rybniku podjęła uchwałę 
formułującą katalog wy
mogów względem taksówka
rzy w naszym mieście. Wymo
gi te dotyczą zdrowia fizycz
nego i psychicznego kierowcy, 
stanu technicznego samochodu

Rada Miasta w Rybniku 
podjęła uchwałę o likwidacji 
dotychczasowej formy żło
bków, gdyż ich utrzymanie 
było zbyt kosztowne -10 
mld. zł rocznie. Do każdego 
dziecka miasto dopłacało 
3 mln zł miesięcznie. Należało 
więc poszukać innego sposo
bu organizacji opieki nad 
najmłodszymi dziećmi - bar
dziej ekonomicznego i nie ob
ciążającego w takim stopniu 
budżetu miejskiego, zwłasz
cza, że dotychczasowe żłobki 
wykorzystywane były w ok. 
50 proc. Do żłobków posia-

du, znajomości topografii 
miasta i doświadczenia w pro
wadzeniu samochodu.

W czerwcu br. Wojewoda 
Katowicki, korzystając z przy
sługującego mu prawa, unie
ważnił wyżej wymienioną 
uchwałę, uzasadniając to

posiadających 526 miejsc, uczę
szczało zaledwie ok.250 dzieci 
/choć zapisanych było 350/. 
Powodowało to wiele marnot
rawstwa, poczynając od opłat 
za wodę /ryczałty były obli
czane od ilości miejsc, a nie 
rzeczywiście uczęszczających 
dzieci/, przez niepotrzebne 
utrzymywanie budynków, aż 
po nadmierne zatrudnienie 
/w  żłobkach pracowało 170 
osób - a więc na troje dzieci 
przypadały dwie osoby perso
nelu/.
dokończenie na str.3

następująco: „nałożenie na 
taksówkarzy takich obowiąz
ków nie służy bezpieczeństwu 
i spokojowi publicznemu ani 
nie chroni zdrowia lub życia 
obywateli...,,

Prezydent Rybnika uznał 
zarzut Wojewody za bezpod
stawny i wniósł sprawę do 
Naczelnego Sądu Administra
cyjnego. O jego werdykcie po
informujemy naszych Czytel
ników.

(szoł)

CO Z FUNDACJĄ ?
Spór Rybnika 
z w ojew odą

GAZETA RYBNICKA



ZARZĄD MIASTA INFORMUJE

Zawiadamiamy mieszkańców, właścicieli i samoistnych posiadaczy nierucho
mości, że począwszy od października br., przeprowadzane będą kontrole prawidło
wego i powszechnego opodatkowania budynków mieszkalnych, gospodarczych, 
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.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ZGŁOSZENIA DO 20 WRZEŚNIA

A P E L !
RADA MIASTA RYBNIKA

zwraca się do wszystkich 
działających w naszym mieście 
ugrupowań politycznych, organi
zacji społecznych i zawodowych, 
a także do samorządów dzielnic, 
o zgłoszenie kandydatów do pracy 
w obwodowych komisjach wybor
czych.

Sprawne przeprowadzenie je
siennych wyborów do Sejmu i Se

Senatu w 57 obwodach głosowania, 
wymaga zaangażowania od 350 do 
550 osób. Zgłoszenia przyjmuje 
Wydział Organizacyjny Urzędu 
Miasta przy ul. B. Chrobrego 2, 
pokój 31. NAJPÓŹNIEJ DO 20 
WRZEŚNIA. Jednocześnie infor
muje się, że zgodnie z zarządzeniem 
nr 27 Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 24 lipca 1991 r. /M P Nr 24, 
poz. 166/, członkom obwodowych 
komisji wyborczych za pracę w ko
misji przysługuje zryczałtowana 
dieta w wysokości 10 procent śre
dniego wynagrodzenia w miesiącu 
czerwca br.

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.

Za darmo 
z SANDRĄ

GAZETA RYBNICKA
Waszą gazetą !
K u p o n nr 6 

Biuro Turystyki SANDRA
(ul. Grunwaldzka 7,41-400 Mysłowice, 

tel. 222-308), ma również oddziały 
w Rybniku, ul. Rynkowa 1 

w Warszawie, ul. Nowowiejska 1\3 m.15 
tel.31-93-63

w Łodzi, ul. Pomorska 78, tel. 78-16-31 

Kupon nr 6
Podróż i wypoczynek z SANDRĄ 

- najprzyjemniejsze

Czytelnicy, którzy zgromadzą pięć 
kuponów z kolejnych pięciu numerów 
„Gazety Rybnickiej,,, dołączą do nich 
kartkę ze swoim imieniem, nazwiskiem, 
adresem i ew. telefonem i prześlą je 
w zaklejonej kopercie na adres redakcji 
„Gazety Rybnickiej,,, wezmą udział 
w losowaniu
- bezpłatnego przejazdu do Budapesztu 
(tam i z powrotem) dla jednej osoby 
oraz
- bezpłatnego przejazdu do Wiednia

(tam i z powrotem) dla jednej osoby.
Czytelnicy, którzy zgromadzą sie

dem kuponów z kolejnych siedmiu nu
merów GR, dołączą do nich kartkę ze 
swoim imieniem, nazwiskiem, adresem 
i ew. telefonem i prześlą je w zaklejonej 
kopercie na adres redakcji GR, wezmą 
udział w losowaniu 
- bezpłatnej wycieczki autokarowej do 
Istambułu dla jednej osoby (świadcze
nia Biura Turystyki „Sandra,, - 2 x ho
tel, 3 dni pobytu w Istambule, wiza, 
przewóz, ubezpieczenie komunikacyjne 
„Warta,,, czas trwania wycieczki - sie
dem dni. Młodzież szkolna, która zgro
madzi wspólnie co najmniej po 100 
kuponów z każdego z kolejnych pięciu 
numerów GR (czyli razem 500 ku
ponów), dołączy do nich kartkę 
z nazwą i adresem szkoły oraz imieniem 
i nazwiskiem wychowawcy klasy lub 
opiekuna grupy oraz imionami i na
zwiskami uczestników zbiórki i prześle 
je w zaklejonej kopercie na adres redak
cji GR, weźmie udział w losowaniu - 
jednodniowej wycieczki autokarowej 
dla 35 osób w promieniu 300 kilo
metrów od Rybnika.

Uwaga !
Kupony należy przesłać luzem. Naklejenie 

ich na kartkę zdyskwalifikuje uczestnika lo
sowania ! Szczegóły (termin itp.) ze 
szczęśliwymi uczestnikami losowania uzgo
dni Biuro Turystyki „Sandra,,, które przejaz
dy i wycieczki ufundowało.

LISTY DO 
REDAKCJI

Pierwszy wrześniowy czwartek ni
czym by się nie wyróżniał, gdyby nie 
zaskakujące i miłe jednocześnie zdarze
nie w domu handlowym „Merkury,,, 
gdzie udałam się, by kupić upatrzony 
poprzedniego dnia materiał. Ekspe
dientka poinformowała mnie, że został 
już sprzedany, ale ma jeszcze kawałek 
zostawiony dla pewnej pani i jeżeli Ona 
się nie zgłosi, wówczas ja mogę go

kupić. Na moje pytanie, o której godzi
nie mogę przyjść z pytaniem o materiał, 
pani poprosiła o mój numer telefonu, 
abym nie musiała przychodzić na dar
mo.

Początkowo nie byłam pewna inten
cji ekspedientki, ale gdy o 16.45 za
dzwonił telefon i znajomy mi już głos 
oświadczył, że materiał jest do ode
brania... oniemiałam ze zdziwienia. 
Czyżby stare hasło „frontem do klien
ta,,, zaistniało w nowej rzeczywistości ?

Dziękuję za miły gest pani z „Mer
kurego,, i życzę wszystkim bywalcom 
rybnickich sklepów tak miłej i uprzej
mej obsługi.

Nina P. z Rybnika
(nazwisko znane Redakcji)

* * * * * * * * *

Rozpoczął się nowy rok szkolny 
w niełatwym jeszcze okresie przemian 
społeczno-gospodarczych, a jednak 
dzieci Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Rybniku wróciły 
z wakacji uśmiechnięte, pogodne, 
zwłaszcza gdy zobaczyły na własne 
oczy zmiany jakie w krótkim okresie 
wypoczynku letniego nastąpiły 
w szkołach i w internacie Ośrodka. 
Zakres ich jest tak ogromny, że warto 
przedstawić to, co wysiłkiem społecz
nym zrobiono.

W SZKOLE ŻYCIA przy ul. Hibnera
41, adaptowano pomieszczenia byłego 
żłobka na potrzeby i cele dydaktyczno- 
wychowawcze dla dzieci niepełnospra
wnych, najbardziej poszkodowanych 
przez los. Zagospodarowano również 
teren pod plac zabaw i zajęć rekreacyj
no-sportowych.

W SZKOLE PODSTAWOWEJ 
SPECJALNEJ przy ul. Riasta 35, roz
poczęto prace związane z budową sza
tni dla dzieci oraz salki dla rodziców 
i osób czekających na swoje pociechy, 
aby wrócić z nimi do domów z różnych 
okolic miasta i dawnego powiatu ryb
nickiego. Zachętą do rozpoczęcia tych 
robót były dary pana BRONISŁAWA 
JANASA, który przekazał szkole po
trzebną na ten cel cegłę oraz pana 
HENRYKA GOLI, zapewniającego 
bezinteresownie piasek.

W INTERNACIE przy ul. Mikołows
kiej 21, wykonano remont całego za
plecza żywieniowego, w tym również 
kuchni, której wręcz niebezpieczny stan 
zagrażał życiu zatrudnionych tam pra
cowników i to przez niesolidność ekipy 
budującej ośrodek jeszcze w latach 70-
tych. Partacka robota tamtego okresu 
zmusza nieustannie dyrekcję SOS-W 
do ciągłych remontów, które trwają 
prawie przez okrągły rok, ze 
szczególnym nasileniem w okresie wa
kacji.

Wszystkie prace remontowe i budo
wlane przeprowadzono dzięki życzli
wości i bezinteresownej trosce wielu 
ludzi o wspaniałych sercach, zwłaszcza 
dzięki pełnemu zrozumieniu potrzeb 
i zatroskaniu władz miasta, które 
przejęły na siebie ciężar doprowadzenia 
ośrodka do prawidłowego stanu tech
nicznego. Inspektorom budowlanym 
Urzędu Miejskiego w Rybniku nie było

OGŁOSZENIA
DROBNE

trudno sprawdzić konieczności i zakre
su niezbędnych remontów kapitalnych, 
którym tempo i szlif nadała ekipa 
Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowe
go HESTA solidnie i terminowo reali
zująca roboty sfery ogólno-budowla
nej.

Do pomocy dołączyli również inni 
sojusznicy ośrodka, wykonujący w czy
nie społecznym wiele bardzo istotnych 
prac; np. Zakład Malarski pana RO
BERTA DZIUROKA z Boguszowic, 
w czynie społecznym tapetował pomiesz
czenia w INTERNACIE z materiału 
podarowanego przez właścicieli drogerii 
PP SCHNOTALLE W ŻORACH, 
z którego ofiarowano także farby olejne.

Poza tym pan ROBERT DZIUROK 
ofiarował dla ośrodka samochód do
stawczy TARPAN, by można nim do
wozić żywność dla dzieci. Konserwację 
dachów na obiektach ośrodka oso
biście i z prawdziwym przejęciem wyko
nał pan ZYGMUNT JANKOWSKI, 
właściciel Zakładu Dekarskiego w Ry
bniku.

Wzruszającą przychylnością i bezin
teresowną pomocą darzyli również 
ośrodek: dyrekcja i pracownicy Elekt
rowni „Rybnik,,, ZWUS Gotartowice 
i KWK „Chwałowice,,, a także rodzice 
dzieci, rozumiejący, że w tym skom
plikowanym środowisku i w trudnym 
okresie dla nas wszystkich nauka i pra
ca w nowym roku szkolnym 1991\92 
może rozwijać się bez narzekań i w po
czuciu pełnego bezpieczeństwa, tylko 
dzięki wspólnemu wysiłkowi.

Nie sposób tu wymienić wszystkich 
osób dochodzących do ośrodka w poje
dynkę, by usuwać nagłe awarie!
Ważne było to, że byli, że nie odmówili, 
że zrobili i sami cieszą się, że mogli dla 
naszych dzieci bezinteresownie coś ofia
rować. Nie możemy tu jednak pominąć 
dwóch doskonałych fachowców: pana 
KAZIMIERZA FILIPIAKA I WIL
HELMA GRUSZKI.

Dlatego wszyscy, a także pracownicy 
administracji i obsługi pragną wyrazić 
swoją wielką wdzięczność, tym wszyst
kim którzy swoim wkładem pracy i nie
bagatelnego poświęcenia przyczynili się 
do zabezpieczenia właściwych wa
runków w placówkach funkcjonu
jących w OŚRODKU.

ELŻBIETA FRYDRYCH 
dyrektor ośrodka

POLONEZ rocznik 1982, sprze
dam tanio.
Mszana, ul. Moszczeńska 36c.

M il io n y  z a  t a r g o w is k a

Wszystkie rybnickie targowiska 
przynoszą dosyć wysoki dochód.

Miesięcznie wpływa na czysto do 
kasy miejskiej ok. 185 milionów 
złotych.

(szoł)

GAZETA RYBNICKA



Nie widziałem ich jeszcze - cz. II

Życie dzielnicy 
na peryferiach

Kolejną rozmowę przeprowadzamy 
z dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 
26, p. EWĄ OLSZEWSKĄ:

- Żadnych kontaktów z radnymi nie 
mam. Problemów jest dużo, np. ciągłe 
braki wody, przerwy w dostawie energii 
elektrycznej, kontakt dzieci z osobami 
nietrzeźwymi /dwa bary z piwem w po
bliżu szkoły/, źle ułożony rozkład jazdy 
autobusów WPK /odstępy 3-5 minuto
we, a potem godzinna przerwa/, utrud
nia nauczycielom regularne odjazdy do 
Rybnika. Największą pomoc mamy 
w tej chwili od księdza Kolorza. Otrzy
maliśmy magnetowid, żywność 
z darów, tablice do planu, ksiądz poma
ga w organizacji wycieczek szkolnych.

Pani MAŁGORZATA LORENS, 
wieloletnia nauczycielka SP 26 - mówi:

- O zebraniu z samorządem nic nie 
słyszałam. Prawdą jest również to, iż 
ŚRODOWISKO OSIEDLOWE JEST 
BARDZO BIERNE i nie uczestniczy 
nigdy w żadnej akcji.

Poniżej szkoły, obok prywatnego do
mu, napotykamy wielką dziurę z wodą, 
ledwie przykrytą deskami. Mężczyzna 
z sąsiedniego ogródka nie chce udzielić 
żadnej informacji na temat wykopów. 
Pokazuje zupełnie przegniłą rurę wo
dociągową. Kopalnia zaczęła właśnie 
wymieniać rury po drugiej stronie ulicy. 
Nasz rozmówca nie chce nikogo na
rażać na kłopoty, nikomu szkodzić.

- Kto was tu przysłał?
Przypadek goni przypadek. Pan,

który godzinę wcześniej urzędował za 
biurkiem w administracji osiedla, teraz 
pomaga przy tynkowaniu bloku. Może 
z nudów wyszedł na powietrze, 
a może...

Pan NORBERT SIELSKI - miesz
kaniec prywatnego domu przy stadio
nie POLONII NIEWIADOM, na pyta
nie, czy widzi jakieś zmiany w swojej 
dzielnicy od momentu wybrania nowe
go samorządu, odpowiada:

- Właściwie nie. Wybory do sa
morządu osiedlowego nie odbyły się 
z powodu braku kworum. Zebranie 
organizował pan Cyran. Ludność jest 
bierna. Patronat nad Niewiadomiem 
objął samorząd niedobczycki, zorgani
zowany przez pana Ryszkę.

NAJWAŻNIEJSZE PROBLEMY 
NIEWIADOMIA ?

- Drogi i chodniki, uciążliwy transport 
węgla i miału /ten  ostatni jest rozsiewa
ny po drogach i całej okolicy/, dzikie 
wysypiska śmieci, zaśmiecanie ulic przez 
betoniarnię /piasek spływający ulicą Se-

emana zatyka kanalizację/, zapylenie 
z hałd, stan rzeki Nacyny /nawet 
przysłowiowa dziura w moście faktycz
nie tu istnieje/ !! Ze swej strony propo
nowałbym zagospodarować rejon dwor
ca PKP, generalnie rozwiązać problem 
wysypiska śmieci /ludzie wywożą je do 
lasu/, zorganizować składnicę złomu...

- A zmiany ?
- Naprawiono przejazd kolejowy, 

dzięki zabiegom radnego Sabatowskie
go, kopalnia wyłożyła płytami przy
stanek WPK obok dworca PKP, w pla
nie remont ulicy Sportowej.

- A kontakty z radnymi ?
- Radnych znam raczej z nazwiska 

niż z działalności. Wiem, że pan Saba
towski udostępnia boisko szkolne spor

towcom/stadion Polonii jest w remon
cie/. Dalej jesteśmy tylko dzielnicą na 
peryferiach, nad którą królują kopalnia 
i hałdy...

NA ULICY PRZYJEMNEJ - ŻY
CIE PRZYJEMNE ?

- pytamy - jej mieszkańca pana Ed
warda Barona.

- Całkowicie odwrotnie ! Hałda pod
chodzi mi coraz bliżej domu. Dom jest 
ciągle remontowany na skutek szkód 
górniczych. Serce pęka, gdy patrzę na 
dewastację środowiska naturalnego. Ta 
hałda zasypała około 500 młodych 
drzew. KOPALNIA W DALSZYM 
CIĄGU NISZCZY DAWNY PARK, 
ZAMIENIAJĄC GO W OGROMNE 
WYSYPISKO ŚMIECI. KIEDYŚ

BYŁY TU KONCERTY, MIEJSCE 
NIEDZIELNYCH SPOTKAŃ I WY
POCZYNKU. WALCZĘ ZA
WZIĘCIE O URATOWANIE RE
SZTKI PRZYRODY NA TYM TER

ENIE. Z kopalnią „Rydułtowy,, już 
od roku spieram się o ratowanie „płuc,, 
Niewiadomia. Dopiero niedawno 
hałdy przestały na szczęście płonąć. 
Paliły się przez kilka lat...

Hałda to krajobraz księżycowy. 
Wśród ogromnego wysypiska śmieci 
poniewierają się tony złomu i cennego 
pyłu kamiennego. Pan Baron opowiada 
dalej:

- Przez otwartą bramę prywatni „do
stawcy,, podrzucają tu śmieci, a dzieci 
palą tu ogniska. Z kopalnianej łaźni 
przywożą szczury - wystarczy ruszyć te 
stare kalosze... CAŁE NIESZCZĘŚCIE

 POLEGA NA TYM, ŻE SZYB 
IGNACY LEŻY W RYBNIKU, 
A KWK RYDUŁTOWY NALEŻY 
DO WODZISŁAWIA. Kopalni pod
lega więc kompetencjom dwu gospoda
rzy: Rad Miejskich w Rybniku i Wo
dzisławiu...

- Zna pan radnych ?
- Dobrze nie znam. Zwracałem się

z tymi problemami do pana Sabatows
kiego, który doradził mi napisać do 
prezydenta. O zebraniach z radnymi nic 
nie wiem. Nie dostrzegam na razie 
żadnych zmian po 4 czerwca 1990 roku.

Wiernie przekazaliśmy wypowiedzi 
przypadkowo napotkanych lub wska
zanych przez mieszkańców dzielnicy 
rozmówców. Być może nie wiedzą oni 
dostatecznie dużo o działalności swo
ich, wybranych ponad rok temu, rad
nych. Upewniliśmy się też, że społeczność 
Niewiadomia czeka na „mannę z...„ No 
właśnie, skąd ? I co na to radni ?

Zdjęcia i tekst: Z. Cz. GOLIŃSCY

W ybrani 
- c iąg le  nieznani

dokończenie ze str. 1
14 procent nie ma w tej sprawie 

zdania. Częste odpowiedzi to: za mało 
wiem, nie znam ich, nie chcę być nie
sprawiedliwy, nie bywam na sesjach.

15 procent sądzi, że samorząd reprezentuje
 interesy SOLIDARNOŚCI, 

5 procent - byłej nomenklatury, 4 pro
cent -partii politycznych. Dwie osoby (2 
procent) są zdania, że: trochę własne 
interesy, trochę kościoła,,.

I na koniec jeszcze jedno: o ile 
rozmówcy nie znają radnych, to ponad 
połowa (52 procent) wie, kto jest obec
nie prezydentem Rybnika.

EWA PODOLSKA

Żłobki społeczne 
ruszyły

dokończenie ze str. 1
Była to sytuacja nie do utrzymania 

i wymagała zreformowania całej opieki 
żłobkowej. Władze miasta propono
wały najpierw utworzenie tzw. 
punktów żłobkowych w mieszkaniach 
prywatnych. Osoba prowadząca taki 
punkt, miałaby pod swoją pieczą 2 do 
4 dzieci, a miasto dopłacałoby do utrzy
mania każdego z nich. Pomysł ten jed
nak nie przyjął się z powodu obaw 
zainteresowanych przed Sanepidem. 
Obaw nieuzasadnionych, jak mówi pre
zydent Jerzy KOGUT, gdyż roz
porządzenie Ministra Zdrowia w tej 
sprawie z 6.VI. 1979 r., nie stawia żad
nych wygórowanych wymogów dla 
prowadzących punkty żłobkowe. 
Chętnych jednak nie było.

Stąd też, koncepcja żłobków społecz
nych. Osoba prowadząca taki żłobek 
robi to na własny rachunek: opłaca per
sonel, ubezpieczenie, prąd, gaz, wodę 
i inne konieczne usługi.
Miasto udostępnia za darmo pomiesz
czenia z zapewnieniem dokonywania re
montów i zwolnienia z podatku od nieru
chomości oraz przekazuje dopłatę do 
każdego dziecka w wysokości 400 tys. zł.

Dzieci mają zapewniony pobyt 
w żłobku przez 10 godzin dziennie (od 
6.00 do 16.00), fachową opiekę oraz 
trzy posiłki dziennie - śniadanie, obiad 
i podwieczorek. Nadzór nad działal
nością opiekuńczą i finansową żłobka 
prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Rybniku. Umieszczenie dziecka 
w żłobku jest odpłatne. Oplata składa 
się z dwu części: 150 tys. za wyżywienie 
oraz 300 tys. za usługę opiekuńczą. 
Pieniądze za niewykorzystane posiłki, 
gdy dziecko choruje i pozostaje w do
mu, są zwracane w następnym mie
siącu. Natomiast opłata za opiekę jest 
stała i nie podlega zwrotowi, nieza
leżnie od tego czy dziecko uczęszczało 
do żłobka codziennie, czy też nie. Wy
sokość opłat może być różna w każdym 
żłobku - w zależności od inwencji osób 
prowadzących oraz poziomu świadczo
nych usług - np. ilość dzieci przypa
dających na jedną opiekunkę.

Ponoszone wydatki mogą być dla 
części rodziców bardzo dotkliwe. Rodzi
ny biedniejsze mogą więc uzyskać dodat
kową pomoc z budżetu miasta, aż do 
pokrycia pełnej odpłatności za pobyt 
dziecka w żłobku ! Powołana została 
komisja, która będzie rozpatrywała 
wnioski rodziców o taką pomoc.

Powstały już cztery żłobki społecz
ne:„Kajtek„ w Boguszowicach, ,,Sto
krotka,, przy ul. Rybnickiego, „Skrzat,, 
przy ul. Dąbrówki i „Smurf,, przy Elek
trowni. Zapisano do nich ok. 140 dzieci 
na przewidzianych ok. 200 miejsc.

Ta nowa formuła opieki nad małymi 
dziećmi spowoduje wiele oszczędności. 
Lepiej zostaną wykorzystane istniejące 
budynki, uniknie się też nadmiernego 
zatrudnienia w żłobkach. Obecnie pra
cuje w nich 45 osób personelu. Zwol
niono trzy budynki po dawnych żłob
kach - w jednym przy ul. Kasprowicza 
umieszczono szkołę średnią, a w dwu 
następnych - w Boguszowicach i przy 
ul. Winklera -przedszkola. Żłobki 
społeczne to oryginalny, rybnicki po
mysł. Jak zda on praktyczny egzamin, 
życie pokaże już niebawem.

/j a k /
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Co dw a kable, 
to nie jeden

Dwie firmy telewizji kablowej złożyły 
w ostatnim czasie propozycje otwarcia 
w naszym mieście swoich przedstawicielstw. 
Były to: Śląska Telewizja Kablowa, Spółka 
z o.o. oraz Polska Telewizja Kablowa S.A. 
Poznajmy je bliżej.

ŚLĄSKA TELEWIZJA KABLOWA 
Sp. z o.o. Założycielami tej spółki jest 
belgijska firma „Brutele,, oraz miasta: K a
towice, Świętochłowice, Bytom, Ruda 
Śląska, Chorzów, Mysłowice, Siemianowi
ce, Pyskowice, Zabrze i Żory. Siedzibą 
spółki są Katowice, zaś każde nowo 
przystępujące miasto przyznaje spółce pra
wo wyłączności do działania na swoim 
terenie. Poszczególne miasta udzielają 
spółce dodatkowo gwarancji na kredyty 
inwestycyjne zaciągnięte w kraju (na 55 
mld złotych) i za granicą (na 245 mld 
złotych).

Okres budowy przedstawianej sieci pla
nowany jest na 3 lata, zaś oferta pro
gramowa zawiera 12 kanałów: I i II pro
gram TVP, program regionalny, program 
własny firmy oraz 8 programów satelitar
nych. Opłaty skalkulowano następująco: 
instalacja gniazdka - równowartość 50 do
larów USA, konwerter - 50 dolarów, oraz 
opłata miesięczna równa 6 dolarom USA.

POLSKA TELEWIZJA KABLOWA 
S.A. Akcjonariuszem spółki ze strony pol
skiej jest „Poltelkab sp. z o.o. „ posiadająca 
30 procent akcji, których udziałowcami są: 
Polska Poczta, Telegraf, Telefon, Funda
cja Wspierania Inicjatyw Gospodarczych 
oraz Spółdzielnia Usługowo-Handlowa 
Osób Prawnych „PAMiT,,. Ze strony za
granicznej akcjonariuszem jest firma „Po
land Cabelvision B.V. z siedzibą w Amster
damie, która objęła 70 procent akcji.

Firma nie wymaga żadnych nakładów ze 
strony miasta, realizując całe 
przedsięwzięcie ze środków własnych. Jed
nak szczegółowy harmonogram realiza
cji „okablowania„ danego terenu, firma 
ustala dopiero po podpisaniu z miastem 
porozumienia wstępnego. Oferta Polskiej 
Telewizji Kablowej obejmuje 30 kanałów: 
I i II program TVP, program regionalny, 
programy satelitarne (w tym np. CNN 
tłumaczony na język polski), programy 
własne miejskie i dzielnicowe, programy 
edukacyjne (np. szkoła biznesu) oraz jeden 
kanał dla Kościoła i liczne programy radio
we. Firma po zainstalowaniu się w danym 
mieszkaniu pobierze opłaty: instalacja gnia
zdka - 25 dolarów USA, konwerter - 50 
dolarów oraz miesięczny abonament będzie

równy 8 dolarom amerykańskim.
W sierpniu br. władze miasta pod ję ły  

decyzję. Odpowiednie posiedzenie odbyło 
się przy udziale przewodniczących komisji 
Rady Miasta Rybnika do spraw komuni
kacji i działalności gospodarczej z udziałem 
Wiceprezydenta MICHAŁA ŚMIGIELS
KIEGO i wiceprzewodniczących Rady 
Miasta : JÓZEFA DELOWICZA i HEN
RYKA KORUSA. Po zapoznaniu się 
z obiema ofertami, wybrano POLSKĄ 
TELEWIZJĘ KABLOWĄ S.A. decyzje 
uzasadniają następujące fakty- Polska Te
lewizja Kablowa : a /  nie żąda od miasta 
żadnych nakładów finansowych ani gwa
rancji kredytowych, b / w chwili obecnej 
Polska Telewizja Kablowa prowadzi już 
prace projektowe i przygotowawcze w Wa
rszawie, Krakowie, Wrocławiu i Katowi
cach, c/uruchomiła już sieć w Gdańsku, d /  
system tej telewizji obejmuje terytorium 
całego kraju, a nie tylko jednego regionu. 
Rada Miasta na sesji 4.09.br. przyjęła tę 
decyzję bez zastrzeżeń.

Cieszy fakt, iż w Rybniku będą dwie 
konkurencyjne telewizje kablowe. Po
wstało jednak pytanie czy odrzucając 
ŚLĄSKĄ TELEWIZJĘ KABLOWĄ nie 
pomyślano o tym, że w przyszłości wcale 
niemałe pieniądze popłyną ze Śląska tam... 
I następne - czy wybrana POLSKA TELE
WIZJA KABLOWA pociągnie swoje kab
le pod ziemią, czy jeszcze bardziej zeszpeci 
nasz krajobraz - jak to uczyniła Rybnicka 
Telewizja Kablowa, chwilowo jeszcze mo
nopolista!

MAREK SZOŁTYSEK

„P ijan y jak Polak”
Powiedzenie „pijany jak Polak,, wciąż 

funkcjonuje i niewiele robimy, aby stało się 
ono nieaktualne. Moim zdaniem, nie pije
my jednak więcej niż inni, więc chyba 
w samej kulturze picia problem. Pociesza 
jedynie to, że jednak „Polak,, a nie Polacy 
.... Miałem okazję tego lata spędzić waka
cje nie tak daleko, bo w dwu krajach 
z naszego kręgu kulturowego, czyli na 
Węgrzech i w Słowacji. I szeroko otwie
rałem oczy! ALKOHOL jest tam bowiem 
dostępny wszędzie! W dużym wyborze 
i o każdej porze. Jest, poza normalnymi 
punktami sprzedaży, dostępny także np. na 
basenach, w ośrodkach sportowych itp. 
Można napić się dobrego piwa niemal 
z całej Europy i to taniej niż u nas.

W Słowacji dobrej jakości piwo kosztuje 
ok. 2,5 tys. zł, a więc przeszło dwa razy 
taniej niż to samo piwo u nas, gdzie 
różnego rodzaju „hurtownicy,,, czytaj cwa
niacy, nabijają swoje „kapsy„ łatwym zys
kiem. Ciekawe, ile np. firma „Colorado,, 
z Rybnika odprowadza podatku do kasy 
państwowej? To tak na marginesie.

Nigdzie nie widziałem pijanych na umór, 
brudnych oplutych i śmierdzących piwo
szy, a w restauracjach, piwiarniach czy 
kawiarniach, elementem dominującym nie 
jest smród papierosowo-piwno-kloaczny. 
Można tam zjeść nawet w towarzystwie

piwosza, można też , za darmo, skorzystać 
z czystej i nie śmierdzącej toalety. Wnios
kuję więc z tego, że TAM każdy pijak zna 
swoje miejsce i tamte społeczności nie dały 
się im zdominować. Tytułowe powiedzonko 
jak zmora dopadło mnie za sprawą dwu 
rodaków w chwilę po przekroczeniu grani
cy w Chałupkach. Niedaleko, bo już w Tu
rzy „dzielni,, i zabuzowani rodacy masze
rowali środkiem drogi, całą uwagę sku
piając na tym, by nie stracić z oczu białej 
linii na środku jezdni..

Drugi, jeszcze bardziej przykry widok, to 
zdarzenie losowo wybrane z dnia 23 sierp
nia tego roku, a które miało miejsce 
w Chwałowicach, w sąsiedztwie baru „Ba
sia,,... Losowo bo takie „przypadki,, nie są 
tam rzadkie...

Młodzi chłopcy po pracy w kop. 
„Chwałowice,,, głodni, bo w onej „BASI,, 
zjeść nie można, spici do granic możli
wości, raczą nieprzytomnego już kolegę 
piwem, wlewając je na siłę w jego gardło. 
Obok„toalety,„ czego można się domyślić

po fetorze, jaki dochodził z tamtego kie
runku, leży następny delikwent z tej pa
czki... Przez plac obok „Basi,, śpieszą trzej 
inni pijani. Ci mają inne zadanie do wyko
nania... Muszą się jeszcze przebrać, by 
zdążyć zjechać na III zmianę do kopalni. 
Są przecież „górnikami,, w pobliskiej ko
palni.

Wracających z pracy autobusem linii nr 
580 „zabawia chór,, innych pijaczków, ter
roryzując wszystkich, którzy „mieli czel
ność,, na nich popatrzeć.

Wszystko to działo się w sierpniu, mie
siącu, który kościół katolicki co roku 
ogłasza MIESIĄCEM TRZEŹWOŚCI. Ci 
młodzi ludzie, jak przystało na „dobrych 
mężów,, i tatusiów,,, udają się pewnie co 
niedziela do kościoła...

Faktem jest, że przytoczony wyżej obraz 
tworzy niewielki odłam naszej społecz
ności. Czy naprawdę tej trzeźwej części nie 
stać na danie zdecydowanego odporu 
„twórcom,, naszej międzynarodowej sławy 
„pijanych jak Polak,,?

MAX

Rybnickie Gwarectwo 
Węglowe - cz. VI

Gra o pieniądze 
i dusze Ślązaków

Korfanty był wielkim rzecznikiem polo
nizacji  lecz Niemcy nieadekwatnie w sto
sunku do jej osiągnięć rozdmuchiwali 
w tym czasie sprawę propagandowo.

We wrześniu 1926 roku urząd wojewody 
objął M. GRAŻYŃSKI. Z tą chwilą walka
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z kapitałem niemieckim uległa zaostrzeniu. 
Jednakże często brak poparcia rządu dla 
metod wojewody i trwająca wojna celna 
z Niemcami umacniały i uaktywniały 
mniejszość niemiecką na Górnym Śląsku.

Bardzo destruktywnie wpływającym 
czynnikiem była podpisana 15.05.1922 r. 
na 15 lat KONWENCJA GENEWSKA, 
a zwłaszcza jej artykuł 74, będący pod
stawą prawną przede wszystkim dla mniej
szości niemieckiej na Górnym Śląsku, 
a który mówił: „Władze nie będą badały, 
czy ktoś należy lub nie należy do mniej
szości narodowej, językowej, religijnej, ani 
też nie będą tej przynależności nikomu 
odmawiały,,. Artykuł ten godził w polską 
rację stanu, przede wszystkim kiedy cho
dziło o dzieci kierowane do niemieckich 
szkół. Volksbund, Deutsche Stiftung pobie
rały niemieckie organizacje polityczne, kul
turalno-oświatowe, kościelne, a także szkolnictwo

nictwo niemieckiej mniejszości.
Najlepszym przykładem może być 

założenie w 1921 roku w Katowicach 
spółki o kapitale 20 tys. zł pod nazwą 
Schlubau Gesellschaft. Istniała berlińska 
KONKORDIA powołana do przejęcia 
prasy niemieckiej w Polsce. Tymczasem 
dochody kapitału niemieckiego rosły. 
Wpływy zagraniczne w przemyśle 
górnośląskim były jeszcze tak duże, że zna
cznie utrudniały polonizację kadr. W memo
riale do GRAŻYŃSKIEGO pisał o tym 
w 1926 roku naczelnik OUG w Rybniku 
inż. B. WISZNIEWSKI. W lutym 1928 ro
ku „Śląski Głos Poranny,, informował, iż 
w Chwałowicach na kop. „Donnersmarck„ 
panującym - urzędowym językiem jest 
wyłącznie niemiecki.

Najwięcej rozgłosu na Górnym Śląsku 
wywołała afera z próbą wydalenia dwóch 
zaciętych wrogów polskości - B. KOBERA

Folkowa
„nowa
fala,,

Na tegorocznym festiwalu w Jarocinie 
wystąpiło 15 zespołów, prezentujących 
różne odmiany muzyki folk. Wśród nich 
znalazła się Grupa „CARRANTUO 
HILL„, która zdobywa sobie sympatię 
słuchaczy od 1987 roku. Wcześniej, bo na 
początku lat osiemdziesiątych, jej założyci

ele śpiewali poezję. Byli wówczas ucznia
mi rybnickiego Technikum Budowlanego. 
Kilka lat później, Adam Drewniok, Darek 
Sojka i Zbyszek Seyda pod szyldem „E 
RYŚ GROUP„ wystąpili na „SARI„ /Ż or
skie Spotkania z Piosenką Żeglarską,,/ 
i pojawili się na krakowskich „Shanties 
88„. Zakulisowa atmosfera tych impr ez 
zraziła artystycznego lidera zespołu do 
„śpiewających żeglarzy,,. Szalę przeważyła 
rozmowa z początkującą dziennikarką, 
która widząc fajkę w ustach D. Sojki, za u
ważyła: „Fajka... odwieczny atrybut mary
narza... Zetknęła się już pewnie z wodami 
niejednego morza,,.

Zrodzona w ten sposób niechęć do mors-

i generalnego dyrektora HUTY BIS
MARCK S.A. K. KALLENBORNA. 
W RGW element niemiecki zajmował 
mocną pozycję. Jednym z głównych akc
jonariuszy był ROBERT FRIEDLAN
DER DE FOULD z Berlina. On i inni 
wywierali duży wpływ na Wachsmanna i Ko
bera. Z wyjątkiem dwóch Polaków - 
inż. W. SZYMAŃSKIEGO z kop. CHAR
LOTTE i inż. W. HARDTA z kop. Roemer 
cały wyższy nadzór techniczny i administ
racyjny w owym czasie był niemiecki bądź 
zdecydowanie proniemiecki. 

W kwietniu 1927 r. akcja germanizacyj
na w RGW spowodowała wysłanie przez 
Związek Powstańców Śląskich w Rydułto
wach memoriału do GRAŻYŃSKIEGO. 
We wrześniu 1927 r. podobny memoriał 
przesłały rady zakładowe do ministra prze
mysłu i handlu. Gdy dyrekcja RGW 
i władze górnicze w Rybniku nie odpowiedziały
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kich skojarzeń, zawiodła Darka na naj
wyższy szczyt Irlandii - Carrantuohill 1041 
m. Taka jest geneza obecnej nazwy grupy 
i pragnienia, aby szczyt wyszukany w at
lasie zobaczyć na własne oczy.

Pomysł na granie muzyki, której 
możemy słuchać dzisiaj, powstał w roku 
1985, po zapoznaniu się z płytą po
znańskiego „Kwartetu Jorgi,,. W ostatnich 
latach do „Carrantouhill,, dołączyli Bog
dan Wita i Maciej Paszek. Już w pięcio
osobowym składzie nagrali i wydali kasetę.

Zespół proponuje nam kontakt z utwo
rami, które były źródłem inspiracji dla 
takich twórców jak członkowie „U 2„ lub 
„Waterboys,,. Lecz nie w związkach z ko
mercyjnymi nawiązaniami do kultury 
Celtów tkwi urok tej muzyki, choć i to ma 
na pewno niemały wpływ na ocenę jej 
atrakcyjności. Już od pierwszych fraz 
każdego utworu napotykamy na 
szczególnego rodzaju refleksyjność. Jej do-

opowiedziały, w Rybniku nie odpowiedziały, 
w październiku tego roku rady zakładowe 
ogłosiły na znak protestu strajk. Załogi 
kopalń rybnickich żądały usunięcia KOBE
RA. Strajk nie dał rezultatów. Kober pozos
tał i dalej agitował na rzecz zapisów dzieci 
robotników i urzędników polskich do niemie
ckich szkół mniejszościowych tzw. minderh
eitek. Natomiast KALLENBORN we 

wrześniu 1930r. musiał opuścić Polskę.
Do 1930r. produkcja węgla, koksu, bryki
etów jak i ich zbyt stale wzrastały RGW 

osiągało zyski. Najlepszy jest przedkryzysow
y 1929r. Zwiększają się też inwestycje.
Rok 1930 był pierwszym rokiem światow

ego kryzysu. Do tego zima 1929/1930 
była łagodna, co znacznie zmniejszyło pop
yt na opał. Nastąpiły pierwsze redukcje 

pracowników. Tymczasem w lipcu tegoż 
roku całą własność „Gwarectwa Węglowe
go Charlotte,, wydzierżawiono RGW.

dominującą cechą jest optymizm, który z re
fleksją kojarzy się dość rzadko. Jednak, 
gdy znajdą się już obok siebie, tworzą 
niepowtarzalny klimat i bezpretensjonalną 
prostotę.

Dużym sukcesem muzyków było uzna
nie wyrażone przez pana Martina O’Fai
nin’a, który nie tylko cieszył się 
z możliwości słuchania melodii po
chodzących z jego kraju, ale wykazał się 
również znajomością całego niemal reper
tuaru zespołu. A składa się on z około 
trzydziestu utworów, z których gros to 
charakterystyczne dla Irlandii formy tanecz
ne i ballady (reel, jig, hornpipe, slad, air). 
Wiele z nich powstało w okresie od siedem
nastego do dziewiętnastego stulecia.

Innego rodzaju sukcesem był koncert 
w 1987 roku, który odbył się w Żorach. 
Afisze informujące o imprezie wypisane 
były  pismem celtyckim, przypominającym 
liternictwo stosowane przez zespoły heavy 
metalowe. Tym sposobem sala Domu Kul
tury wypełniła się „metalowcami,,, wi
tającymi zespół okrzykiem: „gdzie jest per
kusja ?„. Odwagę wystąpienia przed TAKĄ 
widownią przyniosło, w miarę upływu czasu, 
niespodziewany efekt: zwolennicy „mocnego 
uderzenia,, zaczęli bawić się nie gorzej niż na 
koncercie rockowym!! Wywołując grupę do 
kilku bisów udowodnili, że folk to muzyka 
dla każdego.

Poza wspomnianym już Jarocinem, 
zespół koncertował w czasie minionych 
wakacji w Belgii, gdzie został zaproszony 
na, mający się odbyć w przyszłym roku, 
festiwal folklorystyczny. W Rybniku 
będziemy mogli posłuchać ich już nieba
wem, podczas obchodów najbliższych Ry
bnickich Dni Literatury.

GRZEGORZ KOWALCZYK

Doszło więc do fuzji której rezultatem było 
powstanie jednego z większych towarzystw 
węglowych w Polsce.

Krótko o samej kop. „Charlotte,„ obec
nie „Rydułtowy,,. Węgiel zaczęto wydoby
wać tu w 1801 r. Gwarectwo utworzono 
w 1884r. W latach 1932 - 1936 kopalnia 
była przejściowo unieruchomiona. Produ
kcja w 1913 r. - 1045278 t., a w 1938 r. 
255790 t. Kuksy „Charlotte,, wykupywano 
już wcześniej. Istniało nawet podejrzenie, iż 
długi RGW na zakup tej kopalni były 
fikcyjnymi. Obecnie można stwierdzić, że 
nie. Aby uzyskać fundusze na kupno baro
nowa zastawiła nawet kuksy RGW w ban
kach niemieckich i  d o  1939r. nie zdołała ich 
wykupić.

M. PALICA
c.d. nastąpi

Z h istorii 
pew nej szkoły

„7 czerwca 1945 roku, po sześciu latach tragicznego milczenia, na korytarzach rybnickiego 
gimnazjum zadźwięczał znów szkolny dzwonek lekcyjny. Mimo spóźnionej, przedwakacyjnej 
pory dzwonił na inaugurację. Nie resztkami wyczerpanej, wyczekującej wytchnienia energii„ 
lecz tonami spragnionej niecierpliwie czynu, odradzającej się siły. I w tym kontekście 
radosnego brzmienia i pory tak bardzo, bo pięć i pól lat spóźnionej, tkwi trwały symbol jego 
dźwięku. Symbol odrodzonej szkoły polskiej, która jedna z pierwszych, nie patrząc na 
kalendarz, przystąpiła do pracy i usunąwszy gruzy i zwaliska, tamujące dostęp do izb 
szkolnych, otworzyła na oścież swe bramy tłoczącej się u wejścia młodzieży". 

Oto pierwsze słowa broszury zatytułowanej „W odzyskanej szkole", wydrukowanej w rybnickiej 
drukami MICHAŁA KWIATKOWSKIEGO w 1946 roku, z okazji pierwszej powojennej rocznicy 
wznowienia pracy szkolnej w Państwowym Gimnazjum w Rybniku. Mowa tu oczywiście o dzisiejszym 
Liceum im. Powstańców Śląskich, którego początków należy szukać w 6-klasowej szkole średniej, 
istniejącej już za „czasów niemieckich,,, a mieszczącej się w budynku tzw. Starej Szkoły (dzisiaj Szkoła 
Podstawowa nr 9 przy ul. Cmentarnej).

Nowy gmach Gimnazjum przy dzisiejszej ul. Kościuszki zbudowano w  latach 1910-1911, otwierając 
w nim szkołę w formie pełnego 9-klasowego gimnazjum klasycznego. Uczęszczało tam początkowo 
ok. 200 uczniów, przeważnie niemieckiego pochodzenia.

Szkoła o której mowa, została przejęta przez władze polskie 1 września 1922 roku, stając się najbardziej 
wysuniętym na zachód gimnazjum polskim. Pierwsze polskie egzaminy maturalne złożono tam 
w czerwcu 1923 roku. Rosnąca szybko ilość uczniów (do 700-800), zmusiła władze oświatowe do 
kosztownej rozbudowy szkoły, którą wykonano w 1926 i później w 1937 roku.
Szkoła nie istniała oczywiście w latach hitlerowskiej okupacji, po wyzwoleniu 26 marca 1945 roku, 
odrodziła się szybko pod kierownictwem prof. EDWARDA SZYMAŃSKIEGO, starającego się 
nawiązać do przedwojennych tradycji i rozwinąć stopniowo coraz to szerszą działalność wychowawczą 
i naukową.

Zajrzyjmy zatem do kroniki pierwszego powojennego, gimnazjalnego roku szkolnego, której tekst 
wydrukowany został w wymienionej już broszurze, na stronach 40-41.
„- Rok szkolny rozpoczął się uroczystym nabożeństwem w dniu 3 września 1945 roku w kościele 
św. Antoniego.
- W dniu 16 września młodzież gimnazjalna uczestniczy w manifestacji żałobnej ku uczczeniu pamięci 
i oddania hołdu pomordowanym więźniom politycznym.
- W związku z obchodzonym w całej Polsce dniem spółdzielczości, uczniowie zorganizowali poranek 
w dniu 29 września.
- Pierwszym publicznym występem wychowanków tutejszego gimnazjum było urządzenie akademii 
z okazji Tygodnia Miłosierdzia w sali „Świerklaniec„(w listopadzie). W tym samym miesiącu młodzież 
klas wyższych wyjechała do Katowic na przedstawienie „Wesela,, Wyspiańskiego.
- Tydzień Ziem Śląskich został uczczony przez naszą młodzież uroczystą akademią dla szerszej 
publiczności.
- Tradycyjny dzień św. Mikołaja pobudził uczniów, zwłaszcza klas młodszych do samorzutnego 
zorganizowania wesołych inscenizacji w zespołach klasowych. W okresie przedświątecznym uczniowie 
wszystkich klas zajęli się zbiórką i wysyłką upominków gwiazdkowych dla żołnierzy Wojska Polskiego, 
w przededniu zaś ferii zimowych, uczniowie ówczesnej klasy 3b urządzili dla całej szkoły opłatek 
i choinkę z produkcjami wokalno-muzycznymi.
- Dzień oswobodzenia ziem śląskich w dniu 26 stycznia 1946 roku, był obchodzony przez młodzież 
nabożeństwem i porankiem szkolnym. Nie zapomniano również o uczczeniu dwusetnej rocznicy 
urodzin Tadeusza Kościuszki w dniu 12 lutego. (...)
- W okresie wielkopostnym wychowankowie uczestniczyli w rekolekcjach szkolnych, prowadzonych 
przez O. Norberta Chudobę z Zakonu Franciszkanów (dla chłopców) oraz ks. prof. Antoniego Gasza 
(dla dziewcząt) i zakończonych spowiedzią i wspólną komunią św. (...)
- Dnia 21 czerwca staraniem Koła Przyjaciół Harcerzy odbył się w auli gimnazjum koncert, którego 
dochód przeznaczono na cele obozu letniego gimnazjalnej drużyny. W bardzo udanym programie 
wystąpili: Irm a Hajkowiczówna (śpiew) przy akompaniamencie prof. Rakowej oraz Sojecka (skrzypce) 
przy akompaniamencie Skoczeniówny z kl.4a, a także wystąpiła Lidia Grychtołówna (solo fortepian) 
oraz chór szkolny.
- W maju i czerwcu poszczególne klasy urządziły wycieczki w celach naukowych, krajoznawczych 
i rozrywkowych do Jastrzębia Zdroju, Radziechowa, Wisły, Lubomii, Częstochowy, Krakowa, Piły 
i na Górę św. Anny.
- Na okres wakacji letnich gimnazjum zorganizowało pod opieką wychowawców wypoczynkowe 
kolonie dla 82 dziewcząt i 187 chłopców,,.

opracował: MAREK SZOŁTYSEK
A może i TY masz w biblioteczce domowej ciekawą książkę, broszurę, gazetę, pocztówki lub 

fotografie itp., mówiące coś o historii naszego miasta, powiatu czy regionu ?
Prosimy o kontakt z redakcją Gazety Rybnickiej, w każdy poniedziałek w godzinach od 17.00 do 

18.00.
Redaktor kolumny „Abecadło rzeczy 

śląskich,,.
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SPORT * TURYSTYKA SPACERKIEM PO MIEŚCIE

„Telewizyjne
niechlujstwo,,
Temat traktowania sportu żużlowe

go w naszej rodzimej telewizji stępił już 
niejedną stalówkę i pochłonął dosta
teczną ilość atramentu; aż wreszcie ktoś 
stwierdził, że cała ta pisanina nie ma 
większego sensu! Jednakże w ostatnim 
czasie miały miejsce wydarzenia 
świadczące o pewnych zmianach w tele
wizyjnych uprawnieniach „czarnego 
sportu,,, co wcale nie znaczy, że nagle 
jest on lepiej traktowany. Po prostu 
przeprowadzono transmisje z dwu naj
ważniejszych imprez odbywających się 
w roku bieżącym w naszym kraju! Mo
wa rzecz jasna o Finale Mistrzostw 
Świata Par i narodowych mistrzost
wach w Toruniu. Właściwie nic wiel
kiego, a cieszy ; to znaczy - powinno 
cieszyć, ale o tym później.

Po latach żużlowo - telewizyjnej po
suchy coś jakby drgnęło, a gdy dodamy 
do tego powstanie specjalistycznego 
programu poświęconego sportom mo
torowym, w którym speedway pojawia 
się często w iście aptekarskich ilościach 
- uświadomimy sobie nagle, że żużlowi 
fani mają powody do, co najmniej 
trzydniowego, świętowania.

Tak byłoby zapewne, gdyby firma 
pana Terleckiego była już telewizją pro
fesjonalną, w której ceni się fachowość, 
jak również czas antenowy. Przekona
liśmy się jednak, że jak na razie o czymś 
takim możemy tylko pomarzyć. Przez 
te lata telewizyjni decydenci tłumaczyli 
się brakiem środków finansowych i te
chnicznych. Obecnie powstała sytuacja 
zupełnie odmienna: jest sprzęt, jest czas 
antenowy, a mimo to widz ogląda relację 
marnej jakości, ponieważ tym razem 
mamy do czynienia z efektem zawodowej 
niekompetencji i najzwyczajniejszego 
niechlujstwa. Oto teza, a teraz argumen
ty :

Dwukrotnie oglądaliśmy relacje 
dwuczęściowe, przy czym poszczególne 
części przedzielone były dość długą 
przerwą, co dla widzów było 
szczególnie uciążliwe. Trzeba w tym 
miejscu postawić pytanie o sens przep
rowadzania bezpośredniej transmisji 
(MŚ Par). Po pierwsze, na pewno nie 
jest to okoliczność sprzyjająca samym 
organizatorom imprez, którzy narażeni 
są na mniejszą frekwencję widzów na 
swoim obiekcie. Po wtóre - zawody 
żużlowe nie są tak zwartym widowis
kiem, jak na przykład mecz piłkarski: 
wiele jest krótszych i dłuższych przerw, 
przez co transmisja rozciąga się w cza
sie, stając się dla widza mało kon
kretną.

Prawdziwym skandalem była re
transmisja z Indywidualnych Mist
rzostw Polski: mimo że trwała ona 
ponad dziewięćdziesiąt minut, nie po
kazano w niej wszystkich dwudziestu 
jeden wyścigów (czas trwania jednego 
ok. 70 sekund). Rozpoczęło się od 
pominięcia powtórzonego biegu pierw
szego, przeskakując, ku zaskoczeniu 
wszystkich, od razu do wyścigu drugie
go, później było jeszcze gorzej. Można 
było natomiast podziwiać przewlekłą 
kosmetykę toru, wałęsającego się

w twarzowych słonecznych okularach 
red. Mikołaja Madeja etc.

W profesjonalnych relacjach sporto
wych liczą się przede wszystkim fakty 
i wartość dokumentalna materiału, 
w ciągu sześćdziesięciu minut pokazuje 
się wszystkie biegi bez względu na to, 
czy były ciekawe czy nie. Przecież 
właśnie to interesuje widzów najbardziej. 
My zaś oglądać musimy to, co uznają 
za stosowne panowie z telewizji, nie 
mówiąc już o tym, iż dokonanie takiego 
a nie innego wyboru jest swoistą mani
pulacją.

Inny problem to kwestia samego 
prowadzenia kamery. Kiedy wreszcie 
oglądać będzie można najciekawsze 
rzeczy dziejące się właśnie na torze, 
zamiast jadącego samotnie zawodnika, 
który prowadzi. Zarówno w relacji 
z MŚ Par jak i IMP kamerzyści dosyć 
konsekwentnie ignorowali walkę 
o drugą lokatę i tylko gdzieś, czasami 
na obrzeżach ekranu dostrzec można 
było przednie koła motocykli, 
toczących zażarty bój Nielsena i Brhela 
czy Pawliczka i Mroza w drugim przy
padku. Kto wytłumaczy naszym kame
rzystom, co w żużlowych zawodach jest 
najważniejsze, a tym samym najbar
dziej widowiskowe i efektowne ?

Trudno też przystać na oprawę gra
ficzną tych dwóch relacji, czyli podawa
nie obsady poszczególnych wyścigów, 
bo do tego się ona ograniczała : nie 
podawano kolorów kasków i innych 
istotnych informacji, jak chociażby 
ilości już zdobytych punktów przez 
danego zawodnika czy też parę. I znów 
pytanie: czy nie stać polskiej telewizji na 
nic ciekawszego, co dawałoby widzowi 
poczucie wizualnego komfortu ? Wy
starczy podpatrzeć Anglików czy 
Duńczyków, ale komu by się chciało? 
Osobny problem to nowo mianowany 
komentator zawodów żużlowych, reda
ktor Andrzej Zydorowicz, który jak 
widać (a raczej słychać) przeszedł inten
sywny kurs żużlowej wiedzy tajemnej. 
Jest tylko jedno „ale,, : nie ma on 
poczucia hierarchii ważności pro
blemów, o których zapewne od kogoś 
usłyszał i w związku z tym, jego komen
tarz nawet dla przeciętnego żużlowego 
kibica jest momentami dziecinnie naiw
ny. Kierownictwu redakcji sportowej 
nie zależy widać na tym, by po
szczególne dyscypliny obsługiwali pra
wdziwi fachowcy (tak jest w progra
mach sportowych stacji satelitarnych).

Szczególnie bulwersujące, przynajm
niej dla mnie, były wywody pana 
„Z„dotyczące sytuacji w rodzinie Gol
lobów i rybniczanina Dariusza Flieger
ta, którego uznał bez cienia wątpliwości 
za tego, który spowodował przykry 
w skutkach upadek Dołomisiewicza 
! Trzeba jednak wiedzieć, iż pan redak
tor nie był na meczu ROW - Polonia 
Bydgoszcz. Nie sądzę, by ktoś, kto na 
zawodach żużlowych bywa od wielkie
go święta, mógł na podstawie taśmy 
video tak jednoznacznie ocenić wyda
rzenie, które rozegrało się na pierw
szym łuku, na którym takie sytuacje 
należą do rzeczy normalnych. Trudno 
więc dopatrywać się w nich winy. 
któregoś z zawodników .

Wszystkie te sprawy składają się na 
jakość relacji, które do tej pory 
oglądamy. Pozostaje nadzieja, że i w tej 
branży, prędzej czy później, cenić za
cznie się fachowość i zawodowe kom
petencje sprawozdawców.

WACŁAW TROSZKA

Propozycja 
dla WPK

Autobusy linii 580 odjeżdżające spod 
komendy policji o 7.25 i 7.35 w stronę 
Chwałowic, to istne magloprasowalnie! 
Nauczyciele i uczniowie (nie licząc 
przygodnych pasażerów), dojeżdżający 
do SP nr 13 i 14, ZSG oraz IV LO 
w Chwałowicach, odbywają krótką (5-
8 min.) lecz praktyczną lekcję wiedzy 
o organizacji życia społecznego w Po
lsce.

Przybyło tu bowiem około stu osiem
dziesięciu nowych pasażerów 
z „ogólniaka,,. Kurs o 7.55 nie urządza

Jak poinformowała przewodnicząca 
Prezydium Rady Miasta Rybnika 
URSZULA SZYNOL, frekwencja 
niektórych radnych na sesjach nie jest

Dziwne
porządki...

Spacerując po rybnickim bruku 
(dosłownie), dostrzec można pozytyw
ne przemiany i w tej materii. Oto bo
wiem ogromna wyrwa na pl. Wolności 
została starannie pokryta kostką. Tego 
wcześniej nie było! Lano asfalt 
wszędzie, nawet na malownicze i zabyt
kowe „kocie łby,, ulicy Szafranka. 
Dzięki takim działaniom jedynie ulica 
Klasztorna zachowała dawną nawierz
chnię tego typu. Jej kamienie błyszczące

Chodniki z
Wszyscy już pewnie zauważyli, że 

w wielu miejscach Rybnika pojawiły się 
elegancko wykonane chodniki z biało-
czerwonych płytek zwanych kształtka
mi. Jest tak np. w pasażu przy 
ul. Wieniawskiego, na skwerze 
u skrzyżowania ulic Chrobrego 
i Kościuszki, w niektórych bocznych 
uliczkach ul. Mikołowskiej.

Co pod
koszem piszczy ?
Wkrótce na koszykarskich parkie

tach, rozpocznie się nowy sezon. Ryb
nicki zespół rośnie w siłę, choć nie 
wystąpi w nim już ELŻBIETA DU
DEK, która od nowego sezonu grać 
będzie prawdopodobnie w zespole STA
LI BOBREK. Lukę tę powinny wy-

nikogo: spóźnienie na pierwszą lekcję 
gwarantowane! Na razie kierowcy 
WPK jeżdżą wyjątkowo punktualnie. 
Ale nadchodzą jesień i zima: trzeba 
będzie pomieścić się w grubszych od
zieniach. A że autobusy nie z gumy - dla 
sporej części pasażerów zabraknie miej
sca.

Rozumiem, że rybnickiej zajezdni 
WPK może brakować dodatkowych 
wozów i kierowców, ale co przeszkadza 
przesunąć odjazd z 7.55 na 7.45 ? Po
zwoliłoby to choć w części racjonalniej 
wykorzystać istniejące już na tej linii 
kursy. Może WPK sprawi pasażerom 
niespodziankę i o 7.45 będzie dodat
kowy kurs ?. A skoro już dawać upust 
marzeniom: może zamiast ciasnego 
„berlieta,, pojawi się choć jeden przegu
bowy „ikarus,, ?

(gw)

zadowalająca. Byli ponoć i tacy, którzy 
na 20 posiedzeń mieli aż 6 a nawet 10 
nieobecności.

w słońcu, zieleń ogrodów, mur cmen
tarny i kościół ewangelicki stanowią 
wspaniały, pełen historii zakątek.

Kościół ten przebudowany został 
w roku 1791 z dawnej sieciami za
mkowej, następnie odnowiony po 
pożarze przez arch. Franciszka Ilgnera 
(również autora „Starego Kościoła,, 
i projektanta przebudowy zamku), po
nownie odbudowywany po pożarze 
w 1853, wzbogacony o wieżę w 1875. 
Obecnie poddany został remontowi. Je
dnak dziwne rzeczy się tam dzieją : za
miast usunąć szpecące haki po 
nieużywanej instalacji elektrycznej - 
skuto gzyms od strony ulicy Klasztornej!

Rayman

„kształtek,,
W niedalekiej przyszłości, najpóźniej 

za dwa lata, podobnie wyglądać będą 
wszystkie ulice prowadzące do Rynku. 
Zanim jednak służby miejskie kupią 
odpowiednią ilość takich kształtek - 
muszą być one praktycznie wypróbo
wane. Dla sprawdzenia ich wytrzy
małości - wysłano je do ekspertyzy.

(szoł)

pełnić dwie rosjanki „wcielone,, do ryb
nickiej drużyny, do której powróciła 
również ALICJA PIETRAS.

O szczegółach poinformujemy 
później. Natomiast wiadomości o ko
szu w męskim wydaniu, nie są dobre, bo 
niedawno zarząd KS ROW podjął de
cyzję o zawieszeniu działalności sekcji 
koszykówki męskiej. Niektórzy zawod
nicy znajdą może miejsce w innych 
klubach, lecz związane jest to również 
z kwestiami finansowymi; Na razie 
toczą się negocjacje.

(wack)

Wagary Ojców Miasta

(szoł)
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Lekarz domowy radzi

Kiedy wezwać 
pogotowie ratunkowe ?
Pogotowie ratunkowe jest tą insty

tucją użyteczności publicznej, która 
w sposób bezpośredni zajmuje się rato
waniem zdrowia i życia ludzkiego. Jego 
„usługi,, są wręcz nieoceniowe, jed
nakże dość często wzywa się karetkę 
w sytuacjach nieuzasadnionych.

Kiedy zatem wezwać karetkę? Wy
mienię kilkanaście typowych sytuacji 
nagłych, kiedy pomoc lekarska jest 
niezbędna.
Są to :
- wypadki, w tym komunikacyjne,
- nagła utrata przytomności,

- masywny krwotok,
- ostry, najczęściej powysiłkowy, ból 
w klatce piersiowej,
- napad duszności,
- ostry ból brzucha,
- nagły ból głowy z towarzyszącymi 
objawami porażeń czy niedowładów 
lub bezbólowe objawy porażeń czy 
niedowładów,
- drgawki,
- wysoka gorączka u dziecka do 1 roku 
życia,
- ostre zatrucia /lekami, płynami czy 
pokarmami/,
- rozpoczynający się poród,

Musimy sobie zdać sprawę z tego, że 
jeśli karetka zostanie wezwana tylko po 
to, by np. lekarz wypisał receptę, to 
takim postępowaniem pozbawiamy po
mocy faktycznie potrzebującego.

Bądźmy rozsądni, może się bowiem 
zdarzyć tak, że pogotowie dojedzie za 
późno, bo poprzednia wizyta była nieu
zasadniona.

K.W.

Fatałachy z naszej szafy

Jesienne
sukienki

Już latem sygnalizowałam powrót 
sukienki jako jednego z podstawowych 
elementów kobiecej garderoby. Wpra
wdzie więcej ich było na pokazach niż 
na ulicy, myślę jednak, że sukienkowy 
„wysyp,, nastąpi dopiero w roku 
przyszłym. Młode dziewczyny opowia
dały się w lecie zdecydowanie za ob
cisłym „body,,, zaś lansowane sukienki-
koszulki oraz sukienki o linii trapezu, 
włożymy zapewne tegoroczną jesienią, 
zimą oraz w przyszłym sezonie letnim.

Jesienią zmieni się oczywiście tkani
na, bo pojawią się dżerseje i wełniane

krepy, zmieni się również sposób nosze
nia sukienek. Często będą one stano
wiły komplet razem z żakietem, a także, 
jak proponuje sam Giorgio Armani, 
noszone ... na spódnicach i szortach. 
Sukienki te mają zaokrąglone rozcięcia 
po bokach. Zestawia się je również 
z wzorzystymi kalesonkami z lycry, lub 
- cieplejszymi - z dżerseju, nazywanymi 
w kolekcjach leggings, od angielskiego 
słowa legs - nogi.

Wspólną cechą wszystkich sukienek 
jest ich długość - mini lub tzw. długość 
„burżuazyjna,, czyli przed kolano. 
Niektóre są proste jak koszulki, inne 
z paskiem w talii, ale na horyzoncie 
pojawiają się trapezowe rozszerzenia 
dołu. W kolekcjach są również takie 
spódnice. Jest to kolejny nawrót i styli
zacja na lata 60 i 70, bo wiele z nas te 
trapezowe spódniczki pamięta. Ja ich 
specjalnym sentymentem nie darzę, 
a Wy ?

Wróżka

SPROSTOWANIE

W artykule „Przytulisko otwar
te” /Gazeta Rybnicka nr 36/

wkradł się błąd w nazwisko kiero
wniczki tego schroniska. Jest nią 
pani Stefania Rawicka, a nie Pawi
cka jak wydrukowano.

Przepraszam y

SZTUKA * TWÓRCY * WYSTAWY *
 pod redakcją  Mariana Raka

„RZYM - MIASTO PAPIEŻA,,

W FOTOGRAFII JERZEGO MAKOWSKIEGO
W piątek 6 września br., otwarta 

została w hallu Miejskiej Biblioteki Pu
blicznej im. Konstantego Prusa w Ryb
niku, wystawa kolorowych foto
gramów kieleckiego artysty fotografika 
JERZEGO MĄKOWSKIEGO, uczes
tnika licznych wystaw krajowych 
i międzynarodowych, zdobywcy wielu 
medali, nagród i wyróżnień. „RZYM 
NOCĄ,,, „WNĘTRZA BAZYLIKI 
ŚWIĘTEGO PIOTRA oraz „SPOT
KANIA PAPIEŻA JANA PAWŁA II 
Z WIERNYMI,, - to tematyka eks

eksponowanych na wystawie prac.
Mistrzowskie opanowanie warsztatu 

oraz perfekcja techniczna, nie stanowią 
dla JERZEGO MĄKOWSKI EGO ce
lu samego w sobie. Wszelkie środki 
wyrazu artystycznego takie jak układy 
kompozycyjne, deformacje, kontrasty 
walorowe i kolorystyczne, kontrasty 
światłocieniowe i fakturalne, pod
porządkowane są celowi nadrzędnemu 
- koncepcji, koncepcji wynikającej ze 
stosunku emocjonalnego autora do 
struktur bogatych w tajemnicze i zaga
dkowe informacje o otaczającym nas 
świecie.

JERZY MĄKOWSKI wciąga bo
wiem widza w sferę swoich osobistych 
doznań i wzruszeń, którym poddał się 
w czasie swojego pobytu w WIECZ
NYM MIEŚCIE.

Organizatorami wystawy, której sce
nariusz opracowała starszy kustosz 
mgr Elżbieta BIMLER - MACKIE
WICZ, są Muzeum i Miejska Biblioteka 
Publiczna w Rybniku.
Ekspozycję zwiedzać można do końca 
września 1991 r. w godzinach otwarcia 
biblioteki.

n o w i n k i  w  k u c h n i

C zek olad ow y  
deser m rożony

3\4 szklanki cukru, 3 białka ubite na 

sztywną pianę, 3 rozpuszczone kwad

raciki czekolady, 2 szklanki gęstej śmie

śmietany. 2 łyżeczki olejku waniliowego 
1\8 łyżeczki soli.

Z cukru, czekolady i 3/4 szklanki 
wody ugotować syrop. Stopniowo do
dawać go do ubijanych białek. Dodać 
sól i dalej ubijać, aż krem ostygnie. 
Ubić śmietanę, dodać wanilię i połączyć 
z kremem. Zamrozić.

DOMOWY
22483 Poradnia dermatologiczna Energetyków

 Rybnicka 25029

26790

ZOZ Ośrodek Opieki Społecznej 

Zakład Transportu Kolejowego

Klasztorna

Kłokocin

 Książka Telefoniczna 24645 Zakład Energetyki Cieplnej Winklera

22382
Związki

Emerytów Rencistów Pl. Wolności
21984 Harcerstwa Polskiego Raciborska

23687 Zakłady Mięsne - dział zaopatrzenia Żorska 22876 Nauczycielstwa Polskiego 3 Maja
28021 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Powstańców 22331 Niewidomych Cegielniana
28381 Centrala Powstańców
21533 dyrektor Powstańców 23665 Żłobek Rybnickiego
24894 Wydział Zasiłków 3 Maja 24195 Żłobek Winklera
24958 Wydział Zasiłków 3 Maja 26014 Żłobek Boguszowice
28111 ZUS Wiejska 25013 Żłobek Kasprowicza
28416 ZUS Wiejska 28453 Żłobek Os. Elektrownia

27527 Żłobek Wrębowa
21431-3 Zakłady Wytwórcze Urz. Sygnalizacyjnych Gotartowice

23717 ZURiT Kościuszki
2746 Zakłady Naprawcze - centrala Niedobczyce 23091 ZURiT pryw. Kościuszki
27306-7 Zakłady Naprawcze - centrala Niedobczyce 27831 ZURiT RTV Grunwaldzka
27336 Zakłady Naprawcze - centrala Niedobczyce 24389 ZURiT RTV Video Hibnera

24340 ZURiT Sławików
27757-8 Zespół Opieki Zdrowotnej Energetyków 22138 ZURiT pryw. Dworek
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Koszałki
opałki

1. SKŁADNIKI: 1 puszka farby 
w aerozolu; 1 wiata przystanku auto
busowego lub 1 ściana budynku przy 
ruchliwej ulicy albo jakikolwiek inny 
publiczny obiekt.
2. PRZYGOTOWANIE: od 1 do 5 mi-

Przepis na 
sprayowanie

nut.
3. PORCJA DLA nieograniczonej, sta
le rosnącej ilości osób.
4. Jednego lub kilku fanów czy kibiców 
albo frustratów wziąć.
5. Wieczorną lub nocną porą na ulicę 
wyjść.

6. Wyżej wymieniony obiekt publiczny 
wybrać.
7. Jednego lub kilku wyżej wymienio
nych fanów, kibiców, frustratów na 
czujce ustawić.
8. Spray odbezpieczyć.
9. ROW PANY /głos kibica/ i THE 
CURE / głos fana/ oraz WILKOMEN 
IN DEUTSCHLAND /głos bywalca/ 
lub URSUS TO PIES /głos znawcy 
łaciny/ albo IDĄC PROSTO NIE 
DOJDZIESZ DALEKO /głos frustra
ta społecznego/ bądź POMÓŻCIE PO
LICJI - POWYŁAPUJCIE SIĘ SAMI 
/głos frustrata instytucjonalego/ czy 
IDŹCIE KOCHAĆ...ZA MILIONY 
/głos seksuologa - miłośnika Mickiewi
cza/- malować.
10. Wiać i boki zrywać.
11. WRAŻENIA SMAKOWE:

Do pojemnika z napisem ODPAD
KI RADIOAKTYWNE/ul.Kościusz
ki 54 w głębi podwórza/ sprayownika 
wrzucić, zamieszać, potrzymać... i wy
puścić. Niech zobaczy, czym to pach
nie! Niech i on poczuje mdłości!

KRONIKARZ

5 m in u t  ła m a n ia  g ło w y
Odszukaj 10 szczegółów, którymi różnią się te ilustracje

 PROPOZYCJE

Duża Scena ROK:
21 września, godz. 18.00 - „Noc w We
necji,, Johanna Straussa w wykonaniu 
Operetki Śląskiej z Gliwic, cena biletów 
20 tys. zł; 26 września, godz. 10.30 - 
„Pinokio,, w wykonaniu Państwowego 
Teatru Zagłębia z Sosnowca, cena bi
letów 8 tys. zł.

Mała Scena ROK:
Dyskoteki w sobotę i niedzielę 21 i 22 
września w godz. 18.00 - 24.00, ceny 
biletów 20 tys. i 15 tys. zł.

Kino Premierowe 
(Teatr Ziemi Rybnickiej):

18 i 19 września „Księżyc 44,„ film 
fantastyczny USA, godz. 17.00 i 19.00, 
cena biletów 6 tys. i 10 tys. zł; 25 i 26 
września „Zwariowani detektywi,,, ko
media USA, godz. 17.00 i 19.00, ceny 
biletów 6 tys. i 10 tys. zł.

Dyskusyjny Klub Filmowy TZR:
23 września - Inauguracja przeglądu 
filmów pt. „Dyskretny urok socrealiz
mu,,, w tym filmy „Pierwsze dni,, 
prod. polskiej i „O dwóch takich co 
ukradli księżyc,,, prod. polskiej.

Do Klubu można się zapisać w każdy 
poniedziałek w godz. 18.00 - 19.00.

NOTES DOMOWY

o
Resko

Rewal

Rowy

Ruda Śląska

Rumia

Rybnik

Ryki

Rypin

Rzeszów

Serock n. Narwią

Sępolno Krajeńskie

N U M E R Y  K I E R U N K O W E  
D O  W A Ż N I E J S Z Y C H  
M I E J S C O W O Ś C I

0-923

0-931

0-59

0-32

0-58

0-36

0-832

Nr abon. 4 cyfr. 0-5480

0-17

0-22

0-52

szczecińskie

szczecińskie

słupskie

katowickie

gdańskie

katowickie

lubelskie

włocławskie

rzeszowskie

warszawskie

bydgoskie

Sianów Nr abon. 3 cyfr. 0-94185 koszalińskie

Siemianowice Nr abon. 6 cyfr. 0-32 katowickie

Nr abon. 7 cyfr. 0-3 katowickie

Siewierz 0-376 katowickie

Skarżysko 041 kieleckie

Skawina 0-12 krakowskie

Skoczów 0-3863 bielskie

Sławno 0-5910 słupskie

Słupsk 0-59 słupskie

Sobieszów 0-75 jeleniogórskie

Sobótka 0-71 wrocławskie

Sopot 0-58 gdańskie

Sosnowiec 0-32 katowickie

Stalowa Wola 0-16 tarnobrzeskie

Starachowice 0-474 kieleckie

c.d. nastąpi
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