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Środowa sesja Rady Miasta 
nie miała zbyt napiętego pro
gramu i dlatego zakończyła się 
po trzech godzinach. Nie ozna
cza to jednak, że nie była praco
wita.

Na początku sesji, prezydent 
miasta, JÓZEF MAKOSZ 
przedstawił dość obszerne spra
wozdanie z działań podejmowa
nych przez Zarząd Miasta 
w okresie między sesjami. Więk
szość z 11 uchwał podjętych 
w tym czasie przez zarząd doty
czyła przedsięwzięć porządkują
cych gospodarkę miasta i dzia
łań inwestycyjnych.

Radni podjęli także kilka wa
żnych uchwał. I tak ustalono 
zasady i tryb zwalniania od po
datku rolnego grunty gospo
darstw, na których zaniechano 
uprawy z powodu szkód gór
niczych, powodzi lub innych 
klęsk oraz z powodu sąsiedztwa 
uciążliwych dla środowiska za
kładów pracy/treść uchwały za
mieścimy w następnym numerze 
„GR,, / .

Ustalono także wysokość 
opłaty targowej na nowo otwar
tym placu targowym w Niedo
bczycach: będzie ona równa 
opłatom na targowisku na N o
winach i wynosić będzie 6 TY
SIĘCY ZŁOTYCH ZA 1 m2

Dokonano też zmiany na sta
nowisku kierownika Urzędu 
Stanu Cywilnego, przyjmując 
rezygnację Henryka Hamrosa, 
dotychczasowego kierownika

USC; na stanowisko to powoła
no Elżbietę Sojkę - dotychczaso
wą zastępczynię kierownika, na
tomiast stanowisko zastępcy 
powierzono Krystynie Kolorz.

Ważną decyzją było powoła
nie nowej szkoły, nr 35 w Chwa
łowicach, która rozpocznie swą 
działalność od 1 września br., 
w nabytym od KWK„Chwało- 
wice„ budynku byłego internatu 
ZSG. Obecnie prowadzone są 
roboty adaptacyjne. Szkoła 
przyjmie 300 uczniów.

Zdecydowano również o lik
widacji dwu przedszkoli: nr 24 
przy ul. Raciborskiej 22B i nr 44 
przy ul. Chabrowej.

Decyzje te nie są wyrazem 
tendencji likwidatorskich, a je
dynie działaniami racjonalizują
cymi wykorzystanie tego typu 
placówek. W obu wymienio
nych przypadkach przedszkola 
były częściowo tylko wykorzys
tywane, i tym samym, bardzo 
drogie w utrzymaniu. W pozos
tałych przedszkolach są miejsca 
dla wszystkich chętnych dzieci. 
W wielu przypadkach placówki 
te prowadzą również klasy zero
we.

Przyjęto także kilka uchwał 
o sprzedaży majątku miasta, 
konkretnie: mieszkań kwate
runkowych, garaży, oraz 9 in
nych nieruchomości w mieście. 
Te ostatnie sprzedane zostaną 
drogą publicznie ogłoszonego 

przetargu. Są wśród nich m. in. 
budynek i teren byłej bazy trans

portowej Browaru przy ul. 3 - 
Maja i budynek kina „Górnik,,.
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Kasztany się spóźniły
We wtorek 5 maja w 11 

szkołach średnich na terenie 
Delegatury Zamiejscowej 
KOiW w Rybniku 1250 osób 
przystąpiło do egzaminów 
maturalnch z języka polskie
go. W trzech liceach rybnic
kich i jednym LO w Żorach 
pracę maturalną pisało 556 
uczniów klas czwartych. Do 
matury nie przystąpiło w br. 
szkolnym 108 absolwentów 
szkół średnich /najwięcej 
z Liceum Medycznego, gdzie

na 120 uczniów 45 nie pode
szło do matury/.

Najczęściej wybieranymi 
przedmiotami na egzami
nach pisemnych są: matema
tyka, język rosyjski i histo
ria, rzadziej natomiast języki 
zachodnie. W grupie egza
minacyjnych przedmiotów 
ustnych prym wiedzie mate
matyka, geografia, historia, 
biologia i wiedza o społe
czeństwie.

/ l o g /

Przedmatural
na giełda 
w I  Liceum 
Ogólnokształ
cącym im. Po
wstańców Ślą
skich

Foto: 
W. Troszka

Majowe świętowanie
Jak wielu „świątecznych,, 

spacerowiczów zjawiłem się 
pod TZR w czasie trwania 
trzeciomajowego festynu.
Mimo chłodu, spora grupa 
ludzi z uwagą słuchała wy
stępu włoskiego chóru mę
skiego „LA PARETE,,. Fili
granowi, ubrani w identycz
ne kurtki i pantalony „połu
dniowcy,,, z łatwością zaska
rbili sobie sympatię zziębnię
tej publiczności, nic więc dzi
wnego, że nie dali się długo 
prosić i na życzenie lepiej 
zorientowanych widzów wy
konali przebojową „arię 
z kogucikiem,,, przy ręcz
nym akompaniamencie słu
chaczy. Gdy sympatyczni 
Włosi opuścili „centralną,, 
estradę, szeregi obserwato
rów znacznie się przerzedziły 
tak, iż koncertu orkiestry dętej

tej RZN, słuchała już grupa 
przysłowiowych niedobit
ków. A szkoda bo tematy 
filmowe znanego twórcy 
ENNIO MORRICONE 
brzmiały całkiem nieźle.

W chwilę później dziecia
kom uzdolnionym plastycz
nie wręczono nagrody dla 
laureatów konkursu plasty
cznego, a potem odbył się 
koncert finałowy w ramach 
akcji „mikrofon dla wszyst
kich,,, w czasie którego moż
na się było ekscytować dzie
cięcym wykonaniem wierszy 
i piaskownicowo-przed- 
szkolnych przebojów. Zgod
nie z werdyktem przekornej 
publiczności, której organi
zatorzy pozwolili decydo
wać w sprawie podziału na
gród /czas trwania owacji/, 
zwyciężyli najmniejsi i naj
zabawniejsi uczestnicy tej es
tradowej rywalizacji.

Z czasem, spod straszące
go deszczem nieba, publika 

c. d. na str. 2

Gdzie  u m y ć
a u t o ?

Większość „zmotoryzo
wanych,, rodaków myje 
swoje „cudeńka,, w bardzo 
różnych miejscach: na par
kingu, pod blokiem, na wła
snym podwórku lub w gara
żu; ale także nad strumy
kiem w lesie, nad stawem, 
a nawet w pobliżu kąpieliska 
/widziałem! /

Gdzie szukać miejsc, 
w którch można umyć „bru
dasa, nie szkodząc zarazem 
środowisku?

W Rybniku znaleźliśmy ty
lko dwa takie punkty:

Pierwszym z nich jest 
TRANSGÓR przy ul. Jan
kowickiej 9. Myjnia jest sa
moobsługowa, działa w dni 
powszednie w godz. 6. 00 -
22. 00,  a właścicielom pojaz
dów udostępnia się tylko wo
dę!! Koszt mycia 1 samo
chodu osobowego wynosi
10. 000 zł.

Innym miejsce „kąpiel, ,  
pojazdów mechanicznych jest 
baza PKS przy ul. Racibor
skiej. Za jedyne 40. 000 zł 
każdy kierowca może sam 
sobie umyć swój samochód.

W wydziale komuniakcji 
UM w Rybniku zarejestro
wanych jest ponad 30 tysięcy 
pojazdów mechanicznych, 
a więc na jedną myjnię przy
pada ponad 15 tysięcy samo
chodów!!!

Nie ma też w naszym mie
ście myjni mechanicznej, ani 
żadnej sensownej informacji
o usługach w miejscach, gdzie 
kierowcy mogą ich szukać.

Paskudzimy nasze środo
wisko i marnujemy wodę 
lub... jeździmy brudasami. 
Dziw bierze, że nikt nie widzi 
interesu w tego typu usłu
gach, ani nie ma preferencji 
dla „biznesu,, ze szczotką
i gąbką...

/b p /e m /

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5     1



ZARZĄD MIASTA INFORMUJE

że na sesji dnia 6 maja 1992 r. Rada Miasta podjęła 
następującą uchwałę:

1.  Utworzyć z dniem 1 września 1992 r. Szkołę Pod
stawową nr 35 w Rybniku - Chwałowicach w budynku 
byłego Internatu Przyzakładowej Szkoły Zawodowej w Ry
bniku - Chwałowicach ul. Śląska 14.

2.  Obwód Szkoły Podstawowej nr 35 zostanie ustalony 
przez władze oświatowe.

3.  Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Miasta.
4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W związku z utworzeniem nowej szkoły nr 35 
w Chwałowicach przy ulicy Śląskiej 14, Za
rząd Miasta ogłasza

K O N K U R S
na stanowisko dyrektora tej szkoły.

KANDYDACI WINNI SPEŁNIAĆ NASTĘPUJCE WA
RUNKI:

- co najmniej 5-letni staż pracy pedagogicznej na stanowi
sku nauczyciela lub nauczyciela akademickiego w pełnym 
wymiarze godzin;

- wyksztacenie wyższe magisterskie z przygotowaniem 
pedagogicznym;

- dobry stan zdrowia.

OFERTY KANDYDATÓW ZAWIERAJĄCE:
1/ kwestionariusz osobowy,
2 / odpisy dyplomów studiów i inne dokumenty potwier

dzające posiadane kwalifikacje i osiągnięcia zawodowe,
3 / opinie z miejsc pracy z ostatnich 5 lat,
4 / koncepcję pracy na stanowisku dyrektora placówki 

należy składać w Biurze Pełnomocnika Prezydenta Miasta 
d /s  Oświaty przy ul. 3-Maja 27, I piętro, pokój nr 5, 
w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. do 
dnia 22 maja 1992 r.

Konkurs zostanie przeprowadzony na zasadach wynikają
cych z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
oraz regulaminu ustalonego przez Zarząd Miasta opubliko
wanego w nr 11 „Gazety Rybnickiej,, z dnia 20 marca 1992.

RUCH AUTONOMII ŚLĄSKA
informuje:

że w dniu 11 maja br. o godz. 18. 00 w Śląskich Technicz
nych Zakładach Naukowych w Katowicach przy ul. Sokol
skiej 26, odbędzie się kolejne zebranie - spotkanie posła 
Pawła Andrzeja Musioła z Ruchu Autonomii Śląska z miesz
kańcami Katowic i okolic.

Informujemy również, że zebranie władz Ruchu Auto
nomii Śląska odbędzie się w Rybniku w Bibliotece Miejskiej 
przy ul. Szafranka 7 - 22 maja br. o godz. 17. 00.

Porządki 
na Smolnej

Ulice Łąkowa i Smolna
w dzielnicy SMOLNA od 
dawna są w złym stanie. 
O doprowadzenie ich do po
rządku mieszkańcy starali 
się już co najmniej od 20 lat. 
Niestety, sprawa była ciągle 
odkładana - jak zwykle brakowało

brakowało pieniędzy.
Modernizacja tych ulic, 

z których jedna dała nazwę 
całej dzielnicy, została roz
poczęta dopiero w tym roku. 
Wykonana zostanie kanali
zacja sanitarna wzdłuż obu 
ulic, otrzymają one również 
nową asfaltową nawierzch
nię. Na roboty te z budżetu 
miejskiego przeznaczono 
300 mln zł. Ukończenie prac 
przewidywane jest jeszcze 
w tym roku.

/ j a k /

Majowe
świętowanie
c. d. ze str. 1
przeniosła się do wnętrza 
TZR, gdzie m. in. odbyć się 
miały wybory najmilszej ma
jowej dziewczyny. Mimo na
gabywań organizatorów

Jak grać to nie indywidualnie...

i przypominania wartości 
nagród, wśród obecnych na 
sali pań nie zauważyłem en
tuzjazmu i chęci do babskiej 
rywalizacji o miano najmil
szej niewiasty. Jak widać 
nauczone przypadkiem pier
wszej rajskiej damy, współ
czesne kobiety do każdej po
kusy podchodzą bardzo ost
rożnie i niełatwo nakłonić je

dziś do czegokolwiek. Gdy 
dłużący się czas oczekiwania 
na potencjalne kandydatki 
uprzyjemniał śląskojęzycz
ny, gadatliwy kabaret, ze 
względu na dziennikarskie 
obowiązki, najzwyczajnie 
w świecie, oddaliłem się...

Jak się okazało, aby zo
stać najmilszą dziewczyną 
maja, trzeba się było sporo 
napracować. Sześć kandy
datek, wyłonionych w końcu 
przy pomocy konkursowych 
akwizytorów, z niemałą po
mocą swych partnerów wal
czyło o kolejne punkty w ba
rdzo zróżnicowanych kon
kurencjach, mających wyło
nić wszechstronnie miłą da
mę... Zaczynając od wiąza
nia krawatu na szyi wybrańca

ca, poprzez zagadki literac
kie, konkursy sprawnościo
we z przyrządami i kurs fe
chtunku sztućcami oraz wy
konanie pomiarów kandy
datek - do ostatniej konku
rencji - tańców towarzy
skich. W sumie - prawie dwie 
godziny niewieściej rywali
zacji. Korona przeznaczona 
dla NAJMILSZEJ DZIEW
CZYNY MAJA, wraz z od
powiednią szarfą przypadła 
w udziale 18 letniej IZA
BELLI KRUPA; drugie 
miejsce zajęła, występująca 
na co dzień w orkiestrze dę
tej RZN, ZDZISŁAWA 
GOŁĄBEK. Laureatkom 
wręczono cenne nagrody 
ufundowane przez Urząd 
Miasta.
Tekst i foto: W. TROSZKA

Koniec festynu...

Poznawania się nigdy dosyć
Międzynarodowe kontak

ty, spotkania, przyjaźnie. 
Na łamach „Gazety Rybnic
kiej,, odnotowujemy ich wie
le, zarówno gdy mowa o ofe
rcie handlowej, ekspertyzie 
gospodarczej, czy też o wy
mianie naukowej, artystycz
nej, wreszcie o kontaktach 
osobistych, nieomal prywat
nych.

Płaszczyzn i form tych 
spotkań jest wiele, podobnie 
jak wiele jest nacji, a co za 
tym idzie kultur, z którymi 
przychodzi nam się zetknąć. 
Francuzi, Niemcy, Włosi, 
Duńczycy, Hiszpanie, Ros
janie...

Od 24 kwietnia do 1 maja 
br. przebywała w Rybniku 
50-osobowa grupa gości 
z Francji - młodzieży i doros
łych. Zostali oni zaproszeni 
przez młodzież, rodziców 
i nauczycieli II Liceum Ogól
nokształcącego im. H. Sawi
ckiej, którzy w ubiegłym roku 
przebywali we Francji. Mie
szkańcy Ville de Saint-Val
lier /departament Saony 
i Loire, Burgundia/ gościli 
wówczas rybnickich uczniów 
i nauczycieli w okolicach swe
go rodzinnego miasta oraz 
w znanej miejscowości alpej
skiej Grenoble. Teraz z kolei 
oni przyjechali do Rybnika.

Program pobytu gości 
z Saint-Vallier obejmował 
m. in. spotkania z radą peda
gogiczną i młodzieżą II LO.

Goście zwiedzili szkołę, 
obejrzeli film video, przygo
towany przez szkolne studio 
telewizyjne, dotyczący po
bytu rybniczan w roku ubie
głym we Francji. Francuska 
młodzież zaprezentowała 
program taneczny, później 
goście mogli zaprezentować 
swoje umiejętności strzelec
kie na strzelnicy szkolnej. 
Odwiedzili również Bibliote
kę Miejską oraz ośrodek Al
liance Française, a 6-osobo- 
wa delegacja z wicemerem 
Saint-Vallier, panem J. Rou
seau została przyjęta przez 
prezydenta Rybnika J. Ma
kosza.

Francuzi obejrzeli trening 
sekcji jeździeckiej Elektro
wni Rybnik, pływali po „rybnickim

rybnickim morzu,, a także 
przebywali w ośrodku wy
poczynkowym w Stodołach.

Goście z Saint-Vallier 
zwiedzili także Kraków, 
Wieliczkę, Oświęcim, Czę
stochowę, Pszczynę i War
szawę. Wśród nich znaleźli 
się Francuzi polskiego po
chodzenia, którzy po raz 
pierwszy przyjechali do Pol
ski. Nazwiska takie jak Gaj
dowski, Woźniak, Bartel, 
Karczewski świadczą dobit
nie o ich polskim rodowo
dzie.

Wizytę przygotowały ro
manistki M. Dziedzic i E. 
Nowak oraz A. Ratka. 
W roku następnym młodzież 
i nauczyciele II LO w Ryb
niku wyjadą z rewizytą do 
Francji. Wzajemnego po
znawania się - jak widać - 
nigdy dosyć.

/g w /

Francuscy goście przed pałacem w Wilanowie
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JA N IN A  PODLODOW SKA 
NIE Ż Y J E

Zawsze z JEJ osobą wkra
czała do naszej redakcji po
goda ducha, zawsze przyno
siła z sobą coś nieuchwyt
nego, dodającego sił, nada
jącego sens pracy i zmaga
niom z losem. Nigdy nie na
rzekała ani na ciężkie, dziw
ne czasy, ani na zdrowie. 
Była damą, ale zarazem 
człowiekiem ciepłym i serde
cznym.

Zdziwiło nas, gdy usłysze
liśmy, że jest w szpitalu, ale 
nawet stamtąd przesłała 
nam życzenia pełne wiary 
w rychłe spotkanie, a nawet- 
telefonicznie zapewniała, że

niedługo nas odwiedzi. I nikt
o tym nie wątpił; dlatego tak 
trudno przyjąć było wiado
mość, że nie żyje.

Fakt tak oczywisty, że
i JEJ życie, tak jak każde 
inne musiało znaleźć swój 
kres, budzi wraz z żalem 
ogromne zdziwienie, że żyć 
można tak aktywnie i twór
czo do ostatnich swych dni, 
niemal chwil...

Jeszcze na pół godziny 
przed śmiercią podyktowała 
swej córce prawie trzy stro
nice kolejnej opowieści, a za 
miesiąc ukaże się album 
o Rybniku, który otwiera jej 
poezja...

Nie mamy świadomości, 
że odeszła, bo będzie żyła 
w naszej pamięci i w swojej 
twórczości.

Redakcja 
„Gazety Rybnickiej,,

Łodzią ja  teraz płynę
nie między żywymi
lecz dzban mój czerpie pociechę
Z wód Lety
że sprawiedliwi
chociaż doświadczani
dobiją kiedyś
na słoneczne brzegi

Wiersz Z ostatniego tomiku „Pło
nący g o ś c in ie c ,, , Kraków 1990.

Czemu nie poczekałaś jesz
cze,
Wiecznie czekająca...

Odeszła od nas długoletnia 
nauczycielka II Liceum 
Ogólnokształcącego im. H. 
Sawickiej w Rybniku -

J ANI NA
PODLODOWSKA

Była wspaniałą polonist
ką, zakochaną we wszystkim 
co piękne i dobre. Bliska 
sprawom młodzieży i nau
czycieli oraz ich zaintereso
waniom literackim, pozosta
nie na zawsze w naszej pa
mięci. Z wdzięcznością za 
uśmiech, entuzjazm i szcze
rość, z wielkim żalem ją żeg
namy.
Dyrekcja, młodzież i nauczy
ciele II LO oraz Delegatura 
Zamiejscowa KOiW w Ryb
niku

„U wezgłowia poety 
zawsze Beatrycze 
ta sama orficka struna 
stargana na strzępy,,

W DNIU 3 MAJA 1992 ROKU ZMARŁA W WIEKU 83 LAT 
NASZA NAJDROŻSZA MATKA

Ś . P. J A N I N A  P O D L O D O W S K A

- absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, od 
pierwszych powojennych lat związana z Rybnikiem, długoletnia 
nauczycielka Liceum Handlowego, Pedagogicznego i Ogólnok
ształcącego;

- poetka, pisarka, współpracownik wielu pism codziennych 
i czasopism literackich: „Nowin Rybnickich,,, „Gazety Rybnic
kiej,,, „Poglądów,,, „Życia Literackiego,,;

- członek licznych stowarzyszeń twórczych i literackich: „Kon
takty,,, „Gronie,,, współorganizatorka Rybnickich Dni Literatu
ry;

- laureatka konkursów literackich, m. in. nagrody im. Gustawa 
Morcinka, „Złotej Lampki Górniczej,,, Wydawnictwa EPOKA 
w Warszawie, Towarzystwa Krzewienia Kultury Teatralnej 
w Krakowie.

Odszedł od nas człowiek prawy, pełen życzliwości dla ludzi, 
najwierniejszy przyjaciel swoich najbliższych

CÓRKI Z RODZINAMI ORAZ SIOSTRA

Ja ro s ła w  J .  S z c z e p a ń s k i /Radio  W olna Eu ro p a  - W arszaw a/  
- sp ecja ln ie  dla „ G a ze ty  R y b n ic k ie j„

D ziw n y  cza s nastał...
Rząd najpierw informuje 

przez swoich urzędników o pla
nie podjęcia decyzji i wzmoc
nienia antyaferalnego działania, 
przygotowuje też raport, w któ
rym ogłasza, że ujawni wszelkie 
aferalne przestępstwa dowie
dzione i domniemane. Niektó
rzy z rządowych urzędników za
mierzają te dokumenty upubli
cznić. Dziennikarze jak harpie 
stoją i czekają na, było nie było, 
łakomy kąsek. Po czym rzecz 
cała okazuje się humbugiem. 
Rada Ministrów najpierw przez 
wiele godzin spiera się o rzecz 
„najistotniejszą,,, czy informo
wać o tym, że na ten temat

rozmawiała, a później przemil
cza całość sprawy, utajniając re
sztę.

Tak nie robi rząd, który dba 
nie tylko o swoją reputację, ale 
i o swoje publicity. Tak nie robi 
człowiek, któremu zależy na 
tym, by go postrzegano w jaś
niejszych barwach. Ale jak wi
dać, niektórym członkom gabi
netu jest to zasadniczo obojętne. 
Mam do informacyjnego „ko
żuszka,, jeszcze jeden kwiatek. 
Z dobrze poinformowanego 
źródła wiem, iż Biuro Prasowe 
rządu uruchamia nową linię in
formacyjną. Ma ona polegać na 
tym, iż zostanie wyłoniona grupa

kilkunastu dziennikarzy, którzy 
będą posiadali stale przepustki 
do gmachu URM, obowiązujące 
nie tylko na briefingi po obradach 
Rady Ministrów. Będą oni mieli 
udostępnione materiały przygo
towywane na posiedzenie rządu. 
O doborze „posiadaczy,, prze
pustek zdecyduje szefostwo Biu
ra Prasowego rządu. Poza tym 
opracowano nową metodę in
formacji. Będzie ona polegała 
na tym, iż dziennikarze będą 
otrzymywali przez pewien czas 
porcję informacji na jeden te
mat. Informacji szerokiej i tak 
dogłębnie podanej, by odpowia
dała treści i formie aktualnie

Janina Podlodowska

Sobótka w Pszowie - odc. X
Teraz zastanawiał się, co 

może mieć wspólnego leśni
czy Jamroz z rodziną Agnie
szki. Bronka mu wyjaśniła:

- Nie rozumiesz, trzymają 
ją krótko i nie puszczają bez 
opieki. Kto stracił inne dzieci, 
boi się o to ostatnie, szczegól
nie, że to dziewczyna, a i tu
tejsi ludzie nie wszyscy są im 
przychylni, nie wiesz, co 
o nich wygadują i jakby się 
radzi ich pozbyli ze wsi.

- Dlaczego?
- Pytaj ludzi, dlaczego tacy 

są...
- Przecież dziewczyny nikt 

nie zje, jak pójdzie sama z ko
ścioła - złościł się Tomek.

- Ty pierwszy masz ochotę 
- zaśmiała się Bronka. Wiesz, 
Agnes boi się wszystkiego, 
cyganka jej źle wróżyła. Pew
nie, jak ją wydadzą za Wilka. 
Nie wiem, czy wydadzą, czy 
nie. Na niego też inne lecą, bo 
bogacz, ale ty się nie mieszaj 
do tego. Masz swoją Anusię, 
co ci dziadkowie rają z całym 
dobrem.

- E, tam - z głowy mi nie

ZIEMIA WĘGLA
Do tej ziemi trzeba się uro

dzić
jak się rodzi rzeźbiarz 
dla dłuta
w opornym tworzywie

do tej ziemi trzeba 
jak Fidiasz 
albo Michał Anioł 
zanim

chce wyjść takie pilnowanie.
- Dziwny jesteś, dopiero 

wczoraj zobaczyłeś dziewczy
nę, nic o niej nie wiesz i już 
wszystko cię gniewa, co się 
koło niej kręci. Uważaj... 
Uważaj Tomku - pogroziła 
mu i poskoczyła ku znajo
mym dziewczętom.

Tomek został sam. Jam
roz... Jamroz... rzetelny czło
wiek. Kiedy przyjść do leś
niczówki - uprzejmy, nawet 
serdeczny.

... I jak to dziwnie się plecie 
u porządnych rodziców, różne 
dzieci. Starszy syn Michał 
ożeniony w Zawadzie, state
czny, a drugi młodszy Paweł 
wiódł najdziwniejszy żywot, 
jaki można sobie wyobrazić. 
Znikał często ze wsi, z leś
niczówki ojca na całe tygod
nie, a nawet miesiące, potem 
wracał jakby nigdy nic. Nie 
wiadomo, gdzie się podziewał 
i co właściwie robił. I  naj
dziwniejsza, że nikt się go o to 
nie czepiał, uchodziło mu, czy 
komuś służył...?

c. d. n.

smuga jasności 
przez ręce
zanim serce zgodzisz

do tej ziemi trzeba dojrzewać 
jak dojrzewa owoc 
długo i z namysłem brać 
jak chleb codzienny 
az ci w sercu zapuści 
pazury korzeni 
kolczasty krzak miłości

prowadzonych prac rządu.
No, cóż. To już było ćwiczone. 

Jak z tym walczono? Najlepiej 
wiedzą ci, którzy zasiadają dziś 
u steru rządu, bo sami to robili. 
Szkoda tylko jednego, że tak 
łatwo zapominają oni, jak się 
z tego rodzaju sterowaniem prze
grywa.

Dawno już nie obserwowałem 
takich wzajemnych niedogadań, 
jakie są wewnątrz obecnego ga
binetu. Szef CUP Jerzy Eysy
mont twierdzi, że minister finan
sów wystosuje list do posłów, 
list, w którym wywrze na nich 
nacisk, by nie przyjmowali orze
czenia Trybunału Konstytucyj
nego w sprawie rent i emerytur 
oraz waloryzacji płac sfery bu
dżetowej. Minister finansów ta
kiej informacji nie potwierdza. 
Minister przemysłu ogłasza pu
blicznie projekt oddłużenia 
przedsiębiorstw państwowych. 
Informuje o tym prasę, a za jej 
pośrednictwem opinię publicz
ną. Jednak, jak dowiadujemy się 
z MF, projekt ten nie uzyskał 
akceptacji tegoż ministerstwa. 
Które, było nie było, jest od

powiedzialne za finanse państ
wa. I tak dalej, i tak dalej.

Z drugiej strony pan prezy
dent ogłasza publicznie swoich 
potencjalnych kandydatów na 
szefów rządu. Stąd prosty wnio
sek, że jednak nie jest, z tego co 
się dzieje, zadowolony. I chyba 
jednak ma rację. Bo cięgi za 
powolność, które zbiera ten 
rząd, są całkiem uzasadnione. 
Cięgi za uciekanie premiera 
przed dziennikarzami również. 
Cięgi za dezinformację sianą 
przez rzecznika rządu również. 
Jednak pytania podstawowe po
zostają aktualne bez przerwy! 
Ile czasu trzeba na podjęcie de
cyzji? Czy naprawdę trzeba cze
kać na to, by struna napięcia 
społecznego została zerwana?

P. S. Z dobrze poinformowa
nych źródeł można wniosko
wać, iż skład gabinetu, który 
zaproponuje prezydent Lech 
Wałęsa będzie następujący: min. 
K. Skubiszewski - premier i szef 
MSZ, min. A. Olechowski - wi
cepremier d /s finans. -gosp., 
oraz T. Mazowiecki - wicepre
mier d /s społecznych.
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Pomoc, która niesie radość 2

pokaz,,. Ich przyjazd do Pol
ski to wybór, jakiego doko
nali zupełnie świadomie. 
Doceniają fakt, że najaktyw
niej i jako pierwsi rozpoczę
liśmy działania na rzecz de
mokracji /stąd też finanso
we wsparcie duńskiego Fun
duszu na Rzecz Demokra
cji/. Są zdania, że Polsce, 
pozbawionej przez wiele lat 
sprawiedliwości i poszano
wania człowieka, należy się 
zadośćuczynienie choćby 
w takim drobnym zakresie, 
na jaki tych dwunastu mło
dych ludzi stać. Zaś fakt nie
sienia takiej akurat pomocy, 
z jaką przyjechali do Ryb
nika, to wybór dokonany 
wcześniej, podyktowany po
czuciem robienia czegoś, co 
przynosi autentyczną radość 
drugiemu człowiekowi, czło
wiekowi najbardziej potrze

Mamy szczęście 
do ludzi

W każdym człowieku drze
mie chęć niesienia pomocy 
ludziom słabym, pokrzyw
dzonym przez los, niepełno
sprawnym. Wychowankowie 
SZK O ŁY ŻYCIA Specjal
nego Ośrodka Szkolno-Wy
chowawczego w Rybniku 
mieli szczęście spotkać ludzi, 
którzy chęć tę potrafili wpro
wadzić w czyn. Okresową 
opiekę nad placówką objęło 
Statsseminarium Haderslev 
w Danii, korzystające na ten 
cel z FUNDUSZU NA 
RZECZ DEMOKRACJI. 
Opieka ta jest wynikiem pro-

Pomoc duńskich studen
tów dla rybnickiej Szkoły 
Życia nie jest ani przypad
kowa, ani „robiona na po
kaz,,. Dania przoduje 
w świecie pod względem po
ziomu kształcenia dzieci spe
cjalnej troski; nie ma w tym 
kraju człowieka pokrzyw
dzonego przez los, którego 
pozostawiłoby się samemu 
sobie. Jeśli przy danej ulicy 
mieszka choćby jedna osoba 
niepełnosprawna - z ograni
czonymi możliwościami po
ruszania się - chodniki, dro
gi i środki komunikacji zo
stają dostosowane do jej po
trzeb: autobusy wyposażone 
są w specjalne pomosty, uła
twiające wchodzenie i wy
chodzenie z nich, brak prze
szkód na pieszych ciągach 
komunikacyjnych. Dzie
ciom uczęszczającym do 
znakomicie wyposażonych 
szkół, nie szczędzi się środ
ków na zakup najnowocześ
niejszego sprzętu, mogącego 
przyczynić się do ich skute
czniejszego rozwoju.

Wydawać by się mogło, że 
wszytkie te działania mają 
podłoże materialne. I z pew
nością tak jest. Tym jednak - 
co stanowi rzeczywisty cel 
niesienia pomocy ludziom 
potrzebującym - jest radość.

Dlatego też praca wyko
nywana obecnie na rzecz 
Specjalnego Ośrodka Szkol
no-Wychowawczego w Ryb
niku daje Duńczykom tylko 
częściową satysfakcję. Są za-

Duńczycy uważają, że polskie dzieci bawią się zdecydowanie za 
mało...  Foto: W. Troszka

chwyceni współpracą z Po
lakami. Szczególnie wzru
szyło ich zaangażowanie się 
wychowanków szkoły
w prace ziemne wokół bu
dynku szkolnego.

Lecz za najistotniejsze ze 
swoich zadań uznają przy
gotowanie polskich nauczy
cieli do zabawy z dziećmi. 
Oni sami są przede wszyst
kim praktykami, instrukto
rami, Polacy natomiast teo
retykami, opiekunami. Dla
tego też swój kolejny przy
jazd jesienią tego roku pla
nują przeznaczyć na pokaza
nie i naukę różnych form 
zabawy z dziećmi. Uważają, 
że rybnickie dzieci bawią się 
o wiele za mało.

Nie zdążyliśmy jeszcze 
rozwiać wątpliwości doty
czących przypadkowości 
pomocy lub działalności „na

bującemu.
Sympatyczna dwunastka 

duńskich studentów czuje się 
znakomicie w naszym kraju 
za sprawą ludzi towarzyszą
cych im na codzień: Leszka 
FRYDRYCHA dbającego
o zagospodarowanie ich wo
lnego czasu, dyrektor Elż
biety FRYDRYCH okazu
jącej duże zainteresowanie 
ich pracą i dyrektor Lucyny
IBROM, dokładającej wsze
lkich starań, aby zapewnić 
im najlepsze warunki pracy. 
Tym ludziom chcieliby, ko
rzystając z okazji, złożyć ser
deczne podziękowania.

Ich pobyt w Polsce dobie
ga końca. W piątek spotyka-

projektu studenckiego tej duń
skiej uczelni, kształcącej pe
dagogów specjalnych i praco
wników socjalnych.

Zgodnie ze wspomnianym

projektem i na zaproszenie 
duńskich specjalistów prze
bywała w Danii od 8 do 17 
marca grupa rybnickich pe
dagogów specjalnych, zapoz
nając się tam z najnowszymi 
metodami i formami pracy 
oraz całokształtem organiza
cji pomocy dziecku niepełno
sprawnemu i jego rodzinie.

Drugi etap projektu to pra
ca studentów na miejscu - 
w rybnickiej SZKO LE Ż Y 
CIA. 21 kwietnia przyjechała 
do Rybnika 12 osobowa gru
pa studentów z Haderslev . 
Zamierzają oni wyposażyć 
pracowninię zajęć zawodo
wych szkoły, urządzić salę do 
relaksu oraz plac zabaw re
kreacyjno-ruchowych. Celem 
ich pobytu jest również zapo
znanie rybnickich pedagogów 
specjalnych ze szwedzką me
todą kontaktu bezsłownego 
oraz przeprowadzenie wielu 
innych zajęć instruktażo
wych.

Nawiązanie wspólrpacy 
z duńskimi pedagogami jest 
dla wychowanków SZKOŁY  
ŻYCIA wielką szansą. 
Szczególnie cieszy powstają
cy na terenie obejścia szkoły 
plac zabaw, który zapewne 
stanie się również atrakcją 
dla mieszkających w pobliżu 
dzieci. Chodzi jednak o to, 
aby wszystkie dzieci korzys
tające z pomocy Duńczyków, 
uświadomiły sobie z pomocą 
rodziców konieczność usza
nowania przeznaczonych dla 
nich daru studentów - urzą
dzeń na placu zabaw, który 
stanowić ma na długie lata 
wspaniałą pamiątkę wielkie
go daru serca Duńczyków.

Oby rok 1992 stał się po
czątkiem bardzo pożytecznej 
współpracy, poszerzającej 
łańcuch ludzi szlachetnych 
serc o przyjaciół z Danii.

ELŻBIETA FRYDRYCH

ją się jeszcze z prezydentem 
Józefem MAKOSZEM,
w sobotę po oficjalnym po
żegnaniu zaczną myśleć 
o kolejnej, jesiennej wizycie.

A. ŁUKASIK

FESTYNOWE PODGLĄDANIE...

Nogi i nóżki... Foto: W Troszka
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RYBNICKA 
Ustaw a  

konstytucyjna  
z dnia 15 lipca 1920

- C. d.

,, Ustawa konstytucyjna 
z dnia 15 lipca 1920 r., zawie
rająca statut organiczny wo- 
jewództwa śląskiego,, - tak 
brzmi pełna jej nazwa, dzieliła 
 tenże statut na 6 rozdziałów, 
w  skład których wchodz
iło 45 artykułów. Pierwszy 
rozdział poświęcony był 
przepisom ogólnym. Drugi 
zajmował się kompetencjami
 samorządu śląskiego. 
Trzeci tyczył Sejmu Śląskiego 
i  ustawodawstwa. Czwarty 
dotyczył władz administra
cyjnych województwa, 
Piąty omawiał problemy 
związane z sądownictwem. 
Szósty wreszcie zawierał 
przepisy końcowe. Statut na 
wstępie stwierdzał, ż e  niezależ
nie od autonomii, wojewó
dztwo śląskie „będzie nieod
łączną częścią Rzeczposp
olitej Polskiej,,. Wraz z 
wejściem w życie statusu 
miało stracić moc obowiązuc
ą prawodawstwo pruskie 
i austriackie. Wszystkim 

obywatelom polskim w woje
wództwie zapewniono 
równouprawnienie. Sejm 
Śląski jako organ ustawodaw
czy był de facto niezależny. 
Jego ustawy nie wymagały 
żadnych sankcji czynników 
nadrzędnych i były podpisyw
ane przez marszałka. Jedyny
m wyjątkiem była ustawa

o wewnętrznym ustroju wo
jewództwa, która wymagała 
sankcji prezydenckiej w myśl 
artykułu 14. Ustawa ta mia
ła określić  szczegółowo 
skład Sejmu Śląskiego, spo
sób uchwalania i ogłaszania 
ustaw śląskich, unormować 
prawo kontroli nad Radą 
Wojewódzką, a wreszcie 
określić samo prawo wybor
cze. Był to „palący artykuł,,
i wprowadzenia w jego myśl 
ustawy oczekiwano z niecie
rpliwością. Wracając do te
matu, ustawy śląskie po 
podpisaniu przez marszałka 
były przesyłane wojewodzie 
do zatwierdzenia. Ogłasza
no je w Dzienniku Ustaw 
Śląskich /od 1922 r. / ,  nacze
lnym organem administracji 
była Rada Wojewódzka 
/art. 24/ i wojewoda. Tego 
ostatniego, wraz z zastępcą, 
mianował początkowo na
czelnik Piłsudski, a potem 
prezydent RP na wniosek 
rządu, zaś Sejm Śląski nie 
miał na to żadnego wpływu. 
Istotne jest także to, że woje
woda nie odpowiadał przed 
Sejmem Śląskim. Wojewoda 
był przewodniczącym Rady 
Wojewódzkiej i z wyjątkiem 
uchwalania preliminarza 
budżetowego, administracja 
pozostawała wyłącznie w je
go gestii. Podobnie rzecz się 
miała z realizacją budżetu - 
uchwalał go sejm, ale reali
zowała Rada wojewódzka 
z wojewodą na czele.

M. PALICA 
c. d. n.

W I W A T  3  M A J !
USTAWA

RZĄDOWA.

PRAWO UCHWALONE.
D n iu   3 . M a ia , R o k u  1 7 9 1 .

w WARSZAWIE,
w Drukarni Uprzywileiowaney M. Gr o LLA,  

Księgarza Nadwornego J. K. Md.

ABECADŁO

RZECZY

ŚLĄSKICH

Powstaniec 
za 20 fen igów

Maj, to dla naszej ziemi 
miesiąc refleksji nad po
wstańczymi zrywami Gór
noślązaków z lat 1919-1920- 
1921. I chociaż gorzka to dla 
całej polskiej historii kon
kluzja, powstania śląskie( 
oprócz powstania wielko
polskiego - przełom 1918- 
1919), były bodaj jedynymi, 
kończącymi się zwycięstwem 
zbrojnymi zrywami narodu 
! Owocem Trzeciego Powsta
nia Śląskiego /trwało od 2/3 
maja do 13 czerwca 1921 r. /  
było przyłączenie do Polski 
części spornego terytorium 
Górnego Śląska. Ta część 
przyznana Polsce stanowi
ła tylko 29 proc. /3214 km 
kw/ spornego obszaru, jed
nak znajdowało się na nim 
aż 76 proc. kopalń węgla, 50 
proc. koksowni i hut...

Pozwólmy się porwać 
własnej wyboraźni! Jest so
bota 7 maja 1921 roku, piąty 
dzień 3 powstania. W rękach 
mamy, kupiony za 20 feni
gów, pierwszy numer „Po
wstańca,, , który był organem 
wydziału polityczno-praso
wego Dowództwa Grupy

Wschodniej wojsk powstań
czych Górnego Śląska. Na 
pierwszej stronie czytamy 
grubą czcionką: „Dnia 3 ma
ja 1921 r. lud górnośląski 
podniósł oręż obronie wol
ności. Wojciech Korfanty 
stanął na czele ruchu zbroj
nego, jako dyktator powsta
nia na Górnym Śląsku. Na
czelne Dowództwo powierzył 
Dyktator powstańcowi Doli
wie /pod tym pseudonimem 
ukrywał się Maciej Mielżyń
ski/. Powiaty na prawym 
brzegu Odry już wyzwolone. 
Armja powstańcza porusza 
się w zwycięskim pochodzie 
naprzód,,.

Poniżej zaś, pod tytułem 
„DO BRONI!, „ nieco 
mniejszą czcionką:  „Dnia
3 maja lud dal odpowiedź na 
matactwa dyplomatyczne. 
Nie mogąc dobić się sprawie
dliwości na drodze układów 
międzynarodowych zaapelo
wał do oręża, jako do ostate
cznej instancji.

Runął jak lawina na głowy 
swoich gnębicieli. Jednym za

machem opanował wsi i wziął 
szturmem miata. Przerażony 
wróg tylko tu i ówdzie od
ważył się stawić opór poważ
niejszy. Tylko w Miechowi
cach, pod Wirkiem i Rudą 
przyszło do zaciętych poty
czek. / . . .  /  Nie ma takiej 
mocy na świecie, która zdołał
aby nas zakuć z powrotem 
w kajdany. Pchnięciem bag
netu, ogniem krabinowym od
powiemy na tak nikczemne 
usiłowania. Przyrodzonego 
prawa do wolności nikt nam 
już wydrzeć nie potrafi. 
Chwyciliśmy za broń i nie 
złożymy jej, póki nie wyzwo
limy naszej górnośląskiej zie
mi. Nie spoczniemy, póki nie 
wywalczymy sobie ostatecz
nie wolności i połączenia 
z Ojczyzną.

Od chwili wybuchu po
wstania jedynym rządem, 
który uznajemy jest rząd dyk
tatora Wojciecha Korfante
go. Jedynie prawne władze na 
Górym Śląsku są władze po
wstańcze. Nikt obcy nie ma 
prawa wykonywać rządów na 
tej ziemi, której zwierzchni
kiem prawowitym jest lud gó
rnośląski.

Niemcom zamieszkałym 
między nami zapewniamy 
ochronę prawa. / . . .  /

MAREK SZOŁTYSEK

Grupa dowódców pułku rybnickiego ( reprodukcja z album u,, Powstania 
śląskie 1919 - 1920 - 1921"  ,Wydawnictwo,, Ś ląsk"  ,Katowice 1961)

/... /Razem ze strun wiela 
Buchnął dźwięk, jakby cała janczarska kapela 
Ozwała się z dzwonkami, z zelami, z bębenki.
Brzmi Polonez Trzeciego Maja! - Skoczne dźwięki 
Radością oddychają, radością słuch poją,
Dziewki chcą tańczyć, chłopcy w miejscu nie dostoją - 
Lecz starców myśli z dźwiękami w  przeszłość się uniosły,
W owe lata szczęśliwe, gdy senat i posły  
Po dniu Trzeciego Maja w  ratuszowej sali 
Zgodzonego z narodem króla fetowali,
Gdy przy tańcu śpiewano: „ Wiwat król kochany!
Wiwat Sejm, wiwat Naród, wiwat wszystkie Stany!,,

ADAM MICKIEWICZ, „Pan Tadeusz”, 12, 680-690
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DORSTEN
Zgodnie z wcześniejszymi 

zapowiedziami, po raz wtó
ry zebrało się grono osób 
zainteresowanych nawiąza
niem kontaktów między Ry
bnikiem, a niemieckim mias
tem DORSTEN. Tym ra
zem spotkanie zostało po
szerzone o przedstawicieli 
Towarzystwa Miłośników 
Rybnika, rybnickich szkół 
i środowisk twórczyh . Obec
ny był również wiceprezy
dent Rybnika Jerzy KO
GUT, który podzielił się 
z zebranymi wrażeniami 
z pobytu w Dorsten oficjal
nej delegacji władz naszego 
miasta, której był człon
kiem. Jak stwierdził, konta
kty formalne mogą i powin
ny być tylko uwieńczeniem 
bezpośrednich stosunków 
między ludźmi. Władze 
miast winny pełnić tylko 
funkcję koordynującą po
czynania poszczególnych 
środowisk i służyć pomocą 
organizacyjną. Tak również 
widzą partnerską współpra
cę z Rybnikiem jej animato
rzy ze strony niemieckiej - 
jeden z założycieli Kręgu 
Przyjaciół Rybnika dr Hans 
Joachim THALEN, a także 
burmistrz DORSTEN - He
inz RITTER. Są oni zaan
gażowani w apolityczną wizję

Niebezpieczna
zabawa

Tym razem zabawa ta 
skończyła się bez tragedii. 
Oczywiście każdy chłopak 
powie, że takie coś, to nic 
trudnego! Na rzece Rudzie, 
pomiędzy Paruszowcem, 
a ul. Gliwicką podobych 
„miejsc do zabawy,, jest kil
ka... Kiedyś widziałem na
wet, jak na rurze gazociągo
wej rozgrywano zawody na 
rowerach /sic! /.

A czymś zupełnie obłęd
nym jest widok skaczących 
po rurach nastolatków, któ
rym tak „fajnie,, pokołysać 
na uginającej się rurze...

Można i trzeba wesołkom

- RYBNIK
wizję partnerstwa i choć widzą 
złożoność zaszłości polsko- 
niemieckich, wierzą w otwartość

DORSTEN...

otwartość przyszłych stosunków.
Partnerzy niemieccy bar

dzo szybko przystąpili do 
konkretyzowania swojej wizji

zwrócić uwagę, ale trzeba 
być przygotowanym, że za
raz dowiesz się czyim jesteś 
synem... i poznasz namacal
nie oblicze współczesnej 
młodzieży. Można jeszcze

wizji współpracy. Delegacja 
władz Rybnika przywiozła 
listę osób, które zadeklaro
wały chęć kontaktów przede 
wszystkim ze środowiskiem 
młodzieżowym, w tym 
z młodzieżą harcerską, zwią
zkową, członkami zespołów 
artystycznych i sportowych. 
W sferze zainteresowań jest 
również środowisko górni
cze, kościół, a także proble
my opieki społecznej.

Na spotkaniu zaintereso
wanych kontaktami rybni
czan podjęto decyzję, że ko
ordynatorem poczynań róż
nych instytucji i środowisk, 
które wyrażą chęć nawiąza
nia kontaktów z DORS
TEN, będzie Towarzystwo 
Miłośników Rybnika, mają
ce swoją siedzibę przy ul. 
Kościuszki 45 /teł. 214-17/. 
Konkretne propozycje zgło
siło już rybnickie muzeum, 
przygotowując wystawę fo
togramów „Stary i nowy Ry
bnik,,, która jest wizytówką 
naszego miasta, a także I LO 
im. Powstańców Śląskich 
i środowiska twórcze.

Władze miasta ze swej 
strony deklarują pomoc or
ganizacyjną w wyjeździe do 
DORSTEN już w najbliż
szym czasie grupy osób re
prezentujących różne środo
wiska, a mające coś konkret
nego do zaproponowania.

westchnąć, że „za moich cza
sów tego nie było,,.

Ale co z tego, kiedy te 
czasy już bezpowrotnie mi
nęły...

Przed
sezonem
Na basenie „Ruda,, już 

pracują! Trzeba jeszcze „po
ciągnąć,, kilka rur, załatać 
dziury w betonowej misce

Osiedle REYMONTA 
w dzielnicy SMOLNA trud
no nazwać zakończoną in
westycją. Jest to na razie 
tzw. „blokowisko,,, gdyż po
za wysoką zabudową miesz
kalną, nie ma tam dosłownie 
nic! Brakuje tego, co uczyni
łoby życie w osiedlu bardziej 
znośnym i ludzkim, a więc 
zieleńców, krzewów, drze
wek, infrastruktury i odpo
wiedniej jakości usług.

Rada Dzielnicy Smolna 
już od dłuższego czasu pró
buje doprowadzić to osiedle 
do porządku. Niestety, bez 
skutku. Powodem jest brak 
jednego gospodarza, bloki 
należą bowiem do sześciu 
różnych instytucji, z którymi 
trudno się dogadać. Jak do 
tej pory, właściciele bloków 
nie potrafią także porozu
mieć się między sobą. A by
łoby to konieczne, przede 
wszystkim dla dobra miesz
kańców. Jak mówi przewod
niczący Rady Dzielnicy Ta
deusz Banasiak, jedynie 
spółdzielnia mieszkaniowa 
wywiązuje się ze swoich obowiązków

basenu, posiać trawę. Sezon 
już puka do bram, a jeżeli 
temperatura z końca kwiet
nia utrzyma się, to w maju 
może rozpocząć się szturm 
na kąpieliska.

Tekst i foto: / szo ł/

obowiązków wobec lokatorów. 
Inni właściciele budynków 
nie bardzo martwią się o zie
leń wokół bloków, czy o wy
wóz śmieci. Z przepełnio
nych i niezabezpieczonych 
śmietników nieczystości wy
sypują się i są roznoszone 
przez wiatr.

Powodem bałaganu panu
jącego na osiedlu są nieupo
rządkowane stosunki włas
nościowe. Żaden z właścicie
li budynków nie orientuje się 
nawet, do którego miejsca 
osiedlowy teren należy do 
niego. Całe osiedle jest więc 
w efekcie traktowane jak 
„ziemia niczyja,,. Brak jest 
dokumentacji technicznej, 
nie wiadomo więc gdzie 
przebiegają rury kanaliza
cyjne czy ciepłociągi. Trzeba 
więc przede wszystkim upo
rządkować dokumentację, 
a co za tym idzie, konieczne 
jest wykonanie mapek geo
dezyjnych. To jednak trochę 
potrwa, tak więc mieszkańcy 
na uporządkowanie swojego 
osiedla jeszcze poczekają...

/ ja k /

/r ó ż /

Tekst i foto: / szo ł/

Sześciu gospodarzy - jeden bałagan

N O T E S  D O M O W Y

o
RYBNICKA
KSIĄŻKA

TELEFONICZNA

27644 Halama Jerzy
24875 Haładus Józef
23226 Hamerlak Bronisław
23974 Hamerlak Zygmunt
27211 Hamros Eryk
27782 Hamela Zygmunt
22786 Hamula Julia
22182 Hamula Henryk
28426 Hanusek Bożena
25521 Hanusz Konrad
23323 Hanke Gerard
25768 Hanak Czesław
25362 Hanak Stanisław
27525 Hanak Stanisław
28852 Hano Barbara

Grunwaldzka
Wodzisławska
Wyzwolenia
Jagiełły
Floriańska
Dąbrówki
Cmentarna
Strzel. Bytomskich
Jankowicka
Kościuszki
Kościuszki
Jankowicka
H. Sawickiej
Smolna
Kar. Kominka

22329 Hanik Tadeusz
24573 Hanik Mirosława
26021 Hary Urszula
21927 H arnasz Zygmunt
24229 H arnasz Piotr
22944 Harazim Jadwiga
21494 Harazim Barbara
21296 Harazim Witold
21928 Harazim Henryk
27065 Harazim Edward
27233 Harazim Bogumiła
28781 Harazimiak Cecylia 
28445 Harsze Barbara
23056 Hasny Stanisław
26198 Hasior Stanisław

Wysoka
Dworek
Wieczbowa
Kasprowicza
Floriańska
Górnicza
Kościelna
Waryńskiego
Wiejska
Wąska
Główna
Zebrzdowicka
Wysoka
Mglista
Mglista

c. d. n.
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ZACHOWANIA  SPOŁECZNE

C h e m i c z n e
s z c z ę ś c i e
Kwestię mechanizmów 

uzależnień przybliża nam 
Andrzej WINKLER - szef 
rybnickiej Poradni Leczenia 
Uzależenień.

Każdy rodzaj ingerencji 
chemicznej na organizm 
wpływa na nastroje i odczucia 
w dwóch kierunkach: powo
duje doznania przyjemności 
i stany euforyczne, zwłaszcza 
na początku stosowania, póź
niej jednak pojawia się sztu
czna potrzeba powtórzenia 
doznań luzu, swobody, roz
ładowania. Wraz z nią po
jawiają się koszty. Możemy 
wtedy mówić o stylu życia 
zorientowanym na „chemię,,; 
nieważna cena, ważne żeby 
mieć. Koszty stają się coraz

większe, jednak przez samego 
człowieka są minimalizowa
ne. „Chemia,, zabiera czło
wieka sobie i rodzinie. Rodzi 
się w nim struktura obsesyj
no-przymusowa, choć sam te
go tak nie dostrzega. On sam 
sobie tłuamczy, wyjaśnia: ar
gumenty te bronią przed złym 
samopoczuciem. Jest to swoi
sty mechanizm ochronny. 
W miarę pogrążania się 
w chorobie, następuje przejś
cie od fazy zorientowania do 
fazy ześrodkowania i skon
centrowania na „chemię,,. 
Jest to już zniewolenie psy
chiczne, fizyczne i psycho
biologiczne. Społeczne funkc
jonowanie takiego człowieka 
jest jednokierunkowe - skon
centrowane na alkohol: „ży
cie krąży wokół flaszki,,. Cel 
jest jeden. Pojawiają się kry
zysy: rodzinny, towarzyski, 
fizyczny, następuje społeczna 
dyskwalifikacja. Uzależnio
ny podejmuje wprawdzie pró
by wyzwolenia się, tworząc 
sobie złudzenia, że jeszcze go

na to stać.
Tak wyglądają problemy 

ludzi uzależnionych w ostat
nim stadium choroby. Tym
czasem większa część ludzi 
dotkniętych uzależnieniem 
pozostaje w ukryciu i jakoś 
funkcjonuje. Większość 
z nich ma problemy z rozpoz
naniem u siebie choroby, po
nieważ otoczeni są „ułatwia
czami,, - ludźmi nagradzają
cymi ich za kolejne kieliszki 
i sprawiającymi, że osoba ta 
czuje się dowartościowana 
i doceniana przez otoczenie.

Pierwszy kontakt z alko
holem może być przypadko
wy, zwłaszcza u ludzi mło
dych, mających kompleksy 
związane z dojrzewaniem. 
Ktoś taki za sprawą „procen
tów„ z kopciuszka staje się 
księżniczką. Zamiast dojrze
wać emocjonalnie, i rozwijać 
umiejętności / konwersacja, 
taniec, dowcip etc. / , on idzie 
na skróty i uzależnia się che
micznie, sztucznie próbując 
się uwalniać od uciążliwch

nastrojów. Ogromną presję 
wywiera zazwyczaj środowis
ko, pije się po to by uzyskać 
aprobatę rówieśników, by 
uzyskać w ich oczach auto
rytet. Doznanie przyjemności 
jest bardzo kuszące, doraźna 
przyjemność szybko gratyfi
kuje poniesione koszty. To 
niekoniecznie musi być alko
hol, może to być narkotyk, 
seks, jedzenie, etc. „Chemia„ 
skraca perspektywę widze
nia; delikwent nie jest w sta
nie planować i budować czy 
tworzyć z perspektywą. Chce 
tylko doznać przyjemności, 
tu i teraz, już.

Zanotował:
WACŁAW TROSZKA

OGŁOSZENIA O PRACY

Hurtownia Artykułów Spożyw
czych „33„ przyjmie akwizyto
rów z własnym środkiem trans
portu. Rybnik, ul. Wyzwolenia 
77, tel. 23-506/7 . 00 - 15. 0 0 /

W AFC
Laboratorium

Fotografii
Barwnej

Rybnik, ul. Łony 12, 
jedno zdjęcie

T Y L K O  1900. -zł

EKSPRES 
- Rybnik 
Reja 2

Wywoływanie negatywów 
i wykonywanie odbitek 

w dwóch formatach. 
Terminy od 1 do 24 godzin. 

Ceny konkurencyjne. 
„Dziś fotografujesz 
- dziś masz zdjęcie,,

KRONIKA POLICYJNA 

Włamanie po żyletki
Na ulicy Małachowskiego 

w nocy z 22 na 23 kwietnia 
włamano się do kiosku „Ru
chu,,. Nieznany sprawca urwał 
kłódki i wyłamał zamek, a po 
dostaniu się do środka skradł 
papierosy, żyletki i rajstopy oraz 
bilon wartości 300 tys. zł. Łącz
na suma strat wy niosła 6 mln zł.

Do kiosku przez dziurę
W nocy z 22 na 23 kwietnia 

miało miejsce włamanie do kios
ku „Ruchu,, przy ulicy Górno
śląskiej. Złodziej dostał się do 
wnętrza po wybiciu dziury w tyl
nej ścianie kiosku. Skradł bilety 
WPK i żetony do automatów 
telefonicznych na sumę 10 mln 
zł. Trochę sobie podzwoni.

Spawacz - złodziej
23 kwietnia na zapleczu Tech

nikum Górniczego przy ulicy 
Kościuszki, nieznany sprawca 
włamał się do obiektu gospoda
rczego poprzez zerwanie kłódek

dek. Skradł 4 butle - dwie tleno
we i acetylenowe wartości 6 mln 
zł.

Pobicie na dyskotece
20 kwietnia na dyskotece 

w Domu Kultury Elektrowni 
„Rybnik,, został pobity jeden 
z jej uczestników. Napastnik 
złamał mu ząb. Pobity doznał 
także potłuczeń twarzy i otarcia 
naskórka.

Samobójstwo
25 kwietnia przy ulicy Pod 

Wałem 51-letni mężczyzna po
pełnił samobójstwo poprzez po
wieszenie się w swoim pokoju. 
Policja nie stwierdziła działania 
osób trzecich.

Śmierć na torach
25 kwietnia na szlaku kolejo

wym w kierunku Baranowic po
ciąg osobowy potrącił 50-letnie- 
go mężczyznę idącego torami. 
Ofiara wypadku poniosła 
śmierć.

Po kurczaki z łomem
Do pawilonu spożywczego

przy ulicy Górnośląskiej włama
no się w nocy z 27 na 28 kwiet
nia. Sprawca wyrwał pręt z kra
ty zabezpieczającej, wybił szybę 
i otworzył okno, którym wszedł 
do środka, skradł 12 kg mrożo
nych kurczaków. Straty wynios
ły 500 tys. zł.

Skradzione silniki
W Rybniku na ulicy Żużlowej 

nieznany sprawca skradł 5 sztuk 
silników elektrycznych wartości 
5 mln zł na szkodę Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej

Złodziej miedzi w areszcie
27 kwietnia Straż Przemysło

wa kopalni „Chwałowice,, za
trzymała sprawcę kradzieży 
drutu miedzianego /ślizgowe
go/. Złodziej skradł kabel o wa
dze 100 kg. Sprawcę osadzono 
w areszcie.

Pechowa „Wisienka,,
Do baru „Wisienka,, w Bogu

szowicach przy ulicy Pariotów 
włamywano się ostatnio już kil
kakrotnie. 27 kwietnia ktoś wy
bił tam szybę w oknie wystawo
wym o wartości 200 tys. zł.

CENNIK OGŁOSZEŃ W GAZECIE RYBNICKIEJ

1 cm2 - 8. 000, - zł 
1/4 kolumny - 900. 000, - zł 
1/2 kolumny - 1. 600. 000, - zł 
3/4 kolumny - 2. 400. 000, - zł 
1 kolumna - 3. 000. 000, - zł 
1 słowo - 5. 000, - zł
1 słowo w ogłosz. towarzyskich 2. 000, - zł 

UWAGI DODATKOWE

1.  Za ogłoszenie ekspresowe - tj. przyjęte w okresie 
krótszym niż 7 dni przed ukazaniem się gazety - dolicza 
się 50 procent.

2.  Za umieszczenie ogłoszenia na pierwszej i ostatniej 
stronie dolicza się 100 procent.

3.  Za opracowanie graficzne dolicza się 10 procent.

4.  Bonifikaty:
- 10 procent przy 2-5 ogłoszeniach tej samej treści
- 20 procent przy 5-10 ogłoszeniach tej samej treści 
- 30 procent przy ilości ogłoszeń większej niż 10

OGŁOSZENIA DROBNE 

SPRZEDAM lub wydzie
rżawię dom /wysoki parter 
200 m2 pow. uż. /  na parceli

1400 m2, atrakcyjnie poło
żony w Rybniku. Wiado
mość: tel. 22-351 po godz.
18. 00

id N O T E S  D O M O W Y

o
MIĘDZYNARODOWE  NUMERY  KIERUNKOWE      Luckau
Lübben
Magdeburg
Malchin
Merseburg
Neubrandenburg
Neustrelitz
Nordhausen
Oranienburg
Parchim
Perleberg
Postdam
Rathenow
Rostock
Salzwedel
Schwerin

587
586
91
996
442
90
991
628
3271
853
854 
33 
322 
81 
923 
84

Sebnitz 5280 Bielefeld 521
Sonneberg 764 Bochum 234
Stendal 921 Bonn 228
Suhl 66 Bottrop 2041
Torgau 407 Braunschweig 531
Weimar 621 Bremen 421
Wurzen 409 Bremerhaven 471
Zerbst 925 Darmstadt 6151
Zwickau 74 Dortmund 231

Duisburg 203
NIEMCY (b. RFN)-kod - 49 Düsseldorf 214

Essen 201
Miejscowość Nr kier. Frankfurt/M ain 69

Aachen 241 Gelsenkirchen 209
Augsburg 821 Hagen 2331
Berlin 30 Hamburg 40

Hannover 511
Heidelberg 6221
Herne 2323
Karlsruhe 721
Kassel 561
Kiel 431
Koblenz 261
Köln 221
Krefeld 2151
Leverkusen 214
Lübeck 451
Mainz 6131
Mannheim 621
Mulheim/Ruhr 208
Münster 251
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T U R Y S T Y K A S P O R TS P O R T

W  nowym ciele 
nowy duch

Świąteczny weekend przy
niósł rybnickim żużlowcom 
dwa ligowe zwycięstwa, 
a w konsekwencji awans na 
pierwsze miejsce w tabeli. 
Gdy dodamy do tego fakt, iż 
ANTONIEGO SKUPIE
NIA i HENRYKA BEMA 
trapiły kontuzje, obraz ak
tualnych możliwości przed
stawia się zupełnie przyzwoi
cie. Nic więc dziwnego, że 
dotkliwą czkawką odbijają 
się ubiegłoroczne baraże, 
w których zaprzepaszczono 
pierwszą ligę. Szkoda jej tym 
bardziej, gdy obserwuje się 
kolejne porażki barażowych 
rywali - gdańszczan czy 
„włókniarzy,, z Częstocho
wy. Wszystko wskazuje na 
to, iż to właśnie te drużyny, 
po serii porażek, opuszczą 
żużlową ekstraklasę. Po
myśleć tylko, jak bardzo 
mogłaby ona być ciekawa, 
gdyby ich miejsce zajmowały 
dwa obecnie drugoligowe 
zespoły UNIA Leszno i JE
ANETTE - ROW Rybnik. 
Ale na tym właśnie polega 
przewrotność sportowej for
tuny.

Kolejne porażki zniechę
cają widzów, powodując 
klubową degrengoladę. Kie
dyś przekonała się o tym 
OSTROVIA. Kto w tym se

zonie? A może stanie się cud 
i słabeusze zaczną wygry
wać? Tylko kto mógłby tego 
cudu dokonać: na transfery 
już za późno, w to, iż Leszek 
Matysiak czy Mirosław Ber
liński uzyskają w przełomo
wym momencie życiową for
mę, też jakoś trudno uwie
rzyć. Są jeszcze pieniądze, 
ale i ich możliwości są ogra
niczone.

No właśnie, KOLEJARZ 
- REMAK Opole i GKM 
Grudziądz za swych czoło
wych zawodników Załuskie
go i Barona dostały z pew
nością od ASPRO duże pie
niądze, ale tak naprawdę dla 
swych kibiców stały się dru
żynami znacznie uboższymi. 
„Kolejarz” bez legendarne
go „Wojtusia,, to już nie ten 
sam zespół, wielu widzów 
przychodziło przecież na po
lowy stadion w Opolu właś
nie dla niego. Zespół z Gru
dziądza, przeżywający spore 
trudności finansowe, też stał 
się bezbarwny. Z drugiej zaś 
strony, SPARTA - ASPRO 
wcale nie została ligową po
tęgą, jakby tego chcieli zape
wne prezesi korporacji AS
PRO.

Ale wróćmy na nasze po
dwórko. Siłę rybnickiego ze
społu pomnaża dobra atmosfera

sfera, jak współtworzą rów
nież rybniccy obcokrajowcy. 
W czasie piątkowego meczu 
z POLONIĄ Piła, nawet 
najwybredniejsi znawcy Spe
edway'a zachwycali się zna
komitą parową jazdą HA
MILLA i STAECHMANA, 
mimo iż jako para startowali 
pierwszy raz w życiu. 
Wszystko to obserwują nasi 
rodzimi jeźdźcy i szybko się 
uczą, wystarczy spojrzeć na 
jazdę Korbela z młodym 
Amerykaninem, z którego 
usług Niemyjski korzysta 
jak do tej pory najczęściej. 
To wszystko tworzy okreś
loną atmosferę i daje zawod
nikom duży komfort psychi
czny. Fakt, iż już po minię
ciu linii 30 metrów HA
MILL rozgląda się za swym 
partnerem, komentarza nie 
wymaga Co klasa to klasa!

Wszystko to i jeszcze kilka 
innych detali, jak reklama, 
fajerwerki oraz dziewczęta 
/może jeszcze nie te najład
niejsze/ sprawia, iż na ryb
nickim stadionie w czasie 
imprez żużlowych jest bar
dzo radośnie. Ma w tym 
swój udział również Rybni
cki Speedway FANKLUB. 
Szkoda tylko, iż jego działal
ność zwłaszcza na stadionie, 
wywołała wzmożoną aktyw
ność zapijaczonych rybnic
kich „szalikowców,,, którzy 
zdążyli już narozrabiać, psu
jąc reputację wszystkim ryb
nickim miłośnikom żużla.

WACŁAW TROSZKA       FESTYNOWE PODGLĄDANIE :  chór ,,LA PARETE,, w czasie próby     Foto : W. Troszka

Wspaniała zabawa
Majowy Festyn w Niewia

domi u zorganizowany przez 
SAMORZĄD DZIELNI
CY, a sponsorowany przez 
Urząd Miejski w Rybniku, 
ściągnął do lasku przy SP 23 
tłumy ludzi.

Młodzi mieszkańcy Nie
wiadomia uczestniczyli po 
raz pierwszy w takiej impre
zie, a starsi naprawdę nie 
pamiętają, kiedy ostatni raz 
miało to miejsce. Wspólne 
świętowanie rozpoczęło się 
1 maja o godz. 14. 00 wy
stępem orkiestry dętej KWK 
„Rydułtowy,,. Po dwóch go
dzinach zastąpił ją zespół in
strumentalno-wokalny, który

który przygrywał do tańca do 
końca majówki, tj. do godz.
22. 00.  Natomiast do zmierz
chu „kursowały,, dorożki 
konne i funkcjonowała „uje
żdżalnia,, koni ze stadniny 
E. Biskupka z Rybnika. 
Przez cały czas trwały cieka
we konkursy, loterie, gry 
i zabawy dla dzieci i doros
łych. Nagród było sporo, 
więc i chętnych nie brakowa
ło. Przy bufecie, rożnie z kie
łbasą i krupniokiem /wyro
by były znakomite i tanie! /  
trwał nieprzerwany ruch.

Organizatorzy nie spo
dziewali się tak dużej frek
wencji i autentycznego zainteresowania

zainteresowania mieszkańców 
imprezą. Do późnej nocy 
w przeddzień festynu praco
wali w lesie członkowie sa
morządu. Zorganizowano 
podium dla zespołu i „par
kiet,, dla tańczących, ławki 
dla widzów, pomyślano 
o parkingach i przede 
wszystkim /co rzadko zda
rza się na imprezach maso
wych/ o... w. c. Serca nam 
rosną - mówili panowie E. 
Baron i A. Kopka - kiedy 
widzimy zadowolenie na 
twarzach mieszkańców Nie
wiadomia.

Samorząd Dzielnicy orga
nizuje następną imprezę śro
dowiskową dla najmłod
szych na „Dzień Dziecka,,.

Tekst i zdjęcie: 
Z. i Cz. Golińscy
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„Prezydenckie,, regaty
Żeglarze należą do ludzi 

z definicji bardzo aktywnych 
i nie znoszących bezczynno
ści. Jakiś czas temu dwóch 
młodych ludzi, należących 
do funkcjonującego przy ko
palni CHWAŁOWICE klu
bu żeglarskiego KOGA, 
Wojciech Sałata i Sławomir 
Piasecki, dumając nad kon
dycją rybnickiego żeglarst
wa stwierdzili, iż warto było
by zorganizować tu, nad mo
rzem rybnickim, imprezę bę
dącą harmonijnym połącze
niem żeglarskiej zabawy 
z żeglarską rywalizacją na 
wodzie.

Nie zwlekając, przystą
piono do prac i zabiegów 
organizacyjnych, nawiązu
jąc kontakt z poszczególny
mi wodniackimi zespołami 
i szukając sponsorów. Zwró
cono się również z odpowie
dnią prośbą do władz Ryb
nika, które przystały na pro
pozycję firmowania plano
wanych na początek maja 
regat. Nazwano je „Regata
mi o Puchar Prezydenta 
Miasta Rybnika,,.

Wszystko odbyło się 
w świąteczny majowy week
end, kiedy to w Ośrodku 
Żeglarskim KOTWICA 
w Rybniku-Chwałęcicach, 
odbyły się „Pierwsze Rybnic
kie Spotkania z Piosenką Że
glarską,,, na których, poza 
konkursowymi zmagania
mi, wystąpiły tak znane mi
łośnikom żagli i dużej ilości 
wody kapele jak 4 REFRY , 
RYCZĄCE 20 czy SKIP
PER.

W roli jurorów wystąpili 
sami widzowie, którzy przy 
pomocy braw wyłonili, swo
im zdaniem, najlepszych pły
wających muzyków. W tej 
estradowej rywalizacji zwy
ciężył Krzysztof SZCZĘS
NY, przed trzyosobowym 
zespołem z Kędzierzyna 
SHANTIES W OM EN i ryb
nicką grupą o karkołomnie 
brzmiącej nazwie:  KAKA
DŻIBI. Przygotowana spec

specjalnie na tę okazję ulotka 
informowała: „Celem nasze
go koncertu jest podtrzyma
nie najpiękniejszych warto
ści żeglarstwa, popularyza
cja piosenki żeglarskiej i tra
dycji żeglarskich wśród spo
łeczeństwa naszego okręgu, 
a także zbieranie środków 
finansowych na rozwój ini
cjatyw żeglarskich - pomoc 
klubom,,.

Po oficjalnym koncercie 
nastąpiło już mniej oficjalne 
żeglarskie ognisko, w czasie 
którego wszyscy się dosko
nale bawili, śpiewając szan
ty, wznosząc toasty za tych, 
co na morzu, tańcząc do 
pokładowych rytmów, co 
było o tyle bezpieczniejsze, iż 
pod nogami był stały ląd...

W „prezydenckich rega
tach,,, na które złożyło się 
pięć wyścigów, najlepszą 
z piętnastu zgłoszonych ekip 
okazała się załoga Klubu 
Wodnego GARLAND  z Gli
wic w składzie: Jarosław JA
MRUZ, Krzysztof PIET
RZAK i Wojciech AN
DERS. Na drugiej pozycji 
uplasowała się załoga Jacht
klubu KOTWICA przv 
KWK RYMER /Stanisław 
JASKOT, Wojciech i Arka
diusz GRZĄDZIEL/, a na 
trzeciej - ekipa klubu KOGA 
/M arek  STOLARSKI, Ma
rek KOZUB, Dariusz KWI
TE K /.

W zorganizowaniu impre
zy mięli również swój udział 
indywidualni sponsorzy: 
GPG NORD , Hurtownia 
Sprzętu Elektrycznego 
KONTAKT , Hurtownia 
KOW IM EX , Roman Nie
myjski oraz sklep żeglarski 
HOBBY  z Czeladzi.  \

Żeglarze to ludzie wciąż S 
zapatrzeni w linię horyzon
tu, toteż już teraz martwią  
się jak wypadną za rok „II  
Regaty o Puchar Prezydenta 
Miasta Rybnika„ i „II Ryb
nickie Spotkania z Piosenką  
Żeglarską,,. A zatem do za-  
baczenia i usłyszenia za 
rok... ahoeoeoej!

/wack/ 
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Grafika
Eugeniusza Delekty w TZR

mi określone idee humanita
rne. Z chwilą wejścia w świat 
twórczości Delekty, wkra
czamy w inny czas i w inną 
przestrzeń niż ta, w której 
przebywaliśmy dotychczas.

W tych stanach świado
mości autor szuka w swoich 
grafikach symboli wyrażają
cych rozmaite stany i struktury

Od 13 kwietnia br. czynna 
jest w Teatrze Ziemi Rybnic
kiej wystawa grafiki Euge
niusza DELEKTY, jednego 
z czołowych grafików pol
skich, wykładowcy grafiki 
w Zakładzie Wychowania 
Plastycznego Filii Uniwersy
tetu Śląskiego w Cieszynie.

Ekspozycja obejmuje 20 
prac graficznych, w których 
artysta łączy technikę akwa
tinty z akwafortą, wzboga
cając linearny i punktowy 
obraz typowy dla akwafor
ty, światłocieniowymi efek
tami akwatinty.

Swoje zwięzłe syntezy gra
ficzne, w których przewija 
się nurt ekologiczny, twórca

EUGENIUSZ DELEKTA - „Śląskie przenikania,,

buduje złożonymi, wielowa-    tury materii. Prace jego za- 
rstwowymi, przenikającymi    wierają jakieś bliżej nieok- 
się metaforami, wyrażający-    reślone przestrzenie i mimo

dokładności odtwarzania 
wewnętrznych wizji, ich sens 
pozostaje wieloznaczny.

Delekta uwrażliwiony jest 
szczególnie na niszczycielską 
działalność człowieka na 
środowisko naturalne, na 
degradację przyrody. W roz
rachunku ostatecznym zwy
cięża jednak przyroda, po
chłaniając ślady nie zawsze 
chlubnej obecności człowie
ka.

Grafiki Eugeniusza Dele
kty, bogate w kontrasty bieli 
i czerni, posiadają ogromną 
ilolść wariantów świadczą
cych o bogactwie języka pla
stycznego twórcy, a aluzyj
ność i semantyka propono
wanych układów, pobudza
ją w najwyższym stopniu na
szą wyobraźnię. Prace artys
ty, laureata wielu nagród, 
znajdują się w kraju i za
granicą m. in. w Austrii, Ira
ku, Rosji, Włoszech, Niem
czech, Francji, Finlandii, 
Australii i USA.

Wystawa czynna będzie 
do końca czerwca 1992 ro
ku.

Festiw al
Kultury

Młodzieży
Zakończył się rejonowy 

przegląd dziecięcych i mło
dzieżowych zespołów artys
tycznych w ramach Festiwa
lu Kultury Młodzieży. 52 ze
społy zaprezentowały
wszystkie formy artystycz
ne, a do etapu wojewódz
kiego zakwalifikowano 28 
zespołów z 19 szkół i placó
wek wychowania pozaszkol
nego. W kategorii zespołów 
muzyczno-tanecznych, ko
misja pod przewodnictwem 
Lidii MARSZOLIK uhono
rowała specjalnymi wyróż
nieniami „S„ 5 grup: chór 
z I LO pod kierunkiem Jani
ny Wystub, chór Między
szkolny z Leszczyn pod kie
runkiem Stefanii Szyp, Ze
spół Tańca Ludowego 
„Przygoda,, grupa młodsza 
przy MDK, którą kieruje

Renata Hupki, Prywatną re
wię Dziecięcą „AVANTI„ - 
J. Szymik i M. Kuleszy, Ze
spół Tańca Ludowego 
„Przygoda,, - grupa starsza, 
przy MDK - Renaty Hupki.

W grupie teatralnej wyró
żnienia specjalne „S„ otrzy
mały: Szkolny Zespół Teat
ralny - OPPI przy SP9 w Le
szczynach - Piotra Adamczy
ka /dzieci ze szkoły specjal
nej/.

Wyróżnienia I stopnia ko
misja pod przewodnictwem 
Wandy ŚWITAŁY przyzna
ła: pantomimie „NIC,, z LO 
Sióstr Urszulanek - kierow
nictwo Zofia Cipkowska, 
„KOŁU DRAMY,, z LO 
Pro Familia Żory - kier. 
Wanda Świtała, Szkolnemu 
Teatrowi Ruchu z OPPI 
przy SP9 Leszczyny - kier. 
Piotr Adamczyk,

W sumie przyznano 21 
wyróżnień dla wszystkich 
występujących zespołów. 
Życzymy sukcesów na etapie 
wojewódzkim!

/ lo g /

Być kobietą...  Foto: W. Troszka

N ow e k o śc io ły  rybnick ie

K o śc ió ł pw  N iepokalanego Poczęcia  N M P  
w  Zam ysłow ie

O teren na budowę koś
cioła konspiracyjnie posta
rał się

o Pacyfik Gawlik, wikary 
parafii p. w. św. Józefa w Ry
bniku, który w 1975 roku 
wykupił go pod budowę 
przyszłego kościoła od Anny 
Gamoń, mieszkanki Zamys
łowa, na rzecz swojej siostry 
Kornelii Grabiec. W 1983 r. 
ks. bp. Herbert Bednorz, de
kretem z dnia 22 kwietnia 
erygował nową parafię pw. 
Niepokalanego Poczęcia 
NMP.

Pierwsze prace projekto
we prowadził mgr inż. ar
chitekt Norbert Warnecki. 
Następnie prace projektowe 
prowadzili bracia mgr inż. 
arch. Janusz i Adam B asz
czyńscy. Kopanie funda
mentów rozpoczęto wiosną

1984 roku, prace budowlane 
skończono w 1988 r. Wy
strój wnętrza zaprojektował 
i wykonał znany rybnicki 
rzeźbiarz Franciszek Ma
sorz. Poświęcenie kościoła 
odbyło sią w dniu 6 grudnia 
1989 r., a dokonał go biskup 
diecezji katowickiej Damian 
ZIMOŃ. W ołtarzu kościoła 
wmurowane zostały relikwie 
świętych Andrzeja i Justyny.

Pierwszym proboszczem 
zamysłowskim był francisz
kanin o. Pacyfik Gawlik. 
Obecnie proboszczem tej pa
rafii jest o. Konstanty Sater
nus.

Foto i tekst: 
Cz. GOLIŃSKI

Pod znakam i 
ZODIAKU

BARAN 
21. 03. -

Jesteś samodzielny, pełen inicja
tywy, masz zdolności przywód
cze, możesz te cechy wykorzystać 
dobrze lub źle. Wybierz sam.

BYK
20. 04 -  20. 05.

Twoja łagodność i spokój nie 
powinny Ci przeszkodzić w byciu 
stanowczym. Nie narzucaj jed
nak otoczeniu swoich zbyt kon
serwatywnych poglądów.

BLIŹNIĘTA
21. 05.  - 21. 06.

Najbliższe tygodnie pokażą czy 
Twoje poczucie odpowiedzialno
ści jest wystarczające. Pozosta
wanie na uboczu nie jest receptą 
na rozwiązywanie problemów.

RAK
22. 06.  -  22. 07.

Z  lubością rozgrzebujesz i anali
zujesz wszelkie problemy, co czy
ni Cię w oczach otoczenia niebez
piecznym pedantem. Więcej luzu!

LEW
23. 07.  -  22. 08.

Namiętne poszukiwanie sukce
sów jest Ci niezbędne do zaspo
kojenia własnego „ego,,. Będzie 
okazja, by tę cechę zaprząc do 
pojazdu zmierzającego we właś
ciwym kierunku.

PAMNA
23. 08.  -  22. 09.

Podchodzisz do życia praktycz
nie i z wielką sumiennością, co 
daje efekty w sferze zawodowej. 
Jednak postawa zbyt „serio,, nie 
przysparza przyjaciół.

WAGA
23. 09.  -  23. 10.

„Ważąc,, wszystkie za i przeciw 
stajesz się osobą trochę niezdecy
dowaną. Polegaj częściej na wła
snym sądzie...

SKORPION
24. 10.  -  22. 11.

Wszystko co robisz, czynisz in
tensywnie i z pasją, przy czym, 
oddając się jednej sprawie, po
trafisz być demonem jak i oso
bą, spolegliwą,,. Wybierz zloty 
środek,,...

STRZELEC
23. 11.  -  21. 12.

Zachowaj większy umiar i dyp
lomację w głoszeniu swoich po
glądów, choć instynkt walki 
i współzawodnictwa bardzo Ci to 
utrudnia.

KOZIOROŻEC
22. 12.  - 20. 01.

Skupiona energia może rodzić 
w Tobie upór i niewrażliwość na 
glosy otoczenia. Warto jednak 
niekiedy się w nie wsłuchać.

WODNIK
21. 01.  - 19. 02.

Niekiedy tracisz poczucie rzeczy
wistości, bo przepełnia Cię idea
lizm i skłonność do poświęceń. 
Jednak oryginalna osobowość 
sprawia, że masz sporą siłę prze
bicia...

RYBY
20. 02.  -  20. 03.

Masz niewielkie rozeznanie kto 
przyjaciel, a kto wróg, ufając 
nadmiernie wszystkim, co może 
nie wyjść Ci na dobre...
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Lekarz domowy radzi 

P o d b ia ł
Jednym z pierwszych zwias

tunów wiosny zakwitającym już 
w marcu jest podbiał, zwany 
w innych rejonach jako „boże 
liczko,, lub „ośla stopa,,. Począt
kowo wyrastają pędy kwiatowe, 
okryte łuskowatymi liśćmi. 
Kwiaty barwy złocistożółtej ze
brane są w koszyczki, po prze
kwitnięciu pozostaje puch. D o
piero po przekwitnięciu kwia
tów ukazują się liście.

Podbiał występuje najczęściej 
na brzegach wód, na łąkach 
i polach. Można go uprawiać 
w ogrodzie, rozmnażając przez 
podział licznych pędów podzie
mnych. Porą zbioru liści jest 
wiosna. Wybieramy dni pogodne

ne, bezdeszczowe. Liście zbiera 
się bez ogonków. Do suszenia 
należy je rozłożyć pojedyńczą 
warstwą i suszyć w temperatu
rze pokojowej. Wysuszone liście 
przechowujemy w szczelnych 
naczyniach, gdyż podbiał łatwo 
wchłania wilgoć.

Podbiał jet bardzo starym 
środkiem leczniczym. W pols
kiej medycynie ludowej był po
wszechnie stosowanym lekiem 
w przewlekłych chorobach dróg 
oddechowych, uporczywych ka
szlach, w nieżytach oskrzeli i ga
rdła.

Postacią leku jest odwar z liści 
podbiału. Pół łyżki liści podbia
łu zalać szklanką wody o tem
peraturze pokojowej, ogrzać 
pod przykryciem przez 30 mi
nut, potem odcedzić. Pić 2 - 
4 razy dziennie po pół szklanki 
płynu.

Fatałachy z naszej szafy

Falbany, kastaniety 
... i nie tylko

Pięćsetlecie odkrycia 
Ameryki, jakie przypada 
w tym roku, jest obchodzone 
uroczyście nie tylko w No
wym, ale i Starym Świecie. 
Szczególnie zaś w kraju, 
z którego wypłynął ku nie
znanym lądom Krzysztof 
Kolumb - w Hiszpanii.

Począwszy od kwietnio
wej inauguracji EXPO - 92 
w Sewilli, poprzez letnią oli
mpiadę w Barcelonie, aż do 
kulminacji rocznicowych, 
jakie przypadną na paździe
rnik br., Hiszpania jest i będzie

będzie tego roku na ustach 
całego świata. W ostatnich 
latach wiele się w tym kraju 
zmieniło: nie jest on już sy
nonimem nędzy Południa, 
kojarzy się już nie tylko z su
rową czernią, folklorem 
i plażami dla bogatych Ame
rykanów. Hiszpania w szyb
kim tempie zbliżyła się do 
Europy i jej europejskość 
jest już niepodważalna, cze
go możemy tylko pozazdro
ścić.

Wspomnieliśmy już o ro
cznicowym „śladzie,, amery
kańskim w tegorocznej mo
dzie. Istnieje również „ślad,, 
hiszpański i to w dwu wa
riantach: nawiązujący do 
bogatych, kulturowych tra
dycji i drugi, wyrażający się 
zainteresowaniem działalno
ścią współczesnych hiszpańskich

HARE
KRYSZNA

- zaprasza
W piątek, 8 maja o godz.

18. 00 na Małej Scenie, przy 
ul. Kościuszki 54 odbędzie 
się niezwykłe spotkanie: 
M I Ę D Z Y N A R O D O W E  
TOWARZYSTWO ŚWIA
DOMOŚCI KRYSZNY za
prasza na program HARE 
KRYSZNA, na które przy
będzie niezwykły gość - 
mistrz duchowy MAHA 
DIUTI MAHARAJ z Lon
dynu.

W oryginalnym progra
mie: wiedza o samorealiza
cji, degustacja potraw kuch
ni indyjskiej i muzyka medy
tacyjna. Międzynarodowe

/ J .  B. /

Rozwiązanie konkursu wielkanocnego
W WIELKANOCNEJ „KRUSZONCE,, 
zmieściły się wieże należące do następują
cych budowli sakralnych:
1.  Kościół św. Katarzyny w Wielopolu
2.  Kościół nAkademicki„ przy ul. Gliwickiej
3.  Kościół św. Jadwigi na „Nowinach,,
4.  Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP 
w Zamysłowie

5. Kaplica przy szpitalu „Juliusz,,5.  Kaplica przy szpitalu
6.  Kościół ewangelicki
7.  „Nowy., kościół św. Antoniego
8.  Kościół św. Wawrzyńca w Ligockiej Ku
źni
9.  „Stary,, kościół M. B. Bolesnej
10.  Kościół św. Józefa /franciszkanie/
11.  Kościół Królowej Apostołów /misjona
rzy/
12.  Kościółek na terenie Szpitala dla Ner
wowo i Psychicznie Chorych.
Nagrodę w wysokości 750. 000. - zł, której 
fundatorem jest Przedsiębiorstwo Spedycji 
i Transportu na Liniach Miedzynarodowych 
PAMTRANS Henryka Krzyżanowskiego 
wylosowała Maria Winnicka, ul. Świerklańs
ka 28, 44-200  Rybnik 
GRATULUJEMY! Nagroda do odebrania 
w redakcji.

P A M  T R A N S
tel. i fax nr 24063, telex nr 312852

hiszpańskich kreatorów, którzy 
z pierwszym niewiele chcą 
mieć wspólnego. Pierwszy to 
oczywiście falbany pod 
przedłużoną talią, odsłonię
te na sposób hiszpański ra
miona, szerokie paski czy 
stylizowane róże. Drugi - 
współczesny, to propozycje 
najbardziej dziś ocenionych 
hiszpańskich twórców: Ro
berto Verino, Jezusa del Po
zo i wielu innych, preferują
cych „prostotę, komfort 
i zdrowy rozsądek,,, modę 
spokojną, dojrzałą, bez eks
trawagancji.

Hiszpanie zadziwią nas 
pewnie jeszcze w wielu in
nych dziedzinach, bo jest to 
kraj i naród wielkich moż
liwości, czego dowodem jest 
choćby sukces Wystawy 
Światowej w Sewilli.

Wróżka

Towarzystwo Świadomości 
Kryszny założone zostało 
w Nowym Jorku, w 1966 
roku. Jego filozoficzne pod
stawy zawarte są w starożyt
nej literaturze indyjskiej, 
zwanej Wedami.

Jest to pierwsze spotkanie 
tego rodzaju w Rybniku. Za
praszamy serdecznie.

/ e m /

5 minut łamania głowy

POLICZ! Ile koni znajduje 
się na tym obrazku?
Wśród czytelników, którzy 
nadeślą prawidłowe rozwiązanie

zanie łamigłówki do 20 maja 
br., wylosowana zostanie 
nagroda w postaci ŻELAZ
KA PAROWEGO YAP-O-

SEL, prod. kanadyjskiej, 
którego fundatorem jest 
PUH „ALICE & J” . 
Rozwiązanie prosimy prze
słać na nasz adres: „Gazeta 
Rybnicka„, Rybnik, ul. Koś
ciuszki 54

Rozwiązanie łamigłówki 
z „GR„ nr 16

- przedstawione na rysun
ku psie menu składa się z 48 
kości

Nagrodę za jej rozwiąza
nie wylosowała Jolanta Wie
czorek, ul. Łączna 1, 44-293 
Szczerbice. Nagrodę prosi
my odebrać w redakcji.

NASZE  PROPOZYCJE

Duża Scena TZR
8 maja, godz. 9. 00 i 11. 00 

„GARGAMEL I SMUR
FY„ - widowisko teatralne 
dla dzieci w wykonaniu ak
torów scen krakowskich, ce
na biletu 20. 000 zł

9 maja, godz. 17. 00, nie
konwencjonalny sposób po
łączenia mody i sztuki 
w programie zatytułowa
nym „BENE, „ wykonawcy: 
Teatr Mody z Bytomia czyli 
zawodowe modelki i mode
le, cena biletu 20. 0000 zł

13 maja, godz. 8. 00, AU
DYCJE MUZYCZNE dla 
szkół

Mała Scena TZR
8 maja, godz. 18. 00, spot

kanie z mistrzem HARE 
KRISHNA,

cena 15, 000 zł;
9 maja, godz. 17. 30, gra 

TRIO MUZYKI BARO
KOWEJ, cena biletu 10. 000 
zł

10 maja, godz. 18. 00 -

23. 00,  DYSKOTEKA, 
wstęp 15. 000 zł

Klub Filmowy EKRAN 
11 maja, godz. 19. 00, „OJ

CIEC CHRZESTNY III,,, 
film prod. USA, w reż. F. F. 
Coppoli, w roli głównej Al 
Pacino, wstęp za okazaniem 
karnetu

Kino Premierowe 
13 i 14 maja, godz. 17. 00 

i 19. 00, film amerykański 
„MERMAIDS,, /„Syreny,, /  
- burzliwe życie na pograni
czu normalności kobiety wy
zwolonej, w wykonaniu 
Cher i Boba Hoskinsa, reż. 
Richard Benjamin /od  lat 
15/, cena biletów 15. 000 
i 10. 000 zł

Kino APOLLO 
8 - 1 4  maja, godz. 15. 30, 

„ R  O D Z I N A  
ADAMSÓW,,, komedia 
prod. USA, reż. Barry Son
nenfeld, cena biletu 15. 000 zł 

8 - 1 3  maja,. godz. 17. 30 
„PODWÓJNE ZYCIE WE
RONIKI,,, film obyczajowy 
prod. polskiej, reż. Krzysztof 
Kieślowski, cena biletu
15. 000 zł
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