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stej inauguracji był koncert 
Wojciecha Młynarskiego, 
skonstruowany na zasadzie 
pozornej opozycji: wspomnie
nia, czyli utwory z lat 
współżycia z Wielkim Absurdem

dem, którym była ówczesna 
rzeczywistość i dzień dzisiej
szy, nie tak całkiem uwolnio
ny od absurdu. Jednym sło
wem - publiczność przeżyła

Wbrew wszystkiemu, wbrew 
trudnościom finansowym, 
które przeżywa kultura, 
wbrew nienajlepszym nastro
jom społecznym - Pegaz żyje, 
choć musi trzymać się ziemi... 
Tak obrazowo można oddać 
nastrój towarzyszący inauguracji

 XXII Rybnickich Dni Lite
ratury, która odbyła się w mi
nioną niedzielę w Teatrze Zie
mi Rybnickiej.

Aż trudno było uwierzyć, że 
znów, mimo tak gwałtownych 
przeobrażeń w sferze kultury 
i upadku wielu jej instytucji, 
w tym wydawnictw, teatrów 
i festiwali, rybnicki Pegaz to
warzyszący jako symbol tej 
imprezie od jej początków za
chował siłę żywotną i twórczą.

Przenośnia, której użył wi
ceprezydent miasta, JERZY 
KOGUT, otwierający XXII 
RDL praktycznie zawarła 
całą prawdę o zjawisku, 
którego kontynuacja w tak 
zmienionych warunkach jest 
szczególnych zwycięstwem... 
Zwycięstwem rozsądku i sza
cunku do tradycji, która choć 
młoda, bo zaledwie 22-letnia 
jest przecież dorobkiem całe
go społeczeństwa Rybnika.

Dodatkową pointą uroczy

chwile wspaniałej zabawy 
okraszonej błyskotliwą re
fleksją nad losem Polaka 
w Polsce. Przed południem na 
schodach teatru odbył się kie

kiermasz książek i występ ze
społu „Carrantouhill” , a w 
holu teatru obejrzeć można 
było wystawę malarstwa i gra
fiki śląskich artystów oraz 
grupy „Oblicza” .

W piątek 27 września w wy
pełnionej po brzegi sali od
czytowej Miejskiej Biblioteki 
Publicznej odbyło się spotka
nie z prof. Janem Miodkiem, 
Profesor, autor znanego pro
gramu „Ojczyzna polszczyz
na” z właściwym sobie urokiem 
i ekspresją mówił o mowie 
śląskiej, za Aleksandrem 
BRUCKNEREM nazywając 
ją „polszczyzną Rejów i Ko
chanowskich”.

Mówiąc o problemie podwó
jnej kompetencji językowej, 
Jan Miodek powiedział: „wy
pracowanie umiejętności po
sługiwania się w zależności od 
sytuacji bądź gwarą, bądź języ
kiem literackim winno być 
wspólnym celem nauczycieli 
i uczniów na Śląsku oraz w in
nych regionach Polski. Na za
kończenie gość podpisywał 
swoją książkę pt. „Śląska oj
czyzna polszczyzna”.

(wack)
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zarząd miasta informuje 
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

KOMUNIKATY 

W środę 4 września 1991 roku na sesji zwyczajnej, RADA MIASTA 
ustaliła skład osobowy nowej Komisji Praworządności.

W związku z powyższym, Komisja ta apeluje do mieszkańców naszego 
miasta, aby wszelkie uwagi na temat stwierdzonych przypadków łamania 
prawa kierować pisemnie na adres Urzędu Rady Miasta 44-200 Rybnik, 
ul. B. Chrobrego 2, z dopiskiem „Komisja Praworządności".

* * * *

U W A G A  M IE S Z K A Ń C Y  N IEW IA D O M IA  !
We wtorek, 8 października br. w świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 24 o godzinie 

17.00, odbędzie się zebranie mieszkańców dzielnicy NIEWIADOM, na które 
zapraszają:
radni dzielnicy Niedobczyce-Niewiadom oraz Zarząd Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
mieszkaniowej. Prosimy o liczny udział.

Za d a rm o  
z Sandrą

GAZETA RYBNICKA 
Waszą gazetą !
K u p o n nr 8 

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 8 
Podróż i wypoczynek 

z SANDRĄ - najprzyjemniejszeJ
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 za
klejonej kopercie na adres redakcji 
„Gazety Rybnickiej,,, wezmą 
udział w losowaniu
- bezpłatnego przejazdu do Buda
pesztu (tam i z powrotem) dla 
jednej osoby
oraz
- bezpłatnego przejazdu do Wied
nia (tam i z powrotem) dla jednej

osoby.
Czytelnicy, którzy zgromadzą sie
dem kuponów z kolejnych siedmiu 
numerów GR, dołączą do nich 
kartkę ze swoim imieniem, nazwis
kiem, 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 
(świadczenia Biura Turystyki 
„Sandra,, - 2 x hotel, 3 dni pobytu 
w Istambule, wiza, przewóz, ubez
pieczenie komunikacyjne „War
ta,,, 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 kuponów), dołączy do nich 
kartkę z nazwą i adresem szkoły 
oraz imieniem i nazwiskiem wy
chowawcy klasy lub opiekuna gru
py oraz imionami i nazwiskami 
uczestników zbiórki i prześle je 
w zaklejonej kopercie na adres re
dakcji GR, weźmie udział w loso
waniu - jednodniowej wycieczki 
autokarowej dla 35 osób w promie
niu 300 kilometrów od Rybnika.

Uwaga !
Kupony należy przesłać luzem. 

Naklejenie ich na kartkę zdyskwa
lifikuje uczestnika losowania!

Szczegóły (termin itp.) ze 
szczęśliwymi uczestnikami losowa
nia uzgodni Biuro Turystyki „San
dra,,, które przejazdy i wycieczki 
ufundowało.

O g ło sz en ia  d r o b n e

POLONEZ rocznik 1982,
sprzedam tanio. 
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Mszana,
ul. Moszczeńska 36c

Szanowna redakcjo ! Kiedyś, gdy 
bandzior miał ochotę na cudzy portfel 
dawał „klientowi,, propozycję nie do 
odrzucenia : „kup pan cegłę...,, W dzi
siejszych czasach hasło wzywające do 
opróżnienia portfela powinno brzmieć: 
„kup pan telewizor w sklepie „Top - 
Shop „ w Rybniku ! Dokładny adres: 
Rynek 15, właściciele: M. Czuma i J. 
Womela.

W sklepie tym, 25 maja br. kupiłam 
telewizor firmy „Graetz,,, za 
6.950.000.- zł.

Pierwsza naprawa miała miejsce 
6 czerwca br; kosztowała 107.000.- zł 
/za dojazd do domu/.

Radość oglądania „koloru,, trwała 
do 19 sierpnia, kiedy to oddałam telewi
zor do naprawy do sklepie. Sklep oddał 
aparat do naprawy serwisowi /ponoć

autoryzowanemu przez „Graetza,/, 
mającego siedzibę w Katowicach - Piot
rowicach.

Termin naprawy minął 12 września 
/24 dni - według gwarancji/, a ja telewi
zora ciągle nie mam! Za pięć dni - 17 
września telewizor - fokus poku - zjawił 
się w sklepie, ale nadal był popsuty !!! 
Stwierdzono wtedy, że gwarancja jest źle 
wypełniana, brakuje pieczątek !!!

Ostatecznie sprawę załatwiłam 
w sposób radykalny: w sobotę 21 
września br., skończyła się moja cierp
liwość, poszłam do sklepu po pieniądze, 
które należały mi się już od 12 września! 
Ale i tym razem próbowano ze mną 
wręcz dziecinnych sztuczek.

No więc mam już swoje pieniądze, ale 
w jaki sposób je wyrwałam właścicielo
wi sklepu? Po prostu oświadczyłam, że 
nie wyjdę ze sklepu dopóki nie otrzy
mam pieniędzy!!
Dalej bowiem chciano ze mnie „robić 
balona,,, oferując mi mój popsuty tele
wizor, tyle że z kineskopem wymienio
nym na miejscu, w sklepie !

Co na to „Graetz,,, który autoryzo
wał tak działający serwis? Powyższe 
„przygody„opisałam ku przestrodze 
tych, którzy też mają ochotę na „ko
lor,,. Moja dobra rada ! Omijajcie 
„Top-Shop„.

/nazwisko i adres znane redakcji/

Czy zjedzą nas 
wszy?

Przeżyłam okropne chwile 
w podróży do Olsztyna i dlatego 
piszę do Was, aby ostrzec innych 
pasażerów PKP.

W ubiegłym tygodniu poje
chałam do rodziny do Olsztyna

Prawnik radzi

Ciągłość pracy - cz. II
Zachowanie ciągłości pracy wywiera 

wpływ na niektóre uprawnienia praco
wnika, których nabycie lub zachowanie 
uzależnione jest od posiadania 
określonego okresu zatrudnienia 
/stażu/. Dla każdego uprawnienia staż 
ten ustala się odrębnie.

PRAWO DO WYMIARU URLO
PU uzależnione jest od stażu pracy, 
liczonego z wszystkich miejsc pracy i bez 
względu na sposób rozwiązania umowy. 
Raz nabytego prawa do wymiaru urlopu 
czyli długości urlopu, pracownik nie tra
ci. Po przepracowaniu 10 lat ma 26 dni 
urlopu, niezależnie od tego, w ilu 
z a k ła d a c h  te 10 lat przepracował 
i kto wypowiedział umowę o pracę. 
Jednakże do okresu pracy, od którego 
zależy wymiar urlopu, nie wlicza się 
zatrudnienia w tym zakładzie, 
w którym umowa o pracę wygasła

i zanim tam dojechałam byłam 
prawie cała pogryziona przez wszy. 
Robactwo to było w siedzeniach 
wagonów  i to w takich ilościach, że 
przeżyłam straszliwe tortury, bez
radna i bezbronna. Czy kierownic
two PKP nie zna sposobów na 
zniszczenie tej plagi? Brud i smród 
naszych pociągów to już znak fir
mowy PKP, ale co nas czeka dalej? 
Czy zjedzą nas wszy ?!
/nazwisko i adres znane redakcji/

wskutek porzucenia pracy przez praco
wnika. Prawo do urlopu w nowym 
zakładzie pracy pracownik nabywa 
wówczas po przepracowaniu roku i to 
w wymiarze bezpośrednio niższym od 
tego, jaki mu przysługiwał/przykłado
wo zamiast 26 dni urlopu dostaje 20 
dni/. Obniżenie wymiaru urlopu stosu
je się w jednym roku kalendarzowym. 
Jeżeli zakład pracy rozwiązał z pracow
nikiem umowę bez wypowiedzenia 
z winy pracownika, to prawo do urlopu 
nabywa taki pracownik także po przep
racowaniu roku i także w wymiarze „o 
szczebel niższym,,. I tu obniżenie wy
miaru urlopu stosuje się tylko w jednym 
roku kalendarzowym.

Ciągłość pracy w zakresie długości 
okresu wypowiedzenia umowy o pracę

Do stażu pracy zalicza się okresy 
pracy we wszystkich poprzednich 
zakładach, bez względu na to, w jaki 
sposób ustał stosunek pracy. Jeżeli pra
cownik ma co najmniej 10-letni staż 
pracy, okres wypowiedzenia umowy 
o pracę wynosi 3 miesiące kalendarzo
we.

Prawnik

Młodzieżowa Poradnia Telefoniczna
W czerwcu br. grupa psychologów 

zajmujących się problemami młod
zieży, powołała w Wodzisławiu 
MŁODZIEŻOWĄ PORADNIĘ TE
LEFONICZNĄ .

Po wakacyjnej przerwie wznowiła 
ona we wrześniu swoją działalność. 
W poradni dyżurują osoby, które chcą

w sposób fachowy pomóc młodzieży 
w rozwiązywaniu jej kłopotów życio
wych. Z jej porad korzystać mogą także 
rodzice i nauczyciele.

Poradnia czynna jest od poniedziałku 
do piątku, w godzinach od 14.00 do 
17.00, pod numerem telefonu 555-559.

___________ /jak /
GAZETA RYBNICKA



„...Pamiętajmy o ogrodach,
przecież stamtąd przyszliśmy..."

II miejsce i nagrodę w wysokości 2,0 
mln zł EUGENIUSZOWI KUŚCE 
z Rybnika-Ligoty,
III miejsce oraz nagrodę w wysokości 
1,0 mln zł państwu REGINIE i JÓZE
FOWI JANICKIM z Rybnika.

Komisja konkursowa postanowiła 
przyznać w tej grupie NAGRODĘ SPE
CJALNĄ w wysokości 1,0 mln zł za 
utrzymanie i estetyczne zagospodarowa
nie terenu wokół zabytkowego budynku 
/ z  1908 roku/ przy ul. Szkolnej 44 
/właściciel - pan Karol Ogórek/.

Przyznano również 3 wyróżnienia 
oraz nagrody po 500 tys. zł każda:
1. ANDRZEJOWI NOWAKOWI - za

Zdjęcia: Wacław Troszka adaptację starego budynku oraz zsyn-

i pani Elżbiety Jureczko

Ogrody Urszuli Strupowskiej
Ogłoszone zostały wyniki konkursu 

na najlepiej zagospodarowany zielenią 
balkon, ogródek przydomowy i teren 
wokół budynków użyteczności publicz
nej. Komisja konkursowa dokonała ki
lku lustracji i na ich podstawie wybrała 
spośród zgłoszonych obiektów te naj
lepsze.

W GRUPIE PIERWSZEJ - na naj
lepiej ukwiecony balkon i loggię, nie 
przyznano nagród głównych, za to 
wyróżniono równorzędnie cztery oso
by, które otrzymały po 500 tys. zł na
grody. Są to: EWA EWERTOWSKA, 
HELENA KUDLA, MARTA M U
SIAŁEK i ANIELA PIESZKA.

W GRUPIE DRUGIEJ - na naj
lepiej urządzony i utrzymany teren 
wokół budynków wielorodzinnych 
w ramach administracji spółdzielczej, 
zakładowej i Przedsiębiorstwa Gospo
darki Mieszkaniowej - komisja konkur
sowa postanowiła nie przyznać dwóch 
pierwszych miejsc. Miejsce trzecie oraz 
nagrodę w wysokości 2.0 mln zł otrzy
mało OSIEDLE „KORFANTEGO,, 
w Rybniku-Niedobczycach
/ul.G órnośląska/.

Ponadto przyznano wyróżnienie 
oraz nagrodę w wysokości 1,5 mln zł 
dla OSIEDLA „ELEKTROWNI,, 
/ul.M glista/ oraz trzy wyróżnienia po 
1 mln zł dla:
- JANA PAWLIKA - za zagospodaro
wanie fragmentu zieleni osiedlowej 
w Rybniku-Boguszowicach /ul.Brater
stwa Broni 3a/,
- RYBNICKIEJ SPÓŁDZIELNI 
MIESZKANIOWEJ - za  zagospodarowanie

wanie terenu wokół budynków miesz
kalnych przy ul. Wysokiej 16, ze 
szczególnym uwzględnieniem
zaangażowania pana KRUPY, miesz
kańca tego bloku,
- RYBNICKIEJ SPÓŁDZIELNI 
MIESZKANIOWEJ - z przeznaczeniem

 dla bloku przy ul. Raciborskiej 60, 
jako wyraz uznania dla mieszkańców 
tego bloku, za utrzymanie zieleni wokół 
domu oraz na balkonach.

W GRUPIE TRZECIEJ - na 
najładniej zagospodarowany teren 
wokół budynków prywatnych, jury 
konkursu przyznało:
I miejsce i nagrodę w wysokości 2,5 mln 
zł pani URSZULI STRUPOWSKIEJ 
z Rybnika-Chwałowic,

zsynchronizowanie elementów zieleni z ar
chitekturą,
2. ELŻBIECIE JURECZKO - za przy
tulne zagospodarowanie ogrodu dla 
wypoczynku rodzinnego,
3. EUGENIUSZOWI MARCOLOWI 
- za pomysłowe i umiejętne zagospoda
rowanie małego ogródka przydomowe
go.

Ponadto nagrody w wysokości po 
750 tys. zł każda, przyznano: 
ROMANOWI MAZURKOWI i RY
SZARDOWI PAWLECIE - za stwo
rzenie nastroju bajeczności elementami 
architektury i różnorodnością ze
stawów zieleni.

W GRUPIE CZWARTEJ - na naj
lepiej urządzone otoczenie pawilonu

handlowego, sklepu i witryny sklepo
wej, komisja postanowiła nie przyzna
wać punktowanych miejsc w klasyfika
cji regulaminowej, natomiast przyzna
no 2 wyróżnienia oraz nagrody w wyso
kości po 500 tys. zł:
- za estetykę wystroju sklepu AMBRO
ZJA przy ul. Sobieskiego 12 dla 
właścicielki pani AURELII BU-

,,Ogród” państwa Pieszków 
BURZAN-ADAMSKI EJ 
oraz wyróżnienie za stałą dbałość o es
tetykę sklepu SANITAS przy u l .  
Chrobrego dla pana HERMANA SIW
CZYKA.

Poza grupami regulaminowymi, ko
misja konkursowa przyznała nagrodę 
Przewodniczącej Rady Miasta w wyso
kości 1,0 mln zł dla kompleksu sakral
nego Kościoła p.w. Św. Wawrzyńca 
w dzielnicy Rybnik-Ligota, za 
aranżację zieleni.

W piątek 20 września laureaci kon
kursu zaproszeni zostali przez gospo
darzy miasta na uroczystość wręczenia 
nagród. Trudno przecenić wkład pracy 
i dobrej woli każdego mieszkańca i in
stytucji biorących udział w konkursie. 
Ma on przecież zapoczątkować po
wszechną dbałość obywateli o swoje 
domy, posesje, mieszkania i osiedla. 
I dlatego też podziękowania oraz gratu
lacje składane laureatom przez prezy
denta miasta JÓZEFA MAKOSZA 
były szczególnie serdeczne i uzasadnio
ne.

Korowody wokół wody
Mieszkańcy CHWAŁĘCIC pozba

wieni są wody już od wielu lat. Zaczęło 
się od budowy elektrowni.
- Woda straciła się w studniach od 
czasu napełnienia zbiornika przy elekt
rowni - mówi Zygmunt Gawliczek, 
przewodniczący Samorządu Mie
szkańców. W tej sprawie było wiele 
dochodzeń, lecz elektrownia zawsze 
wygrywała. Udowadniali, że wy
schnięcie studzien nie ma nic wspólnego 
z powstaniem zbiornika.

W całych CHWAŁĘCICACH pozo
stała tylko jedna studnia, w której wody 
nie brakuje. Jak twierdzi Z. Gawliczek, 
woda ta nie nadaje się jednak dla dzieci 

niemowląt. Jest w niej za dużo żelaza. 
Kiedyś umieszczono przy studni inform

ujący o tym napis, lecz został on

zdrapany. Mieszkańcy Chwałęcic od 
wielu lat korzystać muszą z usług wozi
wody.

Przewiezienie jednej tysiąclitrowej be
czki, kosztuje od 7 do 15 tys. złotych, 
w zależności od odległości od studni. 
Aby mieć wodę w studni, trzeba wlać 
do niej beczkę wody co drugi dzień, 
a niekiedy nawet codziennie.

W Chwałęcicach wielu ludzi ma gos
podarstwa rolne, hoduje krowy lub 
świnie. Potrzebują więc dużo wody. 
Rozwiązanie tego problemu obiecywa
ne jest już od wielu lat. Co wybory do 
Sejmu czy władz miejskich - to na ze
braniach mieszkańcom Chwałęcic obie
cuje się zbudowanie wodociągu. A WO
DY JAK NIE BYŁO TAK NIE MA.

Trzy lata temu został powołany

Społeczny Komitet Budowy Wodociągu.
Jego przewodniczącym został Zygmunt 
Gawliczek.

Woda jest tak żywotnym proble
mem, że w tej sprawie mieszkańcy są 
bardzo jednomyślni. Zebrania temu 
poświęcone gromadzą wszystkich - sala 
pęka w szwach, a każdy zobowiązał się 
do wpłacenia 1 mln zł na ten cel oraz 
przepracowania 30 dni przy budowie 
wodociągu.

Na razie jednak komitet niewiele 
może zrobić. Chwałęcice nie mają zape
wnionego źródła wody. Nowo wybrane 
władze miejskie budują w Stodołach 
stację pomp i stację uzdatniania wody. 
Przeznaczone są na to poważne środki 
finansowe. Dopiero po ukończeniu tej 
inwestycji znajdzie się źródło wody dla 
Chwałęcic.

Urząd Miejski przygotowuje już od
powiednie plany i dokumentację. Pan 
Zygmunt Gawliczek ma nadzieję, że 
w zimie będzie można zebrać pieniądze 
i na wiosnę ruszy budowa wodociągu.

Gdyby się to udało, to pod koniec 
przyszłego roku Chwałęcice będą miały 
wodę !!

Niedobór wody wstrzymuje rozbu
dowę chwałęcickiej szkoły; planowano 
zbudowanie sali gimnastycznej i szatni. 
Powołany w tym celu Społeczny Komi
tet przygotował dokumentację i zebrał 
pieniądze. Ze względu na brak zapew
nienia źródła wody, inwestycji tej nie 
można jeszcze rozpocząć. W zeszłym 
roku, na zorganizowanych w szkole 
koloniach charytatywnych, zabrakło 
wody. Trzeba było ją dowozić przez 
kilka dni.

Jak uda się doprowadzić wodę, to 
wszystko inne już się potem nam uda - 
mówi Zygmunt Gawliczek. Ludzie 
muszą się przekonać, że można coś zro
bić. Wtedy zbudzą się z bierności. Woda 
jednoczy wszystkich mieszkańców 
Chwałęcic. Po rozwiązaniu tego proble
mu, będzie można wziąć się za następne: 
gazyfikację, oświetlenie, itp. Wierzę, że 
swoje sprawy najlepiej sami załatwią.

/ j a k /
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„ O R B I S , ,
tylko do 16.00

Rybnicki „Orbis,, jest jedyną w okolicy 
placówką zajmującą się rezerwacją i sprze
dażą biletów na międzynarodowe trasy 
kolejowe. Niestety, biuro zamyka podwoje 
już o godz. 16.00, a więc klient spoza 
Rybnika ma niewielkie szanse na załat
wienie sprawy po wyjściu z pracy. 
Szczególnie, że obsługa już na 15 min. 
przed zamknięciem, uważa próbę telefoni
cznego kontaktu z katowicką rezerwacją za 
z góry nieudaną.

„Orbis,, jest więc jedną z nielicznych już 
instytucji, wymuszających zwalnianie się 
z pracy w celu załatwienia prywatnej spra
wy. A może sugestia wzięcia przykładu 
z niektórych prywatnych firm i sklepów, 
które naprawdę realizują hasło „frontem 
do klienta,,, wyszłaby „Orbisowi,, na dobre?                                                  /róż/

P ro s im y  
n ie  p a rk o w a ć  !
Tuż obok skrzyżowania ulic 3 Maja 

i Bolesława Chrobrego, za budynkiem 
ZUS-u, jest dróżka dojazdowa do ulicy 
Chalotta. Tam właśnie, obok czterech 
bloków mieszkalnych /u l. Chalotta nr 
2 ,4 ,6 ,8 / parkuje codziennie, a szcze
gólnie w środy i soboty wiele samochodów, 
uprzykrzając skutecznie życie
mieszkającym tam ludziom. Uprzykrzają, 
to łagodnie powiedziane ! Zdesperowani 
mieszkańcy, a zwłaszcza kobiety z dzie
cięcymi wózkami, nie potrafią spokojnie 
podjechać pod własną klatkę schodową. 
Mieszkańcy bloków już nieraz zgłaszali tę 
sytuację policji i straży miejskiej, nie 
mówiąc już o zwracaniu uwagi właścicie
lom pojazdów. Kierowcy jednak nie dają 
się przekonać ani mieszkańcom, ani znako
wi drogowemu, zakazującemu tam wjazdu 
wszelkim pojazdom. Upór to, złośliwość 
czy głupota i bezmyślność ?.

A może chęć wspomożenia policyjnej ka
sy?. Ale gdzie ci mundurowi !?

/s z o ł/

Gazyfikowanie Boguszowic Starych
Prace przy budowie gazociągów dla mie

szkańców Boguszowic Starych trwają już 
od kilku lat. Prowadzi je Społeczny Komitet 
Gazyfikacji, którego przewodniczącym jest 
inż. Jan Nogły. Do końca zeszłego roku 
dostarczono gaz do osiedla domków jed
norodzinnych i osiedla „Północ,,. W tym 
roku trwają prace przy gazyfikacji części 
Boguszowic Starych, leżącej na wschód od 
ulicy Małachowskiego. Ich zakończenie 
przewidziano na przyszły rok.

Mieszkańcy, których domy stoją na 
zachód od ul. Małachowskiego, dotychczas 
nie mogli korzystać z gazu. Budowę ga
zociągu wykluczały szkody górnicze IV 
i V kategorii. Eksploatacja węgla w tym 
rejonie odłożona została jednak na 10 lat. 
Samorząd mieszkańców, którego przewod
niczącym jest Eugeniusz Żak, podejmuje
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więc starania o zezwolenie na gazyfikację 
zachodniej części Boguszowie Starych.

Wiele domów jednorodzinnych w tej 
dzielnicy zasilanych jest w gaz koksow
niczy, którego jest mało. Nie można więc 
uzyskać pozwolenia na zakładanie pieców 
gazowych do ogrzewania domów. 
W przyszłości - Boguszowice /tak  jak i cały 
Rybnik/ przejdą na gaz ziemny. Warun
kiem jest wybudowanie linii gazociągu z Ro
ju do Zasadniczej Szkoły Górniczej w Bogu
szowicach. Jest to odcinek liczący ok. 2 km. 
Jego wykonanie opóźnia się jednak już od 
kilku lat. Zakłady Gazownicze w Świerk
lanach zapewniają, że w najbliższym czasie 
inwestycja ta wreszcie ruszy. Boguszowice 
Stare będą więc wtedy w całości zgazyfiko
wane.

/ ja k /

Zasady odpłatności za usługi telekomu
nikacyjne zmieniają się jak w przysłowio
wym kalejdoskopie. O aktualne informacje 
poprosiłem Naczelnika Rejonowego 
Urzędu Telekomunikacyjnego w Rybniku, 
inż. BOGUSŁAWA BECKA.

Miesięczny abonament kosztuje obecnie 
30.000 złotych, w czym mieści się dwa
dzieścia tzw. jednostek telefonicznych czyli 
impulsów, z których każdy kosztuje 600 zł. 
Urządzenia licznikowe, rejestrujące jedno
stki telefoniczne przypadające na jeden 
numer są urządzeniami mechanicznymi, 
rejestrującymi impulsy beznamiętnie. Dla
tego też reklamacje uwzględniane są tylko 
w przypadku stwierdzenia nieprawidło
wości w ich funkcjonowaniu. Jeżeli usterki 
nie zostaną stwierdzone - reklamacja nie 
jest uznawana.

Opierając się na rachunku telefonicz
nym, można łatwo sprawdzić ilość wyko
rzystanych jednostek. Pierwsza pozycja na 
rachunku oznaczona cyfrą „1„ informuje 
o ilości jednostek na liczniku danego abo
nenta: gdy odejmiemy od tej liczby tę, 
umieszczoną w tym samym miejscu na po
przednim rachunku, otrzymamy ilość jedno
stek wykorzystanych w ciągu ostatniego 
miesiąca. Od tej z kolei liczby musimy teraz 
odjąć dwadzieścia jednostek stanowiących 
miesięczny abonament. Otrzymaną liczbę 
mnożymy teraz przez cenę jednej jednostki, 
czyli 600 zł i do otrzymanej sumy dodajemy 
jeszcze kwotę 30.000 zł miesięcznej opłaty 
abonamentowej. W ten sposób otrzymuje
my kwotę jaką winniśmy wnieść na rzecz 
Rejonowego Urzędu Telekomunikacji. 
A potem wystarczy otrzymaną sumę „po
brać,, z domowego sejfu i...
Redakcja: - Wątpliwości budzi wysokość 
opłaty za rozmowy miejscowe w Rybniku ... 
Bogusław Beck: - Obecnie rozmowa ta 
równa jest jednej jednostce telefonicznej, 
czyli za rozmowę telefoniczną na terenie 
Rybnika, bez względu na to jak długo 
rozmawiamy, płacimy 600 zł. Rzecz jasna, 
kosztami zostaje obciążony właściciel apa
ratu z którego numer został wykręcony, 
inaczej mówiąc osoba, która telefonuje, nie

A gdzie kapelusze?

Foto: W. Troszka
Na razie wyrosły „nóżki,,, ale skoro 

zjawiło się ich tyle i to w porze grzybo
brania, to można oczekiwać, że pojawią się 
także kapelusze...

„Osłupienie,, miasta słupami ogłoszeniowymi
 może być przecież wzorcowym 

rozwiązaniem odwiecznego dylematu: jak 
połączyć piękne z pożytecznym ! Czekamy 
na eleganckie nakrycia głowy dla słupów. 
Nadchodzi jesień i zima...

/a r a /

Ile ko
I

zaś ta, do której się dzwoni.
PPTT czyni jednak starania, by zalicza

nie jednostki odbywało się co trzy minuty. 
W takim przypadku za rozmowę dzie
więciominutową płacilibyśmy 1.800 zł, 
a nie 600 zł jak dotychczas. Zmiana taka 
wymaga jednak nowego oprzyrządowania 
central telefonicznych. W przypadku zmia
ny zasad odpłatności abonenci zostaną
o tym poinformowani.
Red.: - Czy rozmowy strefowe są liczone 
inaczej?
B.B.: - Rozmowy strefowe, tzn. pomiędzy 
miejscowościami takimi jak: Rybnik, 
Jastrzębie, Żory, Wodzisław, Leszczyny
i Racibórz, jednostka telefoniczna liczona 
jest co 30 sekund - 600 zł, a zatem jedna 
minuta rozmowy kosztuje 1.200 zł.

Natomiast pomiędzy miejscowościami, 
oddalonymi od siebie o więcej niż 25 kilo
metrów /liczy się odległość między cent
ralami/ międzymiastowymi np. Rybnik- 
Katowice czy Rybnik-Bielsko Biała, taryfi
kowana jest w sposób dwojaki: w godzinach 
od 8.00 do 16.00 jednostka jest zaliczana co 
10 sekund, natomiast w innych godzinach - 
co 20 sekund. W rozmowach z miejsco
wościami leżącymi od Rybnika w odległości 
większej niż 100 kilometrów, w godzinach 
od 8.00 do 16.00, jednostka zaliczana jest 
co 5 sek., a w innych porach - za każde 10 
sekund rozmowy płacimy 600 zł.

Wszystkie rozmowy zamawiane

Wspomniane szkoły niemieckie znajdo
wały się - jedna przy kop. EMMA, druga 
zaś w Pszowskich Dołach, a pomieszczenia 
znalazły w budynkach gwareckich. Nau
czyciele w tych szkołach mieli wyższe niż 
nauczyciele polscy pensje, korzystali także 
z darmowych mieszkań oraz opału, światła 
itp. Było ich po pięciu w każdej ze szkół. 
W 1927 roku liczba uczniów w szkole 
radlińskiej wynosiła 206, zaś w szkole przy 
kop. Anna 110. Szkoły te były narzędziem 
wywierania presji na pracowników, 
którym groziło zwolnienie, zwłaszcza wpła
tach wielkiego kryzysu. Zapisywali więc 
dzieci do tych szkół, aby utrzymać rodziny 
przy życiu. Tak więc plany i zamierzenia 
Kobera przynosiły wymierne efekty.

Kontynuując wątek działań germaniza
cyjnych w ramach szkoły dodajmy, iż syno
wie wyższych oficjeli Gwarectwa, jako ma
turzyści wybudowanego w latach trzydzie
stych prywatnego niemieckiego gimnaz
jum w Rybniku, wyjeżdżali na studia 
wyższe do Niemiec np. Mosler, Lopatta, 
Spatta czy Knoblauch.

Biblioteki przy kopalniach EMMA 
i ANNA posiadały literaturę niemal 
wyłącznie w języku niemieckim.

Górnicy odpowiadali strajkami na zwol
nienia i szykany, czasem wymierzając spra
wiedliwość na własną rękę. I tak w 1934 
roku na ANNIE bracia Skowronkowie 
i Masarczyk dość mocno poturbowali znie
nawidzonego sztygara Czernera i gdy ich 
aresztowano, załoga w dniu 22 sierpnia 
ogłosiła strajk. Cztery dni później w kopa
lni odbyło się spotkanie, m.in. z udziałem 
starosty rybnickiego, komendanta policji -
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kosztuje
gadulstwo ?

w „międzymiastowej,,, tak krajowe, jak
zagraniczne są na rachunku dokładnie 

wyliczane i opisywane.
Od pewnego czasu łączność międzymiast

owa odbywa się systemem ACMM, tzn. 
po wykręceniu „zera,, otrzymujemy 
połączenie/sygnał ciągły/ z automatyczną 
centralą międzymiastową, następnie po 
wykręceniu - numer kierunkowy danej 
miejscowości, a zaraz potem konkretny 
numer abonenta, z którym chcemy rozmawiać 

 - możemy uzyskać w ciągu kilku 
sekund połączenie, rezygnując z usług trad
ycyjnej „międzymiastowej,,, 

Red.: - Ze światem łączność mamy jednak 
utrudnioną ?
B.B.: - To zupełnie inny problem. RUT 
czyni wprawdzie starania o zautomatyzow
anie rozmów międzynarodowych ale istnieją 

 trudne do pokonania bariery techn
iczne, głównie ograniczona ilość łączy 
telefonicznych. W przypadku włączenia 
Rybnika do automatycznego ruchu 
międzynarodowego może nastąpić prze
ciążenie łączy i w konsekwencji telefonicz
ny korek, uniemożliwiający połączenia za
graniczne, a co gorsze i krajowe. Tego nikt 
chyba nie chce. Związany jest z tym 
również inny problem. RUT nie posiada 
odpowiednich urządzeń do taryfikowania 
połączeń z innymi krajami. Sprawa jest 
o tyle skomplikowana, że inaczej wygląda 
taryfa dotycząca rozmów ze Stanami Zjednoczonymi

Jezierskiego i rady załogowej, która żądała 
usunięcia nienawidzonych urzędników 
i postulowała zajęcie się sprawą antyhuma
nitarnego postępowania ze strony dozoru 
technicznego oraz administracyjnego.

Otrzymując obietnicę załoga przerwała 
strajk. W 1936 roku, gdy właściciele 
zarządzili unieruchomienie miejscowej 
brykietowni, zastrajkowała pierwsza zmia
na /36 robotników na 61 zatrudnionych/. 
Brykietownię zamknięto, przenosząc 24 
robotników do kopalni.

W tym miejscu warto pokusić się o krótki 
rys ogólny, obrazujący dojrzewanie żywiołu 
polskiego do całkowitego przejęcia przemysłu

Rybnickie Gwarectwo Węglowe - cz. VIII

Państwo 
i kapitał

przemysłu górnośląskiego. W chwili powrotu 
ziem górno-śląskich do Macierzy, wokół 
J. Piłsudskiego tworzyła się grupa energicz
nie postulująca wzrost roli państwa w sfe
rach gospodarczych - chodziło o interwen
cjonizm państwowy i etatyzm. Nie zreali
zowano jednak tych planów ani po maju 
1926 roku, ani w latach wielkiego kryzysu. 
Dobrą formą oddziaływania rządu na obcy 
kapitał były jednak w latach 1924-1928 
zamówienia państwowe. Wobec słabości pol
skiego ka pitału prywatnego, główną formą 
bezpośredniego oddziaływania państwa było 
angażowanie własnych kapitałów w różne 
dziedziny gospodarki narodowej.

Zjednoczonymi, inaczej z Niemcami, jeszcze 
inaczej z Wielką Brytanią itd.
Red.: - Jakich zmian w telekomunikacji 
oczekiwać możemy w najbliższym czasie ? 
B.B.: - Od dłuższego czasu Rybnik ma 
zajętą centralę, a numery zwalniane w wy
niku tzw. ruchu abonentów są natychmiast 
zagospodarowywane. Jest to przysłowiowa 
kropla w morzu potrzeb. Konieczna jest 
nowa inwestycja, podobnie zresztą jak 
w Żorach, Wodzisławiu, Raciborzu i Lesz
czynach. Jedynie Jastrzębie ma nową cent
ralę na 10.000 numerów wraz z łączami 
kablowymi. Tam sytuacja jest szczególna 
i wyjątkowa: nawet wczoraj złożony wnio
sek może być realizowany następnego 
dnia. Naturalnie są tereny gdzie nie ma 
sieci telefonicznych i w związku z tym 
niemożliwe jest zainstalowanie telefonu. 
Dlatego też czekają na telefon czasami 
osoby, które złożyły wniosek wiele lat 
temu. Najstarszy pochodzi z roku 1968.

Obecnie Społeczny Komitet Telefonizacji 
w Boguszowicach oddaje do użytku tzw. 
centralę kontenerową na 500 numerów, 
budowaną wspólnie z PPTT. Dzięki temu 
160 abonentów zostanie przełączonych 
z centrali miejskiej do kontenerowej. Zwol
nione numery po trzymiesięcznej karencji, 
wymaganej przez przepisy telekomunikacji 
zostaną wykorzystane tam, gdzie istnieją 
wolne sieci kablowe. Z przełączeniem do 
nowej centrali łączyć się będzie zmiana 
numeru. Wszędzie tam, gdzie będzie to 
możliwe, zmiana nastąpi w ten sposób, że 
dwie pierwsze cyfry dotychczasowego nume
ru zostaną zastąpione cyframi „2„ i „0„. 
Dzięki temu większość numerów w Bogu
szowicach rozpoczynać się będzie od 
„dwudziestki,,.

PPTT jest obecnie normalnym przed
siębiorstwem utrzymującym się ze swoich 
wpływów. Choć ustawowo nasz monopol 
został przełamany, nikt, jak do tej pory, nie 
zainwestował i nie zajął się tą dziedziną, 
gdyż wymaga ona olbrzymich nakładów 
finansowych, a okres, po którym włożone 
środki finansowe mogłyby się zwrócić, jest 
bardzo długi.

Rozmawiał: WACŁAW TROSZKA

W 1924 roku założono Bank Gospodarst
wa Krajowego - powstawały spółki prywat
no-państwowe. W tym samym roku w Mo
nitorze Polskim ukazało się obwieszczenie
o notyfikacji wywłaszczania majątków zie
mskich osób fizycznych narodowości nie
mieckiej i osób prawnych uznanych za 
„niemieckie,, w myśl art. 6 Konwencji Ge
newskiej. Było ich 12, w tym baronowa von 
Goldschmidt-Rotschild posiadająca 1618 ha 
w powiecie rybnickim.

W tymże roku, Związek Obrony Kresów 
Zachodnich złożył rządowi polskiemu me
moriał w sprawie odniemczenia przemysłu 
górnośląskiego. Podobny memoriał do wo
jewody śląskiego- T. Konckiego wystoso
wało Polskie Stowarzyszenie Inżynierów
i Techników Województwa Śląskiego. Wy
kupowi przedsiębiorstw górnośląskich, 
a więc ważnemu elementowi polonizacji nie 
sprzyjała Konwencja Genewska - zbyt nikłe 
były jeszcze udziały państwa polskiego. 
W. Korfanty i A. Olszewski konstatowali, że 
wysuwa się Polaków na wysokie stanowis
ka dyrektorskie, lecz zapomina o średniej 
kadrze technicznej, o stanowiskach tych, 
którzy bezpośrednio zwalniali polskich ro
botników.

W pierwszej połowie lat dwudziestych, 
mimo pewnych błędów, doniosłe znaczenie 
miała polonizacyjna działalność Korfante
go, w jego ukazującej się od września 1924 
roku Polonii. Później /niestety wraz z poli
tyczną nagonką na niego/ rolę tę przejął 
Grażyński /choć w latach 1926 - 1929 
grupa Stefana Starzyńskiego lansująca eta
tyzm, mniej miała do powiedzenia/.

M. PALICA 
c.d.n.
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1921
Wszystkie księstwa śląskie już od połowy XIV wieku przeszły pod panowanie króla Czech.

Od tego czasu Śląsk, przechodzący kolejno pod panowanie austriackie, pruskie i niemiec
kie, do 1922 roku nie był administracyjnie powiązany z Polską /władze polskie przyznaną 
im cześć Śląska przejęły dopiero po podpisaniu Konwencji Genewskiej w czerwcu 1922 
roku/.

Należą zatem Ślązacy do podziwu godnych w dziejach naszej cywilizacji - bo czyż 
wytrwanie przy swym języku i kulturze w niesprzyjających okolicznościach przez prawie 
600 lat, nie wydaje się być większym „osiągnięciem narodowym,,, niż przetrwanie 123 lat 
zaborów w dzielnicach tworzących wcześniej, za Jagiellonów i królów elekcyjnych, 
państwowość polską ?

Ślązacy, a dokładniej Górnoślązacy, nie tylko zachowali swą kulturę i polską mowę, ale 
gdy zaszła potrzeba, upomnieli się o swoje orężem. A stało się tak w trzech powstaniach 
śląskich w 1919, 1920 i w 1921 roku, które były wyraźnym głosem większości ludu 
górnośląskiego za polską przynależnością państwową.

Po zawieszeniu broni podczas trzeciego powstania śląskiego, sprawa podziału Górnego 
Śląska pomiędzy Niemcy i Polskę wróciła pod obrady mocarstw zachodnich. Teraz jednak 
w zaciszu dyplomatycznych gabinetów, obok mocarstwowych interesów Anglii, Francji, 
Włoch i Niemiec /! /, trzeba było w większym stopniu wziąć pod uwagę wolę „śląskich 
Polaków,,, wyrażoną w powstaniach śląskich.

W efekcie Rada Ambasadorów państw zachodnich wydała 20 października 1921 roku 
korzystniejszą dla Polski decyzję o podziale Górnego Śląska. Państwu polskiemu 
przyznano terytorium o powierzchni 3214 km kwadratowych, co stanowiło 29 procent 
spornego obszaru zamieszkanego przez 966 tysięcy ludzi, a więc 46 procent wszystkich 
mieszkańców Górnego Śląska. Polska otrzymała znaczną część okręgu przemysłowego 
wraz z 76 procentami kopalń węgla, 97 procentami kopalń rud żelaza, 82 procentami 
kopalń rud cynku, 50 procentami koksowni, 13 procentami hut cynku i ołowiu, 50 
procentami hut żelaza.

Jeżeli spojrzymy na mapę II Rzeczypospolitej sprzed 60 lat, zobaczymy, iż Rybnik był 
miastem leżącym w pasie nadgranicznym, a najbliżej do granicy z Niemcami było tylko 
ok. 7 km. Granica ta biegła gdzieś od Chałupek, Zabełkowa, Olzy, Odry i Nieboczów, 
mijała po niemieckiej stronie Racibórz i szła w kierunku miejscowości: Markowice, 
Raszyn, Adamowice, Bogunice, Górki Śląskie, Zwonowice, Stodoły, Ochojec, Dolna 
Wieś, Kuźnia Nieborowska, Bojków i dalej w stronę Zabrza i Bytomia...

Jednym z przetrwałych do dnia dzisiejszego śladów granicy polsko-niemieckiej z 20 
października 1921 roku, są dwa budynki na trasie Rybnik-Gliwice. Stoją przy 
skrzyżowaniu wyżej wspomnianej trasy z drogą: Knurów-Pilchowice. Tam właśnie, przed 
II wojną światową, był Polski Urząd Celny tzw. myto i Polski Punkt Graniczny. Pracujący 
tam strażnicy graniczni mieli status żołnierzy zawodowych i podlegali Śląskiemu 
Inspektoratowi Okręgowemu Straży Granicznej w Katowicach.

Widoczna obok archiwalna fotografia, przedstawia wszystkich sześciu strażników, 
służących w wyżej wspomnianej strażnicy, w latach 1936-1939.

opracował: MAREK SZOŁTYSEK

ABECADŁO  

RZECZY 

ŚLĄSKICH

Każdy  p re te k s t 
je s t d o b ry  !

Do redakcji przyszedł pan. Nie przed
stawił się. Był bardzo poirytowany. Oczy
wiście na nas, czemu dał wyraz w słowach, 
bardzo obrazowych. Wstąpienie swoje za
kończył pogróżką pod adresem autora tek
stu, z którym miał ochotę rozprawić się nie 
tylko słownie.

Pan, który złożył nam wizytę miał zape
wne znacznie bardziej poważne powody do 
irytacji i agresji, niż fakt przyłapania nas na 
„nieuctwie,, - jak się wyraził.

Polegać ono miało na podaniu błędnej 
daty wyzwolenia Rybnika /  w tekście

M. Szołtyska pod tytułem „Z kroniki pew
nej szkoły"/ .

Nasz surowy cenzor nie chciał jednak 
zauważyć, że inkryminowane nam nieuct
wo jest wynikiem nieuważnego czytania 
tekstu artykułu, w którym duża część jest 
cytatem z szkolnej kroniki Liceum 
im. Powstańców Śląskich, wtedy Państwo
wego Gimnazjum w Rybniku.

Cytowaną kronikę szkolną z PIERW
SZEGO ROKU DZIAŁALNOŚCI GIM
NAZJUM PO WYZWOLENIU mamy 
w redakcji „Gazety Rybnickiej,,. Zapra
szamy do nas - w lepszym nastroju.

Mimo tak niemiłego aspektu tej wizyty, 
cieszy nas fakt czytania tekstów historycz
nych, które zdawało się, mają niewielu 
czytelników.

/r e d /
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Przemierzając ulice RYBNIKA 
przykuwa wzrok przechodniów, dla 
których, na pierwszy rzut oka, wydaje 
się być przybyszem ze świata innych 
proporcji. Olbrzym w świecie zwykłych 
ludzi.

Dwadzieścia lat ciężkich, w sensie 
dosłownym, treningów, które ma za 
sobą, zaowocowało nie tylko pięknem 
ciała, ale również twardym charakterem 
i niezłomną wiarą we własne możliwości, 
bez której nie byłby tym kim jest.

Historia KRZYSZTOFA FLIGIE
LA, atlety, o którym mowa, rozpoczęła 
się od pięcioletniej przygody z lekkoat
letyką. Konkretnie zaś - od krótkotr
wałej kariery miotacza kulą, którą z po
wodzeniem posyłał na odległość szes
nastu metrów. Do dziś zresztą rekord 
szkoły górniczej w Chwałowicach na
leży do niego. Dopiero później, za 
namową trenera ANTONIEGO ZYG
MUNTA przywdział bokserskie ręka
wice w sekcji pięściarskiej GKS-u 
Jastrzębie. Prasa pisała wprawdzie kur
tuazyjnie, że rokuje nadzieje, lecz w cza
sie jakiegoś mało znaczącego turnieju, 
w konsekwencji swojego drobnego 
błędu, z hukiem zwalił się na deski. Gdy 
odzyskał przytomność, z trudem roz
poznał własną szatnię. Decyzja była 
nieodwołalna: koniec z boksem.

Do częstszego bywania w siłowni 
namówił go dopiero nauczyciel wycho
wania fizycznego w szkole górniczej 
w Chwałowicach, ANTONI RZĄSA.

W roku 1977 KRZYSZTOF F L I
GIEL rozpoczął swoje oficjalne starty 
na poważnych zawodach kulturystycz
nych; zjeździł już Polskę wzdłuż 
i wszerz... Jedenastokrotnie brał udział 
w Mistrzostwach Polski, począwszy od 
tych pierwszych zorganizowanych 
w krakowskiej Filharmonii Narodo
wej. Droga do finałów wiodła najczęściej 
przez Mistrzostwa Śląska, w których 
triumfował ośmiokrotnie.

W narodowych mistrzostwach nie 
wiodło mu się jednak najlepiej, 
z różnych względów zajmował tylko 
lokaty od trzeciej po szóstą. Jak sam 
mówi, nieraz przekonał się o istnieniu 
nieformalnych układów i kombinacji, 
grzebiących w gruzach zasady „fair 
play„. W trakcie naszej rozmowy długo 
opowiadał o swoich kulturystycznych 
„przypadkach,,; o tym jak w tydzień po 
Mistrzostwach Polski, w mało 
znaczących zawodach na Pomorzu 
przegrał z kimś, kto na mistrzostwach 
sklasyfikowany został na miejscu o wie
le gorszym niż on, o tym jak potrzebne

„NAJWIĘKSZY RYBNICZANIN
punkty w klasyfikacji drużynowej 
„zdobywano,, w odpowiedni sposób, 
w ostatniej kategorii wagowej turnieju 
indywidualnego, krzywdząc wielu za
wodników, którzy nie mieli akurat 
szczęścia reprezentować barw klubu, 
cieszącego się szczególnym uprzywile
jowaniem.

Ale najboleśniejszym doświadczeniem 
było dla tego nieco pechowego atlety, 
odebranie mu w ’86 roku, na Mistrzost
wach Polski brązowego medalu. Turniej, 
będący jednocześnie eliminacją do Mist
rzostw Świata w Madrycie, odbywał się 
wtedy w Legnicy. KRZYSZTOF FLI
GIEL, stojąc na podium odebrał puchar 
i szarfę przeznaczone dla drugiego wice
mistrza kraju i po dekoracji cieszył się 
swoim sukcesem, gdy nagle ktoś poinfor
mował go, że werdykt jurorów był błędny 
i w związku z tym prosi się go o oddanie 
trofeów innemu temu zawodnikowi.

Pozbawiony medalu, a tym samym 
przepustki do Madrytu, sportowiec nie 
miał ochoty na publiczne oddanie tego, 
co jego zdaniem należało do niego 
i z nieznanych powodów zostało mu 
nagle odebrane. Dopiero koledzy 
zdołali go przekonać, że bunt nie ma 
w tym przypadku większego sensu i po
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chwili, przed resztą publiczności, która 
jeszcze pozostała na widowni - oddał 
trofea reprezentantowi Zagłębia Lubin 
- Dariuszowi Esko.

W chwilę później, obdartemu ze 
wszystkiego herkulesowi, wręczono na
grodę Fair-play, chyba już tylko po to, 
by załagodzić nieprzyjemną sytuację, 
a samemu poszkodowanemu zamknąć 
usta osobliwą nagrodą pocieszenia.

Dotkliwe incydenty, podrywające 
wiarę w olimpijskie ideały, nie zdołały 
złamać jego twardego niczym stal cha
rakteru. Trwał przy swoim, co dnia 
przerzucając dziesiątki ton w czasie 
żmudnych ćwiczeń. Trenuje pięć razy 
w tygodniu w siłowni Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy 
Żorskiej, gdzie na ogół samotnie spędza 
długie godziny, skrzętnie notuje w swo
im kajeciku każde ważniejsze ćwicze
nie. Na jego ostatniej stronie zapisał 
swoje rekordy życiowe: „wyciskanie na 
ławeczce - 200 kg, w przysiadzie - 250 
kg„. A jeszcze niedawno ktoś usiłował 
mi wmówić, iż kulturyści to taki specy
ficzny przerost formy nad treścią...

Dziś KRZYSZTOF FL1G1EL, 
który ostatni raz startował dwa lata 
temu, ma znów swój wielki cel: pewnego 
dnia listonosz przyniósł obszerną ko
pertę. Po jej rozcięciu okazało się, że 
zawiera zaproszenie od Polskiego 
Związku Kulturystyki i Trójboju Siło
wego na turniej o Puchar Polski, który 
odbędzie się 18 i 19 października w Sie
dlcach. Impreza ta będzie zarazem eli
minacją do kadry narodowej na Mist
rzostwa Świata w Kulturystyce, które 
wreszcie w tym roku odbędą się w kato
wickim Spodku w dniach od 25 do 28 
października. Bilet na pierwsze miejsca 
ma kosztować ok. 400 tysięcy złotych.

Dzisiejsza kulturystyka to już nie 
tylko przerzucanie ciężarków
i spoglądanie w lustro. Na same tylko 
odżywki, zawierające naturalne białko 
i witaminy, wydaje się pokaźne sumy, 
rezygnując z kupna samochodu czy 
innych, podobno, luksusowych
sprzętów. K. FLIGIEL nie kryje, że 
przydałby mu się sponsor. Dotąd nikt 
taki się nie zjawił, toteż sam ciągnie 
swój kierat, dorabiając pracami stoso
wnymi do jego postury. Niestety, 
najczęściej są to prace w godzinach 
wieczornych i nocnych, co niekorzyst
nie odbija się na jego kondycji. Nie traci 
on jednak pogody ducha, wierząc 
w swoje szczęście, które tak naprawdę, 
nigdy go nie opuściło.

Czy komuś takiemu można nie ży
czyć powodzenia !
Tekst i zdjęcia: WACŁAW TROSZKA

/rekord życiowy - 70 kg/

NOWINKI
5 października rybnickie koszykarki 

rozegrają w Boguszowicach z zespołem 
AZS KRAKÓW inauguracyjne spot
kanie tegorocznych rozgrywek drugiej 
ligi. Sekcja koszykówki, prężnie 
działająca od dłuższego czasu kierowa
na jest obecnie przez JANA GANDO
RA. Koszykówka to jednak nie tylko 
pierwszy zespół. Ogółem trenuje około 
osiemdziesiąt dziewcząt w różnym wie
ku, z którymi zajęcia prowadzi trójka 
trenerów: TOMASZ PYSZNY, które
go podopieczne rekrutujące się ze 
Szkoły Podstawowej nr 9 (zdobyły już 
w tym roku wicemistrzostwo Polski 
szkół podstawowych) oraz KAZI
MIERZ MIKOŁAJEC i TEODORA 
STAWIARZ, prowadzący zajęcia 
z grupami początkującymi i tzw. grupa
mi młodziczek.

Działalność prowadzona na tak sze
roką skalę wymaga określonych 
nakładów finansowych, co w dzisiej
szych czasach nastręcza określone trud
ności. Z tego powodu grupa trenerów 
i działaczy postanowiła powołać do 
życia RYBNICKIE TOWARZYST
WO KOSZYKÓWKI.

Pierwsze spotkanie grupy inicjatyw
nej odbyło się w czwartek 19 września. 
Jego uczestnicy zgodnie potwierdzili 
sensowność istnienia, a przede wszyst
kim działalności takiej instytucji wspie
rającej rozwój koszykówki. Otrzymali 
oni projekt statutu stowarzyszenia, 
który dyskutowany będzie na kolejnym 
spotkaniu.

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

Zarząd K.S. ROW na swoich ob
radach w dniu 20 września podjął de
cyzję o wyodrębnieniu sekcji żużlowej 
i przekazaniu jej pod finansową jurys
dykcję ROMANA NIEMYJSKIEGO, 
przejmującego całokształt finansowa
nia sekcji, która w dalszym ciągu 
działać będzie w ramach klubu, ale już 
pod kierownictwem nowego właścicie
la. Drużyna otrzyma nową nazwę: JE
ANETTE ROW RYBNIK - łączącą 
tradycję z dniem dzisiejszym i pod taką 
nazwą występować będzie już 
w przyszłorocznych rozgrywkach ligo
wych.

ROMAN NIEMYJSKI biznesmen 
zajmujący się przede wszystkim hand
lem elektroniką, gastronomią i turys
tyką. Pan NIEMYJSKI podjął już 
pierwszą, kontrowersyjną de
cyzję powierzając funkcję trenera pier
wszego zespołu JERZEMU GRYTO
WI.

Wacław Troszka
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SZTUKA * TWÓRCY * WYSTAWY
p o d  red a k cją  M ariana Ra k a

P o d z ię k o w a n ie  
od p ap ieża  Jana  P a w ła  il

Powrót i nawiązanie do tradycji daw
nych związków i organizacji, towa
rzystw, bractw i kongregacji... - to hasło 
I BOGUCKIEGO FESTYNU ’91 /13 
- 16.06.bry, którego organizatorem
było bogucickie Koło Związku 
Górnośląskiego.

Jedną z imprez wchodzących w skład 
„Festynu,, była Wystawa Sztuki Nie
profesjonalnej,,, zorganizowana w no
wym gmachu biblioteki osiedlowej 
w Katowicach-Bogucicach. Jury wysta
wy pod przewodnictwem posła, artysty 
plastyka JERZEGO WUTTKE, przy
znało uczestniczce rybnickiego zespołu 
plastycznego „Oblicza" KAZIMIE
RZE DREWNIOK, NAGRODĘ- 
WYRÓŻNIENIE „za utrwalone w gra
fice artystycznej drewniane Kościółki 
Ziemi Rybnicko-Wodzisławskiej„.

Edycja albumowa „Kościółków...,, 
eksponowana na wystawie, zyskała ba
rdzo duże uznanie i popularność. Al
bum powstał przy współpracy architek
ta miasta Rybnika inżyniera JERZE
GO SZLESAKA /wstęp i opis ry
sunków/.

Inicjatorzy wystawy - dyrektorka 
Dzielnicowego Domu Kultury w Kato
wicach mgr Dorota Lorenc i reprezen
tująca Wojewódzki Ośrodek Kultury

w Katowicach mgr Jadwiga Gołębio
wska, otrzymali wiele słów uznania 
i podziękowań, m.in. od papieża Jana 
Pawła II, kardynała Józefa Glempa, 
biskupa katowickiego Damiana Zimo
nia, prezydenta Lecha Wałęsy, wojewo
dy katowickiego Wojciecha Czecha 
oraz pełnomocnika wojewody d/s me
cenatu nad kulturą Ryszarda Gila.

Jesienią KAZIMIERA DREW
NIOK eksponować będzie swoje prace 
/malarstwo i rysunek/ w galerii Teatru 
Ziemi Rybnickiej.

Lekarz domowy radzi

Zaburzenia snu stanowią dość po
ważny problem wśród społeczeństwa. 
Bezsenność, jako najczęstsze zaburze
nie snu, występuje u około 10-15 pro
cent dorosłej populacji. Bardziej na 
bezsenność narażone są kobiety oraz 
ludzie powyżej 60 roku życia. Problemy 
ze snem można podzielić na dwie grupy
grupy.
Pierwsza to trudności w zaśnięciu, dru
ga- to zbyt płytki sen, dający wybudze
nie w nocy. Istota snu i czuwanie polega 
na cyklicznie występujących fazach ak
tywności mózgu. W fazie czuwania 
człowiek poprzez swe zmysły odbiera

stanowi poważny problem. Leczenie 
bezsenności nie jest łatwe. Trudności 
w zasypianiu mogą być związane z wie
loma schorzeniami. I tak doznanie 
bólowe, np. bóle pooperacyjne, kostno-
stawowe, bóle głowy, świąd utrudniają 
zaśnięcie. Choroby przebiegające z ka
szlem, gorączką, niewydolnością krąże
nia czy niemiarowością akcji serca, 
również uniemożliwiają zaśnięcie. 
W tych razach opanowanie choroby 
podstawowej uwolni od bezsenności.

Jednakże gros przypadków zaburzeń 
snu ma związek z czynnikami psycho
fizycznymi, zaburzeniami w sferze emo
cjonalnej. Przewlekły stres, lęki, tryb 
pracy zawodowej a także warunki at
mosferyczne, mogą prowadzić do prze
wlekłej bezsenności.

Skuteczne leczenie w części przy

B E Z S E N N O Ś Ć
tysiące najróżniejszych bodźców 
i wrażeń. Przyjmowanie ich oraz 
przeżywanie, jest procesem aktywnym, 
dającym po pewnym czasie objawy 
zmęczenia, zwolnienia reakcji kojarze
nia i analizowania. Faza czuwania i ak
tywności przechodzi w fazę snu. Sen 
w swej istocie nie jest zjawiskiem jedno
rodnym. Podczas snu mózg również 
„pracuje,, z tym, że jest to praca regene
rująca siły umysłowe. Sen podzielono 
na kilka faz, gdzie np. marzeniom sen
nym odpowiada faza REM / z  szybkimi 
ruchami gałek ocznych/. W ciągu 
całego snu śnimy kilkakrotnie i są to 
okresy najintensywniejszej regeneracji 
i „odnowy umysłowej,,. Człowiek nie 
jest w stanie żyć bez snu, zaś bezsenność

Fatałachy z naszej szafy

Wskakujemy w linię "A"
Nic nie wskazuje na to, by trend na 

lata 60 i wczesne 70 miał zostać zaha
mowany. Wręcz przeciwnie, w modzie 
jesiennej widać go jeszcze wyraźniej.

Generalnie króluje linia A. Rozsze
rzane, krótkie i kolorowe płaszczyki 
nosi się na sukienki o podobnej linii

i długości, często z przodu ozdobione 
długim zamkiem błyskawicznym. Za
mki są zresztą szaleństwem tegorocznej 
jesieni, a pewnie i zimy. Najczęściej 
spełniają one bardziej funkcję ozdobną 
niż użytkową. Pojawiają się i w strojach 
wieczorowych i sportowych, a także 
w obuwiu. Na jesień zdecydowanie pre
ferowane są grubsze rajstopy w kolorze 
sukienki i butów. Przy panującej 
wszechobecnie krótkiej modzie, wydaje 
się to dosyć rozsądnym rozwiązaniem.

Ponieważ pogoda jest, jak na razie, 
łaskawa, możemy, zamiast w płaszcze,

skoczyć jeszcze w nowy, supermodny 
żakiet. Jego długość nie zmieniła się od 
wiosny; sięga do połowy uda. Nie jest 
już prosty, ale wyraźnie taliowany 
i dołem rozszerzony. Spódnicy nie 
wygląda spod niego za wiele, czy to 
będzie spódniczka prosta i wąska czy 
bardzo modna, powiewna, plisowana. 
Jesień zapowiada się dosyć kolorowo, 
może żeby przeciwstawić barwę pogo
dowej szarudze. Jeżeli dodamy, że spo
ro jest w żurnalach krat, możemy po
wiedzieć, że wiemy co się w jesiennej 
modzie święci.

Wróżka

przypadków może ograniczyć się do zalece
nia właściwej higieny snu, gdzie prze
strzeganie stałej pory układania się do 
snu oraz wstawanie zawsze o tej samej 
porze, należy do najważniejszych. 
Obowiązuje również zasada niesypia
nia w ciągu dnia oraz zaniechanie czy
tania, jedzenia i oglądania TV w łóżku.

Jeśli mimo zmęczenie występują tru
dności w zaśnięciu należy wstać, przejść 
do innego pomieszczenia i wrócić do 
łóżka wtedy, gdy powrócą objawy sen
ności. Korzystnie wpływają na proces 
zasypiania takie nawyki jak - spacery, 
nieprzejadanie się na kolację, unikanie 
używek.

Przyjmowanie leków nasennych na
leży traktować wyłącznie jako 
przejściową konieczność. Sen farmako
logiczny, a więc wywołany lekami, nie 
daje prawie żadnego komfortu po tak 
przespanej nocy. Wiele leków działa 
ujemnie nawet po przebudzeniu dając 
ospałość poranną i obniżenie aktyw
ności psychofizycznej za dnia. Jeśli więc 
decydujemy się na środek nasenny to 
tylko wtedy, gdy bezsenność związana 
jest ze stanami niepokoju, stosować leki 
nie częściej niż co drugi dzień, najlepiej 
łagodnie działające pochodzenia roślin
nego. Wiele bowiem leków syntetycz
nych prowadzi do przyzwyczajania 
a wtedy kończy się radość życia i za
czyna groza lekozależności.

/K .W ./

M O T E S D O M O W Y

o
R YB N ICKA  

KSIĄŻKA TELEFONICZNA
21986 
26329 
24929 
26226 
22892 
21019 
27135 
27992 
25136 
25592 
23046 
21007 
21215 
21955 
22345

Abrachamczyk Edward 
Abrachamczyk Krystyna 
Abrachamczyk Czesław 
Achtelik Jan 
Achtelik Jerzy 
Achtelik Roman 
Adam Ewa 
Adamski Zdzisław 
Adamek Gerard 
Adamiec Salomea 
Adamiec Stanisław 
Adamkiewicz Piotr 
Adamowicz Danuta 
Adamowicz Danuta 
Adamowski Piotr

Zielona 35 
Śląska 13 
Wyzwolenia 22 
Dąbrówki 11 
Tęczowa 3 
Krakusa 
Orzepowicka 16 
Mglista 14 
1 Maja 53 
K. Paryskiej 
Wspólna 
Reymonta 13 
Strzelców Bytom. 12 
Sobieskiego 32 
Kościuszki

24994
25558
24404
28156
24021
21222
22065
26413
24917
24479
28357
27926
23219
22534
21438
25761
26638
27585
27825
27327
27904
27317
21824
24117
28058

Adamus Andrzej 
Adamczyk Bernadeta 
Adamczyk Norbert 
Adamczyk Irena 
Adamczyk Antoni 
Adamczyk Krystyna 
Adamczyk-Leśnik Teresa 
Adamczyk Ilona 
Adamczyk Eugeniusz 
Adamczyk Zygmunt 
Adamczyk Ewa 
Adamczyk Konstanty 
Adamczyk Stanisława 
Adamczyk Józef 
Adamczyk Mieczysław 
Adamczyk Tomasz 
Adamczyk Ryszard 
Adamczyk Czesław 
Adamczyk Marian 
Afanasiew Józef 
Akseńczyk Grzegorz 
Akar Bogumiła 
Albiński Józef 
Albin Stanisław 
Albrecht Bernadeta

Lipowa 16 
Łony 11/3 
Pod Wałem 22 
Wandy 53 
Sławików 7 
Czecha 43 
Różańskiego 19 
Wyzwolenia 20 
26 Marca 32 
Żwirki i Wigury 
Wawelska 27 
Kościuszki 33 
Powstańców 5 
Św. Antoniego 22 
Kochanowskiego 3 
Łokietka 26 
Mglista 116 
3 Maja 1 
Mikołowska 34 
Sławików 21 a 
Webera 14 
Sławików 
Kościuszki 34 
Gliwicka 30 
Floriańska 11

c.d.n.
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Koszałki 
- opałki

Szkolne perpetuum nobile
OTO UCZEŃ. Zadowolony: jego 

tydzień pracy jest o kilka lekcji krótszy. 
Idzie do szkoły z taczką /a  nie teczką/, 
na której wiezie worek z węglem. Zbliża 
się inny. Trzeba się dobrze przyjrzeć, co 
sprawia, że jego sylwetka przypomina 
postać paralityka. To szyba, którą ost

ostrożnie dźwiga, by wybite okno sali 
gimnastycznej „załatał,, pan woźny. 
Wypchane teczki innych zawierają 
m.in. kredę/tatuś ma „dojście,/i gąbki 
do ścierania tablic. Gimnastykę korek
cyjną mają po drodze. Idzie uczeń i zi
ma idzie... Szkoły nie ominą.

OTO NAUCZYCIEL, zadowolony: 
skrócony tydzień pracy pozwala mu 
nareszcie znakomicie przygotować się 
do lekcji. To znaczy pozwalałby, gdyby 
nie musiał szukać sobie innych, płat
nych zajęć. A gdy już jest w szkole - ma 
dylemat: jak „upchać,, program 
w skróconej siatce godzin; gdy zapali 
światło, jego miejsce pracy utonie

N A S Z E
PROPOZYCJE

Duża Scena ROK
2 i 3 października godz. 16.00 i 19.00, 
film amerykański „Robin Hood - 
książę złodziei,, - z Kevinem Costnerem 
w roli głównej, cena biletu 15.000 zł.

Mała Scena ROK
5 października, dyskoteka w godz. 
18.00 - 24.00, cena biletu 20.000 zł;
6 października, godz. 17.00 - Spotkania 
Taneczne, cena biletu 10.000 zł.

Dyskusyjny Klub Filmowy „EKRAN"
7 października, godz. 19.00 film francu
ski „Cena strachu,, w reż. H. Clouzota 
z Y. Montandem - wejście za okazaniem 
karnetu.

w długach - nie zapali, jego uczniowie 
mogą stracić wzrok.

OTO RODZIC. Zadowolony: może 
nie stać go na 7 milionów wpisowego 
i 2,5 miliona czesnego miesięcznie w li
ceum prywatnym, ale za to jego pocie
chy nadal są pod fachową opieką, 
a przecież jest im lżej, nie będą się tak 
przemęczać. A poza tym ma swoje 
kłopoty, więc jest zadowolony, że przy
najmniej ze szkołą ma spokój.

OTO ONI. Będą teraz tworzyć 
Społeczną Radę Szkoły. Co uradzą? 
Jeśli się nie mylę, rozbiórkę funda
mentów rozbudowy szkoły, której pla
ny pamiętają lepsze czasy dla oświaty.

KRONIKARZ
" rys. Maciej Maćkowiak"

N o w in k i  w  k u c h n i  :

J a jk a  z a p ie k a n e  w  p o m id o r a c h
•  6 małych, dojrzałych pomidorów, 
masło, 6 jajek, sól, pieprz

Pomidory umyć, obciąć „główki,, 
i wydrążyć środki. Do środka każdego

pomidora włożyć 1/2 łyżeczki masła, 
szczyptę soli, pieprzu oraz wbić 1 jajko. 
Wstawić do piekarnika i zapiec w tem
peraturze 180 stopni C. Wyjąć, gdy 
jajka się zetną, a pomidory będą 
miękkie.

5 minut łamania głowy
Te dwa obrazki różnią się siedmioma szczegółami. 

 Znajdź je !

Wśród czytelników, którzy nadeślą 
prawidłowe rozwiązanie do dnia 
2 października 1991 roku wylosowana

zostanie nagroda - KASETA VI
DEO. < Rozwiązania prosimy przy
syłać na nasz adres: „Gazeta Rybnic
ka,, Rybnik, ul. Kościuszki 54

D O M O W Y

o
Wieliczka
Wilamowice
Wisła
Władysławowo
Włocławek
Wodzisław
Wojcieszów
Nr abon. 3 cyfr.
Wołomin
Wrocław
Września
Wschowa
Nr abon. 4 cyfr.

8

NUMERY KIERUNKOWE 
DO WAŻNIEJSZYCH  
MIEJSCOWOŚCI

0-12 krakowskie
0-381 bielskie
0-3865 bielskie
0-58 gdańskie
0-54 włocławskie
0-36 katowickie

0-7512 jeleniogórskie
0-22 warszawskie
0-71 wrocławskie
0-66 poznańskie

0-6540 leszczyńskie

Zabrze 0-32 katowickie
Zakopane 0-165 nowosądeckie
Zamość 0-84 zamojskie
Zator
Zawadzkie

0-381 bielskie

Nr abon. 3 cyfr. 0-77616 opolskie
Zawiercie 0-376 katowickie
Ząbkowice
Nr abon. 3 cyfr. 0-32640 katowickie
Nr abon. 6 cyfr. 0-32 katowickie
Ząbkowice Śl. 0-72 wałbrzyskie
Zgierz 0-42 łódzkie
Zielona Góra 
Żarów

0-68 zielonogórskie

Nr abon. 3 cyfr. 0-74580 wałbrzyskie
Żegiestów Zdr. CR 0-1351411 nowosądeckie
Żory
Żywiec

0-36 katowickie

Nr abon. 4 cyfr. 0-3061 bielskie

Uwaga: Dla połączeń pomiędzy miastami katowickiej strefy numeracyjnej /miasta 
G O P/ nie należy wybierać kodów kierunkowych, lecz tylko numery strefowe tj. 
podane w książce telefonicznej. Podobnie postępuje się na terenie miast ROW 
/Rybnik, Jastrzębie, Żory, Wodzisław, Leszczyny/.
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