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Figura i piwo
W dorobku „PEBEROWU"

Budowa Roku ' 92
Rybnickie Przedsiębio

rstwo Budowlano-Montażo
we „PEBEROW,, S.A. zo
stało laureatem pierwszej 
nagrody corocznego pres
tiżowego ogólnopolskiego 
konkursu „BUDOWA RO
KU,,, organizowanego 
przez Polski Związek Inży
nierów i Techników Budow
nictwa razem z Ministerst
wem Gospodarki Przestrzen
nej i Budownictwa przy 
współudziale Centralnego 
Urzędu Planowania. W kate
gorii budownictwa prze
mysłowego sąd konkursowy 
werdyktem z 12 maja tytuł 
„BUDOWY ROKU 1992,, 
przyznał Zakładowi
Wzbogacania Odpadów 
Poflotacyjnych, wybudowa
nemu przez PEBEROW 
przy kop. „Dębieńsko,, 
w Czerwionce-Leszczynach. 
Zgodnie z regulaminowym 
wymogiem, ukończenie prac 
nastąpiło w roku ubiegłym, 
po 18 miesiącach budowy. 
Honorową nagrodę rybnic
kiej firmie przyznało 
również jury dziennikarskie.

Inwestorem nagrodzone
go obiektu była polsko-nie
miecka spółka „POLHO,,, 
która zorganizowała prze
targ na jego realizację. Mi
mo silnej konkurencji wy
grał go PEBEROW. Rekor
dowy, jak na polskie warun
ki, termin wykonania, był 
możliwy dzięki opracowywaniu

opracowywaniu projektu techniczne
go etapami, z nieznacznym 
wyprzedzeniem wobec wy
konywanych aktualnie 
robót. Montaż głównej kon
strukcji budowanego zakła
du prowadziły jednocześnie 
dwa niezależne zespoły mon
tażowe, zaś instalowanie 
urządzeń technologicznych 
odbywało się równocześnie 
z budową lekkiej obudowy 
obiektu.

Dzięki najnowocześnie
jszym maszynom, sprowa
dzonym niemal z całej za
chodniej Europy, będzie 
można nie tylko odzyskać 
z hałd znaczne ilości węgla 
wysokiej jakości, ale przede 
wszystkim utylizować kopa
lniane odpady, zalegające do

80 lat chóru „SERAF "

We wtorkowe popołudnie 
w Zebrzydowicach przy tzw. 
Zameczku, odbyła się pierwsza 
część uroczystych obchodów 
o s i e m d z i e s i ę c i o l e c i a  
działalności chóru mieszanego 
„SERAF,,, od swego zarania 
związanego z kulturą i tradycją 
śpiewaczą Rybnika i jego oko
lic. Wicepre
zydent Rybni
ka Jerzy KO
GUT odsłonił 
pam iątkow ą 
tablicę ufun
dowaną przez 
a k t u a l n y c h  
c z ł o n k ó w  
chóru, upa
m ię tn ia ją cą  
wysiłki i sta
rania jego 
z a ł o ż y c i e l i  
i działaczy.
Jest ona wmu
r o w a n a  
w ścianę do
mu, który nie
gdyś przez 
wiele lat był 
miejscem spotkań

spotkań chórzystów będąc, jak to 
określił obecny prezes chóru 
Rufin MARCOL, domem ro
dzinnym „Serafu,,. Chórzyści 
i ich goście wzięli później udział 
w uroczystym nabożeństwie 
majowym, które odbyło się 
w zebrzydowickim kościele pa
rafialnym.
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tej pory na uciążliwych dla 
naturalnego środowiska 
hałdach.

W zakładzie wzbogacania 
kopalniany muł jest miesza
ny z wodą, po czym 
następuje odsiewanie kamie
nia na sita, sortujące muł na 
trzy gatunki. Specjalne sepa
ratory oddziałają kamień od 
węgla, który trafia z kolei do 
suszami, w efekcie czego 
otrzymuje się drobnoziarnis
ty węgiel wysokiej jakości, 
sprzedawany następnie elek
trowniom i koksowniom. 
Zdolność przerobowa zakła
du wzbogacania wynosi 
2000 ton mułu na dobę.

Odpadów zgromadzo
nych wokół kop. 
„Dębieńsko,, starczy na 10 
lat działalności zakładu. 
Później, jako że jest on usy
tuowany w pobliżu kolejo
wej rampy, będzie można do 
niego dowozić odpady z in
nych śląskich kopalń i być 
może obecna nazwa zostanie 
zastąpiona nową: „Zakład 
Oczyszczania Śląska,,.

Konkursowa statuetka 
zdobi dziś gabinet Prezesa 
Zarządu PEBEROW-u Bo
gusława SKWARY, który 
nie ukrywa, że firma ma 
w przyszłości zamiar opano
wać rynek budownictwa 
ekologicznego, szczególnie 
ważnego w naszym regionie. 
PEBEROW powstał w 1963 
r. jako przedsiębiorstwo 
państwowe, w styczniu 1992 
przekształcony został
w spółkę akcyjną. Zatrudnia 
1400 osób, z czego 180 sta
nowi kadrę inżynieryjno-te
chniczną. W swoim dorobku 
rybnicka firma ma cały sze
reg przedsięwzięć inwesty
cyjnych od kopalń 
począwszy, a na bibliote
kach i przedszkolach 
skończywszy.

Tekst i foto: Wacław 
TROSZKA

Od 14 do 16 maja w kato
wickim Spodku odbyły się II 
Górnośląskie Targi Piwa, na 
których swą ofertę przedsta
wiło wiele znanych i cenio
nych za swe produkty bro
warów z Polski oraz kilka 
browarów z zachodniej Eu
ropy. Tego typu imprezy nie 
mają u nas handlowej trady
cji, toteż bardziej chodziło 
o zaznaczenie swej obec
ności na piwnym rynku, niż 
o zabiegi mające na celu jego 
zdobycie.

Niewątpliwie największe 
zamieszanie w czasie trzy
dniowych targów wywołała 
propozycja rybnickiej spółki 
browarnianej GER-Pol. Na 
swoim stoisku, którego 
ozdobę stanowił specjalnie 
na tę okazję przygotowany 
żużlowy motocykl, zapropo
nowała ona miłośnikom pi
wa spotkanie z aktorką Ka
tarzyną FIGURĄ, znaną 
z cieszących męskie oczy 
kształtów, oraz z rybnickim 
żużlowcem Eugeniuszem 
SKUPIENIEM, który nie 
tak dawno razem z Toma
szem Gollobem zdobył dla 
POLONII Bydgoszcz tytuł 
Mistrza Polski Par Klubowych

Kasia Figura czasową ozdobą rybnickiej fontanny
Foto: wack

Klubowych.
Po anonsach w targowym 

radiowęźle przy stoisku 
GER-POL-u szybko usta
wiła się spora kolejka po 
kalendarze, które urocza 
blondynka podpisywała, 
wpisując na życzenie najwy
myślniejsze dedykacje dla 
Józia czy Czesia. Napór ga
wiedzi był tak duży, że nie 
wytrzymało tego samo stois
ko; jedną z szyb po prostu 
wypchnięto.

Katarzyna Figura na co 
dzień przebywa w Stanach 
Zjednoczonych; jeśli przy
jeżdża do kraju, najczęściej 
trasa jej podróży wiedzie 
przez Paryż, w którym 
spędza zazwyczaj kilka dni 
na rozrywkach.

Po raz pierwszy przedsta
wiciele GER-POL-u skonta
ktowali się z aktorką w grud
niu ubiegłego roku, kiedy to 
wydany został firmowy ka
lendarz, ale właściwy kon
trakt reklamowy,
obowiązujący obie strony do 
końca bieżącego roku, pod
pisany został dopiero przed

tygodniem, w czasie pobytu 
aktorki w Rybniku.

Pobyt Kasi Figury w ryb
nickim browarze ucieszył 
zwłaszcza męską część zało
gi. Aktorka odwiedziła 
wszystkie jego oddziały, 
a skończywszy na obficie za
opatrzonych magazynach. 
Były pamiątkowe zdjęcia 
z gwiazdą, autografy dla 
pracowników i ich krewnych 
oraz krótkie rozmowy. Zna
lazł się nawet czas na spacer 
po Rybniku... Przechodnie 
zwalniali kroku, zadając so
bie chyba pytanie: ona czy 
nie ona??? Figura, tak jedna 
jak druga, robiła wrażenie 
i mało kto był w stanie to 
ukryć.

Z Rybnika, via katowic
kie targi piwa, K. Figura 
odjechała do Warszawy, 
skąd z kolei polecieć miała 
do Paryża, gdzie czekają na 
nią /jak przyznała/ trzy fil
mowe propozycje amery
kańskich reżyserów. Później 
podróż do Stanów i kolejny 
dłuższy tam pobyt.

Tekst i foto: Wacław 
TROSZKA

ULEX
tel. 392-134, tel ./fax 20-278, 

Os. Południe 37, 
44-253 Boguszowice

BIURO 
USŁUGOWO 
- DORADCZE

Stworzyliśmy ten system sprzedaży ratalnej z myślą 
właśnie o Was. Już kilka sklepów sprzedaje tą metodą 
i najleprze z nich osiągają w ciągu roku 20 mln obrotu.

Przypominamy:
- wystarczy tylko potwierdzić w swoim zakładzie 
pracy zaświadczenie o treści ułożonej przez 
Górnośląski Bank Gospodarczy S.A.

- nie wpłacasz żadnej gotówki w dniu odbioru zakupio
nego sprzętu

- szukaj sklepów, gdzie nie musisz płacić ubezpieczenia

Ż yczym y ud anych  zakup ów
Janusz O. 

Jerzy K.
Szanuj swoje ciężko zarobione pieniądze. 

Uwaga - konkurs!
Balkony w kwiatach

Prezydent Miasta Rybni
ka ogłasza konkurs na:

* najładniej ukwiecony 
balkon i loggię,

* najładniej zagospodaro
wany teren wokół bu
dynków prywatnych,

* najlepiej urządzony 
i utrzymany teren wokół bu
dynków mieszkalnych wie
lorodzinnych w ramach ad
ministracji spółdzielczej, 
zakładowej i Zakładu Gospodarki

podarki Mieszkaniowej 
* najładniej urządzone 

otoczenie pawilonów hand
lowych i innych obiektów 
użyteczności publicznej.

Konkurs trwa od 
20.05.1993 do 31.08.1993.

Zgłoszenia do konkursu 
przyjmuje Wydział Ochrony 
Środowiska Urzędu Miasta 
Rybnika, ul. Chrobrego 
2 /pok. nr 56/ w terminie do 
20.06.1993.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5 1



Z dniem 14 maja 1993 r.
WPROWADZAM OKRESOWY ZAKAZ WSTĘPU 

DO LASU
na terenach leśnych Nadleśnictwa Rybnik - do od

wołania.
Wprowadzenie zakazu wstępu wynika z bardzo po

ważnego zagrożenia pożarowego.
Podstawa prawna: Ustawa o lasach z dnia 28.09.1991 

r., Dz.U. Nr 101 poz. 444 Art. 26 pkt. 3 
N i e p r z e s t r z e g a n i e  z a k a z u  stanowi 

wykroczenie z art. 151 par. 1 i 2 Kodeksu Wykroczeń 
i podlega karze grzywny.

Nadleśniczy 
Andrzej Kuca

Prezydent 
zaprasza dzieci

Z O K A Z J I  D N I A  D Z I E C K A  
PREZYDENT MIASTA RYBNIKA 
Z A P R A S Z A  D Z I E C I :

30 maja tj. w NIEDZIELĘ w godz. 16.00 - 20.00 
na R Y N K U  M I A S T A  

odbędzie się
WIELKI BAL DZIECIĘCY

z udziałem Zespołu Wokalno-Instrumentalnego TRIO 91.
1 czerwca - poniedziałek godz. 10.00-14.00 

S T A D I O N  K S  R O W  
godz. 10.00 - START BALONU
godz. 10.15 - POKAZOWA TRESURA PSA POLICYJ
NEGO
godz. 10.30 - POKAZ SPRAWNOŚCI STRAŻACKIEJ 
godz. 10.45 - SKOKI SPADOCHRONOWE 
godz. 11.00 - WYSTĘP GRUPY ANTYTERRORYSTY
CZNEJ
godz. 11.15 - POKAZOWY BIEG ŻUŻLOWY
godz. 11.30 - WIELKI BAL DZIECIĘCY NA MURAWIE
STADIONU Z UDZIAŁEM ZESPOŁU TRIO 91

Zapisy do SPOŁECZNEGO 
OGNISKA MUZYCZNEGO

Wszyscy chętni do nauki 
gry na fortepianie, akordeo
nie, gitarze, skrzypcach i or
ganach elektrycznych mogą 
już od nowego roku szkol
nego 1993/94 rozpocząć 
zajęcia w SPOŁECZNYM 
OGNISKU MUZYCZ
NYM w Rybniku. Zgłosze
nia przyjmuje oraz wszelkich 
informacji udziela sekreta
riat Państwowej Szkoły Mu
zycznej w Rybniku przy ul. 
Piłsudskiego 33, tel. 22-775, 
25-340 od poniedziałku do 
piątku w godz. od 10.00 do 
14.00.

Zgłoszenia przyjmowane 
są również w filiach ogniska: 
w Boguszowicach w SP 16 
oraz ognisku Pracy Pozaszkolnej

LATO
NIEPOKORNYCH

SERC
Kuratoryjny Punkt Ochro

ny Praw Dziecka „WYSPA 
MATKA„ zaprasza wszyst
kich młodych ludzi, którzy 
pragną zlealizować swe zwa
riowane marzenia i wybujałe 
pomysły, na letnie obozy or
ganizowane przez „wyspia
rzy,,. Możecie przenieść się 
w dowolny region naszego 
kraju, oraz poza jego grani
ce, np. nad morze, w góry, 
nad jeziora i w inne atrakcyj
ne miejsca w równie atrak
cyjnej formie - na rowerze, 
konno, na łódce i wędrując 
z plecakiem.

W planach także obozy 
specjalistyczne: fotograficz
ne, jeździeckie, żeglarskie, 
a także szkoła przetrwania.

Uczestnicy obozów będą 
mogli wziąć udział w warsz
tatach plastyczno-muzycz
nych, ekologicznych, psy-

Pozaszkolnej w Chwałęcicach 
w SP w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Gorzycach,
w szkołach podstawowych 
w Jejkowicach i Jankowicach 
oraz w przedszkolu w Lys
kach.

Bliższych informacji 
udzielają pracujący w tych 
filiach nauczyciele. Jeżeli 
zgłoszeń będzie bardzo
dużo, rybnickie Społeczne 
Ognisko Muzyczne ma
możliwość utworzenia swoich
ich filii również w innych 
miejscowościach.

Zatem wszystkie umuzy
kalnione dzieci będą miały 
możliwość, by nauczyć się 
grać na wybranym instru
mencie.
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psychologicznych, nauce języka 
migowego i automasażu. 
Działać będzie również Aka
demia Liderów Demokracji. 
W obozach uczestniczyć 
może młodzież od 11 do 19 
lat. Ceny wahają się w grani
cach od 120.000.- do 
2.300.000.-zł

Obozy zagraniczne orga
nizowane są w Czechach, na 
Litwie, we Włoszech i we 
Francji.

Szczegółowe informacje 
można uzyskać w Delegatu
rze „Wyspy„ - biuro sejmiku 
uczniowskiego w Młodzieżo
wym Domu Kultury przy ul. 
Chrobrego 20, tel. 24088 
w godz. 14.00 -17.30 w ponie
działek, od 15.00 do 17.00 
w środę i od 12.00 do 17.00 
w czwartek.

Wszystkich chętnych do 
miłego spędzenia tegorocz
nych wakacji serdecznie za
praszamy.

A.K. & T.K.

Niewiadom leży na połu
dniowo-zachodnich krańcach 
naszego miasta. Mało kto 
z rybniczan zdaje sobie 
sprawę z tego, że właśnie tu
taj znajduje się jedna z naj
starszych czynnych kopalń na 
Śląsku - „Ignacy„ oraz działa 
jeden z najstarszych klubów 
sportowych - „Polonia„ Nie
wiadom. Już choćby z tych 
dwóch przykładów widać, jak 
stara jest to dzielnica i jak 
bogate są jej tradycje. Czym 
obecnie żyją mieszkańcy Nie
wiadomia? Sukcesy, ale 
i bolączki tej pięciotysięcznej 
dzielnicy postara się przy
bliżyć przewodniczący Rady 
Dzielnicy - Andrzej KOPKA.

Wielkie sprawy małych dzielnic

N i e w i a d o m
sąsiednich Radoszów czy Ry
dułtów. Z biegiem czasu im
prezy te zaczęły na siebie 
zarabiać i obecnie mogę 
stwierdzić, że również w tym 
roku mamy zamiar organi
zować podobne zabawy. In
tencją naszą było, aby fes
tyny te służyły większemu 
z i n t e g r o w a n i u  
mieszkańców.

- Jakie są najpilniejsze po-

- Rada Dzielnicy Niewia
dom należy do tych nielicz
nych w Rybniku, w których 
zdecydowaną większość sta
nowią ludzie młodzi, zaledwie 
dwudziesto-trzydziestoletni. 
Pana zdaniem pomaga to, czy 
przeszkadza w rozwiązywa
niu codziennych problemów 
dzielnicy?

- Muszę przyznać, że zde
cydowanie pomaga. Entuz
jazm i zapał tych młodych 
ludzi sprawił, że w dzielnicy 
tej zaczęło się nareszcie coś 
dziać. W ubiegłym roku 
zajęliśmy się organizacją fes
tynów. Odbywały się one na 
terenie boiska sportowego, 
szkoły podstawowej nr 23 
oraz pięknie położonego, 
naturalnego leśnego amfite
atru i cieszyły się sporym 
zainteresowaniem okolicz
nych mieszkańców, zjeżdżali 
na nie nawet ludzie z sąsiednich

potrzeby  dzielnicy i możliwości 
ich zaspokojenia?

- W tym roku w Niewia
domiu ma być zbudowanych 
około 1200 metrów dróg 
z  trelinki. Liczę na to, że przy 
pracach zostaną zatrudnieni 
bezrobotni z naszego terenu. 
Marzeniem moim byłoby, 
aby nawet najbardziej odda
lone zakątki dzielnicy, jak 
np. Buzowice, posiadały 
utwardzone nawierzchnie 
dróg. Gdybyśmy rozwiązali 
ten problem, w przyszłości 
zabralibyśmy się za układa
nie chodników. W perspek
tywie kilku lat czeka nas 
zgazyfikowane całej dzielni
cy oraz naprawa i wymiana 
starych wodociągów /doty
czy to głównie osiedla/. 
W międzyczasie musimy 
uporać się z szeregiem drob
nych spraw, jak np. regene
racja ścieżek osiedlowych.

- Jak układa się współpra
ca z największym zakładem 
na waszym terenie, kopalnią 
„Ignacy „?

- Nie najlepiej. Samocho
dy ciężarowe wożące miał 
dewastowały teren, brudziły 
główną ulicę. Członkowie 
Rady Dzielnicy tracili sporo 
czasu na wykłócanie się ze 
sztygarami, kierowcami
o utrzymanie czystości. Jednakże
Jednakże po półrocznym 
współdziałaniu ze Strażą 
Miejską problem ten jako 
tako udało nam się roz
wiązać. Przy tej okazji 
chciałbym wyznać, że bar
dzo sobie cenię pomoc oka
zywaną dzielnicy przez fun
kcjonariuszy SM. Na skute
czne działanie tych ludzi za
wsze mogę liczyć, czy to przy 
okazji egzekwowania
porządku czy obsługi fes
tynów. Kontynując temat 
kopalni, muszę przyznać, że 
szczerą troską napawa mnie 
przyszłość tego zakładu. 
Kopalnia jest bardzo stara, 
z biegiem czasu załoga 
będzie redukowana. Liczę 
więc na to, że przynajmniej 
część bezrobotnych znajdzie 
zatrudnienie w dzielnicy 
przy budowie dróg.

- Jak współpracuje się Ra
dzie Dzielnicy z Urzędem 
Miasta?

- Muszę tu dokonać pew
nego rozgraniczenia. Dob
rze, moim zdaniem, ukła
dają się stosunki z Zarządem 
Miasta, który jest otwarty 
na problemy dzielnicy
i w miarę posiadanych 
możliwości stara się nam po
magać. W swoich działa
niach napotykam jednak na 
przeszkodę, którą scharak
teryzowałbym krótko „ba
riera urzędniczo-papierko
wa„. Uważam, że energia 
nas, jako społeczników, nie 
powinna być spożytkowy
wana na załatwianie spraw 
papierkowych, a tak często 
się zdarza. Chciałbym, aby 
urzędnicy wykorzystywali 
nasze pomysły, a w zamian 
pomagali nam uporać się

z całą „oprawą dokumenta
cyjną,,. Jako Rada Dzielnicy 
nie możemy również liczyć 
na jakąkolwiek pomoc czy 
współpracę ze strony nasze
go radnego.

- Jak ocenia pan zaintere
sowanie mieszkańców spra
wami dzielnicy?

- W swoich działaniach 
Rada Dzielnicy może liczyć 
na życzliwość i wsparcie pa
ru setek aktywnych ludzi. 
Potrafią oni pomóc, ale i rze
czowo skrytykować kiedy 
trzeba. I takie postawy naj
bardziej sobie cenię. Jednak 
większość zachowuje się 
obojętnie, biernie, obser
wująco-wyczekująco. W da
lszym ciągu dominują prze
konania typu „po co się 
wychylać„, „inni to za mnie 
zrobią„. Myślę, że jest to 
problem, z którym borykają 
się rady większości dzielnic. 
Będziemy jednak dążyć do 
tego, aby z czasem takich 
postaw było jak najmniej.

- Wokół czego skupiają się 
pozazawodowe zainteresowa
nia mieszkańców?

- Wielu rodziców aktyw
nie działa w Komitecie Ro
dzicielskim przy Szkole Pod
stawowej nr 23, a owoce ich 
pracy służą nie tylko szkole, 
ale i najbliższemu otoczeniu. 
Mamy klub piłkarski 
„Polonia„ Niewiadom. Obe
cnie liczy on 60 członków. 
Jako przedmecze będą orga
nizowane sparingi dziew
czyn. Jeśli wszystko pójdzie 
dobrze, to od przyszłego se
zonu dziewczęta te zadebiu
tują w żeńskiej lidze piłki 
nożnej. Z Niewiadomia wy
wodzi się również zapalony 
biegacz narciarski Norbert 
SIELSKI. Zimą organizuje 
on biegi narciarskie na 
pięknie położonych w pobli
skim lesie 5-9 kilometro
wych trasach. Prężnie roz
wija się działalność oazy ro
dzin i oazy dzieci skupio
nych wokół księdza Andrze
ja GAWEŁCZYKA, a po
przednio Władysława KO
LARZA.

- Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: JACEK 
RECLIK

Jubileusz chóru im. Mickiewicza
80 lat minęło od założenia 

w Niedobczycach Chóru im. 
Adama Mickiewicza. Zatem - ju
bileusz!

Z tej okazji w niedobczyckim 
kościele pw. Najświętszego Ser
ca Pana Jezusa 23 maja odbędzie 
się uroczysta msza św. ku czci 
chóru-jubilata. Wezmą w niej

Sobota, 22 maja - MOSiR 
w Kamieniu

9.30 - msza polowa - muszla 
koncertowa

11.00 - mecz piłki nożnej old
bojów RFM-Ochojec - boisko 
główne

10.30 - 15.00 - tenis ziemny - 
korty

10.30 - 15.00 - turniej tenisa 
stołowego - hala sportowa

11.00 - 14.00 - gry i zabawy 
dla dzieci - boisko asfaltowe

12.45 - 13.15 - konkurs picia 
piwa

1330 - 14.00 - przeciąganie 
liny

Aeroklub ROW
10.00 - 12.40 - pokaz startu

udział poczty sztandarowe za
przyjaźnionych chórów, zaśpie
wa również chór żeński Liceum 
Sióstr Urszulanek. Ten ostatni 
poprowadzi Wacław Mickie
wicz, który od dziesięciu lat kie
ruje śpiewakami z Niedobczyc.

To zresztą tylko wstęp do 
całej wiązanki imprez i spotkań

balonu, skoki spadochronowe, 
akrobacje samolotowe

10.00 - 14.00 - Ranczo „GE
NA„ jazda konna i bryczką - 
kajaki - staw

12.00 - 1430 - Koncert Miejs
kiej Orkiestry Dętej z Domu 
Kultury w Niedobczycach

15.00 -18.00 - Specjalny Kon
cert Estradowy - amfiteatr (ka
baret „Długi,,)

18.30 - 21.30 - do tańca gra 
zespół instrumentalny - amfite
atr

Organizatorzy zapewniają 
punkty żywieniowe.

W czasie trwania programu 
artystycznego przeprowadzona 
zostanie loteria - w losowaniu 
bierze udział każdy pracownik

organizowanych z okazji 
„okrągłej,, rocznicy powstania 
popularnego w dzielnicy, 
mieście i regionie, znanego na
wet poza Polską chóru. W czer
wcu obiecali się z wizytą śpiewa
cy z Bad Harzburg /Niemcy/. 
Zaprzyjaźnione chóry będą 
koncertować w kościele św. An
toniego w Rybniku oraz w Nie
dobczycach. Główne uroczys
tości jubileuszowe odbędą się we 
wrześniu, o czym wtedy poinfor
mujemy. A tymczasem Rodzinie 
Śpiewaczej z Niedobczyc życzy
my dobrej formy głosowej i wy
trwałości we wspólnym śpiewa
niu - co najmniej drugie tyle lat! 
_____________________/g w /

Pamiątki 
ze spotkania 

z Ojcem Świętym
Biblioteka Miejska w Ry

bniku zwraca się z prośbą do 
uczestników pielgrzymki 
i spotkania z Ojcem Świętym 
w Katowicach 1983 r. o wy
pożyczenie wszelkich pa
miątek /np. zdjęć, biletów 
wejściowych, zapisanych 
wspomnień itp ./ w celu ich 
zaprezentowania na wysta
wie w związku
z  10 r o c z n i c ą  pi e l g
r z y m k i  .

P r o s i m y  o dostarczenie

Zaprosili nas
PWTO „bb soft,, 

Sp. z o.o.
wraz z najpoważniejszymi 
dystrybutorami oprogramo
wania i sprzętu komputero
wego serdecznie zaprasza do 
udziału w imprezie: „Otwie
ramy okna na Świat„

Techniki działania - Pro
gramy - Komputery

Budynek Miejskiej Biblio
teki Publicznej w Rybniku, 
ul. Szafranka 7, godz. 11.00 
27,28,29 maja 1993 r. /czwa
rtek, piątek, sobota/

No m ore life
Nakładem warszawskiej fir

my CARNAGE, rybnicki kwin
tet thrashowy Necrophobic wy
dał płytę kompaktową pt. ”No 
more life". Dobrze zagrana 
i zaśpiewana może stanowić nie 
lada gratkę dla fanów tradycyj
nego thrashu.

/m b /

tych materiałów do czytelni 
biblioteki przy ul. ks. Józefa 
Szafranka 7 do dnia 30 maja 
br.

Z a p e w n i a m y  zwrot 
wypożyczonych pamiątek.

Sto lat RYFAMY 
P ro g ram  festynu

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Z dr Maciejem ROGOSZEWSKIM, ordynatorem 
Oddziału Położniczno-Ginekologicznego Szpitala Miej
skiego nr 2 w Rybniku, rozmawia Klaudia MICHA
LAK.

wie 2 razy mniej niż 10 lat 
temu, a u pierworódek jest 
ich 6 razy mniej. Mniej ma
my też na oddziale przed
wczesnych porodów.

- Co jest przyczyną przed
wczesnych rozwiązań?

- Nie, średnia w miastach 
wynosi 4-5 procent.

- Dlaczego zmiany na lep
sze dużo wyraźniej widać 
u pierworódek?

- Rzeczywiście, przy kolej
nej ciąży ryzyko jest dużo

- Panie doktorze, panuje 
opinia, ze na Śląsku ciąże 
patologiczne stanowią 90 
procent wszystkich przy
padków. Ile jest prawdy w ta
kich alarmujących informac
jach?

- Problem ten badamy od 
1981 r. Na początku prowa
dziliśmy obserwację pacjen
tek na oddziale. W latach 
1984-86 wprowadziliśmy 
„trójstopniową selektywną 
opiekę nad c i ę ż a r n ą ", co 
oznacza, że kobietę zgła
szającą się do poradni „K„ 
bada się i przeprowadza się 
z nią wywiad, żeby określić, 
czy ciąża jest normalna. Są 
trzy stopnie klasyfikacji: 
ciąża fizjologiczna, ciąża 
podwyższonego ryzyka 
i ciąża wysokiego ryzyka. 
Jeżeli wszystko przebiega 
normalnie, kobieta przycho
dzi do poradni ok. 10 razy, 
przy ciąży wysokiego ryzyka 
powinna przyjść do kontroli 
ok. 16 razy.

- Co decyduje o zaliczeniu 
ciąży do typu fizjologicznego 
lub zagrożonego?

- Jest wiele takich czyn
ników, np. konflikt serologi
czny, stan przedrzucawko
wy, cukrzyca, nadciśnienie. 
Do ciężkich patalogii należy 
/dość częste/ przedwczesne 
pęknięcie pęcherza płodowe
go, łożysko przodujące, hy
potrofie płodu, przedwczes
ne odklejenie łożyska. Naj
powszechniejszym czynni
kiem ryzyka jest choroba ne
rek u matki. To są poważne 
zagrożenia, choć - np. z cho
roby nerek można wyleczyć, 
doprowadzając do szczęśli
wego rozwiązania. Ale inte
resujemy się również inten
sywnie kobietami, u których 
ponad 2 lata leczono 
bezpłodność, tymi które 
przeszły cesarskie cięcie. 
Czynnikiem ryzyka może 
być wiek, waga, wzrost. Ale 
to wcale nie znaczy, że 
w tych przypadkach 
wystąpią jakieś komplikacje 
- po prostu chuchamy na 
zimne!

- Ile jest więc w Rybniku 
ciąż prawidłowych?

Ciąże pod specjalnym nadzorem
- Około 42,8 procent. Od 

1984 r. nigdy nie było ich 
więcej, niż połowa.

- A ile ciąż wiąże się z wy
sokim ryzykiem?

- Prawie 11 procent. Re
szta, czyli prawie 48 procent, 
to ciąże podwyższonego ry
zyka.

- Jaki jest związek tych 
nieprawidłowości ze skaże
niem naszego środowiska?

- Najbardziej zatrute są: 
Niedobczyce, Chwałowice, 
rejon huty „Silesia,,, centrum 
Rybnika i „Nowiny„. Wyko
naliśmy tabele skażenia dzie
lnic Rybnika i przekona
liśmy się, że nie ma oczywis
tego związku między zanie
czyszczeniem otoczenia, 
a zagrożeniem ciąży. Przy 
czym dane statystyczne by
wają zadziwiające - samoist
nym poronieniem kończy się 
w okolicach Zakładów 
Mięsnych ROW 3,7 procent, 
a na Nowinach 18,6 procent 
ciąż!

- Zadziwiająca różnica 
i przerażająca liczba.

Która przypomina 
wskaźniki z okolic śląskich 
kopalń ołowiu - tam poro
nieniem kończy się 15-20 
procent ciąż.

- Czy dokładniejsza opieka 
przedporodowa jakoś popra
wia sytuację?

- Oczywiście, bo dzięki 
niej zwiększa się „wykrywal
ność,, ciąż problemowych. 
Od 1984 roku przyszłe matki 
coraz częściej odwiedzają le
karza.

- Czy to nie powoduje tłoku 
w przychodni?

- Tak się składa, że 
również od 1984 r. spada 
ilość ciąż i porodów. Dziś ich 
jest o 1/4 mniej, niż dziesięć 
lat temu, mamy więc mniej 
podopiecznych.

Skuteczność opieki jest 
oczywista - samoistnych po
ronień u wieloródek jest prawie

- Przede wszystkim brak 
opieki przedporodowej - 
jeśli kobieta nie zgłasza się 
do lekarza, lekceważy włas
ne dolegliwości, to nie 
można jej doprowadzać siłą 
na badania! A bezpośrednim 
powodem są choroby nerek, 
niewydolność szyjkowa, 
przedwczesne pęknięcie 
pęcherza płodowego, infek
cje dróg rodnych, przed
wczesne skurcze macicy i hy
potrofia płodu - oznacza to, 
że płód jest za mały, a doty
czy 3,5-4 procent przy
padków.

- Czy to jest duży odsetek?

wyższe. Moim zdaniem ko
biety ciężarne po raz pierw
szy traktują poważniej swój 
stan i wskazówki lekarza. 
Wieloródki często bagateli
zują objawy - zwykle są prze
konane, że skoro raz uro
dziły zdrowe dziecko, to nic 
im nie może zagrozić!

- Jak wiele noworodków 
umiera w Rybniku?

- Jeżeli chodzi o ciąże do
noszone, to śmiertelność wy
nosi 0,16 procent. Jest to 
bardzo mało, o wiele mniej 
niż średnio w województwie 
katowickim. Zgony
wcześniaków z wagą poniżej

1000 g wynoszą 6,3 procent. 
Są to bardzo dobre wyniki.

- Jaki jest wpływ antykon
cepcji na przyszłą brzemien
ność? Spiralę antykoncep
cyjną czasami odradza się ko
bietom, które jeszcze nie 
mają dzieci - dlaczego?

- Spirala z powodu uwal
niania się miedzi powoduje 
stan zapalny błony śluzowej 
macicy, i osłabia ją w ten 
sposób. To nie musi powo
dować problemów, ale jest 
pewne ryzyko.

- Czy przerywanie ciąży 
jest rzeczywiście tak groźne 
dla przyszłych szans na uro
dzenie dziecka?

- Tak, ten zabieg może być 
przyczyną niewydolności 
szyjki macicy, uszkodzenia 
przydatków, uszkodzenia 
śluzówki macicy, nawet jej 
przebicia.

- Jak dużo rodzi się w Ryb
niku dzieci z wadami rozwo
jowymi?

W 1984 r. było 10 takich 
przypadków, w 1992 r. - 46. 
W sumie w latach 1984-92 
mieliśmy 170 takich nowo
rodków.

- Jakie to są wady?
- Głównie serca /39 przypadków

przypadków/, jamy ustnej /44 
przypadki/, przewodu po
karmowego /17
przypadków/, układu mo
czo-płciowego /aż  140 przy
padków, ale są to głównie 
wodniaki jąder u chłopców/. 
Mieliśmy 28 dzieci z wadami 
ośrodkowego układu ner
wowego, jak wodogłowie, 
przepukliny mózgowo-rdze
niowe, bezczaszkowce. 39 
noworodków miało źle wy
kształcony układ kostno- 
stawowy - są to głównie za
burzenia w wykształceniu 
panewek stawu biodrowego. 
69 dzieci urodziło się z mon
golizmem. Są też inne wady, 
np. „rybia łuska,,. Tych 
przypadków wydaje się być 
bardzo wiele, ale najczęściej 
jest tak, że jedno dziecko ma 
kilka wad jednocześnie.

- Dziękuję na informacje - 
i życzę , by coraz więcej kobiet 
rodziło pod pana opieką zdro
we dzieci. To są zresztą ży
czenia dla nas wszystkich.

K.M.

Warsztaty ESR w I LO

O szkole, uczniach i pracy grupowej
W ostatnich dniach kwiet

nia drzwi i korytarze I LO 
im. Powstańców Śląskich 
zostały udekorowane zagad
kowymi napisami: „WAR
SZTATY ESR - sala 30 lub 
aula,,. Były one 
zewnętrznym wyrazem obe
cności w liceum pani Ann 
LACY - nauczycielki, która 
przyjechała do Rybnika aż 
z Santa Fe w USA. Z ramie
nia EDUCATORS FOR 
SOCIAL RESPONSIBILI
TY prowadziła ona w I LO 
zajęcia praktyczne na temat 
pracy w grupie, kooperacji, 
umiejętności słuchania i ne
gocjowania.

Ann Lacy przebywała 
w Rybniku na zaproszenie 
Bożeny STANKIEWICZ, 
wiceprezesa POLISH AS
SOCIATION OF TEA
CHERS OF ENGLISH 
oraz nauczycielki języka an
giel s k ie g o

w „Powstańcach,,.
Trzydniowe warsztaty 

/od 29 kwietnia do 1 maja 
b r./ były przeznaczone dla 
uczniów, przedstawicieli sa
morządów uczniowskich, 
studentów kolegiów języko
wych z Raciborza i Katowic, 
nauczycieli /w  tym ang
listów/ z naszego regionu, 
dyrektorów szkół /w  tym 
zrzeszonych w Towarzyst
wie Szkół Twórczych/ oraz 
rodziców. Obejmowały m.in. 
zagadnienia porozumiewania 
się werbalnego i pozawerbal
nego /język ciała/, np. nego
cjacje z trudnym przeciwni
kiem czy sztukę właściwego 
zadawania pytań. Wśród 
problemów, które objęły 
warsztaty, znalazło się zaga
dnienie rozwiązywania kon
fliktów szkolnych - intere
sujące zarówno uczniów, jak 
i nauczycieli. Osobiście 
byłem świadkiem zajęć,

Pogoda dla psów
(6 czerwca)

Z Henrykiem FON
FARĄ, prezesem rybnickie
go oddziału Związku Kyno
logicznego w Polsce, rozma
wia Jacek RECLIK.

- Skąd u pana zaintereso
wanie właśnie psami i jak 
długo trwa juz ta pasja?

- Bakcylem tym zaraziłem
się trzydzieści lat temu, gdy 
jako młody myśliwy na
byłem wyżła krótkowłosego. 
Zarejestrowałem go
w związku, uczestniczyłem 
z nim w wystawach, konkur
sach. Pod koniec lat 
sześćdziesiątych zacząłem 
aktywnie udzialać się w ka
towickim oddziale Związku 
Kynologicznego. Przecho
dziłem tam kolejne „szczeble 
w t a j e m n i c z e n i a , , ,  
poczynając od asystenta 
sędziego kynologicznego, 
poprzez sędziego krajowego, 
do sędziego międzynarodo
wego, którą to funkcję spra
wuję obecnie.

- Jak liczny jest nasz od
dział i kiedy został założony?

- Staraniem grupy inicja
tywnej, w skład której poza 
mną wchodzili dr Bernard 
Nitrze, Jan Zemło, Kazi
mierz Rakoniewski i And
rzej Szyndzielorz, w Rybni
ku 19 lutego 1986 r. został 
utworzony oddział związku 
za zgodą Zarządu Główne
go. Obecnie zrzeszamy 600 
członków i zarejestrowa
nych mamy 1700 psów. Na
szym najstarszym członkiem 
jest 74-letni dr Alojzy Dzia
dek z Żor.

- Z  czego się utrzymujecie?

- Związek jest organizacją 
wyżej użyteczności publicz
nej i utrzymuje się wyłącznie 
ze składek członków oraz 
organizacji takich imprez 
jak wystawy czy przeglądy 
hodowlane.

- Jeśli już wspomnieliśmy 
o wystawie, gdzie i kiedy

odbędzie się najbliższa tego 
typu impreza na naszym tere
nie?

Rybnicki Oddział 
Związku Kynologicznego or
ganizuje tegoroczną wystawę 
w dniu 6 czerwca 1993 r. na 
terenie MOSiR-u w Kamie
niu. Będzie to już ósma wy
stawa psów rasowych orga
nizowana przez nasz od
dział. Przy tej okazji organi
zujemy klubową wystawę 
posokowców. Posokowce to 
specjalistyczna rasa myśliw
ska, pomocna przy poszuki
waniu rannej zwierzyny gru
bej /jeleń, dzik/  w terenach 
górzystych. Psy te mają 
wyjątkowo dobry węch, 
który pozwala im odszukać 
nawet po 30-40 godzinach 
pod warstwą śniegu rannego

jelenia. W Polsce psów tej 
rasy nie mamy jeszcze zbyt 
wiele. Za pośrednictwem 
„Gazety Rybnickiej,,
chciałbym gorąco zaprosić 
wszystkich mieszkańców
Rybnika i okolic do zwie
dzania naszej wystawy. Za
pewniam, że atrakcji na pe
wno nie zabraknie.

- Najwyższym wyróżnie
niem dla psa jest tytuł cham
piona. Jaką drogę musi on 
przejść, aby go otrzymać?

- Pies rasowy musi być 
zwycięzcą trzech różnych 
wystaw, oraz dostać certyfi
kat na „krajowego champio
na piękności,, /CWC/ . Trzy 
CWC od trzech różnych 
sędziów uprawniają psa do 
otrzymania championatu. 
Na marginesie mogę dodać, 
że najbardziej utytułowa
nym psem zarejestrowanym 
w naszym związku jest foks
terier krótkowłosy „ROCKI
- ROCKENHARD,,, który 
zdobył Championat w Irlan
dii /skąd pochodzi/, Daniii 
i Polsce. W tej chwili przeby
wa on w hodowli Zborowski
- Kubiak w Żorach.

Dalszy ciąg rozmowy 
w następnym numerze "GR".

w czasie których studenci 
kolegiów językowych, przy
szli nauczyciele angielskie
go, nanosili różne informa
cje na mapę Ameryki Środ
kowej. Prawidłowe wykona
nie zadania było możliwe 
wyłącznie dzięki gładkiemu 
przepływowi wiadomości 
pomiędzy poszczególnymi 
grupami. Stąd integralną 
częścią wspólnej pracy było 
zadawanie pytyń i wzajemna 
wymiana spostrzeżeń po
między uczestnikami grup 
dla sprostowania wszelkich 
zawikłań, powstałych pod
czas wspólnej pracy. Zajęcia 
przebiegały w języku angiel
skim.

Ann Lacy odpowiedziała 
też na kilka moich pytań. 
Zapytana o wrażenia wynie
sione z warsztatów, stwier
dziła:

Jestem zachwycona 
możliwością przebywania 
wśród polskich uczniów 
i nauczycieli. Z nauczyciela
mi z Polski pracowałam już 
wcześniej, w 1991 r. w Ka
miennej oraz w 1992 r. 
w Niedzicy. Nowością dla 
mnie jest praca z polskimi 
uczniami.

- Co pani o nich myśli?
- O młodych Polakach

mogę powiedzieć, że są bar
dzo otwarci, przyjaźni, po
siadają duże poczucie humo
ru, olbrzymi zasób chęci 
oraz intelektualnego poten
cjału. Niezwykle
interesująco dyskutowali na 
temat sposobów kształcenia 
i życia społecznego w Polsce.

- Jakie różnice dostrzega 
pani pomiędzy szkolą polską 
a amerykańską?

- Nasze szkoły i społeczeństwa
społeczeństwa bardzo się różnią, 
ale można dostrzec także is
totne  podobieństwa.
Zarówno w Polsce, jak 
i w USA dużo uwagi 
poświęca się systemowi edu
kacyjnemu. Główne proble
my to metody najlepszego 
przekazywania wiedzy, pro
blemy współpracy uczniów 
i nauczycieli, zagadnienia 
opanowywania wiedzy. 
Chodzi i tu, i tam o właściwe 
zdefiniowanie celów eduka
cji, zastanowienie się nad 
niezbędnymi zmianami w sy
stemach oświatowych. 
W USA głównym celem

nauczania jest przygotowa
nie uczniów do życia w demo

k r a t y c z n y m  
społeczeństwie i w społe
czeństwie globalnym.

- Wśród polskiej młodzieży 
obserwujemy obecnie nastro
je negowania wartości szkoły, 
bunt przeciwko niej. Jak 
można bliżej określić źródła 
tych negatywnych opinii?

- Aby odpowiedzieć na to
pytanie, musiałabym
dokładniej poznać opinie 
wszystkich stron tworzących 
szkołę: uczniów, nauczycieli, 
rodziców i administratorów. 
Tylko wtedy można podjąć 
próbę zdefiniowania
wspólnych oczekiwań
związanych z oświatą i roz
począć proces rozwiązywa
nia problemów spornych. 
Konflikty mogą być różne 
w różnych szkołach - to za
leży za każdym razem od ich 
uczestników. Sądzę, że naj
ważniejsza jest wspólna oce
na uczniów i nauczycieli 
oraz wspólne wypracowanie 
metod i umiejętności wzaje
mnego porozumiewania się.

- Jakie jest pani zdanie na 
temat decyzji prezydenta 
Clintona, który w swojej ka
mpanii przedwyborczej de
klarował szczególną troskę 
o oświatę publiczną, a po 
objęciu fotela prezydenta 
wysłał swoje dziecko do jed
nej z najdroższych szkół pry
watnych w USA?

- Sądzę, że w demokraty
cznym społeczeństwie jest 
miejsce dla każdego typu 
szkoły prywatnej i publicz
nej. Ta różnorodność stano
wi o jego istocie.

W rozmowie z Ann Lacy 
korzystałem z uprzejmej po
mocy Bożeny Stankiewicz. 
Wyjaśniła ona, iż warsztaty 
prowadzone przez nauczy
cieli ESR są sponsorowane 
przez GENERAL MARS
HALL FOUNDATION, 
zaś PATE - Polskie Stowa
rzyszenie Nauczycieli Języka 
Angielskiego - liczy sobie ok. 
300 członków w całej Polsce. 
Rybnickie warsztaty ESR 
prowadzone przez Ann Lacy 
to trzeci wzajemny kontakt 
obu stowarzyszeń, a ich kon
tynuacją będą warsztaty, za
powiedziane już na lipiec br. 
/we Wrocławiu i Nowym 
Sączu/. Jest to również jed
na z form pracy I LO w ra
mach Towarzystwa Szkół 
Twórczych. Czy potrzebna? 
Oceńcie państwo sami.

GRZEGORZ WALCZAK

3GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



„An i czas, ani odległość nie zerwały więzów 

łączących pana Józefa BISKUPA z rodzinnym mias

tem, z Rybnikiem,, - tak brzmiało pierwsze zda

nie artykułu, jaki ukazał się w naszej gazecie 

w kwietniu ub. roku.

W Kanadzie zmarł Jozef Biskup

Z m y ś lą  o  R y b n ik u

Józef BISKUP urodził się 
w 1920 r. w Sośnicy. Jego 
rodzina po kilku latach 
przeniosła się do Rybnika. Tu 
ukończył Gimnazjum
Neoklasyczne, a następnie 
rozpoczął studia w Akademii 
Handlu Zagranicznego we 
Lwowie. Niestety, edukację 
przerwał wybuch wojny. 
Rozpoczęła się tułaczka, 
będąca udziałem milionów 
Polaków. Kolejnymi jej 
etapami była podchorążówka 
w Catterick Camp, studia na 
Polskim Uniwersytecie 
w Londynie, a w końcu 
osiedlenie się wraz ze szkocką 
żoną w Kanadzie.

Potem już tylko ciężka 
praca, której owocem była 
wyjątkowa pozycja
w kanadyjskim przemyśle, 
w dziedzinie spawanych 
konstrukcji stalowych. Przez 
ponad 30 lat był delegatem 
K a n a d y  
w Międzynarodowym
Instytucie Spawalnictwa, 
pracując jednocześnie

w Kanadyjskim Biurze 
Spawalniczym. Był
współautorem kanadyjskich 
i amerykańskich norm 
spawania konstrukcji
stalowych oraz autorem wielu 
fachowych publikacji. Jego 
drugą pasją była literatura. 
Był gorącym miłośnikiem 
słowa i poetą...

Nie zaniedbywał
kontaktów z krajem. 
W uznaniu jego wielkiego 
wkładu w rozwój techniki 
spawalniczej i promowanie 
polskich osiągnięć na 
zachodzie otrzymał
najwyższe odznaczenie
polskich spawalników.
Zaoferowano mu również 
współpracę w utworzonej 
przy Politechnice Gdańskiej 
fundacji o nazwie 
„Międzynarodowa Szkoła 
Technologii i Zarządzania,,, 
mającej na celu m.in. transfer 
nowoczesnych technologii do 
Polski.

Zmarł nagle na początku 
maja br. w stanie Ontario 
w Kanadzie.

Czego nie mogły pokonać 
lata spędzone na emigracji 
w oddalonej o tysiące kilo
metrów Kanadzie, pokonała 
śmierć. Tym boleśniejsza, że 
nieoczekiwana.

W liście adresowanym do 
rybnickich przyjaciół, dato
wanym na koniec kwietnia, 
Józef Biskup potwierdzał za
miar przyjazdu do kraju 
w czerwcu... Czytając ten 
list, napisany wysmakowaną 
polszczyzną, nie odnosi się 
wrażenia, że słowa te płyną 
aż z tak daleka. Wydaje się, 
że autor był doskonale zo
rientowany w naszej rzeczy
wistości i była Mu ona blis
ka. O „podrzuconej,, przez 
przyjaciół z Polski do Kana
dy, napisanej gwarą książce 
„Fyrcok,, pisał: ...„Fyrcok,, 
był fajny. Odkryłem sporo 
zakurzonych śląskich
wyrażeń. Wzbogaciłem swój 
słownik...,,

Józef Biskup kochał 
śląską gwarę, doskonale ją 
pamiętał i często wykorzys
tywał w swojej twórczości 
poetyckiej. Miał nadzieję, że 
niedługo zetknie się z nią 
ponownie tu, w Rybniku. 
Miastu swojego dzieciństwa 
i młodości poświęcił wiele 
strof poetyckich. W „Ryb
nickich wspomnieniach,, pi
sał: „Bawię się nimi jak

cackami... Spragnionym i 
licami własnego ja łaszczę się 
do nich łakomie
i w wykwintnym ich cieple 
roztapiam tęsknice...,,

I tu następuje litania do 
tego miasta, gdzie Nowy 
Kościół „... jak Skarga

Matejki stoi, duże dłonie 
wzniósłszy wysoko do góry, 
jakby za chwilę gromy chciał 
cierpkie rzucić na zasłuchane 
sumienia,,. I kończy: 
„Rybniku, tyś mi poezją/.../.

Jesteś mi kochany, i dzisiaj 
i jutro.

Rybnik był również obec
ny w jego rozważaniach
o współczesności. W śląskiej
i polskiej tematyce był zorientowany
zorientowany również dzięki 
kontaktowi z polską prasą. 
Wspominał:  „czyste
powietrze jest na Śląsku tylko 
wspomnieniem - tak pisał 
„Przekrój,,. Problemy eko
logiczne Jego „małej ojczyz
ny,, leżały mu bardzo na 
sercu, szczególnie w kon
tekście zagrożenia rozwoju 
młodego pokolenia.

Był człowiekiem religij
nym i głębokich zasad mora
lnych. Niezwykle ważne były 
dla Niego „...bliskość innych, 
wgląd w głębię życia, 
wzbogacanie swojej mądrości 
życiowej/.../, a wszystko 
w oparciu o specjalne 
nabożeństwo do Marii 
Panny...,,

Prawy, pełen spokoju 
wewnętrznego i nowych po
stanowień - taki pozostanie 
we wspomnieniach ludzi, 
którzy Go znali. Oprócz 
tych wspomnień i twórczości 
poetyckiej pozostawił Józef 
BISKUP piękne, mądre listy 
do przyjaciół w Rybniku. 
W ostatnim z nich wyznał: 
„Lubię pisać. Kocham słowa. 
Nigdy nie jestem bezczynny. 
Zawsze z piórem 
i papierkiem. I  szkryflom!,, 

/W .R ./
Pani Kazimierze DREW

NIOK dziękujemy za 
udostępnienie materiałów 
oraz osobistej korespondencji 
z J. BISKUPEM.

Redakcja
Z ycie

kom iw ojażera
Do siedziby naszej redakcji 

trafił już pan sprzedający garnki 
i patelnie, pan z notatnikami 
biznesmena, pan oferujący re
welacyjne środki do mycia i szo
rowania. Kiedy na nic nie da
liśmy się namówić, głównie z po
wodu braku pieniędzy, ten osta
tni zaoferował nam duże docho
dy, jeśli zaczniemy sprzedawać 
rewelacyjne środki do mycia 
i szorowania pod jego kuratelą. 
A ostatnio przyszedł Jacek... 
Wszyscy oni należą do komiwo
jażerów, jednej, coraz większej, 
rodziny. Jacek Makowski uczy 
się w Technikum Mechanicz
nym. Miesiąc temu postanowił 
wziąć swoje sprawy w swoje ręce 
- a właściwie do swojej teczki. 
Zapakował do tej teczki /zresztą 
czarnej/ kosmetyki szwedzkiej 
firmy i zaczął z nimi obchodzić 
mieszkania i biura. Należy teraz 
do organizacji, nigdy nie sprze
dającej swoich wyrobów kosme
tycznych w sklepach, a tylko 
przez pośredników, którzy sami 
fatygują się do klienta, a zwłasz
cza klientki. Jacka do pracy 
wciągnęła kuzynka, która 
zaczęła trochę wcześniej. Ponie
waż go zwerbowała, dostaje te
raz pewien procent od tego, co 
kuzyn zdoła sprzedać. Oczy
wiście Jacek chciałby wprowa
dzić parę następnych osób, 
które pracując na siebie, praco
wałyby również na niego. Jeżeli 
zachęci pięciu nowych, a oni po 
pięciu kolejnych, a ci znów 
pięciu następnych, to będzie mi
liarderem, bo wszyscy z nich 
będą mu przekazywać część 
swojego zarobku. Biorąc pod 
uwagę, że każdy domokrążny 
sprzedawca próbuje montować 
taką własną sieć, wkrótce wszys
cy Polacy będą domokrążcami, 
i to w kilku firmach na raz.

Dystrybutorzy na początek 
dostają w towarze kredyt na 
6 milionów, i muszą wszystko 
sprzedać w ciągu trzech tygodni. 
Zwykle jest to zajęcie dodatko
we - chodzą po domach ucznio
wie, nauczyciele, nawet jeden 
z rybnickich kuratorów. W Ry
bniku jest ich około 60, i to tylko 
pracujących dla tej jednej firmy. 
Nie mają wyznaczonych re
wirów, więc czasem wchodzą 
sobie w drogę. Jacek mówi, że 
stara się takie sprawy załatwiać 
po dżentelmeńsku - nie pcha się 
tam, gdzie kto inny był przed 
nim. Dystrybutor według niego 
powinien być śmiały, mieć siłę

przebicia. Uroda na pewno nie 
przeszkadza - zwłaszcza przy
stojny chłopak ma duże szanse 
w damskich biurach. A przecież 
sprzedawca kosmetyków powi
nien być ich chodzącą reklamą. 
Ale chłopcy i dziewczyny mają 
podobne wyniki w pracy. A oto, 
co powiedział nam „handlowy 
przedstawiciel międzynarodo
wej firmy kosmetycznej,,.

- Jacku, ile zarabiasz?

- Od każdego sprzedanego 
kosmetyku dostaję 30 procent.

Ile można zarobić 
miesięcznie?

- Od 3 do 6 milionów.

- Jak długo pracowałeś na pier
wszy milion?

- Trzy dni, oczywiście tylko 
po południu, po szkole.

- Czy musisz sam kupować te 
kosmetyki?

- Nie, ale kupuję, bo są dobre.

- Czy twoi klienci się nie oba
wiają, że towar jest złej jakości, 
skoro go nie wstawiacie do 
sklepów? Domokrążny handel 
nie ma najlepszej opinii...

- Na początku rzeczywiście 
traktowano nas nieufnie, ale lu
dzie już się przekonali do na
szych wyrobów.

- Gdzie wolisz chodzić, do biur 
czy mieszkań?

- W biurach jest dużo łatwiej, 
jest dobra atmosfera do inte
resów. Panie się namawiają na
wzajem, biorą dużo rzeczy, no 
i wszyscy się cieszą, że mogą się 
na chwilę oderwać od pracy. 
A w domu jestem intruzem, 
i rzadko ktoś coś kupuje.

- Czy twoja firma uczy, jak 
sobie radzić z klientami?

- Co jakiś czas są zjazdy, 
głównie w Katowicach, ale było 
też szkolenie w rybnickiej bib
liotece. Są zajęcia z metodyki, 
kosmetyczka mówi nam
o działaniu produktów, no
i można wymienić doświadcze
nia.

- Większość ludzi pewnie by to 
rzuciła, gdyby ktoś ich potrak
tował nieprzychylnie. Ciebie też 
nie zawsze witają z otwartymi 
ramionami - nie zniechęca cię to?

- Na szczęście na samym 
początku trafiłem do Urzędu 
Telekomunikacji. Panie przyjęły 
mnie bardzo miło, i złożyły duże 
zamówienie, więc uwierzyłem 
w siebie.

- Jak chcesz dalej rozwijać 
dealerską karierę?

- Jadę zdobywać dziewiczą 
Łomżę i Suwałki. Tam jeszcze 
nie ma naszej sieci, ale postano
wiłem, że będzie!

- Powodzenia.

K.M.

Młodzież sprząta las
W środę 19 maja z inicjatywy 

Zakładu Usług Sanitarnych 
i Oczyszczania Miasta Spółki 
Cywilnej „EKO„ w porozumie
niu i przy udziale Nadleśnictwa 
Rybnik uczniowie klasy VIIIc 
i VIIId Szkoły Podstawowej Nr 
31 w Rybniku wysprzątali przy
legły do osiedla „Nowiny,, las. 
Zebrano ok. 3 m sześcienne pa
pierków, folii, puszek, butelek.

Wśród tej 60-osobowej grupy 
młodzieży, prowadzonej przez 
wychowawczynie Urszulę 
GRUDZIEŃ i Marię 
MAŃKA, na szczególne

wyróżnienie zasługują uczenni
ca Agnieszka Ogiegło oraz 
uczniowie Radek Rutkowski 
i Dariusz Pionka, którzy swoim 
wzorowym zachowaniem dali 
dobry przykład całej grupie. Na
potkany fragment spalonego la
su dał uczniom okazję do wysłu
chania uwag na temat zagrożeń 
pożarowych oraz zachowania 
się w lesie. Poza doraźnym oczy
szczeniem części lasu, młodzież 
odebrała lekcję ekologicznego 
wychowania.

szacunek. Niestety nie za
wsze tak jest... Zdarza się, że 
obok grobów stoją zaparko
wane samochody osobowe. 
Czy naprawdę takim wiel
kim problemem jest pozos
tawienie pojazdu na poblis
kich parkingach, czy trzeba 
nim wjeżdżać w wąskie prze
cież cmentarne alejki? Z ko
lei małżeństwa zajęte roz
mową nie zauważają, że ich 
pociechy gonią się z pies
kiem między grobami.

Wydawałoby się, że „w 
tym temacie,, nic już nie 
może zaskoczyć. A jednak. 
W pobliżu, korzystając 
z promieni słonecznych, na 
kocyku grupa osób /w tym 
kobiety/ popijała sobie al
kohol na rozłożonym kocu. 
Komentarza nie będzie. 
Przypomnijmy jednak tę 
smutną prawdę, że wszyscy 
prędzej czy później na cmen
tarzu się znajdziemy. I jeżeli 
chcemy by nasze miejsce 
ostatniego spoczynku
wyglądało jak wysypisko 
śmieci, to jesteśmy na najlep
szej drodze, aby ten zamiar 
zrealizować.

JACEK RECLIK
nad cm entarzem , wydzierżawił
wydzierżawił od Rybnickich Służb Ko
munalnych trzy kontenery. 
Stopniowo przybywają dal
sze. Na niewiele się to jednak 
zdało.

W dalszym ciągu funkc
jonuje zasada „byle mój grób 
był czysty „. Wysuszone
kwiaty czy papiery wyrzuca 
się więc gdzie popadnie, na
wet w najbliższym sąsiedzt
wie kontenerów. Albo ma
my tu do czynienia albo ze 
szłą wolą, albo cmentarz od
wiedzają sami niewidomi, 
zniedołężniali starcy, dla 
których wrzucenie śmieci do 
kontenera o wymiarach 1 na 
3 metry przerasta siły 
i możliwości. Ironizuję 
trochę, ale lenistwo, wygod
nictwo i właśnie zła wola 
niektórych ludzi sprawia, że 
nasz cmentarz może powoli 
zamienić się w śmietnik. Efe
kty takich postaw widoczne 
są szczególnie od strony uli
cy Rudzkiej. Zastanawiające 
jest jednak, że poza śmiecia
mi typowo „cmentarnymi,, 
/kwiaty, papiery, stare zni
cze/ można tam spotkać stare

Rybnicki cmentarz para
fialny przy ul. Cmentarnej. 
Któż z nas nie pochował tam 
kogoś ze swojej rodziny, bli
skich czy znajomych? Od
wiedzamy go przynajmniej 
dwa razy do roku: na Wszys
tkich Świętych oraz teraz, 
aby przeprowadzić wiosen
ne porządki. Wydawałoby 
się, że ten liczący blisko 70 
lat i mieszczący około 9 ty
sięcy grobów cmentarz sta
nowi oazę spokoju, miejsce 
do którego każdy człowiek 
powinien odnosić się z na
leżnym mu szacunkiem. 
W rzeczywistości jest odwro
tnie. Posłużę się przykłada
mi. Problem chyba 
największy - śmieci. 
W obrębie cmentarza „funk
cjonuje,, kilka dzikich wysy
pisk śmieci. Aby temu zara
dzić Kościół Matki Boskiej 
Bolesnej /„stary,,/, w które
go gestii znajduje się opieka
nad cmentarzem wydzierżawił

stare miski, garnki, buty, szma
ty, popiół, kiedyś leżało tam 
nawet stare łóżko i matera
ce. Nie są to rzeczy, 
z którymi przeciętny obywa
tel odwiedza groby swych 
bliskich. Czyżby więc okoli
czni mieszkańcy również do
rzucali swoje „trzy grosze,,?

Inny problem to nagmin
na kradzież kwiatów z cmen
tarza. W ciągu paru godzin 
grób może zostać ogołocony 
dosłownie ze wszystkiego, co 
ma jakąś wartość. Kiedyś 
mówiło się, że nawet złod
zieje posiadają odrobinę 
przyzwoitości. Widać, że 
dzisiejszym „hienom
cmentarnym„ nawet tego za
brakło. Na koniec 
chciałbym również
zauważyć, że cmentarz to nie 
miejsce towarzystkich spot
kań czy wiosennych wycie
czek, to miejsce któremu 
winni jesteśmy

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Urodzony w 1606 r. w Lej
dzie nad Renem osobliwy 
geniusz REMBRANDT 
VAN RIJN był „pracowni
kiem sztuki" - dla niej i przez 
nią wznosił się coraz wyżej 
w poznaniu istoty Piękna 
sięgając głęboko do taj
ników człowieczego życia. 
Towarzysząca Rembrandto
wi przez całe życie Biblia 
była mu księgą mądrości, 
wiary i poezji.

W dziejach Chrystusa 
problemy psychologiczne 
i moralne interesowały go od 
początku jego pracy malars
kiej. Jego obrazy nosiły 
piętno upartej woli połącze
nia prawdy życia z pra
wością malarskich
rozwiązań. Poza złocistą ko
lorystyką, jakże charaktery
styczną dla jego malarstwa, 
nader ważnym czynnikiem 
było światło dynamizujące 
barwy, zmieniające nie tylko 
ich ton, ale i odcień.

Problem ten mistrz 
światłocienia poruszał we 
wszystkich swoich pracach, 
ale uderzał on zwłaszcza 
w długim szeregu studiów 
głów. Były to charakterys
tyczne, pełne wyrazu portre
ty siwowłosych starców, pat
rycjuszowskie postacie sta
rych i młodych Żydów, ra
binów, zamyślone o wspa
niałych oczach i rysach twa
rze, wyłaniające się jak zjawy 
świetlne z mrocznego tła.

Przejmującym siłą wyrazu, 
a prostym, ogromnej 
piękności malarskiej i psy
chologicznej dziełem jest po
rtret matki holenderskiego

SZTUKA * TWÓRCY * WYSTAWY
pod redakcją MARIANA RAKA

26 Maja - Dzień Matki

Bardzo 
kochał swoją matkę

artysty, bardzo starej, żeg
nającej życie kobiety.

Obraz ten namalowany 
w 1639 r., a więc na rok przed 
śmiercią ukochanej matki, 
znajduje się w zbiorach ams
terdamskiego Rijksmuzeum.

”Portret 
MATKI" 

REMBRANDTA 
w rysunku 

Mariana Raka

Irlandczycy i Górale w TZR

Nie bójmy się tej
W czasie ostatniego week

endu odbyły się w Rybniku 
„Folk - Spotkania 3„. Za
skoczeń nie było - „Varso
wia Manta,, przywiozła mu
zykę Ameryki Południowej, 
a „Zokopiany,, grały tak, jak 
się to robi w Zakopanem /i 
okolicach/. Polacy z „Car
rantuohill,, i Niemcy i Irlan
dczycy z „Kesh & Kerry,, zaś 
grali na irlandzką nutę. Ta 
muzyka jest znana zwykle 
lubiana/, więc słuchacze 
wiedzieli, co ich czeka, przy
chodząc do TZR. Niestety, 
nie było ich zbyt wielu, nie 
zapełnili nawet połowy sali. 
Może okazało się, że 60 ty
sięcy za karnet dla uczniów 
i 100 tysięcy dla wszystkich 
pozostałych to za dużo?

Muzycy z „Carrantuo
hill„ rzadko grają w Ryb
niku, bo zainteresowanie ich 
występami jest niewielkie - 
nikt nie jest prorokiem we

własnym mieście. Ludowa 
muzyka nie ma widocznie 
u nas jeszcze zbyt licznych 
wielbicieli. Ale ci, którzy 
przyszli na koncert, byli zna
komitą publicznością, ciepłą 
i życzliwą. Klaskali do ryt
mu, żądali bisów, podpo
wiadali „Zokopianom,,, co 
mają zagrać. Chętnie by za
pewne potańczyli, ale zbyt 
oficjalna sala Teatru Ziemi 
Rybnickiej narzuca statecz
ność i trzeba mieć dużo od
wagi, by wstać i zacząć 
pląsy. Niestety nikt się na to 
nie zdobył. Siedzieliśmy więc 
i słuchaliśmy - „Carrantuo
hill„ był dynamiczny i błys
kotliwy, „Kesh & Kerry,, 
może mniej efektowny, ale 
bardziej autentyczny, głębo
ki. Prawdę jednak mówiąc, 
nie wiemy wszystkiego o tej 
grupie, ponieważ co naj
mniej połowy koncertu 
wysłuchaliśmy przy zepsutym

muzyki
zepsutym nagłośnieniu - gitara 
Aarona Shirlowa wydawała 
z siebie przedziwne dźwięki 
i nikt nie potrafił tego na
prawić. „Varsovia Manta,, 
grała jak zwykle sympatycz
nie i z zapałem muzykę 
Andów, a ja marzyłam, że na 
następne „Spotkania,, przy
jedzie brazylijska orkiestra 
dęta ze śląskimi melodiami. 
Przekonaliśmy się przy oka
zji, że egzotyka „Varsovii„ 
nie przeszkadza muzykom 
serdecznie się przyjaźnić 
z polskimi góralami z „Zo
kopianów,,.

Występ autentycznych 
Podhalan bardzo mnie ura
dował - wreszcie nie wstydzi
my się słuchać polskiej mu
zyki ludowej. To jest piękna 
muzyka.

Konferansjerkę prowa
dziła bardzo elegancka pani, 
której wytworność trochę się 
kłóciła z plebejską muzyką. 
Tomek Szwed, konferans
jer-gwiazdor z poprzednich 
spotkań, niestety nie przyje
chał.

Po skończonych koncer
tach muzycy schodzili do ka
takumb, Teatru, żeby w od
nowionej kawiarni posie
dzieć z przyjaciółmi i pograć 
dla przyjemności. W sobo
tnią noc długo dźwięczała 
nad Rybnikiem góralska nu
ta.

A ja żałuję, że całe spot
kania nie odbyły się w tak 
swobodnej atmosferze 
w klubie, gdzie się słucha, 
tańczy i pije, albo /jeszcze 
lepiej/ na trawie zielonej jak 
na Zielonej Wyspie - Irlan
dii.

K.M.
”Bis ekumeniczny” - czyli ’’Varsovia Manta”

i ’’Zokopiany” grają razem... ’’Szabasówkę”. Foto: wack

Jednym z najważniejszych 
elementów, wokół których 
kształtuje się chrześcijańska 
świadomość przez całą 
swoją historię, jest przyjmo
wanie Ciała i Krwi Chrys
tusa, przez wiernych nazy
wane Komunią świętą. 
Chrześcijanie pierwszych 
wieków przyjmowali ją, 
wszyscy bez wyjątku, 
w każdą niedzielę. W śre
dniowieczu, do połowy XIV 
wieku, z wielkiej pobożności

świętami, korzysta z tego 
w Polsce około 20-30 pro
cent wiernych /w  krajach 
Europy Zachodniej prawie 
wszyscy/. U pierwszych 
chrześcijan pierwsza komu
nia święta nie była tak uro
czystym dniem jak dziś, 
przyjmowano zaś ją w wieku 
dorosłym, w dniu chrztu. Je
dnak w średniowieczu, 
w związku z przyjętą po
wszechnie praktyką chrztu 
niemowląt, przyjmowanie

Komunia

zachodnie prądy duszpasterskie 
i teologiczne. Tak więc 
w niektórych śląskich para
fiach do wczesnej Komunii 
dzieci przystąpiły już pod
czas pierwszej wojny świato
wej. Na będącym w moim 
posiadaniu dużym obrazku, 
będącym świadectwem pier
wszej Komunii świętej, jest 
data „29 kwietnia 1916,,. 
Charakterystyczne dla tego

ABECADŁO 
RZECZY

ŚLĄSKICH

unikano Komunii, argu
mentując, że człowiek nie 
jest godzien przyjmować 
zbyt często tak wspaniałego 
Daru Nieba, a pobożni za
konnicy przystępowali do 
Stołu Pańskiego nie częściej 
niż siedem razy w roku. Od 
połowy XIV wieku pojawiła 
się jednak koncepcja częstej, 
a nawet codziennej komunii 
św., którą w swych trakta
tach naukowych głosił m. in. 
Henryk Bitterfeld, śląski do
minikanin z Brzegu. I w za
sadzie od tego czasu wszyst
kim wolnym od grzechu 
ciężkiego Kościół zaleca jak 
najczęstszą Komunię. 
W praktyce jednak, poza

LISTY DO 
REDAKCJI

Panie Redaktorze! 
Nareszcie zdecydowałem 

się napisać do Pana! /Marka 
Szołtyska, autora ’’Abecadła 
Rzeczy Śląskich" - red./

Mój głos proszę potrak
tować jako wyraz zadowole
nia oraz wsparcia dla tego co 
Pan pisze, a właściwie jak  
Pan pisze przy różnych oka
zjach o trudnych sprawach

Czy prostota dawnych ubrań komunijnych nie jest o wiele 
bardziej urzekająca, niż dzisiejsze miniaturki ślubnych 
strojów...

polsko-niemieckich na 
Śląsku.

Każdorazowy głos Pana 
w tych sprawach cechuje za
wsze wielka odpowiedzial
ność, zdecydowanie i wyso
ka kultura!

Według mnie najważnie
jsza w tych Pańskich „gło
sach,, jest pewność i przeko
nanie, że tylko tak 
postępując można „wygrać,, 
tą trudną śląską „inność,,.

Więcej tych „łosprowiań,, 
w pięknej śląskiej gwarze.

Napisałem to po przeczy
taniu artykułu „Eichendorf - 
dzieli czy łączy,,.

Stały Czytelnik

Najświętszego Sakramentu 
przesunięto na lata późnie
jsze /1 2-16 lat/, łącząc czasa
mi jego pierwsze przyjęcie 
z bierzmowaniem. Zasad
niczą zmianę w tej dziedzinie 
wprowadził papież św. Pius 
X, wydając w 1910 roku dek
ret „Quam singulari Christus 
amore,, zachęcający do 
wczesnego przystępowania 
dzieci /nawet 6-7 lat/ do 
pierwszej Komunii. Ten no
wy zwyczaj bardzo szybko 
zadomowił się na Górnym 
Śląsku, czego nie można po
wiedzieć o pozostałych
częściach Polski. Brało się to 
stąd, że śląskie
duchowieństwo było lepiej 
wykształcone i znało zacho-

świadectwa jest przede wszy
stkim to, że jest wypisane po 
polsku, mimo błędów orto
graficznych /np. zamiast 
„Agnieszka,, jest „Agnisz
ka„/. A przecież ta 
górnośląska parafia była 
częścią Niemiec.

Dzisiaj czas posłania dzie
cka do pierwszej komunii 
zależy od woli rodziców 
i tradycji w poszczególnych 
parafiach, jednak wspólną 
cechą tych uroczystości 
ostatnich dwudziestu lat jest 
przykładanie zbyt wielkiej 
wagi do ubrania, prezentów, 
jadłospisu... A przecież skro
mność i umiarkowanie nie 
musi być oznaką ubóstwa, 
lecz dobrego smaku.

MAREK SZOŁTYSEK

Seminaria Historyków 
Powstań Śląskich i Plebiscy
tu, organizowane z inicjaty
wy Muzeum Górnośląskie
go w Bytomiu przy współu
dziale różnych instytucji i to
warzystw naukowych od 
1989 roku, są okazją do sys
tematycznych spotkań osób 
zajmujących się profesjonal
nie badaniem problematyki 
Powstań Śląskich oraz 
następstw tych wydarzeń, 
a także miejscem merytory
cznej wymiany poglądów.

Kolejne, piąte już sem i
narium, które odbędzie się 
27 i 28 maja, współorganizo
wały Wojskowy Instytut Hi
storyczny w Warszawie oraz 
Muzeum Górnośląskie 
w Bytomiu, a także muzea 
w Raciborzu, Wodzisławiu 
i Rybniku. W tych również 
miastach odbędą się obrady, 
których tematem będą tym 
razem „Działania bojowe na 
Froncie Południowym III

Dla
zainteresowanych 

historią 
naszej ziemi

Powstanie Śląskiego. „ 
Seminarium rozpocznie 

się w czwartek 27 maja na 
Małej Scenie Rybnickiej 
o godz. 10.00, a kontynuo
wane będzie w Wodzisławiu. 
Zostanie wygłoszonych po
nad 20 referatów i komuni
katów, których autorami są 
reprezentanci różnych śro
dowisk naukowych w kraju 
oraz na Śląsku czeskim. Tak 
jak w przypadku poprze
dnich spotkań, organizato
rzy materiały z seminarium 
planują wydać drukiem.

Wszyscy zainteresowani 
problematyką seminarium 
mogą w nim wziąć udział.

/r ó ż /

LISTY DO

Uprzejmie informuję, że 
przy ul. Grunwaldzkiej, róg 
Zawiszy Czarnego, znów 
cieknie woda. Cieknie już 
chyba po raz szósty w ciągu 
ostatnich 2 lat. W zeszłym 
tygodniu rozkopano miejsce 
wycieku wody, pięknie zaas
faltowano /zresztą za 
każdym razem czynność ta 
jest powtarzana - rozkopa
no, zakopano, zaasfaltowa
no/. I znowu cieknie, tylko 
w tym jednym miejscu, więc 
chyba to nie stara rura, tylko 
zwykłe partactwo. Za te wie
lokrotne naprawy można by 
położyć nową nawierzchnię 
na jakiejś ulicy. Chyba, że 
stać nas na takie źródełka.

E.W.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Czerwonym autobusem do kościoła
Leżące obecnie w grani

cach Rybnika Stodoły były 
od wieków związane z klasz
torem cystersów w Rudach. 
Związki te do dziś pozostają 
żywe poprzez przynależność 
Stodół do parafii w Rudach.

Gdy w latach siedemdzie
siątych przeprowadzano re
formę administracyjną, Sto
doły włączono do Rybnika. 
Wieś ta stała się więc pery
feryjną dzielnicą dużego 
miasta. I nikt wówczas za 
bardzo nie myślał o potrze
bach mieszkańców Stodół. 
„Czerwone„ autobusy
łączyły tę dzielnicę z centrum 
miasta. W Stodołach miały 
swój końcowy przystanek. 
Komunikację z kościołem 
parafialnym zapewniały je
dynie autobusy PKS-u. Jed
nak także pekaesowskie kur
sy nie brały pod uwagę po
trzeb mieszkańców Stodół. 
Autobusy jechały niekonie
cznie wtedy, gdy parafianie 
udawali się na nabożeństwa.

W niedzielę ilość kursów 
była mniejsza - co utrud
niało dojazd na mszę świętą. 
Ograniczenia ilości linii au
tobusowych wprowadzone 
w ostatnich latach spowodo
wały, że połączenie 
z kościołem parafialnym je

jeszcze się pogorszyło. Jeśli 
mieszkańcy Stodół chcieli je
chać na mszę do Rud, musie
li korzystać z własnych sa
mochodów. A przecież nie 
każdy ma auto. Samorząd 
mieszkańców podjął więc 
starania o uruchomienie linii 
a u t o b u s o w e j ,  
umożliwiającej dojazd do 
kościoła na niedzielną mszę 
świętą. O poblemie tym pi
sała także „Gazeta Rybnic
ka,, latem ubiegłego roku.

I okazało się, że starania 
samorządu nie poszły na 
marne. Od niedawna miesz
kańcy Stodół mogą bez 
przeszkół dojechać do swo
jego kościoła parafialnego 
na mszę. Jedna z „czerwo
nych,, linii autobusowych 
została przedłużona do Rud. 
Tam autobus czeka godzinę, 
tak aby uczestnicy mszy mo
gli wrócić do domów.

A jak się okazuje nie jest 
to tylko uprzejmość ze stro
ny PKM, ale także dobry 
interes. Autobusy do Rud są 
pełne. Jeżdżą nimi nie tylko 
mieszkańcy Stodół. Jako że 
pocysterski kościół w Ru
dach staje się coraz bardziej 
znanym miejscem pielgrzy
mkowym, z połączenia tego 
korzysta także wielu innych 
mieszkańców Rybnika.

/jak/

W razie potrzeby

POGOTOWIE RATUNKOWE - nr tel. 999, 23-666 
POLICJA - nr tel. 997, 21-091
STRAŻ MIEJSKA - nr tel. 27-254 w godz. 6.00 do 22.00 
STRAŻ POŻARNA - nr tel. 998, 28-867 
POGOTOWIE GAZOWE: 55-37-91, 55-37-56, 55-3828, 
55-3887
POGOTOWIE ENERGETYCZNE: 210-71 
POGOTOWIE WOD.-KAN.: 236-81, 261-92, 266-47 
POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE: 249-56, 246-45 
INFORMACJA:
PKS - 22-242, PKP - 23-009, WPK - 21-820 
POSTÓJ TAXI: 236-60, 286-60
NOCNY DYŻUR APTEK: od 21 do 27 maja Rybnik- 
Niedobczyce, ul. Barbary 6

Program Kanału ”EF” 
Telewizji Kablowej

Piątek 21.05.1993 r.
- rozstrzygnięcie konkursu 

z poprzedniego tygodnia
- magazyn publicystyczny 

„TUTAJ,,, a w nim:
* relacja z 111 rybnickich 

spotkań z muzyką folk,
* 80-lecie chóru „SERAF,,,
* o tym, jak wygląda las 

w Kuźni Raciborskiej po
ubiegłorocznym pożarze 

program informacyjny 
„EF„ NEWS, a w nim:

* o strajkach,
* suszy w lasach,
* pożarach,

* Tygodniu Bezpieczeństwa 
na Drogach,

* dokąd na wakacje
- ogłoszenie konkursu
Sobota 22.05.1993 r.
12.00 - KINO HIT - polski 

film fab. „Szpital Przemienie
nia,,, reż. Andrzej Żebrowski

Środa 26.05.1993 r.
10.00 - KINO-HIT - 

powtórka filmu z poniedziałku
Piątek 21.05.1993 r.
14.00-23.43 - KANAŁ „EF„ 

na antenie PTV „RONDO,, -  
Katowice

KRONIKA POLICYJNA 

Śmierć koło Świerklańca
11 maja ok. 1.10 w nocy patrol

patrol policyjny na rogu ulic Sobie
skiego i św. Jana obok restaura
cji „Świerklaniec,, znalazł zwło
ki nieznanej kobiety lat około 17 
- 20. Przy denatce nie było żad
nych dokumentów
pozwalających ustalić jej tożsa
mość. Na ciele nie było widocz
nych obrażeń. Lekarz pogoto
wia stwierdził jako prawdopo
dobną przyczynę zgonu złama
nie podstawy czaszki. Prokura
tor zarządził sekcję zwłok.

Lubi czytać
W nocy z 11 na 12 maja 

nieznany sprawca włamał się do 
hurtowni książek przy ul. 
Kościuszki. Po wyrwaniu okna 
i wejściu do środka skradł nie
znaną ilość książek. Straty zo
staną ustalone po przeprowa
dzeniu remanentu.

Samobójstwo na torach
12 maja ok. 21.14 na szlaku 

kolejowym Żory - Szczejkowice 
38-letni mężczyzna popełnił sa
mobójstwo, rzucając się pod 
nadjeżdżający pociąg relacji 
Pszczyna - Rybnik. Samobójca 
poniósł śmierć na miejscu.

Ukradli transformator
W nocy z 13 na 14 maja

w Jankowicach przy ul. Pias
kowej włamano się do rozdzielni 
prądu. Sprawcy po urwaniu 
kłódek skradli transformator 
wartości ok. 34 mln zł.

Nie pij w robocie 
Mieli pecha dwaj sprawcy 

włamania do sklepu spożywcze
go przy ul. Armii Ludowej 
w Boguszowicach. Zostali ujęci 
na gorącym uczynku przez poli
cjantów z boguszowickiego ko
misariatu. Trudno się zresztą 
dziwić, że włamanie było nieu
dane. Obaj mężczyźni byli nieźle 
wstawieni - jeden miał 2,16 pro
mila alkoholu, drugi - 2,31 pro
mila. Trzeźwieli w areszcie.

Po pijanemu w płot 
14 maja ok. 17.45 na ul. Fron

towej pijany mieszkaniec Ry
dułtów nie opanował pojazdu 
i uderzył autem w ogrodzenie 
i drzewo. 25-letnia pasażerka 
doznała wstrząsu mózgu z pode
jrzeniem pęknięcia czaszki. Kie
rowca miał nieźle w czubie - 
alkomat wykazał 3,25 promila 
alkoholu.

Śmiertelny wypadek
16 maja o godz. 19.00 na ul. 

Rudzkiej obok Ośrodka „Kot
wica,, kierująca „maluchem,, 
kobieta zajechała drogę samo
chodowi honda. Kobieta po
niosła śmierć na miejscu, 
a jadący z nią pasażer doznał 
wstrząsu mózgu i stłuczeń głowy

głowy. Kierowca hondy - miesz
kaniec Niemiec - oddalił się 
z miejsca wypadku.

Krewki parafianin 
15 maja policja zatrzymała - 

do wytrzeźwienia - mieszkańca 
ul. Kominka, który po pijanemu 
awanturował się na plebanii pa
rafii św. Jadwigi.

Dzieci pod autami 
15 maja o godz. 14.20 na ul. 

Lompy fiat 125p potrącił 6-let
niego chłopca, który nagle 
wtargnął na jezdnię pod nad
jeżdżający pojazd. Dziecko do
znało potłuczeń ciała. Tego sa
mego dnia na ul. 1 Maja fiat 
126p podczas wyprzedzania zje
chał na lewe pobocze i potrącił 
9-letniego chłopca. Poszkodo
wane dziecko doznało ogólnych 
potłuczeń i przebywa na obser
wacji w szpitalu.

OGŁOSZENIA DROBNE

Biuro Usługowo - Doradcze
- polonezy caro - system argentyński
- doradztwo finansowe

efektywne inwestowanie kapitału
- doradztwo personalne w zakresie zatrudnienia:

finansistów, menadżerów, sekretarek, księgowych, 
specjalistów d/s marketingu

- usługi ksero i faksowe
tel. 392-134, tel./fax 20-278 

Os. Południe 37, 44-253 Boguszowice 
Czynne od 9.00 do 17.00

Sprzedam działkę budow
laną uzbrojoną przy szosie 
Żory - Rybnik. Wydzierża
wię pomieszczenia na maga
zyny. Wiadomość: Katowice 
- telefon nr 584-339.

N ow e sklep y  
i nie ty lk o
* Puszyste panie mogą 

znaleźć coś dla siebie
w „Maxi„ - sklepie z dużymi 
rozmiarami, przy ul. Sobies
kiego 22.

* Wciąż niektórzy mają 
wątpliwości, czy Polska jest 
w Europie - ale bez wątpie
nia „Europa,, - /nowy bar 
kawowy/ jest w Hotelu Pol
skim, dawniej Rynkowym.

Przeceny
* Sprzęt narciarski tańszy 

o 10 procent można kupić 
przy ul. Rynkowej 1, w skle
pie sportowym.

* Wielką obniżkę cen 
anonsuje dom handlowy 
„HERMES,, w Rybniku.

p u h  „U L E X "
tel. 392-134, tel. / fa x  20-278 

Os. Południe 37, 44-253 Boguszowice 
Czynne od 9.00 do 17.00

prowadzi sprzedaż ratalną 
bez poręczycieli i bez pierwszej wpłaty

komputerów OPTIMUS,
sprzętu RTV, AGD, zestawów do odbioru telewizji 

satelitarnej, kamer video wszystkich typów, 
elektronicznych klawiszowych instrumentów 

muzycznych.
Ratalna sprzedaż rowerów.
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Spółka z o.o. 
"PIOTROWSKI i SKA"
Rybnik, ul. Sobieskiego 19/21 

tel. 210-63, 216-35
oferuje  po a trak cyjn ych  cenach  

HURTOWĄ I DETALICZNĄ  
SPRZEDAŻ KONSERW  

produkcji
ZAKŁADÓW MIĘSNYCH  

W DĘBICY

URZĄD MIASTA RYBNIKA
ogłasza wyprzedaż

nieużywanych części i urządzeń 
wg poniższego wykazu:

* silnik elektryczny trójfazowy - 1 szt.
* filtr do ciepł. armat. FS-1 - 1 szt.
* stoły ślusarskie 2-stanowiskowe - 5 szt.
* stoły ślusarskie 1-stanowiskowe - 11 szt.
* baterie kondensatorów Bk 86m-100 - 2/10 szt.
* baterie kondensatorów Bk 86m-35 - 3/12 szt.
* łopata mechaniczna - 1 szt.
* pompa whm - 1 szt.
* pompa wody obiegow. 659 J - 3 szt.
* pompa wody obiegow. 809M - 3 szt.
* pompa wirowa 40 TP - 1 szt.
* pompa 80 PJM - 3 szt.
* wanna hartownicza WZM3 - 2 szt.
* przenośnik taśmowy do nawęglania BT400mm - 1 szt.
* waga 25 ton - 1 szt.
* wózki suszarniane - 2 szt.
* obrotnica tarczowa - 1 szt.

 * tory - 84 mb
* suszarnia tarcicy - 1 kpl.
* ściana wyciągowa - 1 kpl.
* rozdzielnia główna - 1 kpl.
* konstrukcja świetlika - 10.227 kg
* prefabrykaty kotłowni - 1 kpl.
* wentylator Wox - 7 szt.
* wentylator WD 2 0 - 2  szt.
* wentylator Wox A - 2 szt.
* wentylator Wox - 2 szt.
* zegar sterujący - 1 szt.
* elektroniczny regulator poziomu W-ERM - 1 szt.
* podgrzewacz WP 3000 1. - 1 szt.
* komin z rur - 40 mb
* wyciągnik elektryczny - 1 szt.
* urządzenie UD 20 TD sekret.- dyrektor. - 1 kpl.
* urządzenie łączności COMTEL EC 42 - 1 szt.
* kotły parowe wysokopr. SR 10-036 - 2 szt.
* zbiornik hydroforowy V 2500 1. - 1 szt.
* filtr do ciepłowniczej armatury FS 1 - 8 szt.
* wymiennik ciepła JAD D2-C0 - 6 szt.
* wymiennik ciepła JAD D-l - 3 szt.
* AKPIA dla kotła KR 80 - 2 szt.
* docierarka ręczna zaworów - 4 szt.
* zawór ZNG fi 80 NACHAT - 1 szt.

Wszelkie informacji o parametrach wyszczególnionych urządzeń 
można uzyskać w Rybnickich Służbach Komunalnych - Rybnik, ul. 
Jankowicka 41 tel. 23058-9.

Oferty z podaniem cen zakupu należy składać w Rybnickich 
Służbach Komunalnych do dnia 11 czerwca 1993 r.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 15 czerwca 1993 r. o godz. 12.00. 
Urząd Miasta Rybnika zastrzega sobie prawo odstąpienia od 
sprzedaży poszczególnych urządzeń bez podania przyczyny.

H U R T O W N I A  Z A B A W E K
/ze sztucznego misia/

GLIWICE, ul. Kozielska 1 
/budynek Zespołu Szkół Ekonomicznych/

* najpiękniejsze kolory
* bogaty asortyment
* najniższe ceny
* polska produkcja

HURTOWNIA CZYNNA codziennie od 15.00 do 21.00 
w soboty i niedziele od 9.00 do 21.00

PORADY PRAW NIKA - w środy  
Dyżury prawnika,

udzielają cego bezpłatnie porad prawnych 
w środy, w godz. od 15.00 do 17.00 

w siedzibie naszej redakcji, tel. 288-25.

MINI GIEŁDA
Ceny z bieżącego tygodnia

M IĘ S O schab woł. ex. szynka wp. got.

HERMES 55 63 107

Delikatesy, ul. Miejska 60 58 90

PIOTROWSKI 57,1 61,5 101,1

O W O C E jabłka pomarańcze banany

Miejska 3 8 15 19

św. Jana 13 5 16 15

Powstańców 24 8 16 19

r
EKSPRES 

Rybnik, 
Reja 2

Wywoływanie negatywów, również typu POCKET 
i wykonywanie odbitek w czterech formatach 

na dwóch rodzajach papieru.
Terminy od 1 do 24 godzin. Ceny konkurencyjne. 

" Dziś fotografujesz - dziś masz zdjęcia"

S P O Ż Y W C Z E masło cukier jajko

HURTOWNIK 8 9 1,5

HERMES 8,5 9,5 1,55

Delikatesy, ul. Miejska 9 10 1,6

WALUTY dolar marka korona czeska

HERMES 16650/16750 10200/10300 570/580

Delikatesy, ul. Miejska 16650/16750 10250/10300 570/580

Pewex duży 16650/16750 10220/10300 570/580

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



SPORT * TURYSTYKA  SPORT * TURYSTYKA SPORT * TURYSTYKA

Drobiazgi
Przerwa w rozgrywkach 

ligowych w sporcie żużlo
wym najczęściej związana 
jest ze startami indywidual
nymi poszczególnych zawo
dników w kolejnych run
dach Indywidualnych Mist
rzostw Świata. Nie mamy 
niestety i w tym roku swego 
rybnickiego reprezentanta 
w tych najważniejszych od 
wielu wielu lat rozgrywkach. 
Chyba, że jako takiego po
traktować Francuza Filipa 
BERGE, który w najbliższą 
niedzielę 23 maja wystartuje 
w Gorzowie w ćwierćfinale 
kontynentalnym. Do tego 
startu Filip przygotowywał 
się bardzo starannie. Do 
Gorzowa wybrał się na kil
kudniowe treningi by dobrze 
poznać tor, na którym przy
jdzie mu walczyć o jedno 
z ośmiu pierwszych miejsc 
premiowych awansem do 
półfinału kontynentalnego, 
który 13 czerwca rozegrany 
zostanie na torze w Zielonej 
Górze.

W środę Eugeniusz TU
DZIEŻ wyjechał z młod
zieżową reprezentacją Polski 
na test-mecze do Szwecji 
i Danii. Młody rybniczanin 
staje więc przed kolejną 
wielką szansą pokazania się 
i zwrócenia na siebie uwagi.

Nie będzie to jednak takie 
proste; w wiosennych test- 
meczach rozgrywanych na 
polskich  torach prym wiedli 
Skandynawowie, którzy 
dwukrotnie pokonali swych
polskich rówieśników. Tu-

żużlowe
Tudzieżowi w najlepszym 
występie udało się zdobyć 
6 punktów, teraz przyjdzie 
jeździć na trudnych techni
cznie torach.

W miniony wtorek swój 
pierwszy prawdziwy trening 
odbyła szkółka żużlowa, 
którą prowadzi Bronisław 
Klimowicz. Przygotowa
niem sprzętu, co zazwyczaj 
stanowi największy pro
blem, zajmuje się niegdysiej
szy klubowy mechanik Hen
ryk Krzyżak.

Wciąż nie wiadomo kto 
towarzyszyć będzie Toma
szowi Gollobowi w bydgos
kim półfinale Mistrzostw 
Świata Par. Rozmawiałem 
niedawno z Eugeniuszem 
SKUPIENIEM; z jednej 
strony bardzo chciałby wal
czyć o awans do finału przed 
już właściwie swoją publicz
nością, z drugiej przyznaje, 
iż obawia się konsekwencji 
ewentualnego słabego 
występu. Sport zawsze był 
hazardem i bez ryzyka nie
wiele można zwojować. Wa
leczności rybniczaninowi nie 
brakuje, bez jego udziału te
goroczny finał Mistrzostw 
Polski Par Klubowych 
w Grudziądzu byłby na
prawdę marnym widowis
kiem.

Adam Pawliczek na mecz 
z Motorem Lublin otrzymać 
ma nowego Goddena, zaku
pionego przez GER-POL. 
Jak widać, stajnia tej browa
rnianej spółki stale się roz
rasta.

/w ack/

Carrantuohill 
z Guinnessem

Na II Górnośląskich Tar
gach Piwa, które odbyły się 
w połowie maja w katowic
kim „Spodku,, spotkać 
można było członków ryb
nicko-żorskiego zespołu 
C A R R A N T U O H I L L ,  
który w czasie trzydniowej 
chmielowej imprezy zagrał 
swój mały koncert, dzieląc 
czas między targi i rybnickie 
Folkowe Spotkania. Grupa 
ta wkroczyła w świat biznesu 
podpisując reklamową 
umowę z dystrybutorem irlandzkiego

irlandzkiego /inne ze względu 
na repertuar zespołu nie 
wchodziło w rachubę/ piwa 
„Guinness,,. Właśnie na zie
lonym irlandzkim stoisku, 
gdzie serwowano ciemne, 
markowe piwo, bazę 
urządzili sobie muzycy 
z „Carrantuohill,,; trudno 
się dziwić, przecież już 
w książkach Karola Maya 
obozowiska rozbijano za
wsze blisko wodopoju.

Tekst i foto: Wacław 
TROSZKA

Darek Sojka i Adam Drewniok u piwnego źródła ...
Foto: wack

Karate 
po rybnicku

Rozmowa z Zbyszkiem 
PALIŃSKIM - kierowni
kiem Rybnickiego Klubu Ka
rate.

Karate w ogóle, 
a w szczególności jego styl 
kiokushinkai, nie cieszy się 
najlepszą opinią wśród innych 
sztuk walki, wywodzących się 
Z Dalekiego Wschodu. Co ty, 
jako przedstawiciel tego sty
lu, o tym sądzisz?

- To prawda - styl jest 
bardzo kontrowersyjny. Jest 
to rzeczywiście sport dla nie
licznych. Wiele osób rozpo
czyna treningi, lecz niewielu

podnosimy jego sprawność fi
zyczną i przygotowujemy go 
do trudów walki.

- A jeżeli to przetrzyma?

- Wtedy dopiero zaczyna
się karate. Nie wchodząc 
w szczegóły stylu kiokushin
kai, pozwoli mu on poznać 
granice swojej

Człowiek naprawdę silny nie po
trzebuje takiego potwierdze
nia swojej wartości.

- A jaka by ła twoja droga 
do tego sportu?

- Z karate zetknąłem się 
w 1977 roku. Trenowałem 
w Rybnickiej Sekcji Karate 
u Andrzeja Nowaczyka. Sta-

Foto: wack
dochodzi do celu.

- A co jest tym celem?

- Karate jest drogą prowadzącą
prowadzącą swoich uczniów do 
poznania siebie i swoich 
możliwości. Nie poprzez me
dytacje i rozmyślania, lecz 
poprzez walkę. I to walkę 
prawdziwą, poprzedzoną la
tami długiego, żmudnego 
treningu. Każdy
początkujący przechodzi 
przez bardzo intensywny 
etap wstępny, w którym jest 
sprawdzana jego determina
cja, potrzebna do zostania 
karateką. W tym czasie pod-

wytrzymałości na ból 
i zmęcznie. Dla wielu osób 
warte jest to litrów potu i se
tek siniaków. Ci, co potrafili 
to przejść, wiedzą na co ich 
stać praktycznie, a nie tylko 
teoretycznie. Znają ból 
z doświadczenia, a nie 
z filmów video.

- Czy spotkałeś się z przy
padkami wykorzystania 
umiejętności walki do celów 
innych niż sport?

- Ludzie agresywni są 
najczęściej tchórzami wyła
dowującymi swoje lęki w na
padach na słabszych. Człowiek

Startowałem na „ zawodach 
o Mistrzostwo Śląska oraz 
Mistrzostwo Polski. W tym 
czasie ukończyłem dwa kur
sy instruktorskie, które po
zwoliły mi przejąć jego 
funkcję.

Może kilka słów 
o osiągnięciach waszej sekcji?

Najważniejszym 
osiągnięciem dla sekcji była 
perspektywa zdobycia wre
szcie stałego miejsca trenin
gu. Na początku tułaliśmy 
się po salach gimnastycz
nych, wynajmowanych od

szkół. Później uzyskaliśmy 
salę od Spółdzielni Mieszka
niowej, w której do tej pory 
odbywają się zajęcia.

Ośrodek Bushido, który 
budowany jest przy ul. Flo
riańskiej, pozwoli nam na 
pozbycie się problemów lo
kalowych i rozwinięcie 
działalności na większą skalę 
oraz prowadzenie innych 
form działalności dla miesz
kańców Rybnika.

- Kiedy to nastąpi?

- Początkowo obiekt miał 
zostać oddany do września 
tego roku, ale w tej chwili nic 
na to nie wskazuje.

- A osiągnięcia sportowe?

- Wprawdzie nie jest to 
najważniejszym celem naszej 
działalności, ale dla najlep
szych istnieje również możli
wość sprawdzenia się w wal
ce sportowej. Nasz zawod
nik Marek KONSEK dwu
krotnie wywalczył wicemist
rzostwo Polski juniorów, 
w 1990 i 1991 roku.

W 1992 roku Małgosia 
MANIECKA zdobyła na 
Mistrzostwach Polski 
V miejsce w konkurencji ka
ta. A najnowsze osiągnięcie 
Mirka HAJSKIEGO to 
3 miejsce na Mistrzostwach 
Śląska w lutym tego roku.

- Jakie są więc możliwości 
uprawiania u was tej dyscyp
liny?

-  Mamy trzy grupy, 
w których uprawiane jest ka
rate. Grupa najmłodsza /od 
10 l a t /  ćwiczy koordynację 
ruchu, ćwiczenia ogólnoroz
wojowe, elementy akrobaty
ki i elementy kata, czyli wa
lki z cieniem.

Grupa początkująca, od 
16 lat, w której trenuje się 
3 lata, to ćwiczenia ogólno
r o z w o j o w e ,  
wytrzymałościowe i podsta
wy elementów walki.

D la wytrwałych - grupa 
zaaw ansow ana, w której jest 
walka, w alka i jeszcze raz 
walka.

Rozmawiał: Antoni 
ŻOCZEK

Turniej
piłkarski

Sekcja piłkarska K.S. 
ROW Rybnik zamierzała 
1 czerwca na klubowych 
obiektach zorganizować 
sportowy festyn, którego 
głównym punktem progra
mu byłby piłkarski turniej 
juniorów im. Edwarda JAN
KOWSKIEGO z udziałem 
m.in. drużyn Górnika Zab
rze, Ruchu Chorzów, GKS-
u Rydułtowy i Energetyka.

Niestety, organizacyjnych 
kłopotów sekcji nie brakuje. 
Niedawno opuścił ją jeden 
z dwójki trenerów, który 
otrzymał posadę w trzecioli
gowym „Rymerze,, Niedo
bczyce. W tej sytuacji orga
nizacja turnieju stanęła pod 
dużym znakiem zapytania. 
Kierownik sekcji Janusz 
Śpiewok wierzy, że znają się 
jeszcze osoby, które zechcą 
pomóc w realizacji tego 
przedsięwzięcia związanego 
z Dniem Dziecka. Informacji 
udziela K.S. ROW Rybnik, 
można ich również zasięgnąć 
w samej sekcji piłkarskiej.

/w ack /

18 maja 1993 r. ogniskiem 
nad rzeką Rudą zainguro
wano kolejny już 31 Od
rzański Spływ Wiosenny, or
ganizowany przez 6 Har
cerską Drużynę Żeglarską 
im. kmdr Zb. Przybyszews
kiego. Przedtem odbył się 
krótki, ale uroczysty apel 
pod Pomnikiem Więźniów 
Oświęcimskich, połączony 
z zaprzysiężeniem trzech no
wych instruktorów ZHP. 
A przy ognisku wiadomo - 
gitara, harcerskie ballady, 
krąg ludzi połączonych 
wspólną ideą - przeżyciem 
niezapomnianej przygody. 
O krótką rozmowę popro
siłem harcmistrza Jacka 
RDUCHA i podharcmistrza 
Marka FROEHLICHA.

- Proszę powiedzieć parę 
słów o waszej drużynie.

- 6 HDŻ istnieje już 34
rok. W tej chwili zrzesza 
około 60 harcerzy /trzy gru
py: najmłodsi harcerze,
załoga chłopców starszych, 
załoga żeńska/. Działamy 
w tej chwili przy Komendzie 
Hufca Rybnik. Swoją 
harcówkę mamy na osiedlu 
Nowiny. Naszą największą 
bazą jest Zalew Rybnicki, 
tam też znajduje się nasza 
stanica żeglarska z całym 
sprzętem pływającym.

- Który to już spływ i skąd 
się wziął pomysł organizowa
nia takiej imprezy?

- Jest to już 31 spływ; 
zaliczany jest on do najstar
szych tego typu imprez 
w kraju. Pierwsze spływy

były bardzo skromne. Za
początkowała je garstka in
struktorów, która płynęła 
Kanałem Gliwickim. Co ro
ku w maju, dla uczczenia 
rocznicy III Powstania 
Śląskiego, organizujemy

właśnie tę imprezę. Wygląda 
to w ten sposób, że z rożnych 
punktów, na różnych rze
kach, w tym samym terminie 
startują załogi harcerskie, 
aby w piątek wieczorem 
osiągnąć metę w Zdzieszo
wicach. W niedzielę jest wy
marsz na Górę św. Anny, 
gdzie pod pomnikiem Po
wstańców Śląskich następu
je uroczyste zakończenie.

Proszę opowiedzieć
o ważniejszych etapach na 
tegorocznej trasie.

- Z Rybnika płyniemy do 
Rud Kozielskich, zwie
dzając po drodze park
i pałac w Rudach. Kolejny
mi punktami są Turza 
Śląska, Koźle /zwiedzanie 
stoczni i Technikum Żeglugi 
Śródlądowej/. A potem już 
tylko śluzowanie w Janusz
kowicach i dopłynięcie do 
starorzecza w Zdzieszowi
cach. Spływ to nie tylko za
bawa - jako rybniczanie czu
jemy się odpowiedzialni za 
rzekę Rudę. Jako pierwsi 
spłynęliśmy ją, została ona

przez nas opisana. W czasie 
tegorocznego spływu, na 
prośbę Wydziału Ochrony 
Środowiska będziemy stara
li się zlokalizować wszystkie 
nielegalne ścieki, które 
spływają do rzeki Rudy.

- Czy utkwiły wam w pa
mięci jakieś ciekawe przygo
dy, związane ze spływami?

- Najbardziej zapadł nam 
w pamięci jubileuszowy 25 
spływ w 1987 roku. Odbywał 
się on w okresie powodzi. Na 
Odrze utrzymywał się stan 
alarmowy. Było zimno, lał 
deszcz, rzeki miały szybki 
nurt. Zanotowaliśmy sporo 
różnego rodzaju awarii.

Był to jedyny spływ, 
w którym nie dopłynęliśmy 
do Zdzieszowic. Ze względu 
na stan wody zostaliśmy za
trzymani i zawróceni przez 
odpowiednie służby. Obec
nie mamy do czynienia z sy
tuacją odwrotną. Susza spo
wodowała, że w niektórych 
miejscach jest zbyt płytko, 
z rzeki wystają korzenie 
i przyjdzie nam przenosić 
łódki na własnych barkach.

- Dziękuję za rozmowę 
i Życzę „połamania wioseł„ 
na tegorocznym spływie.

Rozmawiał: Jacek 
RECLIK
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Ahoj
na rzecznym szlaku!

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Być może już wkrótce na rybnickim stadionie oglądać będziemy jazdę ’’figurową" na żużlu. 
Trwają jazdy próbne Foto: wack

Fatałachy z naszej szafy 

Słońce 
w kapeluszu

Wiadomość o dziurze 
ozonowej niedowiarków 
rozśmieszyła, więszość się je
dnak wystraszyła i popędziła 
do sklepów po środki z filt
rami lub po... kapelusze od 
słońca. I w ten sposób to 
niemodne i nienoszone od 
wielu lat, choć zawsze obec
ne na pokazach mody na
krycie głowy, ma szansę 
wrócić do funkcji, jaką 
spełniało w lecie przez całe 
wieki, a więc chronić od 
słońca. Przed laty kapelusze

chroniły skórę przed opale
nizną, obowiązywała bo
wiem biała płeć, czyli jasna 
karnacja. Opalone bywały 
jedynie kobiety ciężko pra
cujące, a więc najniższych 
stanów. Dziś chronimy się 
nie tyle przed opalenizną

i piegami, ile przed groźnymi 
skutkami wzmożonego pro
mieniowania ultrafioletowe
go i poparzeniami czy nad
miernym wysuszeniem 
skóry.

Letni kapelusz nie powi
nien więc wzbudzać większej

Pod znakami zodiaku

BARAN
Masz wszelkie dane ku temu, by podejrzewać nieprzychylną Ci 

osobę o związki z silą nieczystą. Podejmij rękawicę i walcz!
BYK

Twoje problemy nie są zbyt dużego kalibru, nie przeceniaj również 
sukcesów. Wszystko się równoważy...

BLIŹNIĘTA
Zmiana środowiska, choć na parę dni, powinna przywrócić Ci 

nadzieję, że nurtujący Cię od dłuższego czasu problem jest 
rozwiązywalny.

RAK
Twoją siłą jest magia i tajemnica. Bardziej skrupulatnie dokonuj 

selekcji osób do niej dopuszczonych.
LEW

Twoja dobra passa w działalności zawodowej nadal trwa, co 
wywołuje przysłowiową bezinteresowną zawiść. Ale taka jest cena 
sukcesu...

PANNA
Gdy pragniesz uzyskać coś konkretnego, znasz chwyty, które 

pozwalają utrzymać Ci się w ofensywie. Gdy coś nie wychodzi, zmień 
taktykę...

WAGA
Dzięki Twojemu postępowaniu nikt nie odnosi wrażenia, że działasz 

również z korzyścią dla siebie. Potrafisz czekać, choć tego etapu 
w drodze do celu nie znosisz...

SKORPION
Spróbuj Twoje życzenie, tkwiące w podświadomości, zapisać lub 

głośno wyartykułować. To sytuację oczyści i pomoże doprowadzić do 
równowagi.

STRZELEC
Żałujesz trochę niewykorzystanych okazji, ale to nie paraliżuje 

Twojego działania na nowej niwie. Wręcz przeciwnie...
KOZIOROŻEC

Narzekasz na złą organizację pracy, niesprawiedliwego szefa 
i nieuczciwą konkurencję. Nadszedł czas, by przypomnieć Ci 
przysłowie o belce we własnym oku...

WODNIK
Nieustannie stajesz przed niełatwym wyborem czy robić karierę 

kosztem życia rodzinnego i czy uda Ci się pogodzić obie sfery. Na razie 
się udaje...

RYBY
Po porażce dźwigasz się dosyć szybko, choć nieźle poobijany. 

Spróbuj negatywne emocje zmienić w siłę napędową...

sensacji, tym bardziej, że 
sporo się ich pokazało 
w sklepach. Najbardziej 
twarzowe są oczywiście sło
mkowe, niezobowiązujące, 
do sportowych nawet 
ciuchów.

A już nie wyobrażam so
bie wyjścia w modnej, kwie
cistej, powiewnej sukience 
bez kapelusza. Nie bójmy się 
zatem tego nakrycia głowy, 
które nie dość, że chroni 
skórę, może zmienić również 
naszą osobowość.

Wróżka

HASZE
PROPOZYCJE

Teatr Ziemi Rybnickiej 
21 maja, godz. 9.00 

i 11.00, „KULFON i ŻABA 
czyli Telewizyjna Ciuchcia,,, 
przed stawienie dla dzieci, ce
na biletu 25.000. -zł

27 maja, godz. 9.00 
i 11.00, „BALLADYNA,, 
Juliusza Słowackiego w wy
konaniu Teatru Zagłębia 
z Sosnowca, cena biletu 
25.000.-zł

Klub Filmowy EKRAN 
przy TZR

24 maja, godz. 19.00, 
„POCIĄGI POD SPECJA
LNYM NADZOREM,,, 
film prod. czeskiej, reż. Jiri 
Menzel, wstęp za okazaniem 
karnetów członkowskich 
/do nabycia przed pro
jekcją/
Kino Premierowe przy TZR 

26 i 27 maja, godz. 17.00 
i 19.30, „LUDZIE HONO
RU,,, film prod. USA, reż. 
Bob Reiner, grają Tom Crui
se i Jack Nicholson /4  nominacje

nominacje do „Oscara,,/, cena bi
letów 25.000.- i 20.000.-zł

Mala Scena Rybnicka
22 maja, godz. 19.00 - 

1.00, WIDEODYSKOTE
KA, cena biletu 30.000.-zł

23 maja, godz. 17.00, 
SPOTKANIA TANECZ
NE, prowadzenie Janusz Ju
rcimierski, wstęp 15.000.-zł 
Kino WRZOS - Niedobczyce

23 maja, godz. 17.00, 
„MUCHA II„, film prod. 
USA /od lat 15/
Kino ZEFIR - Boguszowice

23 - 27 maja, godz. 17.00 
i 19.00, „MISERY,,, film 
prod. USA /od lat 15/

24 maja, godz. 9.00, elimi
nacje KONKURSU PIO
SENKI dla przedszkolaków

27 maja, otwarcie wysta
wy prac dziecięcych z okazji 
Międzynarodowego Dnia 
Dziecka w holu kina 

Kino VEGA - Żory
23 - 24 maja, godz. 17.00 

i 19.00, „BLASZANY 
BĘBENEK,,, film prod. nie
mieckiej /od lat 15/

26 maja, godz. 17.00 
i 19.00, „SNEAKERS,,, film 
prod. USA /od lat 15/

/gw/

Międzynarodowy Festiwal 
Orkiestr Dętych

W popularyzacji muzyki 
ogromną rolę na Śląsku ode
grały orkiestry dęte, tak lubiane 
we wszystkich miastach regio
nu. Dlatego organizacja festi
walu orkiestr dętych w Rybniku 
wydawała się naturalna. 
W ubiegłym roku powołany zo
stał przez patrona imprezy Pre
zydenta Miasta Rybnika Komi
tet Organizacyjny, na którego 
czele stanęli: muzyk i dyrygent 
Marian WOLNY oraz dyrektor 
TZR Wojciech BRONOWSKI, 
a efektem ich pracy był 
I Międzynarodowy Festiwal Or
kiestr Dętych o „Złotą Lirę,,. 
Na początku czerwca odbędzie 
się już druga edycja zmagań 
orkiestr.

Koncertować będą m.in.: 
Królewska Reprezentacyjna 
Orkiestra Holandii, Orkiestra 
Ministerstwa Obrony Ukrainy 
i Ukraińskiego Kozactwa z Ki
jowa, Orkiestra Czeska „Vitko
wak„ z Ostravy /laureat

ubiegłorocznego festiwalu/, Or
kiestra Wojsk Lądowych z Du
esseldorfu, Białoruska Orkiest
ra Reprezentacyjna z Mińska, 
Młodzieżowa Orkiestra z Ostra
wy-Hrabuvki, Orkiestra Repre
zentacyjna Straży Granicznej 
z Nowego Sącza, Orkiestra Re
prezentacyjna Śląskiego Okręgu 
Wojskowego, Orkiestra Wojs
kowa Garnizonu w Krakowie, 
Orkiestra KWK „Dębieńsko,, - 
tegoroczny jubilat.

Zespoły biorące udział w fes
tiwalu przemaszerują przez mia
sto, zaprezentują się na koncer
tach i w musztrze paradnej.

Towarzyszyć im będą śląskie 
chóry. W tym samym czasie 
rybniczanie wezmą udział 
w „Święcie Piwa,, zorganizowa
nym przez Browar „Rybnik,, 
oraz spółkę „Gerpol,,.

Szczegółowy program festi
walu przedstawimy
w następnym numerze „GR,,.

5  m i n u t  ł a m a n i a  g ł o w y

Ilustracje różnią się w 8 miejscach. Znajdź różnice.

Wśród czytelników, 
którzy nadeślą prawidłowe 
rozwiązanie łamigłówki do 
31 maja, wylosowana zosta
nie nagroda w postaci kasety 
video ufundowanej przez 
PUH „ULEX„ z Rybnika-

Boguszowic. Rozwiązania 
prosimy przesyłać na kart
kach pocztowych na nasz ad
res: „Gazeta Rybnicka,,, Ry
bnik, ul. Kościuszki 54, lub 
wrzucać do naszych „żółtych 
skrzynek,, (Rynek 7, Kościuszki

Kościuszki 54).
Nagrodę za rozwiązanie 

łamigłówki z nr 18 otrzymuje: 
Martyna PŁONOWSKA, 
ul. Witosa 31, 44-200 Ryb
nik.

Dwaj maturzyści wy
chodzą Z egzaminu matural
nego z języka polskiego. - 
Wiesz, że tak się zdenerwo
wałem, że miałem mgłę 
w głowie i w końcu oddałem 
czystą kartkę!

- Mnie szło tak samo. 
W głowie pełno waty i też 
oddałem czystą kartkę.

-T o straszne! Teraz komi
sja pomyśli, ze ściągaliśmy 
jeden od drugiego.

Śląskie
beranie

Kowalskiego pogryzł pies. 
Lekarz wyjaśnia mu, że spra
wa jest poważna, bo pies mógł 
być wściekły. Dlatego też 
musi się postarać o świadect
wo szczepienia psa przeciwko 
wściekliźnie, gdyż inaczej za
chodzi ryzyko, iż sam zacho
ruje. Kowalski słucha cierp
liwie, myśli, bierze kawałek 
papieru do ręki i sporządza 
jakąś listę osób.

Lekarz spojrzał i pyta: - 
Cóż to, już pan testament 
spisuje?

- Nie, panie doktorze, ale 
według kolejności tych, 
których mam zamiar ugryźć.

★  ★  ★
W Strzelcach mieszkała 

tako jedna dzjołcha, co sie do 
niej kawalerowie schodzili. 
Ona jednak ich ino zwodziła, 
a oni nie wiedzieli, że ona mo 
ich więcej. Roz tak se pięknie 
rozprawio z jednym i pado 
mu:

- Józefku, jo cie mom bar
dzo rada!

- No, ale po jakiemu 
Józefku, jak jo  jest Paulek?

- Jak to? Dzisiej nie jest 
sobota?

★  ★  ★
Roz baby pierze skubały, 

a jedna z nich była znano 
Z tego, że nigdy nie umiała 
dobrze wiców rozprowiać. 
Zawsze się sama śmioła, a in
ni ani nie wiedzieli z czego. 
Tóż roz tak pedziała:

-Teroz wom coś do śmie
chu powiem, ino nie wiem, 
czych aby już wczoraj tego 
nie rozprowiała.

- A to jest naprowda do 
śmiechu? - spytała się jedno.

- Ja. To jest naprowda do 
śmiechu.

- No, to tegoście nom jesz
cze na pewno nigdy nie roz
prowiali - odpedziała jej ta 
baba.

★  ★  ★
Do szpitala przyszły od

wiedzić koleżankę
przyjaciółki z pracy.

- No i jak sobie radzicie 
beze mnie?

- Podzieliłyśmy twoją ro
botę. Ewa parzy kawę, Kry
sia rozwiązuje krzyżówki, 
Marysia robi dalej twój swe
ter na drutach, a ja  chodzę do 
szefa na noc.

 NASZ ADRES: 
44-200 Rybnik, 

ul. Kościuszki 54, pokój 16 
tel/fax 28-825

Biuro czynne 
d 9.00 dn 17.00
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