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G Ó R N I C Y !
Z  okazji Barbórki 1991, w dniu górniczego święta oddajemy Waszą 

pracę pod opiekę Waszej Patronki. Życzymy Wam zdrowia i szczęścia 
w rodzinach. Życzymy również doczekania lepszych czasów dla 
górnictwa i Śląska.

SZCZĘŚĆ BOŻE  
REDAKCJA „GAZETY RYBNICKIEJ,,

GARAŻE K O M U  
ZA ILE ?

Porządkowanie praw wła
sności miasta w stosunku do 
terenów leżących na jego ob
szarze, pociąga za sobą sze
reg konsekwencji, m.in. 
w stosunku do osób, które 
wybudowały garaże na 
gruncie Skarbu Państwa 
/lub miasta Rybnika/. Wed
ług stanu prawnego obowią
zującego od 5 grudnia 1990 
roku, osoby te mają prawo 
nabyć taki garaż na włas
ność - nieodpłatnie - oraz 
otrzymać grunt w użytkowa
nie wieczyste. Przeprowa
dzenie tej operacji jest jed
nak obecnie niemożliwe, 
gdyż nie zakończono jeszcze 
komunalizacji terenów mia
sta i dopóki nie zostaną wpi
sane do ksiąg wieczystych 
prawa własności miasta /a  
nastąpi to w 1992 roku/, 
dopóty nie można dopełnić 
prawa nabycia garażu i użyt
kowania wieczystego grun
tu.

Wszystkie wnioski złożo
ne w tej sprawie przez osoby 
uprawnione, rozpatrywane 
więc będą dopiero w 1992 
roku, po uzyskaniu przez 
miasto notarialnego poświa
dczenia własności gruntów.

Jest to okoliczność nieza
leżna od władz samorządo
wych miasta, gdyż inwenta
ryzacja mienia komunalne
go i nadanie miastom oraz 
gminom tytułów własności 
jest akcją ogólnokrajową.

Niemniej, nieuchronnie 
zbliża się czas zakończenia 
tego procesu i w związku 
z tym konieczne stało się 
wypowiedzenie umowy naj
mu tym wszystkim, którzy 
ga raże wybudowali lub są

ich najemcami. Zakład Gos
podarki Mieszkaniowej wy
słał do wszystkich zaintere
sowanych odpowiednie wy
jaśnienia, jednak komplika
cje z dopełnieniem prawa na
bycia garażu i ustanowienia 
prawa wieczystego użytko
wania gruntu, na którym zo
stał on zbudowany, mogą 
spowodować szereg niepo
rozumień.

Przypominamy zatem, że 
osoby, które spełniają warun
ki nieodpłatnego nabycia ga
rażu / i  złożą do końca 1991 
roku wnioski, o których mo
w a / nie mają obowiązku za
wierania nowych umów naj
mu, bowiem w 1992 roku ich 
wnioski zostaną załatwione. 
Wtedy też zostanie ustalona 
tak zwana opłata roczna za 
rok 1992. Od osób tych żąda
nie czynszu byłoby nieuzasa
dnione.

Oprócz opłaty za grunt, 
osoby znajdujące się w tej 
sytuacji opłacać będą poda
tek od nieruchomości, należ
ny od każdego garażu. Nato
miast osoby, które nie speł
niają warunków do nieodpłat
nego nabycia garażu /tzn. 
nie wybudowały i nie są naje
mcami/ oraz te, które mimo 
ich spełnienia nie są tym zain
teresowane, proszone są 
o zgłoszenie się w grudniu 
w ZGM, celem zawarcia no
wych umów najmu. Przewi
dywana stawka czynszu wy
niesie 10 tys. zł za 1 m2 po
wierzchni użytkowej miesię
cznie; umowa ustali także wy
sokość opłaty eksploatacyj
nej, zmiennej, w zależności od 
faktycznych kosztów.

Najemcy, płacący czynsz

na podstawie nowej umowy, 
w 1992 roku nie płacą od
dzielnie podatku od nieru
chomości, co będzie wyraź
nie wynikało z podpisanej 
umowy najmu /jest on wkal
kulowany w wysokość czyn
szu/.

Natomiast osoby, które 
nie mają prawa nieodpłat
nego nabycia garażu /b o
wiem go nie wybudowały/ 
i będące jedynie najemcami, 
mogą starać się o wykup 
garażu po cenie wolnoryn
kowej, ustalonej szacunkiem 
biegłego oraz o oddanie im 
gruntu w użytkowanie wie
czyste.

W tym celu należy złożyć 
wniosek w ZGM, a o moż
liwości i terminie załatwienia 
go każdy poinformowany 
zostanie oddzielnie. Decyzje 
te uzależnione są bowiem od 
uprzedniej zgody RADY 
MIASTA na przeznaczenie 
lokali /nieruchomości/ mia
sta do sprzedaży, przy czym 
najemcy służy wtedy pierw
szeństwo nabycia z pominię
ciem przetargu.

Przedstawione zasady na
bycia i najmu wynikają 
z art. 23 ustawy o gospodarce 
gruntami i wywłaszczeniu 
nieruchomości /D z .U . Nr 
30, poz. 127 z 1991 roku/, 
a do czasu wykupu - obowią
zywać będzie umowa najmu.

Jednocześnie przypomi
namy wszystkim właścicie
lom garaży o konieczności 
uiszczenia podatku od nie
ruchomości, który obowią
zuje wszystkich posiadaczy 
własnego garażu.

Być może dla wielu osób 
nowa sytuacja prawna jest 
niemiłym zaskoczeniem 
i ciosem w kieszeń, trudno 
jednak byłoby zrozumieć 
wyjęcie tych nieruchomości 
spod powszechnie obowią
zującego prawa o gospodar
ce gruntami.

/ e m /

Mikołaj
na

Rynku
Prezydent miasta 

Rybnika ma zaszczyt 
zaprosić wszystkie 
dzieci na spotkanie ze 
św. Mikołajem 6 grud
nia b.r. /  piątek/ 
o godz. 17.00.

Spotkanie odbędzie 
się przy choince na 
Rynku.

W TYM ROKU JESZCZE
Do  WAS PRZYJDĘ, ALE 
W NASTĘPNYM... KTO WIE?
M OŻE BĘDĘ JUŻ DORADCĄ
PREZYDENTA?

M aćkow iak

9 grudnia, o godzinie 18.30 !

DRUGA PREMIERA
Rybnickiej Te lew iz ji K ab low ej
W poniedziałek 9 grudnia 

o godzinie 18.30 abonenci 
Rybnickiej Telewizji Kablo
wej zobaczą na kanale MTV 
wznowiony program infor
macyjny EF-NEWS, który 
jest drugą premierą rybnic
kiego programu telewizyjne
go, przygotowanego przez 
własny dział realizacji pro
gramów RTK „Ekspro-
Film„.

Kilkunastominutowa au
dycja ukazywać się będzie na 
antenie w poniedziałki, śro
dy i piątki, zawsze o 18.30 
jako lokalny serwis informa
cyjny, natomiast w niedzielę 
o godz. 16.00, także na kana
le MTV nadawany będzie 
magazyn publicystyczny 
TUTAJ.

Realizacja własnych pro
gramów telewizyjnych w ry
bnickim studiu jest wyczy
nem potwierdzającym po
wiedzenie: „chcieć to znaczy 
móc,,. Zespół realizacji pro
gramów telewizyjnych ma 
siedzibę w Teatrze Ziemi Ry
bnickiej, gdzie powstało studio

studio i montażowania - w za
adaptowanej sali baletowej.

Środki na adaptację po
mieszczeń i zakup sprzętu 
pochodzą z kilku źródeł, jed
nak niemały udział w uru
chomieniu studia miała de
cyzja Zarządu Miasta
o udzieleniu Rybnickiej Te
lewizji Kablowej 50 miliono
wego kredytu na poczet 
przyszłych usług reklamo
wych i informacyjnych oraz 
wkład „Ekspro 87„, które 
sfinansowało specjalistyczne 
prace we wnętrzu studia, 
mozolnie odgrodzonego od 
światła i dźwięków otocze
nia.

Można więc powiedzieć, 
że mamy w Rybniku zalążek 
autentycznego ośrodka tele
wizyjnego, który startuje 
wprawdzie w 7 osobowym 
składzie, ale pod kierunkiem 
doświadczonego realizatora
i reżysera programów tele
wizyjnych - JAROSŁAWA 
BUCKIEGO. Życzymy 
emisji bez usterek.

/ e m /
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Oświadczenie Izby Aptekarskiej
Dnia 21.11.1991 roku weszła w życie nowa ustawa o zasadach 

odpłatności za leki.
Ministerstwo Zdrowia i  Opieki Społecznej nie dopełniło swoich 

obowiązków - nie dostarczając dokumentów wykonawczych ap
tekom w odpowiednim terminie.

Ministerstwo Finansów via Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społe
cznej w dalszym ciągu zalega z refundacją za leki aptekom 
prywatnym woj. katowickiego za okres pięciu tygodni.

W związku z powyższym apteki prywatne zmuszone są do 
kontynuacji wydawania leków za 100 procentową odpłatnością.

Okręgowa Izba Aptekarska 
w Katowicach

Apel PCK

Pomoc dla Jugosławii
Zarząd Rejonowy PCK w Rybniku przyjmuje dary pieniężne 

i rzeczowe na pomoc dla Jugosławii.
Konto PBK I Oddz. Rybnik 372602-1153-132 /z  dopiskiem/ - 

dla Jugosławii
Wpłacać można również bezpośrednio w kasie PCK Zarządu 

Rejonowy w Rybniku.

Przejście
tylko dla brudasów

Ciężkim utrapieniem dla mie
szkańców ul. Chwałowickiej, 
Kozich Gór i terenów położo
nych w tej okolicy jest most 
kolejowy nad ul. Chwałowicką. 
Po każdym deszczu, a w okresie 
jesiennym prawie ciągle, prze
chodzący pod nim narażeni są 
na ubrudzenie błotnistą mazią, 
kapiącą z przęseł mostu.

Jest to mieszanina wody, 
smarów i wypłukanej ziemi 
z rozjazdu kolejowego nad mos
tem. Dodatkową „atrakcją,, jest 
nieszczelny płot z blachy, od
gradzający chodnik od jezdni 
pod mostem. W dni deszczowe 
trzeba robić uniki, lub po prostu 
uciekać przed strugami wody 
z kałuż rozjeżdżanych przez sa
mochody.

Udaje się to młodszym, spra
wniejszym, ale  co mają zrobić 
ludzie starsi ? 

A może „wpadłby,, tam- na 
wizję ktoś\ z  kompetentnych 
służb miejskich ? Koniecznie 
w czasie deszczu !

CZ. GOLIŃSKI

Od 1 grudnia

Płacimy
postojowe

W Rybniku na parkin
gach w centrum miasta jest 
ponad 1500 miejsc postojo
wych, a mimo to ulice i chod
niki zamieniają się w tory 
przeszkód z powodu zapar
kowanych, wszędzie gdzie 
się da /i  nie da/, pojazdów.

Od 1 grudnia przybywa 
kolejny parking w centrum 
Rybnika - na miejscu dawnej 
bazy WPK przy ul. M. Curie-
Skłodowskiej, a równocześ
nie wprowadzone zostały 
opłaty za postój na ulicach. 
Dotyczy to Placu Kościel
nego /obok Starego Kościo
ła/, ul. Curie-Skłodowskiej 
i ul. Raciborskiej /d o  wylotu 
ul. Wiejskiej/. Opłata za po
stój wynosić będzie tyle co za 
parking, czyli 2 tys. zł.

/ e m /

LISTY DO 
R E D AK C JI

„ V ik to ria ,, zaw sze  
zw y c ię ży

Starszy syn chodzi do II kl. 
i „na Mikołaja,, po raz pierwszy 
idzie z klasą na pływalnię. Brak 
mu było tylko czepka i wyśnio
nych okularów. Wszystko to zo
baczyłam w sklepie sportowym 
„Viktoria,, na Rynku. Czepek 
kosztował 8.000 zł, a okulary 
„Rusher sports,, - 18.000 zł. Syn 
zaraz w domu wypróbował no
wy nabytek. Czepek zdał egza
min, natomiast okulary kaza
łam mu zdjąć, ponieważ przepu
szczały wodę i syn miał zalane 
oczy. Postanowiłam reklamo
wać ten wyrób. Zostałam skie
rowana do kierowniczki „Vic
torii,,. To, co nastąpiło potem, 
bardzo mnie zdumiało. Otóż pa
ni ta /nazwijmy ją Viktoria/, 
gdyż nie przedstawiła się, a jej 
wizytówka nie była widoczna, 
oświadczyła mi, że towaru nie 
przyjmie i nie zwróci mi pieniędzy 
gdyż, według niej, towar jest 
dobry i bez wad. Zarzuciła mi, 
że otworzyłam pudełko i teraz

nie da się go sprzedać komu 
innemu. Moje wyjaśnienia, że 
okulary nie nadają się do pływa
nia, gdyż przeciekają, tylko ją 
zdenerwowały. Pani ta ukryła 
się na zapleczu i od czasu do 
czasu ukazywała się, mówiąc, że 
to towar zagraniczny, który nie 
podlega wymianie, a ona - nie 
ponosi winy za wady ukryte to
waru:

Zażądałam książki „Skarg 
i zażaleń,,, ale usłyszałam, że 
takiej książki to ona nie ma i nie 
musi mieć, a jak mam pretensje 
to mogę sobie iść do Wydziału 
Handlu Urzędu Miasta. Zatka
ło mnie; odprawiono z kwit
kiem. Szybko przemierzyłam ry
bnicki Rynek i weszłam do Wy
działu Handlu. Pani urzędnicz
ka rozłożyła bezradnie ręce po 
telefonicznej rozmowie z właś
cicielką „Viktorii„, która po
wtórnie odmówiła reklamacji, 
twierdząc, że okulary te to ZA
BAWKA /?!/. Pani z Wydziału 
Handlu powiedziała mi, że obe
cne przepisy, a właściwie ich 
brak, dopuszczają do takich ab
surdalnych sytuacji.

Nie do przyjęcia jest twier
dzenie, że sklep nie wie co sprze
daje: zabawki, czy sprzęt spor
towy, a wszelakie reklamacje za
miast sklepu, ma przejąć sąd. 
Dowiedziałam się w Izbie Skarbowej

Barbórka
w kopalniach

W kop. Chwałowice 4 grudnia 
odbędzie się tradycyjnie akade
mia barbórkowa, poprzedzona 
wspólną mszą świętą. Na akade
mii uhonorowani odznaczenia
mi państwowymi i resortowymi 
zostaną długoletni oraz najbar
dziej zasłużeni pracownicy ko
palni. W tym samym dniu zwią
zkowcy zorganizują dla załogi 
festyn, połączony z loterią. Do
zór będzie się bawił na tradycyj
nej górniczej zabawie - „sztygar
ce„.

Również w kop. Rymer trady
cja została zachowana, pomimo 
skromniejszych środków. Odbę

d z ie  się pożegnanie emerytów 
oraz spotkanie z wdowami po 
tragicznie zmarłych górnikach. 
Na akademii odznaczeni zosta
ną jubilaci oraz nadane zostaną 
stopnie górnicze.

Kulminacyjnym punktem ob-

obchodów górniczego święta 
w kop. Jankowice będzie po
święcenie obrazu św. Barbary 
przy szybie 8 przez ordynariusza 
diecezji katowickiej ks. biskupa 
Damiana ZIMONIA. Po akcie 
poświęcenia załoga kopalni 
zbierze się w cechowni. Dzień po 
Barbórce, w klubie NOT od
będzie się również spotkanie 
z emerytami.

W ramach obchodów górni
czego święta w kopalni tej zor
ganizowano szereg imprez spor
towych, w tym turnieje piłki 
siatkowej, tenisa stołowego, te
nisa ziemnego, turniej bokserski 
oraz skata.

—

OGŁOSZENIA DROBNE 

SPRZEDAM dom bliźniak 
w Wodzisławiu.

Telefon grzecznościowy: 22-899

AUDI 80, rok prod. 1980 oraz 
przedpłatę na malucha sprzedam.

Tel. 395-824, od godz. 7.00 do 
13.00

K R O N I KA P O L IC Y JN A

Na kawę ?
W nocy z 11 na 12 listopada 

nieznani sprawcy włamali się do 
sklepu spożywczego PSS „Spo
łem,, przy ul. Gliwickiej. Zło
dzieje po urwaniu kłódek i wyła
maniu zamków skradli kawę, 
papierosy i wino o wartości 10 
mln zł.

16 listopada na stacji CPN 
z otwartego samochodu „audi,, 
skradziono radio marki „Ber
lin,, i dwie kolumny głośnikowe 
wartości 2 mln zł.

Gorzałka też się przyda
16 listopada nieznani sprawcy 

włamali się przez okno piwnicz
ne do domku jednorodzinnego 
przy ul. Wodnej. Skradli wyro
by ze złota i alkohol wartości 
7 mln zł.

Altankowi wandale
16 listopada włamano się do 

altanki w Kamieniu przy ul. 
Hotelowej. Włamywacze wyła
mali okienko i dokonali znisz
czeń wewnątrz altanki. Straty 
wyniosły 500 tys. zł.

Skradziony „Berlin„

Mściwi uczniowie ?
16 listopada w Świerklanach 

Górnych włamano się do szkoły 
podstawowej. Włamywacze po 
wyrwaniu kraty i wybiciu szyby 
dostali się do wnętrza szkoły, 
gdzie poczynili szkody na sumę 
400 tys. zł.

Nałogowi palacze

18 listopada nieznani sprawcy 
włamali się do magazynu PSS 
przy ul. Mikołowskiej. Po urwa
niu kłódek skradli nieustaloną 
ilość papierosów, kawy i innych 
artykułów.

Przez wywietrznik
W nocy z 17 na 18 listopada 

włamano się do Zakładu Re
montowego Urządzeń Gazo
wniczych przy ul. Zebrzydowic
kiej. Złodzieje wycięli siatkę 
w wywietrzniku i skradli reduk
tor tlenowy o wartości 300 
tys. zł.

Star bez opon
W nocy z 17 na 18 listopada 

przy ul. Za Wiaduktem przebito 
6 opon z samochodu ciężarowe
go marki „star,,. Straty wyniosły 
200 tys. zł.

Kamazem w forda
18 listopada na ul. Gliwickiej 

samochód „kamaz,, zajechał 
drogę fordowi „sierra,,. Kierow
ca samochodu osobowego do
znał obrażeń ciała i został prze
wieziony do Szpitala Miejskiego 
przy ul. Rudzkiej.

Alarm nie pomógł
W nocy z 18 na 19 listopada 

nieznani sprawcy na ul. Piasta 
włamali się do fiata 126p. Od
gięli pokrywę bagażnika i skra
dli komplet kluczy. Zniszczyli 
także instalację alarmową. Stra
ty wyniosły 1 mln zł.

Doliniarz w akcji
19 listopada przy u l .  

Chrobrego jednej z mieszkanek Ryb
nika skradziono torebkę z gotó
wką w wysokości 400 tys. zł i 100 
marek niemieckich oraz artykuły

Skarbowej, że tylko w taki sposób - 
tj. na drodze sądowej mogę do
chodzić swoich praw. Samo za
łożenie sprawy kosztuje w grani
cach 100.000 zł, a okulary -

18.000 zł. Co mam zrobić? 
Oczywiście przyznać przebojo
wej właścicielce „Viktorii,, rację. 
Przecież nie na darmo nazywa 
się sklep „Viktoria,,, gdyż za
wsze zwycięży wciskając, bezka
rnie, buble klientom.

Moja antyreklama powinna 
zadziałać szybko. Proszę państ
wa, wyrób firmy „Rusher 
sports,, za 18.000, nadaje się nie 
na prezent dla dziecka pod cho
inkę, tylko na choinkę - zamiast 
ozdób i świecidełek. Poczekam 
do świąt i ten bubelek zawieszę 
w sklepie pani Viktorii, ku prze
strodze wszystkich matek, mają
cych zamiar kupić cud-okulary 
na pływalnię dla swojej pocie
chy.

Pytałam w innych sklepach 
prywatnych, jak traktują rekla
macje towarów. I oto dowie
działam się, że nie trzeba po
jechać do Chin, aby wymienić 
okulary. Można kupić dziecku 
buty w sklepie „Salon obuw
niczy,, przy ul. Raciborskiej /da
wniej kawiarnia „M arago,/, 
gdzie nie ma problemu z wymia
ną towaru mającego wady, na
wet te ukryte, niezależnie od 
firmy produkującej towar.

GRAŻYNA STANIEK

Mikołajowy
koncert

W czwartek 5 grudnia br. 
o godz. 19.00 w kościele św. Jad
wigi na rybnickich Nowinach 
odbędzie się koncert „Mikołaj 
na rzecz dzieci„.

Imprezie patronują Urzędy 
Miast Rybnika i Wodzisławia. 
Wystąpi zespół Cantate Deo - 
rewelacyjna grupa wokalno-in
strumentalna promująca m.in. 
swoje nagranie kolęd. Koncert 

skupi również grono słuchaczy 
przybyłych z okolicznych do
mów dziecka i domów pomocy 
społecznej.
Inicjatywę księży parafii Nowi
ny oraz wykonawców kolęd, 
obiecali wspomóc darowiznami 
na rzecz dzieci liczni sponsorzy.

artykuły spożywcze.
20 listopada zgłoszono na po

licji kradzież saszetki z doku
mentami i gotówką w wysokości 
4,2 mln zł.

Okradziona szkoła
Między 15 a 19 listopada ze 

szkoły podstawowej nr 5 w Ryb
niku, nieznani sprawcy skradli 
4 głośniki wartości 500 tys. zł.

Iluzjoniści ?
W nocy z 21 na 22 listopada 

włamano się do szopy przy ul. 
gen. Andersa. Z szopy zniknęło 
8 królików wartości 800 tys. zł.

Nie chciała dalej jechać ?
22 listopada o godz. 2.20 

w nocy, patrol pieszy policji od
nalazł skradzioną 11 listopada 
„syrenę,,. Widać złodzieje dale
ko nią nie ujechali.

GAZETA RYBNICKA



Pływanie
w najlepszym stylu

WODNE OCHOTNICZE 
POGOTOWIE RATUNKOWE  
- powołana w 1962 roku organi
zacja społeczna, działająca na 
rzecz bezpieczeństwa nad brze
gami akwenów. Pierwsze litery 
skrótu można również odczytać 
inaczej: WOPR wychowuje,
ochrania, przestrzega i ratuje.

Historia rybnickiego oddzia
łu WOPR sięga czasów powsta
nia organizacji ogólnopolskiej. 
Zasięgiem jego działania objęte 
są, oprócz Rybnika, także Lesz
czyny i Żory oraz przyległe do 
tych miast gminy. Na terenie 
tym znajduje się 12 ośrodków 
wodnych, kąpielisk oraz pływa
lni krytych i odkrytych, a także 
duży akwen, zwany popularnie 
Morzem Rybnickim. Łącznie - 
około 535 ha wody. Aktualnie 
oddział skupia ponad 200 człon
ków.

Rybniccy „woprowcy,, od lat 
należą do najbardziej aktyw
nych i przebojowych w wojewó
dztwie. Aktualny prezes oddzia
łu Henryk WOŁKOW szefuje 
również Zarządowi Wojewódz
kiemu WOPR, zaś wiceprezes 
Zdzisław PARUZEL, został se
kretarzem tegoż zarządu. 
H. Wołkow wchodzi również 
w skład władz Zarządu Głów
nego WOPR.

O wieloletniej tradycji od
działu w Rybniku świadczą opasłe

opasłe tomy kroniki i rozwieszone 
w siedzibie zarządu dyplomy, 
fotografie i proporce.

Dowiadujemy się z nich o su
kcesach rybnickich ratowników 
wodnych w kadrze narodowej. 
Do historii przeszło już nazwis
ko Andrzeja CIESIELSKIE
GO, który w Londynie w 1974 
roku, zdobył wraz z drużyną 
narodową, mistrzostwo świata. 
Ostatnie lata to sukcesy w kad
rze narodowej Mirosława BA
RANA i Izabelli KRUEGER.

WOPR to nie tylko wyczyn 
sportowy. Jest on raczej pocho
dną codziennej działalności or
ganizacji. Okres jesienno-zimo
wy nie jest u woprowców czasem 
straconym. Teraz właśnie jest 
najlepszy sezon dla przeprowa
dzania akcji profilaktycznych. 
Są one przeprowadzane w szko
łach, a ich efektem powinno być 
przygotowanie dzieci i młodzie
ży na spotkanie z żywiołem, 
jakim jest przecież woda. Pre
lekcje te są również zasadne 
przed zimą, kiedy kruchy lód na 
dzikich akwenach stanowi ogro
mne niebezpieczeństwo.

Oddział utrzymuje się wyłącz
nie ze składek członków oraz 
z pieniędzy zarobionych na kur
sach pływania. Zarząd pracuje 
społecznie, a zdarza się również, 
że jego członkowie dokładają do 
wyposażenia biura.

Rybniccy działacze potrafili 
zadbać o ściągnięcie do rybnic
kich stanic, szczególnie nad za
lew przy elektrowni „Rybnik,,, 
dobrego sprzętu ratowniczego. 
Oddział dysponuje kilkoma ło
dziami motorowymi oraz moto
rowo-wiosłowymi. Jak mówią

z satysfakcją prezes i wiceprezes, 
jest to najlepsze wyposażenie 
w kraju.

Są też problemy. Kiedy przy
chodzi czerwiec, w biurze od
działu nie milknie telefon. To 
gospodarze kąpielisk wydzwa
niają, by uzupełnić obsadę rato
wniczą. Tyle, że to akurat nie ten 
adres. Oddział WOPR-u może 
co najwyżej skontaktować właś
cicieli kąpielisk z chętnymi do 
pracy ratownikami, których 
u progu sezonu nie jest wielu. 
Większość z nich już wcześniej 
zaklepało sobie miejsca pracy 
nad morzem i jeziorami, by nie 
pozostawać w zdegradowanym, 
śląskim środowisku. Stąd więc 
apel, by kierownictwo kąpielisk 
pamiętało o tym wcześniej i nie 
obarczało później winą za brak 
ratowników oddziału WOPR.

Widać z tego, że wykwalifiko
wany ratownik jest profesją de
ficytową. Od początków swego 
istnienia, rybnicki oddział wy
szkolił ich ponad 12 tysięcy. Na 
kursy przyjmowana jest mło
dzież już od 14 roku życia, zaś 
ich ukończenie daje kolejne sto
pnie wtajemniczenia: młodszego 
ratownika, ratownika wodnego, 
a w przyszłości może instruk
tora ratownictwa wodnego? 
W zasięgu ręki będzie wtedy 
patent motorowodniaka, a mo
że i kapitana jachtowego ? A ile 
satysfakcji może przynieść in
struktorowi pierwsze 50 met
rów przepłynięte przez jego wy
chowanków? Odpowiedzi na te 
pytania udzielą rybniccy „wop
rowcy,,.

WIESŁAWA RÓŻAŃSKA

Głupota ?
Mój znajomy w 1987 roku 

wyjeżdżał na pielgrzymkę do 
Rzymu i w związku z tym udał 
się do Biura Paszportowego 
w Rybniku, gdzie po złożeniu 
wniosku, uiszczeniu obowiązu
jących opłat i odczekaniu wy
maganego „limitu,, czasu, został 
obdarzony przez urzędniczkę 
paszportem ważnym na 3 lata. 
W okresie od 1987 do 1991 
nigdzie więcej nie wyjeżdżał, ale 
w tym roku zamarzył mu się 
sylwestrowy wyjazd za granicę; 
paszport był jednak już n ie w a
żny, udał się więc ponownie do 
Urzędu Paszportowego w Ryb
niku, celem przedłużenia waż
ności dokumentu. Jak sam twie
rdzi, paszport ten, nieużywany 
przez 4 lata, z jedną tylko pie
czątką o przekroczeniu granicy, 
był jak nowy. Na jego oczach 
pani z biura podarła „stary„ pa
szport i oznajmiła, że trzeba wy
pisać nowy wniosek, uiścić opłatę 
i odczekać swój „limit,, czasowy - 
co też znajomy uczynił.

Po ustalonym czasie / i  trzech 
odbytych pielgrzymkach - na
zwijmy je wewnętrznych/, udał 
się do Urzędu Paszportowego 
w Rybniku po tę przepustkę 
w świat. Odebrał paszport, włożył

włożył do torby i zadowolony wró
cił do domu, od drzwi wołając 
do żony: Kocie, mam nowy pasz
port, już według nowego wzoru, 
nie tak jak ty z napisem Polska 
Rzeczpospolita Ludowa i z orłem 
bez czapki. Mój już jest inny. 
Założył okulary, wyjął z torby 
nowy paszport i czując na ple
cach oddech żony, zabrał się do 
jego oglądania. Ręce i okulary 
spociły mu się ze zdziwienia, gdy 
na okładce zobaczył napis: Pol
ska Rzeczpospolita Ludowa, 
a orzeł, jak ten poprzedni, nie 
był przygotowany do zimy - był 
bez korony !!

Okazało się, że wydano mu 
TAKI SAM paszport, jaki parę 
tygodni temu Pani Urzędniczka 
na jego oczach podarła.

Pal licho wszystkie opłaty 
i stracony czas, ale po co było 
wymieniać nową książeczkę pa
szportową na bardziej nową, 
a i tak starą ?

Obaj z moim znajomym do
szliśmy do wniosku, że tego już 
nie da się zwalić na komunę, że 
ta przysłowiowa komuna to 
zwykli ludzie... Stop ! Może nie 
zwykli. Może tylko po prostu... 
/patrz tytuł/.

CZ. GOLIŃSKI

Oszczędnym
być

W pragnieniu bycia oszczęd
nym na pewno nie jestem osa
motniona. Mówię, w pragnieniu, 
gdyż nie zawsze można je zreali
zować. Widzę jak złotówki - 
moje i państwowe - przeciekają 
przez krany i ulatniają się z nie
właściwie ogrzewanych miesz
kań.

Nie mam wpływu na zmniej
szenie tego marnotrawstwa; nie 
można przykręcić zaworów 
w kaloryferach, więc zakręcam 
je zupełnie w trzech na pięć 
pomieszczeń. Płacę jednak za 
całość. Nie oszczędzam ani ja, 
ani spółdzielnia mieszkanio
wa...

Mając na uwadze niedobory 
wody, użytkuję ją z rozwagą. 
Ale i w tej materii oszczędności 
moje nie dają mi oszczędności 
/w  złotówkach/, bo wykazać jej 
nie mogę...

Pozostaje mi jedynie lepsze 
samopoczucie - że mam dobrą 
wolę. Ale od tego społeczeństwo 
bogatsze nie będzie.

/ lo g /

Barbara Święta 
o górnikach pamięta

Święta BARBARA jako mę
czennica pierwszych wieków 
chrześcijaństwa, stała się z cza
sem „patronką dobrej śmierci,,. 
Czcili ją przede wszystkim ci, 
którzy byli narażeni, z racji wy
konywanej pracy, na nagłą i nie
spodziewaną śmierć: górnicy, 
hutnicy, marynarze, rybacy, żoł
nierze służący w artylerii, ka
mieniarze, więźniowie...

Nic więc dziwnego, że rów
nież górnośląscy górnicy po
strzegali św. BARBARĘ jako 
swoją patronkę, zaś świętowa
nie BARBÓRKI jest tak stare, 
jak sam zawód górniczy na Gór
nym Śląsku, czyli począwszy od 
przełomu wieków XVIII i XIX.

Centralnym punktem uroczy
stości ku czci św. BARBARY, 
jest oczywiście dzień 4 grudnia. 
Szczególnie uroczyście obcho
dzony jest we wszystkich koś
ciołach diecezji katowickiej. 
Kult tej górniczej świętej, po
siada solidne zaplecze w postaci

obrzędów religijnych i zwycza
jów, a przede wszystkim w reli
gijności górników. Specyfika 
górniczego zawodu spowodo
wała, iż patronka chroniąca od 
nagłej śmierci, głęboko zakorze
niła się w świadomość ludzi tak 
ciężkiej i niebezpiecznej pracy.

/s z o ł/

Wspomnienie
o Eleonorze Ferdyan

Urodzona w 1912 roku w Wa
rszawie, większą część aktywne
go zawodowego życia spędziła 
w Rybniku. Absolwentka bio
logii i geografii Uniwersytetu 
Warszawskiego im. Józefa Pił
sudskiego z 1936 roku, zdała 
egzaminy dla nauczycieli szkół 
średnich.

W 1938 roku poślubiła Jana 
Ferdyana, Ślązaka, którego losy 
rzuciły już w dzieciństwie do 
stolicy. Po wybuchu wojny, mąż 
- farmaceuta wstąpił do ruchu 
oporu, gdzie odpowiedzialny 
był za zaopatrzenie oddziałów 
w leki. Wykonując obowiązki 
felczera, zginął w powstaniu wa
rszawskim.

Eleonora Ferdyan, z dwiema 
malutkimi córeczkami, opuściła 
zburzoną Warszawę i poprzez 
pruszkowski obóz trafiła do ro
dziny męża, do Rybnika.

Już w 1945 roku rozpoczęła 
pracę w szkole sióstr Urszulanek

Urszulanek, a po jej likwidacji, kon
tynuowała nauczanie w Szkole 
Handlowej i Ekonomicznej, 
a następnie w Liceum Pedagogi
cznym. Przez wiele lat pracowa
ła w Gimnazjum Męskim, także 
po jego likwidacji, kiedy w tym 
samych murach powstało Li
ceum im. Powstańców Śląskich. 
Równocześnie uczyła w Liceum 
Medycznym, wygłaszała prelek
cje w Towarzystwie Wiedzy Po
wszechnej i uczestniczyła w ży
ciu środowiska nauczycielskie
go.

Po przejściu na emeryturę 
w 1969 roku, wróciła do War
szawy, gdzie wcześniej studio
wały, a potem zamieszkały jej 
córki.

Zginęła tragicznie 7 listopada 
br. w Warszawie w 79 roku 
życia, pozostawiając po sobie 
pamięć osoby niezwykle odda
nej drugiemu człowiekowi.

/ r ó ż /
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Słowo z okazji wydania 50 numeru „Gazety Rybnickiej,,

Ś W IA D E K  N A S Z E G O  C Z A S U
Chociaż wydanie 50 numeru 

naszego tygodnika nie jest jesz
cze odpowiednią perspektywą 
czasową, aby obiektywnie oce
nić rolę tej gazety w środowisku 
i czasach, w których żyjemy - to 
jednak ten „mały abrahamek,, 
prowokuje do refleksji.

Wyobraźmy sobie tylko, iż 
widomy efekt pracy redakcji, 
wyraża się taką ilością tekstu, 
który odpowiada 840 stronom 
książki o formacie szkolnego 
podręcznika, gdzie dodatkowo

następujące miasta: Jastrzębie, 
Knurów, Leszczyny, Rybnik, 
Wodzisław Śl., Żory. W okresie 
tym „Gazeta Rybnicka,, przy
gotowała także wydanie specjal
ne z okazji wyborów samorzą
dowych /25 maja 1990/ i trzy 
numery po 12 stron /numery 
9-11/, pozostałe numery gazety 
miały 8 stron. W omawianym 
okresie redakcja przeniosła się 
/w  czerwcu 1990/ do gmachu 
Politechniki Śl. w Rybniku, przy 
ul. Kościuszki 54, p. 16, gdzie

CENA 4 0 0  ZŁ

tygodnik ukazuje się od 1919 r
WYDAN IE SPECJALNE -  23 MARCA 1990

Oto winieta, którą wykorzystano tylko jeden raz w  ,,zero
wym,, numerze „Gazety Rybnickiej,,, sygnalizującej druk 
nowego tygodnika w Rybniku. Ten numer gazety wyszedł 
z datą 23 marca 1990 roku.

są aż 374 rysunki i fotografie. 
I trzeba jeszcze pamiętać, że tę 
niewyobrażalnie trudną pracę 
wykonywały w niektórych okre
sach tylko cztery osoby.

Spróbujmy podzielić na okre
sy czas, w którym jest wydawa
na i wznowiona „Gazeta Ryb
nicka,,:

OKRES PIERWSZY /  marzec

mieści się do dnia dzisiejszego.
Do największych problemów 

tego okresu należy zaliczyć kłopoty
 z drukarniami i brak finan

sów. Ten ostatni spowodował 
zawieszenie 3 lipca 1990 roku 
wydawanie „Gazety Rybnic
kiej,,.

W dwóch pierwszych okre
sach tworzenia gazety, wielu lu
dzi pracowało nad jej powstaniem

wyłącznie na terytorium Rybnika. 
„Gazeta Rybnicka,, stała się ty
powym tygodnikiem miejskim, 
czy też, jak ją nazywano, tygod
nikiem samorządowym. Kosz
towała nadal 500 zł, przez co 
była najtańszą ówczesną gazetą 
w Polsce. Spółka „Hossa,, za
wiesiła swą działalność, przeka
zując tytuł nowemu wydawcy.

OKRES CZWARTY /2 9  maja 
1991 - do dzisiaj/.

Ten okres rozpoczął się w mo
mencie przejścia na inną techno
logię druku i lepszy gatunek 

papieru. Od tego czasu skład 
komputerowy wykonuje rybni

cki „PLASTOGRAF,,, zaś druk 
- orzeski „Tompol,, /3  numery/ 
i później żorski „Oldprint,,. Ak
tualnie próbuje się wprowadzać 
różne kolory druku i tak przy
kładowo: zieleń /G R  nr 39,37/, 
brąz /G R  nr 41,44/ granat /G R 
nr 42/ i kolor niebieski /G R  nr 
37,43,46/. W tym okresie upo
rządkowano prawnie i organi
zacyjnie całą redakcyjną działal
ność. Właścicielem tytułu i de 
iure wydawcą jest Zarząd Mias
ta Rybnika, który zlecił zadanie 
wydawania „GR,, Rybnickiemu

- strajki /G  R nr 7,40/
- wybory /G R  nr 5, 9, 10, 17 , 18, 
42, 44, 46/
- przedszkola /G R  nr 42/
- filharmonia i szkoła muzyczna 
w Rybniku /G R  nr 
6,14,20 37,38/
- opieka społeczna /G R  nr 
18,30,36,45,46/
- żłobki /G R  nr 24,27,28,29,34/
- problemy polsko-niemieckie 
/G R  nr 32/
- samorządność w Rybniku /G R  
nr 14,21,28,29,30,31/
- sprawy gospodarcze, Izba Prze
mysłowo-Handlowa /G R  nr 
0,15,18,31,47/
- „Gazeta Urlopowa,, /G R  nr 12 
i 13/
- kurs prawa jazdy /G R  nr 0-11/
- historia Rybnickiego Gwarect
wa Węglowego /od  GR nr 32 do 
dzisiaj/

„Sztuka - Twórcy - Wystawy„ 
pod redakcją Mariana Raka /od 
GR nr 37 do dzisiaj/
- „Jak rycerz Wojsław Lubomkę 
dostał,,, opowiadanie historyczne 
Janiny Podlodowskiej /o d GR 
nr 43 do dzisiaj/.
Do ważniejszych wywiadów, 
które przeprowadzili (dziennika
rze „Gazety Rybnickiej,, zaliczyć

DLA CIEBIE I TWOJEJ RODZINY

g a z e t a  
r y b n i c k a

JASTRZĘBIE • KNURÓW • LESZCZYNY • RYBNIK • WODZISŁAW • ŻORY

Z tą winietą „Gazeta Rybnicka,, była wydawana od kwietnia  
do lipca 1990 roku.

Ośrodkowi Kultury. Tygodnik 
jest finansowany głównie z funduszów

♦ 19 grudnia 1990 ♦ nr 10 ♦ stron 8 ♦ cena 500 zł » nr indeksu 359-823 »  funduszów budżetu miasta, bowiem
wiem wpływy z ogłoszeń są nie-

Gazeta Rybnicka
„Gazeta Rybnicka,, w swoich
pierwszych 50 numerach, doczeka
doczeka się w przyszłości naukowych

Pom iędzy listopadem 1990 roku, a majem roku 1991 opracowań, gdyż czasopismo to 
„Gazeta Rybnicka,, wychodziła z tą właśnie winietą, której krój było świadkiem wielkich przemian
czcionek był podobny do winiety, jaką  posiadała ona przed  przemian, jakie dokonywały sięw Rybniku, zwłaszcza po wyborach

wyborach samorządowych 27 maja 
1990 roku.

1989/styczeń 1990 - 23 marca 
1990/.

Można uznać, iż okres ten 
rozpoczął się na przełomie grud
nia i stycznia 1989/1990 roku, 
kiedy to nasiliły się starania przy 
organizowaniu wznowienia 
przedwojennego tytułu „Gazeta 
Rybnicka,,. Ta faza prac zakoń
czyła się 23 marca 1990 roku, 
wydaniem specjalnego, sygnal
nego /zwanego też „zerowym,/ 
numeru gazety.

OKRES DRUGI / 6  kwietnia 
1990 - 3 lipca 1990/.

Pierwszy numer tygodnika 
„GAZETA RYBNlCKA,, wy
szedł 6 kwietnia 1990 roku, ko
sztował 500 zł i był wydawany 
przez specjalnie w tym celu za
wiązaną spółkę „Hossa,,. Pokój 
redakcji mieścił się w budynku 
przy ul. Wiejskiej 7 w Rybniku. 
Był to tygodnik, który miał am
bicje ogarnięcia swym zasięgiem 
terytorium podobnego do tygo
dnika „Nowiny,,, co komuniko
wała winieta wymieniająca następujące

ROK ZAŁOŻENIA • 1919

G A Z E T A  
 RYBNICKA 

W numerze:
•  O niedzieli - 

nowemu ! str. 3
po

•  Wielkie sprzątanie 
str. 4-5

•  Nielsen specjalnie 
dla „GR,, str. 6

Ta winieta została wprowadzona równocześnie z przejściem  
na nowocześniejszy proces technologii druku. Było to 29 maja 
1991 roku.

powstawaniem całkowicie społecznie, 
nie oglądając się na wynagro
dzenie. Osoby te do dzisiejszego 
dnia są z nią emocjonalnie zwią
zane.

OKRES TRZECI /1 5  listopada 
1990 - 15 maja 1991/.

Wtedy to, przy pomocy władz 
naszego miasta, wznowiono wy
dawanie gazety, jednak wyłącznie

A oto najważniejsze proble
my poruszane na łamach nasze
go tygodnika, na przestrzeni je
go 50 numerów:

- problemy Śląska i Ślązaków 
/we wszystkich numerach/
- problemy ekologii /G R  nr 
2,3,27,34,47/
- zjawisko bezrobocia w Rybniku 
/G R  nr 6,48/

zaliczyć można:

- z Alainem Bry, ambasadorem 
Francji w Polsce /G R  nr 48/
- z Jozefem Meislem i Pawłem 
A. Musiolem, posłami do Parla
mentu RP /G R  nr 8,48/
- z Józefem Makoszem, prezy
dentem Rybnika /G R  nr 19/
- z ks. Henrykiem Jośko /G R  nr 
0/
- z Lechem Majewskim, reżyse
rem f ilmowym pracującym 
w USA /G R  nr 5 /
- z przedstawicielami Komitetu 
Obywatelskiego „Solidarność,, 
/G R  nr 7,13/
- z Urszulą Szynol, przewodni
czącą Prezydium Rady Miasta 
Rybnika /G R  nr 10/
- ze Sławomirem Chrzanowskim, 
dyrektorem Filharmonii Ziemi 
Rybnickiej /G R  nr 37/
- z Eugeniuszem Stawarskim, dy
rektorem Szkoły Muzycznej 
w Rybniku /G R  nr 38/
- z Jerzym Kogutem, wiceprezy
dentem Rybnika /G R  nr 42/
- rozmowa telefoniczna ze 100 
mieszkańcami Rybnika /G R  nr 
46/
- ze Szczepanem Wyrą, pełno
mocnikiem rektora Politechniki 
Śl. d/s Ośrodka Szkoleniowego 
w Rybniku /G R  nr 43/
- z Anną Chodakowską, aktorką 
/G R  nr 43/.
Na zakończenie trzeba powie
dzieć, że przyszłość „Gazety Ry
bnickiej,,, mimo dobrych chęci 
dziennikarzy, zależna jest od 
CZYTELNIKÓW i wydaw
ców. Każdy zgodzi się chyba 
z twierdzeniem, iż ponad 100 
tysięczny Rybnik potrzebuje 
swojej gazety. Oby stawała się 
ona coraz lepszym świadkiem 
swojego czasu !

MAREK SZOŁTYSEK

Występ Arkadiusza Tesarczyka

Powrót z
Sala odczytowo-wykłado

wa Miejskiej Biblioteki Pub
licznej w Rybniku stała się 
miejscem niecodziennego 
koncertu. W środę 27 listo
pada o godz. 18.00 wystąpili 
tu soliści BEATA RASZ
KIEWICZ /sopran/ oraz 
ARKADIUSZ TESAR
CZYK /wiolonczela/, ra
zem z akompaniującą im na 
fortepianie URSZULĄ BO
ŻEK-MUSIALSKĄ.

Beata Raszkiewicz należy 
do grona młodych, ale już 
zdobywających uznanie 
w świecie polskich śpiewa
czek. Absolwentka Akade
mii Muzycznej w Katowi
cach, laureatka konkursu 
im. Ady Sari, a ostatnio soli
stka Opery Wiedeńskiej 
przedstawiła w Rybniku arię 
Toski z drugiego aktu opery 
Giacomo Pucciniego oraz 
arię Jolanty z opery Pio tra 
Czajkowskiego o tym sa
mym tytule. Występ ten za
chwycił wszystkich meloma
nów, którzy doczekali się ró
wnież bisów w wykonaniu 
artystki.

Janina Podlodowska

Jak rycerz Wojsław
Książę pozwolił Wojsławowi 

szukać i przydał mu jeszcze 
dwóch towarzyszy. Mieli na
dzieję na rozpulchnionym śnie
gu i błocie dojść śladów dziew
czyny i porywaczy. Od miejsca 
rozstania z Wojsławem, ślady 
biegły wyraźnie, ale potem gubi
ły się; znowu odnalezione 
urwały się zupełnie. W pewnym 
miejscu pod lasem, było wydep
tane miejsce i ślady jakby sza
motania trojga osób. Jedne śla
dy były na pewno śladami stóp 
Lubomki. Tu została porwana 
spętana i niesiona, bo dalej już 
tylko szły ślady butów męskich, 
należących do dwóch osobni
ków, a prowadziły do leśnej 
przecinki, gdzie szukający od
naleźli odciski kół wozu, na który

Rybnickie Gwarectwo

Służba i
W Rydułtowach, żeby przejść 

do innego typu działalności 
pracownicy Gwarectwa w miej
scu śmietniska urządzili cieka
wie zaprojektowany park. Dzia
twa szkolna posadziła tu dwi eś
cie drzewek. Pracownicy RÓW 
chętnie uiszczali składki na 
rzecz różnorakich funduszy np. 
Obrony Narodowej, funduszu 
kościelnego, straży pożarnej czy 
warsztatów uczniowskich.

W 1938 roku załogi RGW 
wpłaciły przeszło 18 tys. zł na 
Fundusz Obrony Morza. W marc
u i kwietniu 1939 roku zebrano

GAZETA RYBNICKA
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Jeszcze 
o babcinej jakli

zza oceanu
Na szczególną uwagę za

sługuje jednak pobyt u nas 
rybniczanina, którego karie
ra artystyczna zaprowadziła 
aż za ocean. ARKADIUSZ 
TESARCZYK, wychowanek 
profesora Leona Mielimąki, 
absolwent Państwowej 
Szkoły Muzycznej w Ryb
niku, po ukończeniu stu
diów muzycznych w Kato
wicach kontynuował je 
w Baltimore /U S A /, gdzie

W Rybniku i... 
w Madrycie
Od 7 do 9 grudnia rybnic

cy kinomani będą mogli 
wziąć udział w DNIACH 
KINA HISZPAŃSKIEGO, 
zorganizowanych przez Am
basadę Hiszpańską w War
szawie oraz Dyskusyjny Klub 
Filmowy EKRAN w Rybni
ku.

W sobotę 7 grudnia 
o godz. 16.30 zostaną wyświetlone

Lubomkę dostał odc. VIII
który widocznie wsiedli porywacze 
ze swoją zdobyczą. Po opusz
czeniu lasu, gdy wóz wyjechał na 
trakt, stało się niemożliwe od
różnienie śladów od innych, 
które mogły tędy przejeżdżać. 
Jedynie można było przypusz
czać, że skierowano się na połu
dnie, a nie na północ, wedle 
kierunku zarysowanego skrętu 
kół, odciśniętych na błotnistej 
drodze. Nie świadczyło to jed
nak o niczym. Przy pierwszej 
okazji wiozący dziewczynę mo
gli zboczyć w każdą inną drogę, 
by nie zostać spostrzeżonymi. 
Na pewno im o to chodziło. 
Gdzie teraz szukać dalej i kto to 
był, komu zależało na porwaniu 
Lubomki?

Na Cyganów i różne włóczęgi

 W ęglow e - cz. XIV

zaszczyty
350 tys. zł na cel obrony przeciw
lotniczej. Na rzecz budowy po
mnika Powstańca Śląskiego, 
który miano postawić w Kato
wicach, pracownicy wpłacili 
prawie 4 tys. zł. Gwarkowie 
z RGW byli także członkami 
Związku Obrony Kresów Zacho
dnich /potem  Polskiego Związ
ku Zachodniego/, Komitetu 
Niesienia Pomocy Dzieciom, 
PCK, czy też Związku Rezerwis
tów Rzeczypospolitej.

Działali też w Stacji Opieki 
nad Matką i Dzieckiem w Pszo
wie, gdzie RGW odstąpiło tej

obecnie jest wykładowcą. 
Jako wiolonczelista jest 
członkiem znanego kwartetu 
Amado, coraz częściej wystę
puje w świecie solo i to 
z wielkim powodzeniem.

Artysta wrócił do Polski 
na krótko, ale znalazł czas 
na kilka koncertów na ziemi 
rybnicko-w odzisław skiej. 
W Rybniku usłyszeliśmy So
natę g-moll op.65 Fryderyka 
Szopena na wiolonczelę i fo
rtepian oraz dwa inne utwo
ry, wśród nich „Marzenie,, 
Roberta Schumanna zagrane 
na bis.

Wiolonczelista wystąpił

wyświetlone „Labirynt namięt
ności,, /reż. Pedro Almodo
var/ oraz „Mambru wyru
szył na wojnę,, - satyra oby
czajowa w reż. Fernando 
F. Gomeza.

Projekcje niedzielne 
o godz. 18.00 obejmą „Czas 
milczenia,, w reż. Vicente 
Arande oraz „Kobiety na 
skraju załamania nerwowe
go,,, komedię w reż. Pedro 
Almodovara.

W poniedziałek 9 grudnia 
o godz. 18.00 będziemy mogli

za wcześnie, zanim ziemia nie 
obeschnie po zimie. Ani chybi, 
to musiał być Zbigniew. Prze
cież odgrażał się, że dopnie swe
go. Tak twierdzili towarzysze 
Wojsława. Zapewne czekał spo
sobnej chwili, aż Wojsław wyje
dzie od Smolarza i nasłał swoich 
ludzi.
- Czekajcie! Mówicie nasłał swo
ich ludzi... O ja głupi, powinie
nem był zmiarkować... Tuż 
przed moim odjazdem zachodził 
do chaty Jędrzycha podejrzany 
dziad. Lubomka mi rzekła: nie
dobrze mu z oczu patrzy, bądź
cie ostrożni, a jam się śmiał, że 
się ludzi stracha. Prosił ten dziad 
jałmużny, pytał o moje zdrowie 
i czy prędko pociągnę do grodu, 
psioczył na Zbigniewa... A jam 
rad słuchał. Powiedziałem mu, 
że nazajutrz wyruszę, bo już 
dość wczasowania. Toć on był 
na zwiady. Dlaczego nie prze
czułem...

placówce budynek należący do 
kopalni Anna. Od 19.02.1933 r. 
przy tejże kopalni działało Koło 
Przyjaciół Harcerstwa, opieku
jące się 54 druhami z I drużyny 
im. Tadeusza Kościuszki. Dzia
łające Towarzystwo Czytelni Lu
dowych cieszyło się wielką po
pularnością. Przy kop. Ema pro
wadziło działalność Koło Muzy
czne, gdzie prezesami byli kolej
no: inż. Szymański, inż. Winter, 
mgr Ryszka. Szeroko znana by
ła też orkiestra kopalni Anna 
oraz chór Lira z kopalni Rymer.

Nieobce było również praco
wnikom RGW pojęcie „rekrea
cji,,, przy Annie zorganizowano 
Towarzystwo Ogródków Przy
domowych. Nieopodal kopalni 
Rymer przy Kolonii RGW, 
w nowozałożonym parku zbudowanym

mimo gorączki i przeziębie
nia. Jego występ był wspania
łym prezentem dla wytrwale 
i gorąco oklaskującej swego 
ziomka rybnickiej publiczno
ści. Najważniejsze, że było 
wśród niej wiele dzieci oraz 
przedstawicieli młodzieży. 
To dobra wróżba - nie nale
ży się martwić o muzyczną 
przyszłość naszego regionu. 
A wizyty jego wybitnych wy
chowanków - jak ta ostatnia 
Arkadiusza Tesarczyka - po
zwalają łączyć optymizm 
spojrzenia w przyszłość z uza
sadnioną dumą z minionych 
osiągnięć !

/ g w /

mogli obejrzeć czarną komedię 
pt. „Czym sobie na to za
służyłem,, oraz satyrę pt. 
„Stico,, w reżyserii J. de Ar
minona, a także „Madrid,, 
autorstwa B. M. Patino.

Warto zaznaczyć, że Ryb
nik stał się jednym spośród 
zaledwie pięciu miast - gos
podarzy przeglądu współ
czesnego kina hiszpańskiego 
w Polsce /obok Poznania, 
Krakowa, Katowic i Jeleniej 
Góry/.

/ g w /

- Żałować teraz próżno. Trzeba 
działać. Uradzili, że każdy 
z nich pojedzie osobno, jeden do 
ZAWADY, drugi do ZAWIŚCI 
a sam Wojsław do ZAZDRO
ŚCI. Każdy z osobna będzie się 
rozpytywać i szukać śladów, na
zajutrz spotkają się znowu 
w umówionym miejscu przy 
krzyżu. Jak uradzili, tak też zro
bili. Wszystko jednak było dare
mne, a minął już trzeci dzień od 
zaginięcia dziewczyny. Ani 
w ZAWADZIE, ani w ZAWI
ŚCI, ani w ZAZDROŚCI Zbig
niewa nie było. Wszędzie tam 
zgodnie twierdzono, że pan Zbi
gniew cztery niedziele temu wy
brał się za góry, do swoich krew
nych na MORAWY.

Jeżeli nie Zbigniew, jeżeli go 
nie było, to kto porwał dziew
czynę... rozpaczał Wojsław.
- Przecież nie musiał sam tego
czynić - rozkazał swoim lu
dziom. Czy to niemożliwe...? 
pocieszali Wojsława towarzy
sze. c.d. nastąpi

zbudowano dla pociech górników 
basen z wodotryskiem i plażą 
wokół.

Organizowano wycieczki, np. 
w 1938 roku 575 osób gościło 
w Gdyni. Niemałą rolę w gór
niczym życiu odgrywał sport. 
W 1938 roku z okazji piętnasto
lecia istnienia klubu piłkarskie
go KS „Rymer„ zorganizowano 
specjalne rozgrywki. Generalna 
dyrekcja w Katowicach ufundo
wała specjalnie „srebrny puchar 
wędrowny,, dla najlepszej dru
żyny A klasy, podokręgu ryb
nickiego. Puchar zdobyło TS 
Błyskawica z kop. Ema, zwycię
żając w finałowym meczu z KS 
Rymer 7:1 /1:0/.

Nie tylko sportowe sukcesy 
cieszyły. Pracowników Gwarec
twa spotykały zaszczyty o wiele

ABECADŁO
RZECZY

ŚLĄSKICH

Pisałem niedawno, w artykule 
zatytułowanym „W babcinej ja
kli do Europy,, /G R  nr 40/ 
o tym, że żywotność regional
nych tradycji kulturowych mie
rzy się nie tylko wiedzą i przy
wiązaniem do zdarzeń odległych 
w czasie, ale również wyraże
niem przeszłości w teraźniejszo
ści. Oczywiście byłoby anachro
nizmem, gdybyśmy w sposób 
sztywny i niezmienny trwali 
przy stylu życia z czasów, które

bezpowrotnie minęły. Jednak 
w krajach europejskich, gdzie 
proces regionalizacji rozwijał się 
w bardziej sprzyjających i nie
skrępowanych warunkach, da
wne wzorce kulturowe przetran
sponowane zostały na formy 
dnia dzisiejszego i jako takie, nie 
tylko przetrwały, a wprost prze
żywają swój renesans.

Podobne zjawisko renesansu 
przeżywają, nie od dnia dzisiej
szego zresztą, ubrania stylizo
wane na modę lokalną. Dzieje 
się tak w wielu regionach Euro
py, /używam tu świadomie ter
minu „regiony Europy,,, gdyż 
nie ma np. „ludowego,, ubrania 
a la France lecz np. burguńskie, 
gaskońskie, bretońskie... czy 
w Niemczech: bawarskie... 
a w Austrii: tyrolskie, górnoaus
triackie, ze Steinmarku../.

Jako przykład tego zjawiska 
pragnę zaprezentować wzory 
z katalogu na jesień-wiosnę 
1991/92 austriackiej firmy od
zieżowej „Eduard Kettner,,, mającej

wyższe. W 1938 roku w listopa
dowych wyborach do Sejmu, 
wybrany został na posła górnik 
z kopalni Charlotta, E. TOMAS. 
Srebrnym Krzyżem Zasługi od
znaczony został IZYDOR KO
ZIELSKI, ślusarz z koksowni 
Ema. W grudniu 1938 roku A. 
WIESIOŁEK, główn y księgo
wy i prokurent RGW, otrzymał 
Gwiazdę Śląską za czynny 
udział w pracach POW i po
wstaniach śląskich.

Patriotów było w szeregach 
pracowniczych gwarectwa za
wsze bardzo wielu. 27.05.1938 
roku na Rynku w Rybniku na
stąpiło uroczyste przekazanie 
V Batalionowi Pancernemu 
z Krakowa, czołgu, któremu na
dano nazwę „Rybnickie Gware
ctwo Węglowe,,. Ufundowany

mającej swoje wielkie sklepy m.in. 
we Wiedniu /Seilergasse 12/, 
Linzu, Salzburgu, Voesendorfie 
i Insbrucku.

Popularyzacja tego typu 
ubiorów to nie tylko bardzo 
dobry interes dla projektantów 
i producentów; to również krok 
do przodu na cywilizacyjnej 
drodze utożsamiania się z kul
turą swojej malej ojczyzny. 
A więc ryzykowne, choć niewąt
pliwie nie pozbawione racji, jest 
twierdzenie, iż dopóki ludzie nie 
czują się elegancko i oryginalnie 
w niemodnych strojach swoich 
prababć lub w ich stylizacjach - 
dopóty jest się zacofanym regio
nem Europy.

Górnośląski strój ludowy, 
a zwłaszcza kobiecy, miał swoje

charakterystyczne cechy, aby 
jednak zaprojektować jego styli
zację zakładającą również tren
dy mody współczesnej, no i to 
wyprodukować lecz się nie 
ośmieszyć - to wielka sztuka. 
Nad tym posiedzieć musi wyso
kiej klasy fachowiec, nie pozba
wiony smaku i wyobraźni. 
I chociaż takich u nas nie braku
je, to jednak nie mamy jeszcze 
dobrych producentów, których 
stać na opłacenie drogich proje
ktanckich eksperymentów.

Stanęliśmy zatem znów przed 
tą samą „ścianą płaczu,,, gdzie 
zatrzymują się wszelkiego ro
dzaju projekty, oczekiwania, 
plany większości współczesnych 
Polaków: nie ma przemysłu - bo 
nie ma pieniędzy; nie ma pienię
dzy - bo nie ma przemysłu!

MAREK SZOŁTYSEK

on został ze składek robotników 
i urzędników oraz dotacji gwa
rectwa. 25.11. tegoż roku dowó
dca Batalionu ppłk. J. Górecki 
przybył do Katowic i wręczył na 
ręce T. Morawskiego pamiątko
wy ryngraf, który znajduje się 
teraz w Muzeum Rybnickim, 
oraz odznakę batalionu, z dyp
lomem jako podziękowanie.

W ten sposób Gwarectwo , 
a raczej jego pracownicy, przez 
wiele lat zmagań o polskość, 
wbrew hakatystycznej polityce 
Wachsmanna, Kobera i innych, 
udowodnili, że w swych działa
niach potrafią gospodarować 
i służyć swojej Ojczyźnie - Polsce 
równie dobrze, a czasami nawet 
lepiej niż Niemcy swojej.

M. PALICA 
c.d. nastąpi
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Zmiana żużlowej strategii
W minionym sezonie żużlow

cy rybnickiej drużyny mogli 
czuć się nieco skołowani, jako że 
trenerzy zmieniali się jak w ka
lejdoskopie: rozpoczęli pod 
okiem Jerzego Gryta; po jego 
dymisji - rozbity zespół przejął 
pełniący funkcję menadżera 
Henryk Tomaszewski. Z czasem, 
u jego boku pojawił się Stanis
ław Miedziński, którego kom
petencje nie do końca były wia
dome. Opiekował się on zarów
no młodzieżą jak i zawodnikami 
pierwszego zespołu. Przed ostat
nim meczem regulaminowych 
rozgrywek ligowych, drużynę 
przejął jej obecny dzierżawca 
Roman Niemyjski, który z kolei 
prowadzenie zespołu w czasie 
dwóch najważniejszych meczy 
sezonu, czyli pojedynków bara
żowych z WYBRZEŻEM 
GDAŃSK powierzył na powrót 
Jerzemu Grytowi, co wywołało 
w rybnickim światku żużlowym 
niemały szok.

Dziś można zadawać sobie 
pytanie: co by było, gdyby tej 
ostatniej zmiany miejsc nie było 
i w czasie baraży drużyną dowo
dził duet Tomaszewski - Mie
dziński. Ale to już historia...

W poniedziałek 25 listopada 
Roman Niemyjski spotkał się 
z zawodnikami, którzy powróci
li z dwutygodniowego pobytu 
w sanatorium w Ustroniu, gdzie 
nabierali sił przed nowym okre
sem przygotowawczym do ko
lejnego sezonu. Na spotkaniu 
tym przedstawiona została no
wa koncepcja funkcjonowania 
i rozwoju rybnickiego zespołu, 
która w skrócie przedstawia się

następująco:
T renerem  - koordynatorem  

został młody szkoleniowiec 
z Torunia Stanisław Miedziński. 
Antoni Skupień i Bronisław Kli
mowicz, którzy 25 listopada 
w Bydgoszczy rozpoczęli kurs 
instruktorski, mają spełniać za
dania jeżdżących szkoleniow
ców, przekazując swoje umiejęt
ności młodszym kolegom. Kurs 
trenerski rozpoczął również Jan 
Nowak. Jerzemu Grytowi po
dziękowano za współpracę. 
Właściciel sekcji stawia sobie za 
cel wprowadzenie do drużyny jak 
największej liczby młodych, uta
lentowanych zawodników, co, 
biorąc pod uwagę średnią wieku 
rybnickiego zespołu, wydaje się 
szczególnie konieczne. Zamie
rza on również przynajmniej 
dwu zawodnikom młodszego 
pokolenia umożliwić starty 
w LIDZE ANGIELSKIEJ, o co 
zabiega u brytyjskich promoto
rów. Jak łatwo się domyślić, 
uwaga z oczywistych względów 
koncentruje się na drużynie Cra
dley Heath, gdzie startują na 
codzień Jan O. Pedersen i Billy 
Hamill. W pierwszej kolejności 
Niemyjski stawia na Dariusza 
Fliegerta.

W dniu wspomnianego spot
kania zawodnicy podpisali rów
nież kontrakty z Romanem Nie
myjskim, dotyczące przyszłoro
cznych startów w drużynie Jea
nette - ROW Rybnik. Jedynym, 
który tego nie uczynił jest Euge
niusz Skupień. Tym samym wy
stawiony on został na oficjalną 
listę transferową, na której w ro
ku bieżącym znalazło się wiele

żużlowych znakomitości.
Dużo wcześniej prywatnie 

rozmawiali z Eugeniuszem 
SKUPIENIEM przedstawiciele 
Częstochowskiego WŁÓK
NIARZA i z tego co mi wiado
mo, złożyli mu wcale intratną 
propozycję materialną. Sam za
interesowany, chęć zmiany barw 
klubowych tłumaczy względami 
sportowymi, co trudno mimo 
wszystko uznać za powód nu
mer jeden, przecież aktualny 
Mistrz Polski - Sławomir DRA
BIK zdobył tytuł będąc zawod
nikiem drugoligowym, poza 
tym w przyszłym sezonie w ryb
nickiej drużynie startować bę
dzie aktualny mistrz świata „Ja
no,, Pedersen, więc tłumaczenia 
te są dość obłudne. Po prostu 
młodszy Skupień jest zawodow
cem, a uprawianie sportu - spo
sobem zdobywania środków 
materialnych. Musimy się wre
szcie przyzwyczaić, iż w spra
wach transferowych na ogół pie
rwszoplanową rolę odgrywają 
pieniądze, a reszta to tylko 
mniej znacząca otoczka.

W skomplikowanej sytuacji 
znaleźli się członkowie zarządu 
rybnickiego klubu, który ma 
kolosalne długi. Zdają sobie 
sprawę z jednej strony, iż bardzo 
potrzeba klubowi przypływu 
gotówki, z drugiej, iż Roman 
NIEMYJSKI chce by Euge
niusz występował w jego druży
nie, zdając sobie sprawę, iż pub
liczność rybnicka w równej mie
rze co Pedersena, chce oglądać 
również Eugeniusza SKUPIE
NIA. W każdym razie zarząd 
klubu postanowił nie sprzeda
wać rybnickiego żużlowca „za 
każdą cenę,,. Zresztą do finału 
całej sprawy Eugeniusza S. jesz
cze daleko.

WACŁAW TROSZKA

Koszykarki zagrały zgodnie ze scenariuszem
W sobotę 23 listopada rybni

czanki gościły w Boguszowicach 
jeden ze słabszych zespołów 
swojej grupy - AZS RZESZÓW. 
Już po pierwszych minutach po
jedynku wiadomo było, że żad
nej niespodzianki tym razem nie 
będzie. Tak się też stało: stosun
kowo łatwo koszykarki ROW-u 
zyskały bezpieczną przewagę 
i spokojnie kontrolowały prze
bieg tego nierównego pojedyn
ku, urządzając szczególnego rodzaju

rodzaju trening strzelecki, próbu
jąc często rzucać za trzy punkty, 
w czym najlepsza okazała się 
Swietłana Stasiukiewicz.

ROW - AZS RZESZÓW - 
82:61 /4 0 :2 2 /

ROW: M. Cichoń 6, K. Mistak 
12, T. Trosko 12, A. Pietras 2, 
M. Mazur 10, G. Fulbiszewska 8, 
G. Szulik 5, Malinowska-Sza
rzyńska 4, S. Stasiukiewicz 23

AZS: najwięcej Ł. Filipek 21 
i M. Borys 17

Kolejny mecz w Boguszowi
cach odbędzie się 7 grudnia br., 
wtedy koszykarki ROW-u zmie
rzą się z drużyną CEMENTU 
Chełm.

Po tym spotkaniu rybniczan
ki plasują się na 6 miejscu w ta
beli.

/w a c k /

Co w szachach ?
W niedzielę 8 grudnia 1991 

w Domu Kultury KWK Chwało
wice  rozegrany zostanie V BAR
BÓRKOWY TURNIEJ SZA
CHOWY. Impreza jest otwarta 
nie tylko dla miłośników sza
chów. Oprócz klasyfikacji indy
widualnej, będzie przeprowa
dzona klasyfikacja drużynowa.

Drużynę stanowią 4 osoby bę
dące pracownikami lub człon
kami rodziny pracownika dane
go zakładu pracy lub spółki. 
Zapisy na miejscu gry, do 
godz. 8,30, a pierwsza runda 
rozpoczyna się o godz.9.00 ósmego

mego grudnia.
Dla najlepszych przewidziano 
cenne nagrody. Serdecznie za
praszamy.

/ ir /
X X X

Od 8 do 19 listopada br. w Lu
bniewicach odbywał  się półfinał 
Szachowych Mistrzostw Polski 
Kobiet. W zawodach, po raz 
pierwszy /jako seniorka/ wysta
rtowała Monika Bobrowska 
z KS ROW Rybnik. Wśród 
uprawnionych do gry 47 zawod
niczek najmłodsza, 12 letnia 
Monika, zajęła 3 miejsce zdoby
wając 7,5 pkt z 11 i pewnie 
awansowała do finałów, które 
odbędą się w marcu 1992 roku 
w Krakowie.

Tym samym rybniczanka będzie

będzie najmłodszą finalistką Mist
rzostw Polski Kobiet w historii 
polskich szachów. Na podstawie 
siły gry w półfinałach, w kon
frontacji z arcymistrzyniami 
Agnieszką Brustman, Hanną 
Ereńską-Radzewską i innymi 
utytułowanymi zawodniczkami, 
Monika nie będzie bez szans 
w walce o zakwalifikowanie się 
do drużyny reprezentującej Pol
skę na Olimpiadzie Szachowej 
w 1992 roku. Zdobycie 4 miejsca 
w Mistrzostwach Polski daje no
minację do drużyny olimpij
skiej, wymaga to jednak odpo
wiedniego przygotowania zwią
zanego z nakładami finansowymi

 i oby nie brakło ich dla 
talentu Moniki, dwukrotnej wi
cemistrzyni świata juniorek.

/ ir /

Jeszcze o „granicy"
W nr 47 GR z 13 listopada 

br., redaktor Grzegorz Walczak 
w obszernym artykule pod tytu
łem „Jak przekroczyć próg celny

?„, poinformował czytelni
ków o sposobie posługiwania się 
nowymi wnioskami o wszczęciu 
postępowania celnego. W uzu
pełnieniu do tegoż artykułu 
przypominamy dokładny adres 
POSTERUNKU CELNEGO 
W RYBNIKU, który mieści się 
w biurowcu TRANSROWU 
przy ul. Sosnowej 5, w dzielnicy 
Paruszowiec, za siedzibą PO
LMOZBYTU.

Posterunek ten prowadzi peł
ny zakres odpraw celnych dla 
firm państwowych i prywatnych 
oraz dla osób fizycznych. Przy

Bez paniki !

To tylko kontrola
W ostatnich dniach listopada 

pracownicy Zakładów Energe
tycznych - Rejon Rybnik, doko
nują odczytów liczników energii 
elektrycznej i gazu. W jakim 
celu jest to robione ? - pytamy 
dyrektora Zakładu Energetycz
nego w Rybniku, inż. Henryka 
Kubicę.

- Jest to odczyt kontrolny, 
mający na celu wyłowienie wad-

wywozie z Rybnika czegokol
wiek za granicę naszego kraju - 
to samo dotyczy przywozu - od
prawy celnej dokonać można na 
miejscu. Na granicy załatwiamy 
wtedy tylko formalności pasz
portowe. Trzeba jedynie zgłosić 
na granicy decyzję o przekaza
niu sprawy oclenia do Posterun
ku Celnego w Rybniku.

Kierownik Posterunku Cel
nego w Rybniku, ZDZISŁAW 
TUKALSKI prosi zaintereso
wanych o zapoznanie się z prze
pisami celnymi. Jak sam twier
dzi, ułatwi to życie służbie celnej 
i jej interesantom. Podajemy ró
wnież telefon Posterunku Cel
nego w Rybniku 27-508.

CZ. GOLIŃSKI

wadliwej działalności liczników, 
uchwycenia przeskoków liczni
ków z cyfry 9999 na 0000 /ginie 
wówczas 10 tys. kilowatów/, 
a w końcu - wyłapania nieucz
ciwych odbiorców. Poza tym 
przygotowujemy się do bilansu 
oraz wprowadzenia miesięczne
go systemu opłat za energię elek
tryczną i gaz.

Pragnę uspokoić wszystkich, 
że podwyżki energii elektrycznej 
i gazu nie będzie - stwierdził 
dyrektor Z.E.

/ lo g /

Twardy
zawodnik
Straż Miejska w Rybniku zo

rganizowała w środę 20 listopa
da obławę na graczy w 3 kubki 
na rybnickim placu targowym. 
Obława powiodła się częściowo: 
złapano jednego gracza, zabez
pieczono dwóch świadków oraz 
dodatkowo jedną z ogranych 
osób, którą „gracz,, naciągnął na 
800 tys. zł.

Całą czwórkę zatrzymano 
w siedzibie Straży Miejskiej 
i wezwano patrol policyjny, któ
ry następnie zabrał ich do Ko

Komendy Rejonowej Policji. Jakież 
było zdziwienie funkcjonariuszy 
straży, gdy za godzinę zauważyli 
tego samego gracza „urzędują
cego,, znowu na placu targo
wym !! Śmiał się ze strażników 
i stwierdził, że mogą go jeszcze 
raz złapać, gdyż poprzednią wy
graną podzielił się z policją, pł a
cąc mandat w wysokości 200 tys., 
a reszta wygranych pieniędzy by
ła już dla niego.
I tak mu się opłaciło !!!

PS. Wiadomość tę uzyskałem od 
wzburzonego tym faktem komen
danta Straży Miejskiej w Ryb
niku.

CZ. GOLIŃSKI

Czyściej w  W C
Koszmarne, cuchnące ubika

cje publiczne, to wciąż jeszcze 
znak rozpoznawczy polskiej rze
czywistości. Parę lat temu M a
rek Kotański chciał dokonać 
przełomu w tej niechlubnej dla 
nas dziedzinie życia. Nie udało 
się ! Kotańskiego uznano za 
pomyleńca.

I oto - o dziwo, w wielu ryb
nickich szkołach zaczyna dziać 
się coś dobrego: ubikacje są czy
ste, bywa, że i papier toaletowy 
jest, i mydło...
Wychowanie w czystości to 
przecież elementarna część wy
chowania !

/ lo g /

Parasol n oś i...
Na drodze prowadzącej z uli

cy Raciborskiej do bloków po
łożonych w głębi, dwóch osob
ników w naciągniętych na twarz 
pończochach napadło na po
wracającą z pracy kobietę, chcąc 
wyrwać jej torebkę. Napastowa
na, gryziona w rękę, puściła 
w ruch parasolkę z drewnianą 
rączką. Z parasolki zostały 
przysłowiowe strzępy drutów.

„Niefachowcy,, oberwali...
Noście więc panie parasolki, 

najlepiej nieskładane, solidne 
z drewnianą rączką ! Zawsze 
w prawej ręce /mańkutki w le
wej/ ! I działamy z zimną krwią, 
bez paniki !

/ lo g /
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pod redakcją MARIANA RAKA

Dzieci - górnikom
Z okazji „BARBÓRKI,,, 

czynna jest w cechowni ko
palni „Jankowice,, wystawa 
prac malarskich i graficz
nych dzieci zespołów plas
tycznych DOMU KULTU
RY w Rybniku-Boguszowi
cach, kierowanego przez 
długoletniego dyrektora tej 
placówki, Bernarda Kucza.

W  eksponowanych pra
cach urzeka szczerość wypo
wiedzi artystycznej, niezw yk
ła barwność i kolorystyczna  
uroda, będąca reakcją dziec
ka na codzienną szarzyznę 
i sm utek zurbanizowanego 
otoczenia. Swoista, oryginal
na i bezpośrednia je s t za tem  
ekspresja prezentowanych  
utworów pla stycznych wy raż
ająca i przekazująca widz o

wi nastrój w jak im  powstał 
kolorowy świat obrazu. Twó
rczość dziecka, nie skażona  
balastem teorii i nadmiarem  
wiedzy o sztuce, je s t z  reguły 
szczera, bezpretensjonalna 
i prosta w swojej wypowiedzi 
artystycznej - wymaga więc 
bardzo dyskretnej opieki, 
a wszelka ingerencja pedago
giczna, przez dziecko omal 
nie zauważona, powinna być 
na tyle znacząca, by pomóc 
młodemu człowiekowi w rozwinięciu

rozwinięciu wrażliwości oraz 
wzbogaceniu jego osobowoś
ci.

Oba zespoły plastyczne: 
malarski i graficzny, prowa
dzone od 1962 roku przez 
piszącego te słowa oraz jego 
żonę Barbarę, notują na 
swym koncie 18 medali, 9 pla
kiet oraz kilkadziesiąt czoło
wych nagród zdobytych na 
wystawach i konkursach mię
dzynarodowych i ogólnopol
skich twórczości dziecięcej.

Prace zespołów znajdują 
się w zbiorach prywatnych 
i państwowych w kraju i za 
granicą, m.in. w resorcie gór
nictwa, w toruńskiej Galerii 

i  Ogródku Plastycznej Twór
czości Dziecka, we Francji, 
Niemczech, ZSRR, na Węg
rzech oraz we Włoszech. 
Eksponowane były również 
w Warszawie, Poznaniu, To
runiu, Katowicach, a także 
w Moskwie, Rzymie, Pary
żu, Letohradzie /Czechosło
wacja/, Debreczynie W ęg
ry/, Saint-Vallier /Francja/ 
oraz w Schwedt nad Odrą 
/N iem cy/. Weszły też 
w skład kilku telewizyjnych 
filmów o sztuce. Wystawa 
czynna będzie do końca gru
dnia br.

Fatałachy z naszej szafy 

Pozorny luz
Już od prawie dwóch lat spo

tykam się z dziewczynami i ko
bietami, by poplotkować o tym, 
co w modzie piszczy. Najwyższy 
już czas, by wziąć na języki 
PANÓW. A w męskiej modzie 
dzieje się sporo.

Mężczyzna zawsze nosił spo
dnie /no, może za wyjątkiem 
Szkotów/, marynarkę, koszulę, 
kurtkę. Ileż jednak można z tych 
paru części garderoby stworzyć 
wariantów, choćby poprzez

sposób noszenia lub zastosowa
nia koloru.

Ból towarzyszy człowiekowi 
przez całe życie, od urodzenia aż 
do śmierci. Jest jedynym z pod
stawowych wrażeń doznawa
nych w związku z chorobami czy 
urazami.

Ból powstaje w następstwie 
bodźców uszkadzających tkan
ki lub zagrażających ich znisz
czeniem. Jest on uświadamiany 
jako zjawisko przykre, nieprzy
jemne, wywołuje czasami wiel
kie zmiany w psychice człowie
ka, od reakcji agresywnych do 
depresji. Wiedza medyczna na 
temat bólu była gromadzona już 
w starożytności. Mimo osiągnięć

współczesnej medycyny, w tym 
rozwoju farmakologii i wprowa
dzeniu do leczenia narkotycz
nych środków przeciwbólowych, 
dość duże znaczenie mają pozafa
rmakologiczne metody zwalcza
nia bólu. Zabiegi fizykalne, aku
punktura i elektrostymulacja na
leżą do najważniejszych. Więk
szość jednak porad lekarskich 
dotyczy leczenia i likwidacji bólu, 
będącego podstawowym obja
wem choroby.

Zasadą leczenia bólu jest eli
minacja czynnika uszkadzające
go i wywołującego ból. Jednakże 
jest dość duża grupa chorób 
o charakterze zwyrodnieniowym, 
gdzie likwidacja przyczyn bólu 
jest b. trudna, a czasami wręcz 
niemożliwa.

W tych razach stosowanie po
zafarmakologicznych środków 
ma kapitalne znaczenie. Od daw
na znane jest przeciwbólowe

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

K o t le ty  w ie p r z o w e  z z io ła m i

1 łyżeczka rozmarynu, 1/2  
łyżeczki szałwii, 1/2 ząbka  
czosnku, sól, mielony czarny 
pieprz, 4 kotlety wieprzowe 
o grubości 1,5 cm, 1/2 szklan
k i białego w y tra w n eg o  wina

Połączyć i wymieszać: roz
maryn, szałwię, drobno po
siekany czosnek oraz sól 
i pieprz do smaku. Natrzeć 
kotlety przygotowaną mie
szanką. Włożyć je do głębo
kiej patelni, zalać szklanką

N O T E S  D O M O W Y

Od dłuższego już czasu w mę
skiej modzie obowiązuje tylko 
POZORNY luz. Nie, ma roz
chełstanych koszul ukazujących 
męską pierś, nie ma opadają
cych spodni i rozdeptanych bu
tów. Są marynarki w pięknych 
naturalnych, również pastelo
wych barwach, koszule, często 
bez krawata, zapięte pod szyję, 
kontrastowe kamizelki, a na je
sień długie, flauszowe płaszcze.

Obecnie Polak, nawet dobrze 
ubrany, rozpoznawalny jest na 
pierwszy rzut oka po starych, 
rozdeptanych, nie najwyższej ja
kości i często brudnych butach. 
Czy w takim obuwiu chcemy 
wejść do Europy ?
Na zdjęciu: ten luz jest starannie 
kontrolowany.

Wróżka

działanie zimna, które zmniejsza 
szybkość przewodzenia impulsów 
bólowych w nerwach obwodo
wych. Właściwość tę można wy
korzystywać na co dzień, gdy 
dojdzie do stłuczenia jakiejkol
wiek części ciała. Oziębienie np. 
stłuczonej kończyny, przynosi 
natychmiastową ulgę. Ogrzewa
nie ciała, bolesnych okolic np. 
kręgosłupa z powodu zmian zwy
rodnieniowych, powoduje obniże
nie napięcia mięśniowego i częś
ciowe, a czasem i całkowite znie
sienie bólu.

Akupunktura i elektrostymu
lacja należą również do wartoś
ciowych i bezpiecznych metod 
łagodzących ból. 

 Zatem, zanim sięgniemy po 
chemiczny środek czyli tabletkę 
p. bólową, poradźmy się lekarza 
czy dolegliwości bólowe można 
usunąć innymi sposobami. 
____________________/K .W ./

wody i gotować na wolnym 
ogniu pod przykryciem 
ok.45 min. Zdjąć pokrywkę, 
gdy płyn wyparuje. W sosie, 
który pozostał na patelni, 
usmażyć kotlety na ciemno
złoty kolor. Dodać wino 
i gotować jeszcze 1 min, 
mieszając od czasu do czasu. 
Wino powinno prawie cał
kowicie wyparować.

o R Y B N l C K A  
KSIĄŻKA TELEFONICZNA

22633 Chwastek Bronisław Modrzejewskiej
27284 Chwastek Lidia Zgrzebnioka
27284 Chwastek Zbigniew Chabrowa
28192 Chwieduk Andrzej Jagiełły
28180 Chwiesiuk Jan Wandy
26956 Czaja Adam lek. Dąbrówki
28327 Czaja Maria S.Vallier
28559 Czaja Paweł Leśna
25405 Czaja Stanisław Dworek
25760 Czaja Zbigniew Grunwaldzka
21373 Czajor Krystyna Wysoka
27832 Czajor Andrzej Mglista
27750 Czajkowski Piotr Wawelska
24136 Czampiel Henryk Kościuszki
27928 Czank Halina Tęczowa
28353 Czank Piotr Wawelska

23834 Czarnecka Jadwiga Gen. Hallera
24356 Czarnecki Zygmunt Zbowidowców
27149 Czarnecki Adam Dworek
28323 Czardybon Eryka Findera
28836 Czarnota Zygmunt Budowlanych
27696 Czarnota Bogdan Dworek
26022 Czarnocka Michalina Górnicza
26833 Czaska Władysław Dworcowa
23725 Cząstka Danuta Prosta
25410 Czech Władysław Zbowidowców
28543 Czech Aniela Orzepowicka
23795 Czech Jan Kościuszki
21896 Czech Joachim Szulika
22471 Czech Józef Rudzka
22730 Czech Wacław Zawadzkiego
24664 Czech Halina Findera
23826 Czech Eugeniusz lek. Asnyka
26424 Cech Aleksander Żorska
28982 Czech Jacek Budowlanych
27501 Czekański Edward Reymonta
23712 Czekański Zbigniew Staszica
22106 Czekierda Stanisław Zaw. Czarnego
23479 Czempas Eleonora Wandy

c.d. nastąpi

7GAZETA RYBNICKA



K o s z a ł k i  
 -  o p a ł k i

Zamiast
laurki

Minęły czasy, gdy w oko
licach 4 grudnia zapraszano 
górników do szkół na uro
czyste akademie. Wtedy to 
rozemocjonowane dzieci 
wygłaszały mniej lub bar
dziej laurkowe wiersze Tu
wima i Broniewskiego, Gał
czyńskiego czy Dobrowol
skiego. Ich treść - niekonie
cznie zresztą lekka, łatwa 
i przyjemna - w świątecznej 
atmosferze obchodów bar
bórkowych osłuchała się, 
utarła, ucukrowała. Owe 
„Prędzej górniku, głębiej gó
rniku...,, i „Śląsk śpiewa!

Głos ma węgiel i stal...,, 
razem z „Wydzieramy ziemi 
zazdrosnej węgla czarnego 
sześciany,, oraz „Miedź i że
lazo, nafta i węgiel z czar
nych czeluści krzyczą o czy
ny...,, tworzyły kanon litera
tury socrealizmu i kanon re
pertuaru szkolnych akade
mii.

Pisarze, aktorzy i reżyse
rzy obchodów Dnia Górni
ka jakby święcie wierzyli, że 
górnik w dniu swego święta 
pragnie wrócić myślami do 
kopalni. Zresztą sens słów 
wygłaszanych utworów nie 
był istotny. Ważniejszy był 
fakt, że tylu nie - górników 
się natrudziło, by im osło
dzić ten świąteczny dzień. 
Do tej świątecznej atmosfery 
nie pasowały ponure strofy 
np. „Zagłębia Dąbrowskie
go,,.

Jednym z takich wierszy, 
których nie dało się ucuk
rować, bo zbyt odbiegały 
obrazowaniem i atmosferą 
od wymuszonej serdeczności 
barbórkowego święta, jest

utwór WŁADYSŁAWA 
SEBYŁY. Przytaczam ten 
wyjątkowo prawdziwy 
wiersz /za przedstawioną 
w przedostatnich „Koszał
kach,, „Antologią 120-u,/ 
górnikom na ich święto - 
zamiast przesłodzonej laur
ki:
GÓRNICY

Kopalnia przez gardła szy
bów, jak ziemi zachłanne płu
ca,
Wdycha nas rankiem, wie
czorem w ciężkim wydechu 
wyrzuca.

Idziemy w mokrej ciemności 
długimi chodnikami - 
Po śliskim błocie pochylni do 
komór podbitych stemplami.

Świszczące świdry wbijamy 
w mur, co nie widział świtu, 
Rwiemy go na kawały zębami 
dynamitu.

Przez mrok wyżarte oczy za
padły nam w głąb oczodołów, 
Głowy od min obuchów zwisają

zwisają ciężkie ja k  ołów.

Schodzimy o świcie w noc 
głuchą, wracamy, gdy dnia 
już nie ma
Zastyga za nami droga i zo
rza drgająca i niema.

Ziemia jest brudna, w niebo 
na skrajach wsiąkają dymy, 
Sinieje las kominów - jedyny, 
jak i widzimy.

Znużeni wracamy, cisi, okry
ci sadzą i pyłem.
- Proste są - praca i życie - 
a namiętności zawile.

W  szarym  - jak  wszystko - 
domu, w m ie szk a n iu  każ
dego górnika
Dymią wieczorem kartofle 
i zegar miarowo tyka.

A rankiem znów syreny, ja k  
groźnie szumiąca rzeka, 
Wołają, gdzie spętana śmierć 
bezustannie czeka.

K R O N IK A R Z

N A SZ E  
PR O PO Z Y C JE

Duża Scena ROK 
5 i 6 grudnia, godz. 9.30 
i 11.00, komedia dla dzieci 
BOHDANA SMOLENIA 
z zespołem pt. „...O !!! Smo
lone nosy...!...,,, cena biletu 
20.000 zł.
5 grudnia, godz. 17.00 i 6 gru
dnia, godz. 18.00, BOHDAN 
SMOLEŃ z zespołem dla 
dorosłych - „Oby nam się 
udało,,, cena biletu 45.000 zł.
7 grudnia, godz. 12.00, „Idzie 
Mikołaj z darami,,, impreza 
zamknięta dla dzieci praco
wników Rybnickiej Fabryki 
Maszyn.
9 grudnia, godz. 8.00, audy
cja umuzykalniająca dla 
dzieci i młodzieży.

Poziomo:
1. ma popyt w sezonie narciar
skim, 3. nie ma nań lekarstwa, 8. 
obszar, na którym sprawował 
władzę kasztelan, 10. Abel dla 
Kaina, 11. dusza świecy, 12. 
patron strażaków, 14. siedziba 
śpiewanych dramatów, 15. ja
rzyny lub grzyby zamarynowa
ne w occie z korzeniami, 16. na 
grzyby, 17. atmosfera wokół cie
bie, 19. skupuje rzeczy skradzio
ne, 21. hotel przydrożny, 22. 
jądrowy, 23. przyjaciel Nel, 25. 
gdyby go nie było - siedziałbyś 
w ciemnościach, 27. ballada Mi
ckiewicza, 28. serce czasem wali 
jak on, 29. stawia piece

Pionowo:
1. dźwiga go dromader, 2. koja
rzy małżeństwa, 3. uchylenie się, 
4. uroczyste wieczorowe przyję
cie, 5. jedna z dwóch na wadze,
6. kojarzy się z „królewiczem,,,
7. bicz na psy, 8. życzymy ci 
złowienia na wędkę, gdyż w jednej

jednej sztuce masz właściwie dwie 
ryby, 9. nie umie pisać ani czy
tać, 12. sztuka strzyżenia nie jest 
mu obca, 13. prymitywista 
z Krynicy, 18. lekki dwukołowy 
pojazd ciągnięty przez człowie
ka, 20. inwalidzka, 21. wypływa 
z bajki, 23. w muszli zaklętej, 24. 
słońce oczy przeciera, 25. oby 
o tobie mówiono „oto jest... 
zdrowia,,, 26. po to go pies ma, 
aby nim merdał

Wśród czytelników, którzy na
deślą prawidłowe rozwiązanie 
do 11 grudnia 1991 roku, wylo
sowana zostanie nagroda w po
staci KASETY VIDEO.

Rozwiązania prosimy przesy
łać na nasz adres: „Gazeta Ryb
nicka,,, Rybnik, ul. Kościuszki 
54

Nie napłynęło ani jedno prawid
łowe rozwiązanie naszej łami
główki z „Gazety Rybnickiej,, 
nr 47. Nagrody, niestety, nie 
będzie.

Mała Scena ROK 
4 i 5 grudnia, godz. 11.00, 
pokaz towarów importowa
nych znanych Firm zachod
nich - PW EPOX z Sosnow
ca, wstęp bezpłatny.

8 grudnia, godz. 17.00, 
spotkania taneczne „Na par
kiecie króluje taniec towarzy
ski,„ cena biletu 10.000 zł.

Kino Premierowe TZR 
4 grudnia, godz. 17.00 i 19.00, 
film USA pt. HUDSON  
HAWK, reż. Michael Leh
mann, grają Bruce Willis 
i Andie Mac Dowell, cena 
biletu 10.000 i 6.000 zł.

Dyskusyjny Klub Filmowy 
EKRAN
7 - 9  grudnia, Dni Kina Hisz
pańskiego, 7 atrakcyjnych fi
lmów współczesnej kinema
tografii hiszpańskiej.

N O T E S D O M O W Y

N O W E  N A Z W Y  
R Y B N I C K I C H  U L IC

wchodzą w życie 1 stycznia 1992

Zamysłów
- Juliana i Ethel Rosenbergów - Wincentego Witosa

Kłokocin
- Związku Walki Młodych
- XXX-lecia PRL
- Przodowników Pracy

- Rycerska
- Włościańska
- Przedmieście

Wyjaśnienia niektórych nowych nazw ulic:
1. Władysław Kuboszek - pierwszy dowódca Inspektoratu Armii Krajo

wej - Rybnik;
2. Pierwsza Brygada - jej komendantem był Józef Piłsudski;
3. Jan Rerich - komendant batalionu rybnickiego Związku Walki 

Zbrojnej;

4. ks. Jan Śliwka - pierwszy i długoletni proboszcz w Chwałowicach;
5. Kożdoniowie - patriotyczna rodzina zdziesiątkowana przez okupanta;
6. Anna Stefek - współorganizatorka podziemnej organizacji podczas II 

wojny światowej w Chwałowicach, rozstrzelana przez Niemców;
7. Kupiecka - handlowa ulica w Chwałowicach;
8. por. Kazimierz Ogrodowski - dowódca kompanii karabinów maszyno
wych podczas obrony Rybnika we wrześniu 1939 roku;
9. „Szczęść Boże,, - przed wojną była taka ulica w dzielnicy Smolna;
10. gen. Janke-Walter - dowódca Armii Krajowej Okręgu Śląskiego;
11. Michał Grażyński - wojewoda katowicki w okr. międzywojennym;
12. Parkowa - bo przylega do największego parku w Rybniku;
13. mjr Władysław Mażewski - dowódca I batalionu, 74 pułku piechoty

w walkach o Rybnik; 
14. Antoni Stajer - organizator podziemia w Ligocie i dowódca kompanii 

Rybnik, zginął w tajemniczych okolicznościach w 1947 roku;
15. kpt Leopold Jani - dowódca II kompanii 75 pułku piechoty w walce 

o Rybnik;
16. Paweł Cierpioł, drugi dowódca Armii Krajowej Rybnik;

17. gen. bryg. Jan Jagmin Sadowski - dowódca 23 dywizji piechoty 
górnośląskiej.

/o p r . sz o ł/

8 GAZETA RYBNICKA


