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☆  Szpacyrek

II Tydzień Polski w Mazamet

x Rybnik we Francji
(najkrócej...)

Na zaproszenie prof. 
Lecha FALANDYSZA, 
prezydent J. MAKOSZ 
uczestniczył w ubiegłą 
środę w spotkaniu orga
nizowanym przez Kance
larię Prezydenta RP, 
poświęconym roli sa
morządów w budowaniu 
demokratycznych struk
tur państwa. Mówiono 
również o udziale przed
stawicieli gmin w tworzo
nym ruchu na rzecz 
wspierania reform.

★  ★  ★
W tym samym dniu 

odbyło się zwyczajowe 
już spotkanie przedsesyj
ne radnych z Zarządem 
Miasta. Na tydzień przed 
planowaną sesją Rady - 
w sposób nie skrępowany 
rygorami sesji - dyskutuje 
się nad materiałami 
i sprawami, które będą 
przedmiotem obrad. 
Spotkanie to jest okazją 
do swobodnej wymiany 
poglądów i informacji.

★  ★  ★
W środę 16 czerwca 

odbyła się zwyczajna se
sja Rady, z której szerszą 
relację zamieszczamy 
obok. Zapowiedziano na 
niej zwołanie w najbliższą 
środę 23 czerwca 1993 r. 
sesji nadzwyczajnej, 
której głównym celem 
będzie ustalenie ob
wodów głosowania do 
zapowiedzianych na 19 
września 1993 r. wy
borów parlamentarnych. 
Dodatkowo Rada ustali 
zasady sprzedaży alko
holu na terenie miasta 
oraz powoła Radę Nad
zorczą Ośrodka Leczni
czo-Rehabilitacyjnego 
im. Jana Pawła II. Sesja 
ma się rozpocząć od 
zwiedzania obiektów, na 
które przeznaczono zna
czne środki inwestycyjne, 
to jest Inkubatora Przed
siębiorczości, bazy Rybni
ckich Służb Komunal
nych, Rejonowego Biura 
Pracy, Miejskiego Domu 
Pomocy Społecznej oraz 
Kąpieliska „Ruda„.

★  ★  ★
Wszystkie osoby, po

siadające w użytkowaniu 
wieczystym działki zabu
dowane na terenach zor
ganizowanego budowni
ctwa jednorodzinnego, 
mogą wykupić je na 
własność. Taką decyzję 
podjęła Rada Miasta na 
sesji w dniu 5 maja 1993 r. 
Wnioski o wykup należy 
składać w Wydziale Geo
dezji i Gospodarki Urzędu 

M iasta.

Sesja Rady Miasta

Budżetowe poprawki

Mer Mazamet Michel BOURGUIGNON prezentuje podpisane dokumenty Foto: wack

W środę 16 czerwca w ryb
nickim magistracie odbyła 
się kolejna w tym roku sesja 
zwyczajna Rady Miasta. Po 
rutynowym stwierdzeniu 
prawomocności obrad, 
przyjęciu protokołu z po
przedniej sesji i wzbogaceniu 
porządku dziennego sesji je
dnym nowym punktem, głos 
zabrał prezydent Rybnika 
Józef MAKOSZ.

Zrelacjonował on m.in. 
„występ rybniczan,, - jak to 
nazwał - we Francji: „W 
Mazamet i w Ales
pokazaliśmy, że mamy swoją 
wspaniałą kulturę, swoje
korzenie, których nie musimy 
się wstydzić.,, Prezydent 
wspomniał również o swym 
udziale w spotkaniu Rady 
Samorządów Lokalnych 
z prezydentem Rzeczypos
politej Lechem Wałęsą, 
które odbyło się w środę 
9 czerwca.

Nie zabrakło informacji 
o sprawach bieżących mias
ta: w ostatnim czasie przy
było na jego terenie 25 no
wych punktów oświetlenio
wych, jest również 70 ekolo
gicznych kontenerów do se
lektywnego zbierania śmieci; 
rozpoczęto budowę sali gim
nastycznej w Golejowie; 
trwają remonty szkół pod
stawowych nr 14, 1 i 5; na 
ukończeniu jest remont Ra
tusza; wciąż trwają prace na 
terenie byłej bazy 
MPGKiM; około 15 lipca 
rozpoczną się przetargi na 
wykonawstwo zaplanowa
nego pasażu, który połączyć 
ma Rynek z Placem Wol
ności /wyburzony będzie

budynek - Rynek 7/. Prezy
dent podsumował również 
niedawny festiwal orkiestr 
dętych i imprezy zorganizo
wane z okazji Dnia Dziecka 
na Rynku i Stadionie ROW- 
u Rybnik.

Radni uzyskali także in
formację o przekazaniu 
przez Zarząd Miasta, w od
powiedzi na pisemną prośbę, 
25 milionów na rzecz Wy
działu Biologii i Ochrony 
Środowiska Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach 
oraz o dofinansowaniu 
przez miasto wakacyjnego 
wypoczynku 400 - 500 dzie
ci.

Planowane jest również 
spotkanie prezydenta
z uczniami, będącymi laure
atami przedmiotowych oli
mpiad.

Prezydent zapowiedział 
sesję nadzwyczajną, która 
odbędzie się w najbliższą 
środę i wtedy to ustalone 
zostaną nowe okręgi wybor
cze w związku ze zbliżający
mi się wyborami do parla
mentu. Wtedy też radni 
udadzą się na krótką wy
cieczkę, w czasie której od
wiedzą m.in. rybnicki inku
bator przedsiębiorczości, 
kąpielisko „Ruda,, i bazę 
Rybnickich Służb Komunal
nych. Na dzień 1 lipca zapo
wiedziane zostało oficjalne 
otwarcie zmodernizowanej 
„Rudy,,.

Po prezydenckim
wystąpieniu rozgorzała 
gorąca dyskusja na temat 
sposobu zagospodarowania 
terenu po byłej bazie 

c.d. na stronie 2

Uroczystą kolacją w sali 
kongresowej rozpoczął się 
w środę 2 czerwca w położo
nym na południu Francji 
Mazamet drugi już Tydzień 
Polski, zorganizowany przez 
Towarzystwo Mazamet - 
Rybnik, stawiające sobie za 
cel rozwijanie kontaktów 
dwóch zaprzyjaźnionych 
miast. Po nieco męczącej, bo 
trwającej 50 godzin podróży 
do Mazamet dotarła grupa 
rybniczan, w której znaleźli 
się muzycy /poważni i dixie
landowi/, młodzieżowa 
część zespołu „Przygoda,,, 
kucharze oraz przedstawi
ciele naszego przemysłu, 
muzeum, i oświaty. Właśnie 
oni wystąpili w rolach 
głównych w czasie wielu 
spotkań i imprez artystycz
nych, które wypełniły pro
gram tygodnia polskiego 
w Mazamet.

Kolację przygotowaną

przez pracowników restau
racji „Olimpia,, z Kamienia 
rozpoczął występ zespołu 
folklorystycznego „Przygo
da,,, prowadzonego już od 
wielu lat przez Renatę 
HUPKĘ. Radosny polski 
folklor w wykonaniu 
chłopców i dziewcząt z Ryb
nika od razu zaskarbił sobie 
sympatię francuskiej publi
czności. Potem serwowano 
tradycyjne potrawy kuchni 
polskiej. Cichły przy stołach 
rozmowy, gdy podawano bi
gos, rolady z kluskami czy 
nasz kołocz z makiem, nie 
wspominając o żubrówce 
i rybnickim piwie. Smako
wało, choć próby wymówie
nia oryginalnych polskich 
nazw kończyły się /za 
wyjątkiem słowa kluski/ nie
powodzeniem.

W czwartek 3 czerwca 
w banku kredytowym w Ma
zamet Rybnickie Muzeum

przygotowało wystawę za
bytkowych sztandarów ce
chowych, ozdobionych 
godłami cechowymi i bogatą 
symboliką religijną. Słowo 
wprowadzające do wystawy 
wygłosiła jej autorka Elżbie
ta BIMLER-MACKIE
WICZ z Muzeum w Ryb
niku. Wieczorem w kościele 
Świętego Zbawiciela odbył 
się bardzo udany koncert 
muzyki poważnej z udziałem 
uczniów rybnickiej Szkoły 
Muzycznej: pianistki Kata
rzyny PŁACZEK i organis
ty Krzysztofa LUKASA.

Najważniejszym wydarze
niem Polskiego Tygodnia 
była jednak uroczystość 
w gmachu merostwa, w cza
sie której w obecności 
zastępcy konsula generalne
go Rzeczpospolitej w Lyonie 
Jarosława HORAKA mer 

c.d. na stronie 3

Stare powiedzenie mówi, że jak już spaść to z wyso
kiego konia. Słowa te jak ulał pasują do wysiłków 
mieszkańców naszego miasta w znanym teleturnieju 
„Koło f o r t u n y ". Dotychczas zawsze ktoś lub coś sta
wało na przeszkodzie do wygrania głównej premii. 
Dopiero w ostatnią niedzielę mieliśmy możliwość 
zaobserwować, jak sztuka ta po raz pierwszy udała się 
mieszkance Rybnika. Mało tego; Gabriela WISTUBA 
- bo o niej mowa - wygrała nie byle co: czerwonego 
mercedesa 190.

Fortuna mercedesem 
się toczy

- Na początek prosimy
o parę słów o sobie.

- Jestem skorpionem, co 
już dużo mówi o człowieku. 
Pracuję jako nauczycielka 
wychowania fizycznego 
w SP nr 10 w Rybniku
i muszę przyznać, że już od 
dzieciństwa marzyłam o ta
kim właśnie zawodzie. Przez 
piętnaście lat grałam w ko
szykówkę reprezentując 
m.in. barwy rybnickiego 
ROW-u. Skończyłam AWF. 
Mam wspaniałego męża, 3-
letnią córeczkę i wielu przy
jaciół, których w programie 
nie zdążyłam pozdrowić.

-  Jak do tego doszło, że 
wzi ęła pani udział w teletur
nieju?

- Była to wyłącznie moja

decyzja. Jak tylko zoba
czyłam pierwsze trzy progra
my, od razu postanowiłam, 
że muszę się tam udać i zoba
czyć czy gra jest warta świe
czki.

-  Jaka atmosfera panuje 
podczas nagrywania progra
mu?

- Trzeba pamiętać, że 
mówię z pozycji człowieka, 
któremu się udało. Uderzyła 
mnie atmosfera panująca 
tam na miejscu. Nie ma wza
jemnego przepychania. 
Każdy ma swoją działkę, za 
którą jest odpowiedzialny: 
jest pani od makijażu, an
kiety, regulaminu, jest pan 
Cezary od tabliczki „bra
wo,,. Organizatorzy starają 
się pomóc zawodnikom. Lu
zacka atmosfera sprawia, że

człowiek nie odnosi wraże
nia, że przyjechał z prowincji 
do stolicy. Pana W. Pijano
wskiego odebrałam pozyty
wnie. Już samo zwracanie się 
do nas po imieniu spowodo
wało, że czułam się lepiej. 
Krótkimi dowcipami /poza 
kamerą/ starał się rozłado
wać napięcie, które towarzy
szyło naszym występom.

-  Kto kibicował pani pod
czas nagrywania programu?

- Mąż, siostra, szwagier, 
i jego córka. Przypuszczam, 
że przy haśle „żyłka 
w ę d k a r s k a " szwagier który 
jest zapalonym wędkarzem, 
od dłuższego czasu musiał 
posyłać jakieś fluidy w moją 
stronę tak skutecznie, że 
udało mi się je prawidłowo 
odgadnąć.

-  Zaczęła pani od pola 
„bankrut", jak  była pierwsza 
pani myśl?

- Na początku może być.
c. d. na stronie 2

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Sesja Rady Miasta

Budżetowe poprawki
c.d. ze strony 1 

MPGKiM, między ulicami 
Chrobrego, Miejską i 3-go 
Maja. Kwestię tę podniosła 
Jadwiga GRABIEC, pytając 
o udział biur projektowych 
w konkursie na projekt za
gospodarowania przestrzen
nego wspomnianego terenu. 
Jak poinformował wcześniej 
prezydent J. MAKOSZ, ist
niejący już wstępny projekt 
budowy nowoczesnego cent
rum handlowo - bankowego 
wykonali projektanci fran
cuscy, zaś jedno z rybnickich 
biur projektowych,
uwzględniając całokształt 
zabudowy Rybnika i kilka 
innych lokalnych uwarun
kowań opracowało projekt 
zmian i modyfikacji pierwo
tnego projektu.

Prezydent zapewnił, iż do 
konkursu stanęły najlepsze 
miejscowe biura projektowe, 
które wspólnie wybrały naj
lepsze rozwiązanie, które 
przekazano z kolei francus
kim autorom całościowego 
projektu. Otwartość konku
rsu zakwestionowano i po 
chwili Jerzy Frelich zgłosił 
wniosek o ponowne ogłosze
nie otwartego konkursu na 
projekt zagospodarowania 
terenów po bazie MPGKiM. 
Prezydent przypominając 
historię obszaru, na którym 
jeszcze niedawno stały bara
ki, nazwał takie postępowa
nie szukaniem dziury 
w całym i terroryzowaniem 
zarządu, z którego inicjaty
wy wygospodarowano ten 
teren. Zaprotestował
również przeciwko głosowa
niu nad wnioskiem wcześniej 
nieprzygotowanym, zgło
szonym ad hoc, do czego 
nikt nie jest przygotowany. 
Wiceprezydent Jerzy KO
GUT przypomniał właściwą 
procedurę postępowania 
w takich sprawach.

Jeden z radnych przy
znając, iż czuje się jak na 
tureckim kazaniu zaproponował

zaproponował zarządzenie przerwy, 
która pozwoliłaby obu stro
nom dojść do porozumienia. 
Wyjaśniając radnym kwestię 
chyba zasadniczą prezydent 
zwrócił uwagę, że zagospo
darowanie placu za 
Urzędem Miasta pochłonie 
kilkaset miliardów złotych. 
Pieniędzy tych nie chce in
westować miasto, dlatego 
potrzebni są inwestorzy, 
a tych szuka się obecnie we 
Francji. Wszystko ma się 
odbyć bez udziału budżetu 
miasta. Prezydent
podkreślił, że wszystkie do
tychczasowe poczynania nie 
kosztowały ani złotówki. 
Ostatecznie w drodze głoso
wania podjęto decyzję, iż 
o słuszności rozwiązania 
przyjętego przez Zarząd 
Miasta zdecyduje Komisja 
Gospodarki Przestrzennej.

W dalszej części obrad 
uchwalono kilka porządko
wych korekt uchwały 
budżetowej miasta na rok 
1993, wynikających z zale
ceń Regionalnej Izby Obra
chunkowej, której kolegium 
w dniu 30 kwietnia rozpat
rzyło zgodność z prawem 
wspomnianej uchwały.

Rozszerzono między in
nymi podstawę prawną 
budżetu, wyodrębniono 
w nim tzw. rezerwę ogólną 
/dodatkowa pozycja/. 
Niektóre zarzuty Regional
nej Izby Obrachunkowej od
dalono, powołując się na 
konkretne akty prawne.

Z kolei przegłosowano 
zmiany w budżecie miasta 
na rok 93. Po analizie sytua
cji /k łopoty ze ściąganiem 
podatku od nieruchomości/ 
postanowiono nie zaciągać 
dodatkowego pięciomiliar
dowego kredytu, a jedynie 
wprowadzić ’’reżim"
oszczędnościowy,, i ograni
czyć wydatki, by zaciągnąć 
jedynie 25 mld kredytu na 
końcu roku, tak jak przewi
duje to uchwała budżetowa.

Oszczędności poczynione 
zostaną w sferze inwestycji.

Ożywioną dyskusję wy
wołała podniesiona przez ra
dnego Jerzego Frelicha spra
wa zakupu dla klubu K.S. 
ROW trzech silników za 
kwotę 250 mln, przeniesio
nych z administracji. Pod
czas, gdy Jerzy Frelich kwes
tionował zasadność tego po
sunięcia, powołując się na 
zawodowy statut klubu, pre
zydent MAKOSZ oraz ra
dni Lech KOWALSKI 
i Wiesław SOJKA, 
powołując się dla odmiany 
na wieloletnią tradycję spor
tu żużlowego w Rybniku do
wodzili słuszności decyzji 
Zarządu Miasta, który 
chciał w ten sposób pomóc 
klubowi. Polemizowano 
również z tekstem niżej pod
pisanego, zamieszczonym 
w 24 numerze „Tygodnika 
Żużlowego,,, traktujący 
o sytuacji Klubu Sportowe
go „ROW,, Rybnik i źle 
ukierunkowanej zdaniem 
autora pomocy władz miejs
kich. Prezydent MAKOSZ 
stwierdził w czasie dyskusji, 
że jeżeli uchwała o zmianach 
w budżecie nie zostanie 
przegłosowana, Zarząd 
Miasta poda się do dymisji. 
W głosowaniu przyjęto osta
tecznie uchwałę o zmianach 
w budżecie miasta na rok 
bieżący. Wcześniej, również 
w drodze głosowania, radni 
odrzucili wniosek Henryka 
Jucewicza o skierowanie 
sprawy zakupu silników do 
Komisji Rewizyjnej, która 
miałaby sprawdzić jego zgo
dność z prawem.

Odrzucono również wnio
sek Jerzego FRELICHA 
o przeznaczenie konkretnej 
sumy na dwa wydawnictwa 
lokalne /„Patronii rybnic
kich ulic,, i „Inspektorat ry
bnicki Armii Krajowej,, 
/  i wypoczynek dzieci nie
pełnosprawnych.

Józef Cyran wyjaśnił rad
nym większe niż przewidzia
no to w budżecie wydatki 
inwestycyjne związane m.in. 
z modernizacją „RUDY,,.

Przychylając się do wnios
ku Dyrektora i Rady Praco
wniczej radni wyrazili zgodę 
na przekształcenie

Przedsiębiorstwa Usług In
westycyjnych w Rybniku 
/Kościuszki 17/ w spółkę 
pracowniczą z ograniczoną 
odpowiedzialnością.

Następnie przegłosowano 
wystąpienie z dniem 31 gru
dnia 1993 r. z Międzygmin
nego Związku Ciepłowni
czego z siedzibą 
w Jastrzębiu. Jak stwierdzo
no, przynależność do rozpa
dającego się związku kosz
towałaby Rybnik coraz 
więcej pieniędzy.

Statut Ośrodka Pomocy 
Społecznej uzupełniono 
o zapis mówiący o koniecz
ności zapewnienia opieki so
cjalnej, medycznej i prawnej, 
wynikający z obowiązywa
nia ustawy o planowaniu ro
dziny i ochronie płodu ludz
kiego.

Po krótkiej dyskusji na 
temat względów estetyczno-
formalnych, zaakceptowano 
przedstawione wzory emble
matów do jednolitego ozna
kowania taksówek.

Na wniosek dyrektora, ra
dy pedagogicznej i komitetu 
rodzicielskiego Szkoły Pod
stawowej nr 31 postanowio
no nadać jej imię Alfreda 
SZKLARSKIEGO. Udzie
lono również pozytywnej 
opinii spółce „BEMAX„ 
w sprawie lokalizacji salonu 
gry w „BINGO,, w Rybniku 
przy ul. Pocztowej nr 1. 
Obowiązek wydania stosow
nej opinii nakłada na Radę 
Miasta ustawa z 1992 roku
o grach losowych i zakła
dach wzajemnych.

Po niezbędnych wyjaśnie
niach radcy prawnego 
przyjęto uchwałę o zasadach 
postępowania Zarządu Mia
sta w sprawach o ustanowie
nie prawa użytkowania wie
czystego na rzecz spółdzielni
i ich związków.

Kolejne dwa punkty 
porządku obrad poświęcone 
były sprawie zakupu 
gruntów od osób fizycznych 
przeznaczone pod drogi i pa
rking / i  sprzedaży kolejnych 
miejskich nieruchomości.

Każdorazowo po uzyska
niu żądanych wyjaśnień ra
dni przychylili się do wnios
ku Zarządu Miasta.

W ostatniej oficjalnej

części sesji radni uchwalili 
szczegółowe, formalne uzu
pełnienia do uchwały 
w sprawie miejscowego Pla
nu Ogólnego Zagospodaro
wania Przestrzennego Mias
ta Rybnika, którą podjęli na 
sesji w dniu 5 maja br.

W ramach wolnych 
głosów i wniosków poruszo
no m.in. kwestię nielegal
nych wysypisk śmieci, este
tyki budynków szkolnych, 
problemów związanych 
z dyżurami rybnickich aptek 
/ ”podróże” po lekarstwa/, 
nielegalnego handlu na cho
dnikach i trawnikach w Bo
guszowicach, wojny plaka
towej na słupach ogłoszenio
wych i kilka mniej istotnych 
spraw.

Prezydent Józef MA
KOSZ przedstawił radnym 
podpisany przez siebie i me

LISTY DO  
REDAKCJI

Niemało natrudzi się kie
rowca, który nie będąc bliżej 
wtajemniczonym zechce do
trzeć do Zespołu Szkół Medy
cznych przy ul. Borki 37 
w Rybniku-Orzepowicach. 
Zupełny brak oznakowania 
dojazdu do szkoły sprawia, 
że kluczyć trzeba dróżkami 
i wąskimi uliczkami wśród 
prywatnych posesji. Nawet 
stwierdzenie, że kto pyta nie 
błądzi, nie znajduje tu po
twierdzenia. W rezultacie 
poszukiwań trzeba krążyć 
wokół rozległego terenu 
szpitala i osiedla, aby dotrzeć

Rada Krajowa Ogólnokra
jowego Związku Miast i Wsi 
Rybnik ’90 organizuje w naj
bliższy poniedziałek 21 czer
wca w sali kameralnej Teat
ru Ziemi Rybnickiej, 
ogólnodostępne spotkanie 
z liderem Sojuszu Lewicy

ra Mazamet oficjalny doku
ment o współpracy i wymia
nie doświadczeń między za
przyjaźnionymi miastami.

Jerzy FRELICH w imie
niu Klubu Radnych Wspie
rających Inicjatywy Lokalne 
wyraził sprzeciw wobec wy
korzystania naszej
samorządowej gazety, do, 
jak to nazwał, reklamowa
nia spółek nomenklaturo
wych. Jako przykład poda
no artykuł p.t. „Zakłady 
Mięsne „ROW,, „ /„GR,, nr 
19/122 z dn. 14.05.1993 r. /  
Odpowiedź redakcji
zamieścimy w następnym nu
merze.

Dokładnie o godz. 21.28 
prowadzący sesję Henryk 
KORUS zamknął jej obra
dy.

dotrzeć do pięknie położonej 
na wzgórku placówki. Kilka 
tabliczek informacyjnych od 
strony Rybnika i Orzepowic 
rozwiązałoby ten problem.

☆  ☆  ☆

Po rozmowie z kolegą do
wiedziałem się, że był dwa 
razy u was w sprawie wysy
piska śmieci na terenie Ka
mienia za Ośrodkiem MO
SiR pod lasem. Zaczyna się 
sezon letni, na ośrodek przy
jadą ludzie na wczasy, 
w chwilach wolnych będą 
spacerować i co zobaczą - 
krajobraz jak na księżycu. 
Czy tego im trzeba? Przecież 
to mają u siebie. Ja jako 
wasz czytelnik proszę przy
jedźcie i zobaczcie to sami.

Demokratycznej Aleksand
rem KWAŚNIEWSKIM, 
oraz kandydatami na 
posłów z ramienia związku. 
Początek spotkania o godz. 
17.30.

Organizatorzy zapraszają 
wszystkich zainteresowa
nych.

WACŁAW TROSZKA

Spotkanie z liderem SLD

Spotkanie władz 
z mieszkańcami „Nowin,,

Fortuna mercedesem 
się toczy

Na spotkaniu prezydenta 
Józefa MAKOSZA i wice
prezydenta Mariana ADA
M C Z Y K A  , 
reprezentujących władze 
miasta, oraz Rady Dzielnicy 
z mieszkańcami „Nowin,, 
poruszono wiele bieżących 
problemów, a wśród nich 
sprawę wakacyjnego wypo
czynku dzieci, problem 
współpracy mieszkańców ze 
Spółdzielnią Mieszkaniową, 
organizację rozkładu jazdy 
autobusów PKM oraz przy
padki chuligaństwa.
Osiągnięto porozumienie 
w kwestii organizacji wypo
czynku dzieci i młodzieży. 
Dyrektorzy szkół wyrazili 
zgodę na udostępnianie sal 
gimnastycznych i obiektów 
sportowych: SP 11 - od 1 sie
rpnia, SP 31 - przez całe 
wakacje, SP 10 - w lipcu.

Z kolei ks. Henryk Jośko 
przedstawił propozycję 
udziału w imprezach organi
zowanych przez „Przekorną 
wyspę,,, która ma do zaofe
rowania - jak się wyraził - 
„dużo ciekawych propozycji, 
ho są one zbieżne z sugestiami 
parafii„. „Przekorna wyspa,, 
zajmuje się działalnością kulturalno
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kulturalno-sportową, a po
wstała z myślą mobilizowa
nia lokalnego społeczeństwa 
do aktywności.

Ponadto od poniedziałku 
do piątku, przez całe waka
cje w Kamieniu będą się od
bywały w ramach półkolonii 
zajęcia dla dzieci i młod
zieży. To przedsięwzięcie fi
nansuje Urząd Miasta, zaś 
parafia pokrywa koszty 
przejazdu. Sprawa zostanie 
zamknięta, gdy znajdą się 
kierowcy, którzy społecznie 
będą mogli pomóc w prze
wozie. Inna możliwość wy
nikła ze współpracy kościoła 
z „Nowin,, z kościołem 
ewangelickim w Mrągowie. 
Dzięki niej dzieci z Rybnika 
będą mogły wyjechać na 
dwa 10 dniowe turnusy do 
Mrągowa.

Ksiądz Jośko przypom
niał także o wakacyjnych 
wyjazdach na Węgry, na za
sadach wymiany.
Dziesięcioro dzieci może wy
jechać do Budapesztu w cza
sie tegorocznych wakacji, 
pod warunkiem, przyjęcia 
w przyszłym roku dziecka 
z Węgier.

/ L M /

c. d. ze strony 1 
Pomyślałam, że był mi pisa
ny jeden bankrut i więcej nie 
będzie - co w rzeczywistości 
okazało się prawdą.

-  N a  tle spiętych i nerwowych
nerwowych przeciwników pani za
chowywała wyjątkowy
spokój. Czy ma pani jakąś 
receptę na pozbycie się tre
my?

- Zawsze podkreślam, że 
będę dziękować wszystkim, 
którzy namówili mnie do 
uprawiania sportu. Poza 
wieloma zaletami z tym 
związanymi, plusem jest i to, 
że piętnaście lat grania 
w różnych halach, przy 
różnych widowniach, gdzie 
nierzadko z trybun leciały 
niewybredne epitety pod ad
resem zawodniczek spra
wiło, że szalenie się uodpo
rniłam. Dlatego obecność 
publiczności w studiu nie 
wpływała na mnie dekon
centrująco. Może jeszcze 
przed samym programem 
byłam trochę zdenerwowa
na, ale gdy tylko rozpoczęła 
się gra, cały swój wysiłek 
skupiłam na odgadywaniu 
haseł.

-  Zrobiła pani zakupów za 
około 50 milionów. Czy ku
piła pani rzeczywiście te rze
czy, które chciała kupić czy 
też te przedmioty, które 
myśmy, telewidzowie, widzie
li w sklepie „Koła fortuny„ 
w rzeczywistości były już 
sprzedane?

- Trudno mnie, uczestniczce
uczestniczce, powiedzieć, co widzieli 
telewidzowie. Prawdą jest, 
że nagrody, które figurują 
w sklepie muszą starczyć na 
kilka programów, dlatego 
na mojej kartce było parę 
skreśleń. Ja w zasadzie ku
piłam to, co mnie akurat 
interesowało, może
z wyjątkiem prasowalnicy, 
która właśnie była skreślo
na.

-  Czy przeżywała pani ja
kieś chwile zwątpienia pod
czas gry? Zauważyłem, że 
w czasie eliminacji do finału 
zaczęła pani odgadywać 
hasło, jednak czas minął i ini
cjatywa przeszła na stronę 
przeciwników.

- W tym momencie krew 
mi się ścięła. Czekanie na

swoją kolejkę było chyba 
najdłuższymi dziesięcioma 
sekundami w moim życiu. 
Kosztowało mnie to sporo 
nerwów, tak że nawet spec
jalnie nie potrafiłam się cie
szyć z tego, że znalazłam się 
w ścisłym finale.

-  Jeśli już jesteśmy przy 
samym finale - czy miała pani 
jakieś życzenia, jeśli chodzi 
o kategorię hasła finałowego?

- Życzyłam sobie hasła
z kategorii „postać,, lub „o
soba„. Zdecydowanie nie 
chciałam „cytatu,,.
Dostałam coś pośrodku czy
li „tytuł,,.

-  Co zrobi pani z główną 
nagrodą?

Trudno powiedzieć. 
Z nauczycielskiej pensji 
ciężko utrzymać mercedesa. 
Zobaczymy co będzie. Na 
pewno go przywiozę i na 
razie pojeżdżę.

-  Czy zainteresowała się 
pani, jak wygląda odbiór 
nagród?

- Po mercedesa i złotą 
biżuterię muszę się zgłosić 
do Warszawy. Natomiast 
pozostałe rzeczy zostaną mi 
bezpłatnie dostarczone do 
domu.

-  Czy udział w tym pro
gramie w jakiś sposób 
wpłynął na pani życie?

- Wśród młodzieży zmie
niło się o tyle, że więcej dzieci 
mi się teraz kłania, nawet 
absolwenci szkoły zaczęli 
mnie nagle poznawać na uli
cy. Jeśli chodzi o znajomych, 
to spotkałam się z wieloma 
oznakami życzliwości i sym
patii.

-  Różnie mówi się o tym 
teleturnieju. Pani przeszła 
całą drogę - od rozwiązania 
testu do wygrania głównej na
grody. Proszę podzielić się 
swoją oceną tego programu.

- Mnie go jest łatwiej oce
nić, bo mi się w nim po
wiodło. Uważam, że złą 
krew wokół „Koła fortuny„ 
robią dziennikarze, doszu
kując się w nim jakiś pod
tekstów czy zakulisowych 
rozgrywek. Ja odbieram 
program pozytywnie i będę 
go w dalszym ciągu 
oglądała. Całe szczęście, że 
ktoś go wymyślił.

-  Dziękuję za rozmowę, 
a „Gazeta Rybnicka„ 
również dołącza się do szcze
rych gratulacji z okazji tego 
niecodziennego sukcesu.

Rozmawiał : JACEK 
RECLIK

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



MAZAMET
MAZAMET to niewiel

kie, dwunastotysięczne mia
steczko położone wśród zie
lonych wzgórz w samym ser
cu Gór Czarnych na połu
dniu Francji. Choć turysty
czne przewodniki nie 
poświęcają mu zbyt wiele 
miejsca, przeciętnego miesz
czucha urzeka ono swą 
śródziemnomorską archite
kturą. Charakterystyczne 
stare domy w kolorze pias
kowca kryte czerwoną 
dachówką, choć szczelnie 
wypełniają przestrzeń 
między wąskimi krętymi uli
czkami, kryją nieraz za sobą

wspaniałe ogrody,
w których tak wiele czasu 
wieczorami spędzają pogod
ni na ogół mieszkańcy Ma
zamet.

Kiedyś była tu prze
mysłowa monokultura, mie
szkańcy okolicy zajmowali 
się produkcją wyrobów ze 
skóry i wełny i wszystkim 
tym, co było z tym związane. 
Wszystko to się załamało, 
gdy ze wschodu importować 
zaczęto znacznie tańsze, 
konkurencyjne towary 
z tych surowców, toteż spa
cerując po miasteczku dziś 
natknąć się można na opus

opustoszałe hale produkcyjne 
i warsztaty. Niektóre z nich 
już zaadaptowano,
urządzając w nich nowe 
zakłady czy szkolne sale gi
mnastyczne.

Mazamet ma swoje pro
blemy: bezrobocie, brak at
rakcyjnych perspektyw dla 
ludzi młodych, którzy często 
po ukończeniu liceum opu
szczają rodzinne strony. 
Rzecz jasna, nie brakuje 
również dobrze
prosperujących zakładów 
/kooperujących z wielkimi 
francuskimi firmami/ oraz 
tego co kojarzy się nam 
z Francją od lat - małych 
przytulnych kafeterii i re
stauracji, parków, w których 
grywa się w bile i malutkich 
fontann.

Tekst i foto: WACŁAW 
TROSZKA

II Tydzień Polski w Mazamet

Rybnik we Francji
c.d. ze strony 1 

Mazamet Michael BOUR
GUIGNON I prezydent Ry
bnika Józef MAKOSZ pod
pisali oficjalny dokument 
o współpracy i wymianie 
doświadczeń między tymi 
dwoma zaprzyjaźnionymi 
miastami. Swoje podpisy na 
karcie złożyli również Jac
ques BEAULIEU - prezes 
Towarzystwa Mazamet - 
Rybnik i prezydent Izby 
Handlowo - Przemysłowej 
Jean Bertin. Podpisany do
kument zawiera trzy istotne 
punkty, traktujące
o współpracy i wymianie 
doświadczeń między rybnic
kim i mazameckim merost
wem, o współpracy obu 
miast w dziedzinie prze
mysłowo - gospodarczej
i wreszcie o rozwoju kon
taktów społeczno-kultural
nych.

W chwilę po podpisaniu 
karty wicekonsul Jarosław 
Horak powiedział: „Nasza 
placówka dyplomatyczna 
w Lyonie obejmuje swym 
zasięgiem 42 departamenty, 
czyli na dobrą sprawę 
połowę Francji i muszę przy
znać, że mamy tu do czynie
nia z inicjatywą 
o największym ładunku dy
namizmu i rozmachu. Duża 
w tym zasługa prezydenta 
Makosza, myślę, że efekty 
współpracy winny być już 
wkrótce widoczne,,.

Jeszcze tego samego dnia 
po południu prezydent Ryb
nika w sali konferencyjnej 
gmachu Izby Przemysłowo-
Handlowej spotkał się z jej 
członkami, przedstawiciela
mi miejscowego biznesu za
interesowanymi ewentualną 
współpracą z naszymi przed
siębiorstwami. Spotkanie to 
miało przede wszystkim cha
rakter informacyjny, gdyż 
jak się okazało francuskim 
biznesmenom za wyjątkiem

rzecz jasna tych, którzy 
zdążyli już odwiedzić Ryb
nik, brakuje przede wszyst
kim informacji o charakte
rze naszych zakładów i ich 
możliwościach produkcyj
nych.

W piątkowy wieczór w pa
rku miejskim odbył się przed 
licznie przybyłymi miesz
kańcami Mazamet koncert 
grupy dixieland owej Czesła
wa Gawlika i zespołu „Przy
goda,,.

Z Mazamet grupa rybni
czan udała się z jedno
dniową wizytą do kolejnych 
dwóch miejscowości, Ales 
i St-Christol, w których 
również nie brak przyjaciół 
Rybnika. Również tam od
były się koncerty i spotkania 
towarzyskie, podczas
których omawiano
najbliższą przyszłość wzaje
mnych kontaktów.

Trudno powiedzieć co 
było w czasie tych kilku dni 
spędzonych na południu 
Francji ważniejsze, oficjalne 
spotkania i wizyty czy też 
serdeczne znajomości zawie
rane w czasie indywidual
nych spotkań. Ważne, że 
współpraca naszych miast 
nabrała rumieńców i stała 
się rzeczą zupełnie nor
malną.

Początek tej międzynaro
dowej współpracy mamy już 
za sobą, teraz kolej na kon
krety oparte na rzetelnej 
analizie możliwości part
nerów, a to wymaga kolej
nego wysiłku. Europa się je
dnoczy na różne sposoby, 
nasze kontakty i mająca być 
ich efektem współpraca 
z Mazamet i Ales to nasz 
rybnicki wkład w przyszły 
kształt Starego Kontynentu.

WACŁAW TROSZKA

Polski korowód na ulicach Mazamet. Foto: wack

Z dr Maciejem ROGO
SZEWSKIM, ordynatorem 
Oddziału Położniczo-Gine
kologicznego Szpitala Miejs
kiego nr 2 w Rybniku, roz
mawia Klaudia MICHA
LAK.

-  Panie doktorze, powsze
chnie się uważa, że Śląsk to 
teren nowotworowej epide
mii. Czy w pana specjalności 
się to potwierdza?

- Wzrost zachorowań na 
nowotowory wiąże się z roz
wojem cywilizacyjnym. Na 
ogólnopolskim sympozjum 
na temat leczenia i zapobie
gania nowotoworom złośli
wym u kobiet we wrześniu 
1992 r. mówiono o tym, że 
na raka piersi, raka szyjki 
i trzonu macicy chorują co
raz młodsze kobiety. Już 25-
latki zapadają na nowotwo
ry sutka! Niestety, również 
w Rybniku chorują coraz 
młodsze kobiety, i coraz 
więcej jest przypadków zbyt 
zaawansowanych, by opera
cja mogła coś pomóc.

-  Co się dzieje z rybniczan
kami, u których podejrzewa 
się nowotwory?

- Wszystkie takie przypa
dki kierujemy do Gliwic na 
wstępną konsultację. Oczy
wiście dalsze postępowanie 
zależy od typu nowotworu 
i od tego, jak dalece się roz
winął.

-  Jakie są przyczyny nowo
tworów ginekologicznych?

- Najlepiej zbadano pod 
tym względem raka szyjki

Dnia 5 czerwca w II LO 
im. H. Sawickiej obchodzo
no Międzynarodowy Dzień 
Ochrony Środowiska. 
Dzięki pełnemu zaangażo
waniu organizatorów oraz 
uczestników impreza była 
bardzo udana.

Niepowtarzalny nastrój 
dało się już odczuć 3 czerw
ca, kiedy to na ścianach ko
rytarzy uczniowie zawiesili 
mnóstwo ekologicznych pla
katów, zdjęć i wierszy.

Natomiast sobotnia im
preza rozpoczęła się od kon
kursu na najlepszego ekolo
ga szkoły. Najpierw odbyły 
się eliminacje, w których py
tania wcale nie były łatwe, 
np.: ile drzew może ocalić 
jedna tona odzyskanej ma
kulatury, albo co to są dioksyny

macicy. Przyczynia się do 
niego palenie i bagatelizo
wanie stanów zapalnych, 
upławów. Poza tym duży 
wpływ ma życie seksualne...

-  Czy to znaczy, że seks jest

niebezpieczny?

- Nie tyle seks, co częste 
zmiany partnerów.

-  Co należy zrobić, żeby 
zmniejszyć ryzyko?

- Wszystkie kobiety powin
ny co 2 lata robić wymaz 
cytologiczny. Jeżeli lekarz 
sam go nie proponuje, trzeba 
się tego domagać. Natych
miast trzeba leczyć wykryte 
nadżerki. Bardzo ważne są 
regularne badania ginekolo
giczne, zwłaszcza u pań po 
40-ce.

-  Czy ginekologia zajmuje 
się także rakiem piersi?

- Tak, do niedawna była 
tendencja, by to oddzielać 
od ginekologii, ale teraz pa
nuje trend odwrotny.

-  Rak piersi, zwłaszcza 
u młodych kobiet, to trage
dia. Jak się przed tym bronić?

Na sympozjum, 
o którym wspomniałem, 
mówiono dużo o roli mam
mografu. Na te badania po
winien skierować pacjentkę 
lekarz, jeżeli zauważy coś 
niepokojącego. Trzeba też 
sprawdzać stan piersi przy 
okazji badań ginekologicz
nych, raz w roku. Stosować 
samokontrolę - jeżeli pojawi

dioksyny.
Do ścisłego finału awan

sowały 4 osoby, których od
powiedzi oceniało jury 
składające się z nauczycieli 
i uczniów. Po ciężkich bo
jach najlepszym ekologiem 
został Grzegorz BARSZCZ. 
W nagrodę dostał piękną 
książkę oraz został „ojcem 
chrzestnym,, drzewka, które 
tego dnia zostało posadzone 
w szkolnym ogródku. 
Można też było wysłuchać 
bardzo ciekawego wykładu 
inż. Eugeniusza
MĄCZYŃSKIEGO na te
mat zdrowej żywności.

W tym samym czasie od
bywały się 3 inne konkursy: 
na najlepszy plakat, wiersz 
i zdjęcie o tematyce ekologi
cznej. Po podliczeniu głosów 
okazało się, że najładniejszy 
plakat narysowała Beata 
ŁYŻWIŃSKA, najciekaw
sze zdjęcie zrobiła Ewa 
WRONA, a najpiękniejszy 
wiersz napisała Beata DYR
BUŚ. Wszyscy laureaci kon
kursów otrzymali wspaniałe 
nagrody książkowe. Ale 
konkursy to jeszcze nie 
wszystko. Oprócz nich zor
ganizowano specjalne stoiska

się guz, stwardnienie, boles
ność, podejrzana wydzieli
na, trzeba się natychmiast 
zgłaszać do przychodni.

-  Pojawiły się niedawno 
w prasie g łosy , ż e mammo
grafia może być szkodliwa.

- Żaden ze specjalistów, 
którzy brali udział w sym
pozjum, nie uważał jej za 
niebezpieczną metodę.

-  Czy środki antykoncep
cyjne zwiększają ryzyko?

- Przeciwnie. Kobiety, 
które stosują pigułkę, dużo 
rzadziej zapadają na raka 
piersi, szyjki macicy, trzonu 
macicy. Sprawdzono to na 
bardzo dużej grupie kobiet.

Oczywiście, tabletki anty
koncepcyjne nie dla każdego 
się nadają - np. jeżeli pacjent
ka ma żylaki, powinna spra
wdzić swoje krążenie, zanim 
zacznie je zażywać. Raz do 
roku powinno się przy tej 
formie antykoncepcji robić 
próby wątrobowe, a raz na 
8 miesięcy badanie ginekolo
giczne z wymazem. Albo 
przynajmniej raz w roku.

-  Ginekolodzy raczej nie 
wysyłają pacjentek na dodat
kowe badania...

- Trzeba im więc o tym 
przypominać.

-  Po rewelacjach dr Boby , 

która w telewizji stwierdziła, 
że antykoncepcja w ogóle ma 
straszne skutki, a od spirali 
robi się nowotwór, wiele ko
biet obawia się ją stosować.

- Nie słyszałem o takim 
przypadku. Z badań wyni
ka, że to się po prostu nie 
zdarza.

-  Dziękuję za rozmowę.

stoiska, na których można było 
kupić różne ciekawe, ekolo
giczne produkty. W praco
wni biologicznej można było 
spróbować sałatek wegeta
riańskich i soku z marche
wki, istniała także możli
wość zakupu zdrowej żyw
ności. W innej klasie zorga
nizowano dwa inne stoiska: 
z kwiatami doniczkowymi 
oraz nieszkodliwymi dla śro
dowiska środkami czystości.

W trakcie trwania impre
zy prowadzona była rywali
zacja międzyklasowa. Kilka 
klas przez pewien czas miało 
zbliżoną ilość punktów, jed
nak w końcu zwyciężyła kla
sa II b. Zwycięska klasa 
w nagrodę otrzymała dodat
kowy dzień wycieczki.

Dzień Ochrony Środowis
ka w rybnickiej „Hance„ wy
padł bardzo udanie. Imprezę 
przygotowali nauczyciele 
biologii: mgr Agnieszka 
CIESIELSKA, mgr Halina 
LICZBA i mgr Maria MIN
KUS oraz uczniowie klas: 
IIIc i III b, a nad całością 
czuwał dyrektor mgr Ta
deusz OTREMBA.

PIOTR ZIELEŹNY 
ADRIAN STRZELCZYK

M ożna
zm niejszyć ryzyko

EKO w II LO

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5
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Ogólnokształcące 
im. Powstańców Śląskich

KLASA IV A wych. mgr Alicja GODLEWSKA
Aleksandra BUCHALIK, Teresa CIMALA, Katarzy

na FILIPIAK, Jolanta GBUREK, Karina HALFAR, 
Eliza JANKIEWICZ, Barbara JURASZCZYK, Edyta 
KANIA, Małgorzata KOZIRÓD, Justyna KŁOSEK, 
Agnieszka KNURA, Monika ŁUCZAK, Gabriela MAJ, 
Mirela MANDRYSZ, Karina MENTAL, Małgorzata 
MICHALIK, Aleksandra OLEKSY, Anna OLEŚ, Alo
dia OSTROCH, Anna POLOK, Mirosława STACH
NIUK, Sylwia SUCHAŃSKA, Anna SZOPA, Jadwiga 
SZYMURA, Iwona TKOCZ, Grażyna WOZASEK, 
Betina WENGRZIK

 KLASA IV B wych. mgr Bożena STANKIEWICZ 
Wacław BUGLA, Agnieszka CZECH, Ewa FI

JAŁKOWSKA, Katarzyna HOLONA, Marcin 
JĘDRUCH, Joanna KARASIŃSKA, Katarzyna KO
SEL, Izabela KUŚKA, Agnieszka LEWCZUK, Aniela 
LUKASEK, Sylwia MOTYKA, Barbara 
OBŁOŃCZYK, Anna ŚWIOKŁO, Blanka TROSZOK, 
Anna WIŚNIEWSKA, Małgorzata SERGIEJKO, Ma
rzena CIEŚLAK, Monika HELIOSZ, Adrianna HE
ROK, Katarzyna PALARZ, Barbara PASZEK, Adam 
PERSZEWSKI, Katarzyna SOBOTA, Katarzyna 
SZCZOTOK, Alina SZWEDA, Danuta SZYMAŁA, 
Justyna SZYMURA, Bożena WENGRZYK, Aleksan
der WOŹNICA, Wioleta WYSKIEL, Katarzyna 
KĘPKA, Anna RZYCZNIOK

 KLASA IV C wych.: dr Tadeusz KUCHARCZAK  
Beata BORUTA, Joanna CIEŚLIK, Witold DRO

BOT, Ewelina GŁOWACZ, Anna GODZIEK, Grzegorz 
GOLA, Dorota GOMOLUCH, Barbara GOMÓŁKA, 
Zofia GROMYSZ, Monika GRYŃ, Leszek HELIOSZ, 
Sonia KALISZ, Marcin KAŁUSEK, Konrad KITA, 
Katarzyna KONOPKA, M ich a ł KOWOL, Wojciech 
KOZA, Mirosław Krywult, Beata KUCZERA, Anna 
LECHOWSKA, Wojciech MOCEK, Szymon POD
LEŚNY, Łukasz ROMANEK, Tomasz SIBON, Tomasz 
SZMIDT, Izabela SZYMIK, Tatiana TWARDOWS
KA, Marek WIECZOREK, Aleksandra WINKLER, 
Barbara WIŚNIOWSKA, Barbara ZAPARTY, Marze

n a  ŻMIJ

Widelcem po mapie
W ramach Dni Kultury 

Francuskiej mieliśmy okazję 
zetknąć się z tym, z czego 
m.in. Francja słynie, czyli 
z kuchnią. Trzy obiady, 
przygotowane przez kucha
rza liceum w Mazamet, od
były się w Kamieniu w re
stauracji „Olimpia,,,
w środę, czwartek i piątek 9, 
10 i  11 czerwca. Przyjemność 
ta kosztowała 120 tys. zł.

W środę aperitif podano 
na tarasie. Przed jedzeniem, 
dla zaostrzenia apetytu, 
wygłoszono oficjalne
przemówienia, wystąpiły też 
kilkunastoletnie tancerki 
z Mazamet. Do potraw i na
pojów zabierano się z pewną 
taką nieśmiałością, ale 
w końcu znaleźli się odważni 
do sięgnięcia i po tartinkę 
i po kieliszek. Podano kana
pki z kiełbasą /chleb był pol
ski/, pikantne ciasteczka 
w kształcie rybek nadziewa
ne serem, malutkie ptysie. 
Najbardziej spektakularną

Z organizowanych przez 
rybnicki hufiec ZHP 
obozów i kolonii skorzysta 
w tym roku około 900 dzieci. 
Mniej więcej tyle samo ucze
stników harcerskiej akcji let
niej wyjechało do ośrodka 
obozowego w Wapienicy 
podczas ubiegłorocznych 
wakacji.

Z letniego wypoczynku 
organizowanego przez har
cerzy z Rybnika skorzystają 
nie tylko członkowie ZHP. 
Na sześć 10-dniowych tur
nusów wyjadą do Wapienicy 
także dzieci niezrzeszone. 
Dla 170 dzieci z rodzin o tru
dnych warunkach material
nych część kosztów pobytu 
/700 tys. z ł /  pokryje Ośrodek 
Pomocy Społecznej. Rybni
cki OPS chciał skierować na 
harcerskie wakacje 400 dzie
ci, lecz hufiec ZHP nie miał 
już tylu miejsc. Reszta sko
rzysta więc z wypoczynku organizowanego

przekąską był wydrążony 
bochen chleba, wypełniony 
maluśkimi tartinkami z se
rem roquefort. Do tego po
dano oczywiście wina: 
„Carthagene„ i szampana 
„Gaillac,,. Wina były znako
mite.

Po zakąsce, która miała 
zaostrzyć apetyt, już właści
wie syci, przeszliśmy do sali 
jadalnej. Na przystawkę za
serwowano nam
„Charcuterie de Lacaune,,, 
czyli bukiet wędlin z sałatą 
i konserwowymi ogórkami 
/czyżby były znane we Fran
cji?/. Bukiet składał się z su
chej, tłustej kiełbasy, i wiel
kich płatów surowej szynki. 
Nie da się ukryć, że polska 
szynka jest znacznie lepsza...

Zasadniczym daniem było 
mięso w sosie winnym, z go
towanymi ziemniakami

organizowanego przez hufiec 
ZHP w Wodzisławiu. Jak 
mówi komendantka rybnic
kiego hufca Terena KNU
RA harcerze starają się, by 
koszt obozów był jak naj
niższy. Za 10-dniowy pobyt 
w Wapienicy trzeba zapłacić 
850 tys. zł. Cała kadra wy
chowawców pracuje
z dziećmi społecznie, co po
zwala znacznie obniżyć cenę. 
W ośrodku w Wapienicy zo
staną zorganizowane trzy 
formy wypoczynku. Będą to 
trzy turnusy 19-dniowych 
obozów dla harcerzy i kolo
nii dla zuchów oraz sześć 
turnusów po 10 dni dla nie
zrzeszonych. Obozy dla 
dzieci spoza ZHP będą pro
wadzone także metodą har
cerską przez kadrę instruk
torską hufca. Harcerze będą 
uczyć swoich kolegów - „cy
wili,, obozowego życia.

Z informacji uzyskanych

/dw om a/ i gotowaną mar
chewką. Następnie francus
cy kelnerzy przynieśli nam 
„Fromage de chevre„ - bar
dzo ostry, bardzo cuchnący, 
bardzo francuski i pyszny 
ser pleśniowy. Wszystkim 
tym potrawom towarzyszyło 
wino „Gaillac rouge,, - czyli 
czerwone Bordeaux.

Na deser dostaliśmy kru
che ciasto z masą śliwkową 
w kremie rumowym Arem 
do złudzenia przypominał 
budyń/. Towarzyszyło temu 
wspaniałe białe wino Gaillac 
doux. Posiłek zakończyła 
maleńka filiżaneczka kawy. 
Kawa była mocna, aromaty
czna i świetna.

Jedzenie odbywało się 
w atmosferze podniosłej 
i uroczystej - jedzono powo
li, przerwy między daniami 
były dość długie, nikt się nie

w komendzie hufca wynika, 
że zainteresowanie rodziców 
tą formą wypoczynku jest 
duże. Wielu z nich przycho
dzi, by otrzymać karty ucze
stnictwa dla swoich dzieci. 
Duży „ruch,, jest spowodo
wany niską ceną harcerskich 
obozów. Takie zresztą było 
założenie - by jak najtaniej 
zorganizować akcję letnią, 
dzięki czemu skorzysta z niej 
więcej dzieci. Komendantka 
Teresa Knura ma obawy 
związane z wprowadzeniem 
VAT-u. Wzrosną ceny żyw
ności i hufiec będzie musiał 
dopłacić do wyżywienia. 
Harcerze mają jednak na
dzieję, że Ministerstwo Edu
kacji Narodowej dofinansu
je akcję letnią w związku ze 
wzrostem cen. Rybnicki hu
fiec stara się także o pomoc 
finansową z zakładów pra
cy. Na razie jednak z żad
nego z nich nie otrzymano 
odpowiedzi. Przedsiębio
rstwa będą dopłacać do dzie
ci swoich pracowników 
z funduszy socjalnych. Nie
stety takich dotacji 
odmówiło PKP, tak więc ha
rcerze z kolejarskich rodzin

spieszył. Ten uroczysty 
obiad zajął nam prawie 3 go
dziny. Jedzenie było dobre, 
ale wszyscy moi rozmówcy 
po obiedzie stwierdzali, że to 
wszystko było „mało fran
cuskie,,. Nie mieliśmy okazji 
skosztować naleśników, 
żadnej sałatki, kremu, 
wątróbek, pasztetu, żab ani 
ślimaków. Zamiast dużego 
kawałka sera lepiej byłoby 
chyba podać kilka mniej
szych kawałków różnego ro
dzaju serów „na ząbek,,. Nie 
mamy przecież w Polsce wie
lu okazji, by spróbować tych 
narodowych specjałów. Naj
bardziej smakowały nam 
właśnie te rzeczy, z których 
Francja słynie - sery i wina.

Podziwiać trzeba kon
dycję Francuzów, którzy po
dobno pochłaniają taką 
ilość jedzenia (i picia) co 
wieczór!

I ja tam byłam, wino 
piłam - czego spróbowałam, 
to opisałam.

KLAUDIA MICHALAK

będą mieli problemy z wyja
zdem na obozy.

Z wakacyjnego wypo
czynku w Wapienicy 
mogłoby skorzystać jeszcze 
więcej dzieci. Ośrodek byłby 
w stanie je pomieścić. Nie
stety hufiec nie ma odpowie
dniej ilości namiotów, 
a sprzęt obozowy jest już 
stary i zniszczony. Harcerzy 
nie stać zaś na zakup nowe
go. Oprócz obozów w Wa
pienicy niektóre drużyny or
ganizują sobie same wypo
czynek. Odbędzie się obóz 
nad Zalewem Rybnickim, 
który przeprowadzi drużyna 
wodna. Jej członkowie wy
jadą także na dwutygodnio
wy spływ. Natomiast druży
ny 14 i 20 pojadą do Zuzino
wa /ośrodka hufca w Kut
nie/ na dwa 19-dniowe tur
nusy. Trzech harcerzy z Ry
bnika weźmie udział 
w międzynarodowym zlocie 
skautów na Węgrzech w lip
cu. Poza tym 14 osób wyje
dzie na dwutygodniowy 
obóz do Anglii. Jest to rewi
zyta - w zeszłym roku w Ry
bniku gościli skauci angiels
cy.

/ j a k /

Harcerskie lato

 KLASA IV D wych. mgr Jerzy GROBORZ  
Jolanta ADLER, Beata BEDNORZ, Beata BIEL, 

Anna BOJNO, Bernadeta BORZUCKA, Justyna CUL, 
Marzena DUDA, Anna FILIPOWICZ, Marzena GAN
CARCZYK, Sylwia HERBAN, Małgorzata IMIOL
CZYK, Aleksandra JAKUBAS, Dariusz JĄDRO, Moni
ka JURASZCZYK, Joanna KURZYDYM, Katarzyna 
KUŚ, Monika MATUSEK, Ewelina MAZUREK, Grze
gorz MURA, Aleksandra ROLEDER, Małgorzata SI
KORA, Iwona SMOŁKA, Joanna SPENDEL, Aleksan
der STABLA, Izabela SZYMIK, Izabela TRÓLKA, 
Marek TWARÓG, Agnieszka WALICZEK, Klaudia 
WIECZOREK, Aleksandra WIETECHA, Małgorzata 
WRONKA, Lilianna ŻYŁA

 KLASA IV E wych. mgr Dariusz WANTULOK 
Anna BESTWINA, Lucyna BLASKI, Anna GAJEWSKA

GAJEWSKA, Dariusz GRZONKA, Alina GWÓŹDŹ, Ewelina 
JASKÓŁKA, Barbara KOLARCZYK, Łukasz 
KOŚCIELNY, Katarzyna KOWALCZYK, Anna KO
WALSKA, Anna KUCZEK, Ewelina ŁUCKA, Iwona 
MICHALCZYK, Katarzyna MITKO, Gabriela M U
SIOŁ, Marcin POLOK, Marzena PYSZNY, Żaneta 
RESZEL, Tomasz SROCZYŃSKI, Beata STARZYCZ
NY, Aleksandra STROŻEK, Danuta ŚMIETANA, Ewa 
URBAŃCZYK, Elżbieta WIEJA, Beata WODAR
CZYK, Sylwia WSZELAKA, Anita ZIMOŃ, Adrianna 

Z WOLIŃSKA, Joanna ŻUREK

 KLASA IV F wych. mgr Janina FREUND
Marcin BAJORSKI, Jacek BARCZAK, Karina 

BŁAŻEJCZAK, Marcin BOCZKOWSKI, Anna CA
PIK, Mariola CHODUP, Katarzyna CHRÓSZCZ, Bar
bara DOBCZYŃSKA, Agnieszka FOJCIK, Marek 
FREUND, Dariusz GRZYBEK, Paweł KOPACZ, Han
na KOWALSKA, Adam LISZKA, Sławomir MALINO
WSKI, Ewa MURA, Joanna PIEPSZKA, Izydor PIER
CHAŁA, Aleksandra ROJEK, Robert ROKOWSKI, 
Barbara SŁOWACKA, Beata STEFUNYN, Michał 
SZKUTA, Emilia SZYMAŃSKA, Marcin TROSZKA, 
Mirella UBRYCH, Kamil WYSTUB, Aleksandra ZAI
K, Grzegorz ŻYŁA____________________________

„Zielona gęś„ - ocalona
Przedpołudnie 14 czerw

ca. Sala TZR szczelnie wy
pełniona. Młodzież star
szych klas szkół podstawo
wych, wyrwana z codziennej 
rutyny zajmowania ławek, 
r o z k ł a d a n i a  
podręczników... Swoboda, 
rozluźnienie, później grom
kie oklaski i śmiech do roz
puku...

A cóż to za dziw? To do 
Rybnika zawitali znani ak
torzy Teatru Polskiego 
z Warszawy - bracia Damian 
i Maciej Damięccy. Wraz 
z nimi Bronisław Kornaus - 
pieśniarz i gitarzysta.

„Liryczna „Zielona Gęś,, 
to spektakl wypełniony 
twórczością maga i szarlata
na poezji polskiej - Konstan
tego Ildefonsa Gałczyńskie
go. Niektóre z jego utworów 
zostały dopełnione muzyką 
Stefana Kisielewskiego 
może bardziej znanego w ro
li świetnego felietonisty Ki
siela.

Po części poważnej, 
w której wybrzmiały lirycz
no-melancholijne talenty 
Damiana Damięckiego 
i Bronisława Komausa, do 
zabawy z poezją przygoto
wały znakomicie młodą pu
bliczność żartobliwe prze
komarzania braci

bliźniaków. Później był bra
wurowy popis mimiki, gestu 
i zdolności cyrkowo-panto
mimicznych Macieja Da
mięckiego w „Strasnej zabie 
/wierszu dla sepleniących/,, 
i w „Satyrze na bożą 
krówkę,,. Wreszcie kilka sce
nek „humoru absurdalnego 
z „Zielonej Gęsi,, - ciągle 
żywej! W tej zabawie akto
rzy zatrudnili młodą publi
czność.

Wspólne skandowanie sa
kramentalnego „Teatrzyk 
Zielona Gęś ma zaszczyt 
przedstawić...,, pełniło 
rolę... co rusz wznoszącej się 
kurtyny.

Partnerskie i poważne tra
ktowanie młodej publicz
ności /k ażdy widz płacił 25 
tysięcy złotych/ właśnie 
przez komizm i rzetelną 
pracę aktorską. Zmiany kli
matów, nastrojów - tak zna
mienne dla Gałczyńskiego.

Cóż może być lepszym 
sprzymierzeńcem szkoły, jeśli 
nie talent najlepszej próby? 
Brawo bracia Damięccy! 
Brawo Kornaus! „Zielona 
Gęś„ ocalona!

Na Wasz następny przy
jazd rybnicka młodzież 
oskubie ... portfele rodziców 
- bez pardonu!

/g w /

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Kościół św.  
Bazyliką

Papież Jan Paweł II pod
niósł parafialny kościół św. 
Antoniego w Rybniku do god
ności Bazyliki Mniejszej. In
formację tę przekazał w cza
sie niedawnej odpustowej 
sumy proboszcz parafii św. 
Antoniego ks. Alojzy 
KLON. W diecezji 
górnośląskiej były do tej po
ry tylko dwie bazyliki: 
Najświętszej Marii Panny 
w Piekarach i św. Ludwika 
w Panewnikach.

Zamysł podniesienia god
ności rybnickiego „nowego 
kościoła,, zrodził się w czasie 
ubiegłorocznej wizytacji ka
nonicznej, kiedy w Rybniku 
gościł Metropolita Katowi
cki Abp. Damian Zimoń. On 
to właśnie skierował prośbę 
do watykańskiej Kongrega
cji Kultu Bożego i Sakra
mentów; wcześniej uzyskał 
już akceptację Episkopatu

Antoniego
Mniejszą
Episkopatu Polski. W obu przy
padkach wymagana była ba
rdzo obszerna dokumentac
ja fotograficzna wraz ze 
skrupulatnym opisem nie ty
lko kształtu i wyglądu 
wnętrza kościoła, ale 
również historii kultu św. 
Antoniego na Ziemi Rybnic
kiej, historii samej świątyni 
jak i tego wszystkiego, co 
związane jest z życiem para
fii i towarzystw bądź ruchów 
społecznych z nią związa
nych. Całą tę dokumentację 
zabrał do Watykanu Abp. 
D. Zimoń na początku sty
cznia, udając się na coroczne 
spotkanie z papieżem. Decy
zja już zapadła, choć stosow
ne dokumenty z Watykanu 
jeszcze do Kurii Diecezjalnej 
w Katowicach nie dotarły. 
Uroczystości związane z ofi
cjalnym ogłoszeniem papies
kiej decyzji o podniesieniu

rybnickiego kościoła św. 
Antoniego do godności Ba
zyliki Mniejszej odbędą się 
w późniejszym terminie.

Tymczasem samą świąty
nię czeka remont generalny 
dachu, krytego dachówką; 
za same dachówki trzeba 
będzie zapłacić ponad pół 
miliarda. Dlatego właśnie 
rozprowadzane są specjalne 
cegiełki, mając pomóc 
w zgromadzeniu
niezbędnych funduszy. Od 
dłuższego czasu czynne jest 
również specjalne konto 
/PBK Oddział I /  Rybnik 
372602-51507-132/, na 
które wpłacać można pie
niądze przeznaczone na re
mont neogotyckiej budowli.

W minioną niedzielę 13 
czerwca odbył się doroczny 
parafialny odpust; jak zwyk
le do popularnego „Antoni
czka„ przyjechało wielu 
gości z całego regionu. 
Wzięli oni udział w odpus
towej sumie i uroczystej pro
cesji z zabytkową figurą 
św. Antoniego.

WACŁAW TROSZKA

LISTY DO
REDAKCJI

Jest nas dwie. Mamy po 
16 lat, a więc dokładnie tyle, 
ile trzeba, by znaleźć się 
w I klasie liceum. Oprócz 
problemów natury zawodo
wej: „Kończże się już czerw
cu, bo mnie rozum boli do tej 
szkoły chodzić,, wydawało
by się, że istoty mające lat 
naście innych kłopotów mieć 
nie mogą. A jednak mają. 
Wśród zabieganej i spie
niężonej cywilizacji, gdzie na 
szczęście jedynie uśmiech 
kosztuje odrobinę dobrej 
woli, doskwiera brak waluty 
wymiennej, czyli tzw. pie
niędzy. Proszę nas źle nie 
zrozumieć. Jako młode po
kolenie, przyszłość narodu, 
zdajemy sobie sprawę z tego, 
że pieniądz nie jest naj
ważniejszy. Niestety prawda 
jest taka, że temu kto go 
posiada / i  to w dużej ilości/ 
jest po prostu łatwiej. Poza 
tym rodzice „dojeni,, /prze
praszamy za nieparlamenta
rne stwierdzenie - liczymy na 
poczucie humoru Szanownej

Redakcji/ przez rok cały, 
w czasie wakacji podnoszą 
bunt i przechodzą do opozy
cji. „Żarło, żarło i zdechło,, - 
a wypadałoby na wakacje 
jakoś się przyodziać i przy
najmniej na chwilę opuścić 
nasz kochany, zanieczysz
czony Śląsk. Niestety, brak 
funduszy na to nie pozwala.

Po tak zawiłym wstępie 
przystępujemy do sprawy. 
Powyższe argumenty
chciałybyśmy uwieńczyć
prośbą: czy nie znalazłaby 
się praca dla dwóch przed
stawicielek średniej inteli
gencji? Zgadzamy się na 
wszystko: sprzątanie, rozno
szenie gazet. Chociaż, gdyby 
to było oczywiście możliwe, 
byłybyśmy wdzięczne za po
zwolenie na pisanie arty
kułów /możemy się poszczy
cić aktywną pracą w gazetce 
szkolnej/. Bardzo prosimy 
o pozytywne rozpatrzenie 
naszej sprawy i jak naj
szybszą odpowiedź. Czas to 
pieniądz.

„SZA„ i „VAĆPANNA„
Autorki listu i inne osoby, 

pragnące współpracować 
w czasie wakacji z naszą ga
zetą, prosimy o zgłoszenie się 
do redakcji w poniedziałek, 
21 czerwca, o godzinie 17.00.

Zaprosili nas...

... do 
Awinionu

Francuska aktorka Pier
rette Dupoyet, która 
występowała już w Rybniku 
w styczniu ubiegłego roku, 
zaprosiła nas na swoją ko
lejną premierę. Podczas wie
lkiego, dorocznego święta 
francuskiego teatru, jakim 
jest Festiwal Teatralny 
w Awinionie, przedstawi ona 
aż cztery sztuki - monodra
my. Są nimi znany z rybnic
kich przedstawień „Maupas
sant - Recital" „L’Accompa
gnatrice„ według Niny Ber
berowej, „Gelsomina„ - ad
aptacja teatralna „La Stra
dy„ Felliniego i wreszcie no
wość - „He! toi, Gervaise...„ 
na podstawie powieści Emi
la Zoli pt. „W matni,,.

Kto z naszych czytel
ników będzie w sierpniu br. 
w okolicach Awinionu we 
Francji, może skorzystać 
z tego zaproszenia, by po
dziwiać talent i pracowitość 
znakomitej paryskiej aktor
ki. Polecamy!

/g w /

20.06.1993

IM IĘ I NAZWISKO 

ADRES .................

SzpacyrekABECADŁO
RZECZY

ŚLĄSKICH

Spacerek czy spacer, 
a w gwarze śląskiej szpacy
rek i szpacyr to wyrazy, 
które weszły do naszego 
słownictwa przez język nie
miecki. Zaś samo zjawisko 
spacerowania typowe jest 
dla kultury miejskiej. Na zie
miach polskich kultura taka 
wykształciła się głównie na 
Górnym Śląsku, częściowo

w Wielkopolsce i w kilku
nastu naszych większych 
ośrodkach miejskich.

Jedyną natomiast nie
dzielną rozrywką szlachec
kiej rodziny mieszkającej na 
wsi był przejazd bryczką do 
kościoła, sowity obiad, a po
tem drzemka lub wysiady
wanie w ogrodzie. Spacer nie 
był żadną atrakcją, bo np. 
w obrębie 10 km od majątku 
moich znajomych
z Wileńszczyzny nie było nic 
prócz pola i lasów.

„Czasami - opowiadał 
mój rozmówca - jeździliśmy 
z ojcem do proboszcza na

partyjkę kart i szklaneczkę 
wina,,. A co w wolne dni 
robili wieśniacy? Najpierw 
szli rano szmat drogi do 
kościoła, a popołudniami 
spali, wysiadywali przed do
mami lub przebywali w kar
czmie, jeżeli oczywiście 
w danej miejscowości taka 
była.

Kolejną relację ze sposo
bu spędzania wolnego czasu 
dał mi pewien nauczyciel

z Częstochowy, który zaraz 
po wojnie przeprowadził się 
do tego miasta z podpoz
nańskiej miejscowości. 
Mówił: ,,Naszym zwykłym, 
niedzielnym zwyczajem był 
popołudniowy spacerek, a po 
nim zasiadaliśmy przy kawie 
i cieście. A w Częstochowie 
było to jeszcze wtedy - 
w latach pięćdziesiątych - 
prawie wcale nieznane. Tam 
powszechnie nie
spacerowano, nie było też 
zwyczaju świątecznego 
podwieczorka z kawą 
i ciastami,,.

Powyższe dwie relacje 
sprawdziły się w pewnym

sensie, kiedy kilka lat temu 
podróżowałem rowerem po 
Kielecczyźnie i Lubelsz
czyźnie. Tamtejsze wsie to 
typowe ulicówki - domy 
ciągną się tylko wzdłuż jed
nej drogi. Gdzie zatem spa
cerować? Ludzie siedzą więc 
na ławeczkach lub na trawie 
przed domami i rozmawiają 
oraz gapią się na każdego 
przejeżdżającego.

A dlaczego na Górnym 
Śląsku niedzielne spacery 
mają taką dawną tradycję? 
Przede wszystkim chyba dla
tego, że było gdzie chodzić. 
W miastach spacerowało się 
alejami między ogródkami 
działkowymi, do innych 
dzielnic, na często urządzane 
kiedyś festyny, na mecze. 
Nietrudno było też znaleźć 
kulturalną ogrodową piwia
rnię, zaś na śląskich wsiach 
pociętych siatką dróg 
i ścieżek obchodziło się 
własną miejscowość,
oglądając przykładowo jak 
komu rosną kwiatki 
w ogródku, pozdrawiając 
siedzących na ławkach pod 
drzewami lub w laubie 
sąsiadów. Często chodzono 
na spacery do sąsiednich 
miejscowości, które oddalo
ne były o pięć czy sześć kilo
metrów. Przy czym należy 
nadmienić, że na spacer taki 
ubierano się zawsze eleganc
ko. W stosunkowo 
zamożnych robotniczych ro
dzinach popularne stawały 
się już w latach dwudzies
tych naszego wieku wycie
czki rowerowe. One jednak 
nie były w stanie wyprzeć 
relaksujących niedzielnych 
spacerków. Dzisiaj spacero
wanie jest znów zagrożone. 
Głównie przez powszechne 
rozleniwienie i przeszka
dzający w spacerowaniu 
ruch samochodowy. Ale 
również zanieczyszczone 
środowisko zmusza wielu do 
wyjechania daleko poza 
własną, zatrutą miejsco
wość. A to już nie spacerek, 
a wycieczka.

MAREK SZOŁTYSEK

Mały spacerek w niedzielę 24 czerwca 1928 roku

Jeszcze
o żołnierzach górnikachZ Harzburga 

- do
Niedobczyc
W najbliższą niedzielę, 20 

czerwca do Rybnika zawita 
chór mieszany z Harzburga 
/Górna Saksonia/. Trzy
dzieścioro śpiewaków przy
jedzie na zaproszenie 
członków Chóru Mieszane
go im. A. Mickiewicza z Nie
dobczyc i zamieszka w ich 
domach.

Niemieccy śpiewacy pod 
dyrekcją Roberta Higginsa 
dadzą w Rybniku dwa kon
certy: 23 czerwca /w  środę/ 
o godz. 19.00 w kościele św. 
Antoniego oraz 24 czerwca 
o godz. 18.30 w kościele para
fialnym w Niedobczycach. 
W programie m. in. msza 
Williama Byrda oraz motety 
J . S. Bacha i J. Brahmsa.

Śpiewacy z Niedobczyc, 
chcąc uczcić 80-lecie swoje
go chóru, rozwijają w ten 
sposób swoje zagraniczne 
przyjaźnie. W programie po
bytu swoich gości przewi
dzieli wycieczki do Krakowa

W marcu br. w 12 nume
rze „Gazety Rybnickiej,, 
ukazał się artykuł „Żołnierze 
górnicy,„ mówiący o mło
dych Polakach, którzy w la
tach czterdziestych
i pięćdziesiątych zostali po
wołani do wojska, gdzie po 
uznaniu ich za wrogów soc
jalistycznej Polski zmuszono 
ich do pracy w kopalniach 
Górnego Śląska.

Żołnierze górnicy rekru
towali się wyłącznie z osób 
spoza Śląska.

Krakowa, Wieliczki, Oświęcimia 
oraz skansenu wsi polskiej 
w Pszczynie. Zjadą oni także 
na dół chwałowickiej kopa
lni oraz zostaną przyjęci 
przez wiceprezydenta Ryb
nika Jerzego Koguta. Spot
kanie w Domu Kultury 
w Niedobczycach to ostatni 
- zapewne najbardziej fami
lijny - akcent tej wizyty. 
Z pewnością bez wspólnych 
śpiewów się nie obejdzie. Na 
rybnickie koncerty
chórzystów z Harzburga ser
decznie zapraszamy.

/gw/

Po ukazaniu się tego teks
ty, z naszą redakcją skontak
tował się Edmund Frydry
chowicz z Leszczyn. Jako 
młodzieniec mieszkał w Pru
szczu Pomorskim koło Byd
goszczy i za posiadanie bar
dzo dalekich krewnych 
w USA w maju 1949 roku 
powołany został na dwa
naście miesięcy do wojska, 
do 51 batalionu żołnierzy- 
górników, gdzie pracował 
w kopalni „Marcel,, w Sie
mianowicach. Od 1964 roku 
E. Frydrychowicz mieszka 
w Leszczynach, a teraz bez
skutecznie stara się o doli
czenie czasu przepracowane
go w wojsku do emerytury. 
Dlatego jemu, jak i wszyst
kim mającym podobne pro
blemy podajemy informację, 
że najbliższe stowarzyszenie 
żołnierzy-górników mieści 
się w Częstochowie. Oto ad
res: Związek Represjonowa
nych Żołnierzy-Górników. 
Zarząd Wojewódzki
w Częstochowie. Częstocho
wa, ul. Waszyngtona 73, tel. 
24-97-26, 24-69-51, czynne: 
pierwszy wtorek miesiąca 
9.00-12.00.

/s z o ł/
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ZARZĄD MIASTA INFORMUJE
Zarząd Miasta Rybnika 

ogłasza
przetarg nieograniczony na wykonanie w II półroczu 1993 r.

awaryjnych robót remontowych-stolarsko-ślusarsko-malarskich
oraz związanych z usuwaniem awarii instalacji elektrycznych, 

wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, pokryć dachowych 
w przedszkolach i szkołach podstawowych na terenie miasta Rybnika.

Oferty, które winny zawierać:
★  rodzaj oferowanych robót
★  składniki cenotwórcze
★  dyspozycyjność oferenta /dni robocze i świąteczne, deklaracja 

natychmiastowego przystąpienia do pracy/
★  numer telefonu lub rodzaj natychmiastowego kontaktu z ofe

rentem
należy składać do dnia 23 czerwca 1993 roku do Wydziału 

Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miasta Rybnika, ul. Hallera 10a. 
Przetarg odbędzie się 24 czerwca 1993 roku o godz. 10.00 w sali nr 37 
Urzędu Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2.

Ogłaszającemu przetarg przysługuje prawo swobodnego wyboru 
ofert, prowadzenia dodatkowych rokowań z oferentami oraz od
wołania przetargu bez podania przyczyn.

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./fa x  20-278 

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

Program kanału „EF„
Piątek - 18.06.1993
początek godz. 18.43
- rozstrzygnięcie konkur

su z poprzedniego tygodnia
- magazyn publicystyczny 

„Tutaj/... a w nim: spotka
nie z Adamem Makowi
czem, święto piwa w Ryb
niku, obchody „Dni Litera
tury Francuskiej,, w Rybni
ku

- program informacyjny 
„EF„ NEWS a w nim: 
o „Międzynarodowych Sza
chowych Mistrzostwach Po
lski Przedszkolaków,, w Ry
bniku, o przygotowaniach

do „Akcji Lato,, w Żorach, 
o wizycie duńskiej delegacji 
w żorskim Ośrodku Rehabi
litacji, Bogdan Smoleń dla 
„EF„ NEWS

- ogłoszenie konkursu
Sobota - 19.06.1993
12.00 - powtórzenie 

piątkowego programu
Poniedziałek - 21.06.1993
20.00 - Kino HIT - polski 

film fab. „Sól ziemi czarnej,,, 
reż. Kazimierz Kutz

Środa - 23.06.1993
10.00 - Kino HIT - 

powtórka filmu z ponie
działku

Dzieci na muszce c.d.

TEL. 392-134,
TEL/FAX 20-278 
Oś. Południe 37,
44-253 BOGUSZOWICE 
Czynne od 9.00 do 17.00

prowadzi sprzedaż ratalną 
bez poręczycieli i bez pierwszej wpłaty

K O M PU TER Ó W  O P T IM U S  
SPR ZĘTU  RTV, SAT, A G D  

EL E K T R O N IC Z N Y C H
IN ST R U M E N T Ó W  M U Z Y C Z N Y C H  

ROW ERÓW  I K O SIA R E K  DO  T R A W Y

Osoby dokonujące do 3 lipca zakupów w na
szym sklepie na sumę powyżej 2 mln zł wezmą 
udział w losow aniu PR ALK I A U T O M A T Y
CZNEJ „C A N D Y ,, prod. włoskiej wartości 10 
mln zł.

Nagrodę m ożna oglądać w sklepie firmy 
ULEX w Boguszowicach.

W ubiegłym tygodniu 
usłyszałem komunikat ra
diowy, w którym jego autor 
informował słuchaczy popu
larnej radiowej „Trójki,, 
o przypadku strzelania do 
dzieci z wiatrówki, jaki miał 
miejsce w jednym z miast 
polskich. Zdaniem komen
tatora „Trójki,, szaleniec 
strzelał do nieletniej córki 
komendanta policji w tym 
mieście. Dziś w „Ekspresie 
Wieczornym,, przeczytałem 
o podobnym wypadku, 
który miał miejsce w jednym 
z miast Zagłębia. Nie wiem 
czy chodzi tu o jeden i ten 
sam przypadek, ale i tu po
szkodowana została trzyna
stoletnia dziewczynka, która 
z ciężką raną oka przebywa 
w szpitalu. Oba te komuni
katy kończyły się stwierdze
niem, że pod nadzorem pro
kuratury policja prowadzi 
intensywne śledztwo.

Podobny przypadek miał 
miejsce blisko rok temu 
również w Rybniku. Opi
sałem go na łamach „GR„. 
Po pięciu tygodniach w na
szej „Gazecie,, ukazał się list 
komendanta Komendy Re
jonowej Policji w Rybniku 
nadkomisarza H. Hanaka,

w którym to zapewniał m.in. 
że: cytuję „Co do istoty 
wydarzenia to uprzejmie 
informuję, iż od dnia 
uzyskania informacji w tej 
sprawie, policja prowadziła 
i nadal prowadzi czynności 
operacyjno-dochodzeniowe 
pod nadzorem Prokuratury 
Rejonowej w Rybniku,,.

Domyślałem się wtedy 
i tak myślę dziś, że te „czynn

ości operacyjno-dochodze
niowe,, to po prostu śledzt
wo, które powinno, bez 
względu na rezultat, mieć 
kiedyś swój finał. Bo dalej 
w owym liście wyczytać 
można że, cytuję: „O 
sposobie zakończenia
postępowania poszkodowana 
zostanie powiadomiona. 
Gdyby Pan Redaktor również 
był zainteresowany 
serdecznie zapraszam,,. Ko
mendant nie sprecyzował, 
gdzie mnie zapraszał ani po 
co, ale faktem jest, że do dnia 
7 czerwca 1993 roku ani po
szkodowana czternastoletnia 
już dziś Monika, ani jej rodzi
ce, ani ciekawi zakończenia 
sprawy czytelnicy „Gazety 
Rybnickiej,, nie zostali poin
formowani.

Czekamy!
CZESŁAW GOLIŃSKI

OGŁOSZENIA DROBNE

W poniedziałek ok. 22.15 
skradziono rower koloru 
czerwonego, marki „Wa
gant„ z czeską przerzutką 
pozostawiony w sieni przed 
wejściem do drink-baru 
„Max„ przy ul. Kościuszki 
w Rybniku.

Osoby które mogą pomóc 
w odzyskaniu roweru pro
szone są o skontaktowanie 
się z redakcją „GR,,.

Reklama wizualna, grafi
ka komputerowa. Folie sa
moprzylepne GRAFI
TACK.

Rybnik, ul. Białych 
5 pokój 7 tel. 39-57-93.

PRZECENY 
i nowe sklepy
* 10-procentowej bonifi

katy na parafarmaceutyki 
udziela „Pewex,, przy 
ul. Kościelnej

* „Bodara,, - sklep firmo
wy z koszulami, w którym 
można też kupić paski, kra
waty, działa w „Okrąglaku,, 
przy Placu Wolności

* Nowa drogeria /hurt 
i detal/ powstała przy 
ul. Wiejskiej

/K /

PORADY PRAWNIKA - w środy 
Dyżury prawnika,

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

w siedzibie naszej redakcji, tel. 288-25.

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"

POG. 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
POG. GAZOWE: 55-37-91, 55-37-56, 55-3828, 55-3887
POG. ENERGETYCZNE: 210-71
POG. WOD.-KAN.: 236-81, 261-92, 266-47
POG. CIEPŁOWNICZE: 249-56, 246-45
INFORMACJA: PKS-22-242, PKP-23-009, WPK-21-820
POSTÓJ TAXI: 236-60, 286-60
NOCNY DYŻUR APTEK: 18-24 czerwca, Rybnik-
Boguszowice, ul. Patriotów 1

KRONIKA POLICYJNA 

Starem na „malucha"
4 czerwca na ulicy Rybnickiej 

w Rzuchowie samochód cięża
rowy star 200 najechał na 
skręcającego prawidłowo fiata 
126p. W wyniku wypadku pa
sażerka „malucha,, doznała 
ciężkich obrażeń i została prze
wieziona do szpitala w Ry
dułtowach. Kierowcy stara po
brano krew i zatrzymano prawo 
jazdy.

Nieletni włamywacz
W nocy 5 czerwca przy ulicy 

Armii Ludowej policjanci z Ko
misariatu Policji w Boguszowi
cach zatrzymali na gorącym 
uczynku nieletniego sprawcę 
włamania do sklepu spożywcze
go.

Pijani awanturnicy
Trzej mieszkańcy Rybnika po 

wypiciu sporej ilości alkoholu 
nabrali ochoty do awantury. 
Niestety niezbyt szczęśliwie wy
brali obiekt - napadli na polic
jantów pełniących służbę na 
Rynku. Napastnicy zostali za
trzymali w areszcie. Badanie al
komatem wykazało u pierwsze
go z nich 1,66 prom., u drugiego 
2,81 prom., a u trzeciego 2,77 
prom. alkoholu.

Panisko w „renówce„
7 czerwca na ulicy Żorskiej 

kierowca samochodu renault 25 
najechał na chodnik i potrącił 
52-letnią pieszą. Kobieta do
znała złamania obu nóg.

Rowerowy Arsen Lupin
7 czerwca na osiedlu Wrębo

wa w Niedobczycach skradzio
no rower wartości 2 mln zł.

Jeden ze sprawców wziął 
przykład z Arsena Lupin, zo
stawiającego wizytówki. Na 
miejscu kradzieży pozostawił 
saszetkę z dokumentami osobis
tymi.

Resztę weźmie później?
7 czerwca na terenie Huty 

Silesia nieznany sprawca wła
mał się do pomieszczeń biuro
wych po wybiciu szyby. Skradł 
klawiaturę od komputera war
tości 200 tys. zł.

Włamanie do przedszkola
W nocy z 7 na 8 czerwca 

włamano się do przedszkola 
przy ulicy Gliwickiej. Sprawca 
wyłamał okno piwniczne i po 
wejściu do pomieszczeń skradł 
800 tys. zł., kasety, kalkulator 
i artykuły spożywcze ogólnej 
wartości 1,3 mln zł.

Dachowanie polonezem
8 czerwca na ulicy 1 Maja 

kierowca poloneza na łuku jez
dni stracił panowanie nad poja
zdem, który uderzył 
w krawężnik i przekoziołkował 
na dach. Kierowca wypadł przez 
przednią szybę, odnosząc ob
rażenia ciała.

Samobójca?
9 czerwca na ulicy Małachow

skiego stojący na przystanku 
mieszkaniec Rybnika rzucił się 
pod nadjeżdżający samochód 
ciężarowy star. Mężczyzna zo
stał odwieziony w stanie ciężkim 
do szpitala.

Mercedes z obrazami
W nocy z 9 na 10 czerwca 

z parkingu przy hotelu „Olim
pia,, w Kamieniu skradziono 
samochód osobowy mercedes 
o wartości 50 tys. marek. W au
cie znajdowały się dwa obrazy 
olejne, które również skradzio
no. / ja k /

MINI GIEŁDA
Ceny z bieżącego tygodnia

MIĘSO schab w o ł. ex. szynka wp. got.

HERMES 55 62 107

Delikatesy, ul. Miejska 60 63 110

P IO T R O W S K I 53,8 61,6 101,1

OWOCE jabłka truskawki czereśnie

Powstańców 6 9-25 14 6-12
św. Jana 13 16-22 14 11
Powstańców 24 8-16 15 8

SPO ŻYW CZE m asło cukier jajko
R Y N K O W Y 8,5 9,2 1,45

H E R M E S 8 10 1,4
Delikatesy, ul. Miejska 8 ,5 10 1,6

WALUTY d o la r m a rk a k o ro n a  czeska

P ew ex  d u ż y 16900/17000 10350 /10450 583/600

Delikatesy, ul. Miejska 16900/17000 10350 /10450 590/600

H E R M E S 16900/17000 10350/10430 585/600

KUPON KONKURSU ŻUŻLOWEGO ” G R "
ROW RYBNIK STAL RZESZÓW

wpisz ilość punktów

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5
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Przedszkolne szachy
Od 12 do 13 czerwca 1993 

roku na małej Scenie Ryb
nickiej przeprowadzono 
Międzynarodowe Szachowe 
Mistrzostwa Polski Przed
szkolaków. W zawodach sta
rtowało 98 chłopców i 28 
dziewczynek z całej Polski, 
oraz reprezentanci Rosji, 
Ukrainy, Litwy, Czech
i Słowacji. W grupie
chłopców zwyciężył
Jarosław WOJTASZEK 
z Kwidzynia /9  pkt z 9 par
tii/. Dalsze miejsca zajęli: 
Leszek BŁASZCZYK 
z Żędowic /8 pkt/, Mikołaj 
SZABLEWSKI z Warszawy 
/7 pkt/, Tomasz KUBIT 
z Gliwic /7  pkt/, Marcin 
PROCEK RMKS Rybnik
/7 pkt/.

Wśród dziewczynek zwy
ciężyła Marta SZYDŁOW
SKA RMKS Rybnik /8  pkt 
z 9 partii/, zaś dalsze miejsca 
zajęły: Marta TOBOŁA 
z Opola /7  pkt/, Petra NO
WAKOWA z Czechosłowa
cji /6 pkt/, Joanna WOREK 
ze Strumienia /6  pkt/, Kasia 
STASIŃSKA z Ustki /6  
pkt/, Kasia POZNAŃSKA 
z Klucza /6  pkt/.

W silnej konkurencji 
międzynarodowej nasi

najmłodsi szachiści okazali 
się zdecydowanie najlepsi. 
Zgodna była ocena trenerów 
z ekip zagranicznych, stwier
dzająca, że polskie szachy 
dziecięce dominują w świe
cie. Impreza cieszyła się 
dużym zainteresowaniem 
miłośników szachów. Rywa
lizację sportową najmłod
szych znacznie bardziej emo
cjonalnie od zawodników 
przeżywali trenerzy. Dało się 
zauważyć, że uczestnicy za
wodów posiadają dużo 
ogrania i spore umiejętności, 
a co najważniejsze potrafili 
przyjmować porażkę z god
nością, gratulując szczerze 
zwycięzcy. Nie zawsze zda
rza się to wśród dorosłych.

Zwycięzcy otrzymali pu
chary i prawdziwe medale 
bite w mennicy państwowej, 
a ufundowane przez Polski 
Związek Szachowy, zaś 
wszyscy zawodnicy dyplomy 
i nagrody rzeczowe. Trady
cyjnie już wzorowo imprezę 
przygotowali i poprowadzili 
działacze sekcji szachowej 
RMKS Rybnik. Nieprzypa
dkowo imprezę zorganizo
wano w Rybniku, gdzie 
naukę szachów prowadzi się 
w  10 przedszkolach.

Eliminacyjne sukcesy 
Polonii

W minioną sobotę i nie
dzielę rozegrano w Bytomiu 
drugą rundę eliminacji mak
roregionu śląskiego do Mist
rzostw Polski Młodzików 
w judo. Znakomicie spisali 
się zawodnicy POLONII 
Rybnik, Michał POGO
RZELCZYK w kategorii do 
36 kilogramów zajął pierwsze

pierwsze miejsce, podobnie jak 
Robert POTYKA, który 
zwyciążył w kategorii do 43 
kilogramów. W wadze do 47 
kg Sebastian PRZYBYLSKI 
zajął miejsce piąte, zaś w ka
tegorii do 66 kg Ireneusz 
Bugiel miejsce trzecie.

wack

W najbliższą niedzielę      Mistrzostw Polski. Rybnicka 
o godz. 17.00 żużlowcy      drużyna, jeśli w ogóle można 
ROW Rybnik zmierzą się na      tego terminu użyć, wystąpiła 
własnym torze z drużyną      w jednoosobowym składzie. 
„Stali,, Rzeszów, która      Na turnieju pojawił się tylko

Głód
zwycięstwa

w Boże Ciało sprawiła nie
małą niespodziankę poko
nując na własnym torze 
drużynę mistrza Polski „PO
LONIĘ,, Bydgoszcz 48:42. 
Wszystko wskazuje na to, że 
emocji w Rybniku nie za
braknie. W rzeszowskiej 
drużynie coraz lepiej spisują 
się juniorzy, to właśnie oni 
rozstrzygnęli losy meczu na 
korzyść „Stali,,. Skuteczny 
był, jak zwykle, Zoltan Ad
orjan i razem udało się po
konać obrońców mistrzows
kiego tytułu. Ta dobra po
stawa rzeszowskich mło
dzieżowców nie musi być 
wcale wielkim zaskoczeniem 
dla kogoś kto bacznie śledzi 
to wszystko, co dzieje się na 
żużlowych torach. Działacze 
klubów Małopolski doszli 
do porozumienia i powołali 
do życia Małopolską Ligę 
Juniorów, która daje mło
dym żużlowcom okazję do 
częstszych startów i spraw
dzenia się w konfrontacji 
z rówieśnikami. Liczą się 
starty - one dają więcej niż 
niejeden trening, bo nic nie 
zastąpi prawdziwej walki na 
torze.

Niedawno rozegrano 
pierwszą rundę Młodzieżo
wych  Drużynowych Mistrzostw

Dariusz Oleś, który zdobył 
5 punktów. To najlepszy 
dowód, że rybnickiej druży
nie po prostu brakuje solid
nego młodzieżowego zaple
cza. Ten sezon jest dla ryb
nickich młodzieżowców bar
dzo pechowy, poważnych 
kontuzji doznali Fliegert, 
Tudzież, zaś w Lublinie na
bawił się jej również Tarabu
ra.

W niedzielnym meczu wy
startuje już Eugeniusz Tu
dzież, dłużej niestety pauzo
wać będzie młodszy z braci 
Fliegertów, starszy tymcza
sem opuścił szeregi kawa
lerów, składając małżeńską 
przysięgę; życzymy
szczęścia.

Adam Pawliczek otrzy
mał już od GER-POLU no
wego Goddena Magnum, na 
którym w Lublinie w czasie 
meczu ligowego zdobył 12 
punktów. W niedzielę też 
powinno być dobrze. To ba
rdzo ważny mecz, wierzę, że 
gdy zajmuje się ostatnie 
miejsce w tabeli atmosfera 
w drużynie nie musi być naj
lepsza, ale jest na to lekarst
wo - trzeba zacząć wygry
wać. Nasz zespół stać prze
cież na wiele, podobnie jak 
każdego zawodnika z osobna

SPORT TURYSTYKA SPORT * TURYSTYKA

„ C u d z e  c h w a lic ie  - s w e g o  n ie  zn a c ie „

Rudzki park krajobrazowy
Europa jest najbardziej 

zagrożonym ekologicznie 
kontynentem. Nic więc dzi
wnego, że właśnie tutaj na
rodziła się idea tworzenia 
obszarów specjalnie chro
nionych przed niekorzystny
mi skutkami uprzemysło
wienia. W Polsce nazwano je 
parkami krajobrazowymi. 
Mamy ich około stu, naj
więcej we wschodnich regio
nach kraju. Pomysł jest pro
sty: należy stworzyć możli
wie najlepsze warunki 
ochrony fauny i flory tam, 
gdzie nie zostały one jeszcze 
zdewastowane. Zaś obec
ność i działalność gospodar
cza człowieka na tych tere
nach powinna być „przyjaz
na,, względem środowiska 
naturalnego: muszą zostać 
ograniczone szkodliwe 
wpływy przemysłu /najle
piej, żeby w ogóle go nie 
było/, a jeśli ma występować 
rolnictwo - to ekologiczne.

Jeśli nie liczyć fragmentu 
zespołu parków jurajskich, 
to na terenie woj. katowic
kiego nie ma parku krajob
razowego. Projektowany 
RUDZKI PARK KRAJO
BRAZOWY powstanie na 
terenach najmniej w naszym 
województwie skażonych
gmin, m.in. Lysek i Nędzy. 
Stosunkowo niewielkie są tu 
zanieczyszczenia powietrza, 
gleby i wód. Najniższe 
skażenie gleb /strefa A / do
puszcza wszystkie uprawy 
rolnicze. Tereny projekto
wanego parku posiadają 
wielkie walory przyrodnicze, 
krajobrazowe, historyczne 
i etnograficzne. Ponieważ 
walory przyrodniczo-histo
ryczne zespołu pocysterskie
go w Rudach są dość dobrze 
znane rybniczanom, zajmę 
się tutaj niektórymi 
wartościami południowo-za
chodniej części projektowa
nego parku, która rozciąga 
się wzdłuż zachodniej granicy 
Płaskowyżu Rybnickiego 
wraz z doliną Odry, aż po 
czeską granicę.

W gminie Nędza znajduje 
się największy i bodaj najwar
tościowszy w województwie 
katowickim rezerwat przyro
dy „ŁĘŻCZOK„. O jego wartości

wartości przyrodniczej, history
cznej i naukowej czy krajob
razowej stanowią głównie 
cztery elementy.

Na ponad czterystu hek
tarach rezerwatu zachował 
się wspaniały las lęgowy, 
w Polsce niepowtarzalny. 
Podobne doń znajdują się 
setki kilometrów w kierunku

Największy z nich - Dąb 
Sobieskiego - mierzy
7 metrów w obwodzie. 
„Łężczok,, wśród innych re
zerwatów przyrody
wyróżnia skupisko ptaków. 
Jest ich tutaj ponad 170 ga
tunków, co daje mu pod tym 
względem drugie miejsce 
w Polsce. Żyją tu m.in. bąki,

Jeden z największych grabów w Polsce rośnie na terenie 
parku w Kokoszycach, niedaleko Wodzisławia Śląskiego

południowym. Ten
wartościowy las, rosnący na 
żyznych glebach, przed 
ludzką chciwością uchroniło 
niezwykłe położenie. Jedy
nie przemyślny system grobli 
powoduje obniżenie pozio
mu wód gruntowych - las 
bowiem rośnie poniżej lustra 
wody stawów. Do ocalenia 
lasu przyczyniła się także da
wna własność prywatna 
księcia Randen von Hessen.

Drugim składnikiem war
tości tego rezerwatu są aleje 
starych i potężnych drzew, 
rosnących na groblach 
między stawami, które 
w XIII wieku założyli cyste
rsi. Są to wyniosłe dęby, bu
ki, lipy, wiązy oraz graby, 
dość jeszcze zdrowe, o bez
cennych walorach estetycz
nych i nasiennych.

czaple białe, kormorany. 
Tylko mądra gospodarka 
człowieka uratowała nie
gdyś ten fragment starorze
cza Odry i przechowała dla 
nas w niemal nienaruszo
nym stanie. Stąd w stawach 
„Łężczoka,, można jeszcze 
podziwiać niepowtarzalną na

Śląsku roślinność wodną.
Obok grzybienia białego czy 
grążela żółtego stawy poras
ta także kotewka, czyli nie
zmiernie już rzadki orzech 
wodny.

Ale południowo-zachod
nia część projektowanego 
parku krajobrazowego po
siada jeszcze co najmniej 
trzy miejsca o walorach reze
rwatu przyrody. Co naj
mniej, gdyż nie wszystkie 
walory przyrodnicze doliny 
Odry między Płaskowyżami 
Głubczyckim /od zachodu/ 
i Rybnickim /od wschodu/ 
zostały zbadane. Niepod
ważalne jest unikatowe zna
czenie przyrodnicze tego re
gionu, którędy od 20 tysięcy 
lat, to jest od czasu cofnięcia 
się ostatniego zlodowacenia, 
„wędrowały,, z południa na 
północ Europy rośliny, 
a wraz z nimi ptaki oraz inne 
zwierzęta. Przez Bramę Mo
rawską „przywędrowała,, 
m.in. marsylia czterolistna, 
odmiana paproci wodnej, 
której jedyne stanowisko 20 
lat temu zniszczono w wyni
ku zasypania stawu na Paru
szowcu w Rybniku.

GRZEGORZ WAL
CZAK /c .d .n ./

PS. W poprzednim odcin
ku artykułu pojawiły się dwa 
przeinaczenia. Te dwa zda
nia powinny brzmieć: 
„Istnieją jeszcze śląskie 
wioski, w których ogródkach 
przydomowych ocalały 250- 
300 letnie dęby,,, a nie jak 
podano, 250-300 dębów. 
O kościele w Gorzycach na
pisałem, że posiada oka
zową obsadę złożoną z lip. 
Kapliczka w Bukowie to 
całkiem osobny temat, mi
mo że chochlik połączył je ze 
sobą w jednym zdaniu. Ale 
trudno wymagać od choch
lika, by był obeznany w rze
czach - bądź co bądź - 
świętych...

na, trzeba tylko trochę wiary 
we własne możliwości i wer
wy na torze. Potrzebny też 
będzie doping publiczności, 
wierzę, że kibice nie 
zniechęcili się porażkami 
i nie zawiodą żużlowców.

W światowym żużlu roze
grano tymczasem półfinały 
kontynentalne Indywidual
nych Mistrzostw Świata. 
W Pradze zwyciężył Włoch 
Armando Castagna, stary 
wojownik żużlowych torów, 
który wciąż jeździ zdecydo
wanie i agresywnie. W takiej 
samej imprezie rozgrywanej 
w 1988 roku w Rzeszowie 
Castagnę w dodatkowym 
biegu wyeliminował rybni
czanin Mirosław Korbel, 
niestety dziś wszystko 
wygląda zupełnie inaczej...

WACŁAW TROSZKA

Zwycięzca praskiego
półfinału Włoch Armando 
CASTAGNA. Foto: wack

Strzał w  dziesiątkę
Zarząd Miejski Ligi Obro

ny Kraju w Rybniku zapra
sza młodzież i dorosłych na 
zawody strzeleckie o Pucha
ry Przechodnie Prezydenta 
Miasta Rybnika. Zawody 
odbędą się na strzelnicy Ry
bnik-Paruszowiec 20 czerw
ca, dla juniorów o godz.
9.00, a dla seniorów o godz.
11.00. W zawodach mogą 
brać udział trzyosobowe ze
społy reprezentujące szkoły
i inne jednostki organizacyj
ne. Dopuszczalny będzie 
również start indywidualny. 
W pierwszej części zawodów 
juniorzy będą strzelać z ka
rabinka standard na od
ległość 50 m do opadających 
tarcz o średnicy 4,5 cm, 
w tym oddadzą pięciost
rzałową serię próbną w do
wolnym czasie, natomiast 
dwie serie pięciostrzałowe 
oceniane w łącznym czasie
2 min.

Seniorzy będą strzelać na 
odległość 25 m do tarcz opa
dających o średnicy 11 cm 
z pistoletu standard typu 
Margolin. Czas na serię 
próbną będzie dowolny,

a dwie serie oceniane będą 
strzelane w czasie 30 sekund 
każda. Zawodnicy będą mo
gli konkurencję powtarzać, 
zaliczając lepszy wynik. Ze
społom i zawodnikom, 
którzy nie posiadają własnej 
broni, organizator zapewni 
broń i amunicję. Dla najlep
szych strzelców będą 
wyróżnienia i nagrody. Zwy
cięskie zespoły otrzymają 
Puchary Przechodnie Prezy
denta m. Rybnika.

Zarząd zaprasza również 
do udziału w ogólnokrajo
wym XVI Turnieju Strzelec
kim o „Złotą Krócicę„, który 
zostanie przeprowadzony na 
strzelnicy „Rafako,, w Raci
borzu przy ul. Łąkowej 33.

W turnieju mogą brać 
udział trzyosobowe zespoły 
bez względu na wiek i płeć, 
reprezentujące jednostki 
wojskowe, zakłady pracy, 
instytucje, urzędy i inne or
ganizacje. „Złotej Krócicy,, 
będzie bronił jej aktualny 
posiadacz - zespół Komendy 
Wojewódzkiej Policji z Ka
towic, który zdobył ją 
w 1992 roku.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5 7



Również w Mazamet strzeżonego Pan Bóg strzeże. Foto: wack

NASZE
PROPOZYCJE

Teatr Ziemi Rybnickiej 
18 czerwca, godz. 18.00, 

I WYBORY MISS rybnickich 
szkół średnich z udziałem 19 
finalistek; w programie: moda, 
muzyka, taniec, humor, wdzięk, 
gracja i uroda, cena biletu 
40.000.- zł.

Klub Filmowy EKRAN 
przy TZR

21 czerwca, godz. 19.00, 
„KOBIETA i MĘŻCZYZNA,, 
film fab. prod. francuskiej, reż. 
Claude Lelouche, grają Anouk 
Aimee, Jean-Louis Trintignant - 
Grand Prix Cannes’66, wstęp za 
okazaniem karnetów członkow
skich

Kino Premierowe przy TZR 
23-24 czerwca, godz. 17.00 

i 19.30, „TWIN PEAKS: OG
NIU, KROCZ ZA MNĄ,,, film 
fab. prod. USA, reż. David 
Lynch, grają Sheryl Lee, Ray 
Wise - kontynuacja znanego se
rialu TV /od  lat 15/, cena bi
letów 20.000 i 15.000.-zł .

Mala Scena Rybnicka
19 czerwca, godz. 19.00-1.00, 

WIDEODYSKOTEKA, cena 
biletu 30.000.- zł

Kino WRZOS - Niedobczyce
20 czerwca - godz. 17.00, 

„KSIĄŻĘ PRZYPŁYWÓW,,, 
film fab. prod. USA /od lat 15/

Kino VEGA - Żory 
18-19 czerwca, godz. 20.00, 

„LUNATYCY,, film fab. prod. 
USA /od lat 15/

20-21 czerwca, godz. 20.00 
„KSIĄŻĘ PRZYPŁYWÓW,, 
film fab. prod. USA /od lat 15/ 

23-24 czerwca, godz. 18.00 
„MIECZ ALEKSANDRA,, 
film fab. prod. USA /od lat 12/, 
godz. 20.00, „MĘŻOWIE I KO
CHANKOWIE,,, film fab. 
prod. USA /od lat 15/

20-24 czerwca, „Podwójne 
uderzenie,, film fab. prod. USA 
/od lat 15/

Kino ZEFIR - Boguszowice 
20-24 czerwca, godz. 17.00,
19.00 ’’Podwójne uderzenie" 
film USA /od  lat 15/
27-30 czerwca, godz. 17.00,
19.00 ’’Kawalerskie życie na ob
czyźnie" film pol. /od  lat 18/

/g w /

Na wybory Miss 
za darmo

Kto dziś, tj. 18 czerwca br. 
o godz. 14.00 przyjdzie do redakcji 

z najnowszym numerem 
’’Gazety Rybnickiej", otrzyma 

darmowe, dwuosobowe zaproszenie na 
I WYBORY MISS SZKÓŁ 

ŚREDNICH w Rybniku.
W konkursie weźmie udział 
19 najładniejszych dziewcząt 

z rybnickich szkół.

Pod znakami zodiaku

BARAN
Uważaj, bo za te szaleństwa możesz zapłacić moralnym kacem, 

którego nie będą w stanie zrównoważyć wspomnienia...
BYK

Nie zdajesz sobie sprawy z oczekiwań partnera, co może 
doprowadzić do pewnych zadrażnień. Zdobądź sią na szczerą 
rozmowę.

BLIŹNIĘTA
Dobrze by się stało, gdybyś potrafił połączyć uczucie z poczuciem 

humoru. Zbyt poważne traktowanie własnej osoby nie przyniesie nic 
dobrego.

RAK
Trochę nieświadomie zraniłeś głęboko kogoś bliskiego, co wynikło 

z niedocenienia tej osoby. Próba porozumienia powinna przynieść 
rezultaty.

LEW
Wypoczęty, promienujący ciepłem i energią roztaczasz dookoła 

swój czar, zbierając następne punkty...

sympatycznemu żużlowcowi 
z Francji Filipowi Berge sa
mych zwycięstw, bezpiecznej 
jazdy, lepszego traktowania 
ze strony „władz„ rybnickie
go speedwaya oraz wszelkiej 
pomyślności w życiu osobis
tym z okazji 22 urodzin życzy 
wieloletni kibic sportu żużlo
wego z Rybnika Rajmund 
Fuchs.

☆  ☆  ☆
Żużlowcowi „ROW„ Ryb

nik - Darkowi Fliegertowi 
i jego małżonce z okazji za
warcia związku małżeńskie
go najlepsze życzenia wszel
kiej pomyślności, wiele 
szczęśliwie i zgodnie przeży
tych wspólnie lat, udanego 
i utalentowanego żużlowego 
potomstwa życzy miłośnik 
sportu żużlowego Rajmund 
Fuchs

PS. Samemu Darkowi zaś 
bezpiecznych wyścigów, wie
le zwycięstw na żużlowym to-

Fatałachy z naszej szafy

Pomieszanie 
z poplątaniem

Plątać nie należy się tylko 
w zeznaniach oraz w czasie 
odpowiedzi na lekcji lub na 
egzaminie. Natomiast pląta
nie stroju jest jak najbardziej 
na fali i nic tak nie uczyni 
z Was awangardowych dzie
wczyn jak założenie kilku 
warstw i splątanie ich ze 
sobą. A to jednym trykotem 
przewiązujemy w pasie dru
gi, a to coś bez rękawów 
wkładamy na coś z rękawa
mi, a to przywdziewamy 
i plątamy wokół bioder ka
wałek materii, która „robi", 
za spódnicę. Można omotać 
coś na szyi, jedna warstwa 
może swobodnie wystawać 
spod drugiej. Wszystko to 
wygląda dosyć niechlujnie,

torze oraz długiej, udanej i bo
gatej w sukcesy kariery spor
towej.

☆  ☆  ☆
Kochanej wychowawczyni 

- Pani Ewie Jankowskiej po
dziękowania za wieloletni 
trud wychowania, dobroć 
i wyrozumiałość składają 
wdzięczni wychowankowie 
z klasy VIIIA SP Nr 2 w Ryb
niku.

bo  zdarzają się i szwy na 
wierzchu, niewykończone 
obrąbki czy obcięte wy
stające części. Ale ta destru
kcja jest zaplanowana, 
w zgodzie z duchem świado
mego ubóstwa i modą ekolo
giczną.

Artystyczne pomieszanie 
z poplątaniem jest 
umiejętnością nie lada,

a błąd w sztuce może spra
wić, że ktoś niezorientowany 
może nam wcisnąć do ręki 
datek z dobrą radą, aby so
bie kupić do ubrania coś 
porządnego...

Wróżka

5 minut łamania głowy

Ilustracje różnią się w 8 miejscach. Znajdź różnice.

Dzieci -  pyto się rechtór 
w szkole - czy zrobił  ktoś 
z  was jak i dobry uczynek?

-  Jo, panie rechtór - od
powiedzioł synek i dźwignął 
palec.

- No to wstań i powiedz 
nam wszystkim, co to takiego 
było.

- No to było tak: Wczoraj 
tak patrza, a idzie se tako 
staro babcia i pyto sie mie czy 
jeszcze daleko do dworca. To 
jo  je j padom, że z pół godziny 
bydzie. A ona na to: „Jezder
kusie, a jo  mom za chwila 
pociąg do Gliwic„. No, to jo  
nic, ino prędko spuszczom 
Azora z łańcucha i po
szczułech ją . I  wiedzą panie 
rechtór, że zdążyła?!

Śląskie 
beranie

★  ★  ★
Wlatuje synek do domu 

i od progu woła:
-  Mamo, co bardziej wo

lisz, prać czy szyć ?
- Wolę szyć!
- No to dobrze, bo wiesz nie 

zdążyłem i narobiłem w ga
cie, ale nie gorsz się, zaraz to 
wyciąłem nożyczkami!

★  ★  ★
-  No, jak  ci tam dziś poszło 

w szkole?- pyto  matka swego 
synka.

- Nie bardzo, mamo. 
Rechtór był taki zł y  na mnie, 
że aż się cały trząsł.

- A skuli czego?
- Boch nie wiedzioł jak za 

starożytnych czasów żyli lu
dzie w Egipcie.

- Toś ty, mamlasie głupi, 
nie mógł pedzieć rechtorowi, 
że cie wtedy jeszcze na świe
cie nie było!

★  ★  ★
-  Panie nauczycielu! M a

mulka się dali spytać, czy 
radzi królika jecie?

- No toć, a jeszcze tak 
pięknie poczosnkowanego!

- Po tygodniu nauczyciel 
pado do synka:

-  No, jak  tam z tym
PANNA

Miej oczy i uszy szeroko otwarte, a nie minie Cię wydarzenie, 
którego konsekwencje mogą być dla Ciebie bardzo korzystne...

WAGA
Przekonasz się, że warto być wspaniałomyślnym. To co dawałeś, 

zostanie Ci zwrócone wielokrotnie, bez zastrzeżeń i warunków.
SKORPION

Okazji do życia na „gorąco,, sporo, nie forsuj jednak zdrowia, które 
jest teraz w centrum Twojego zainteresowania.

STRZELEC
Warto niekiedy coś stracić, by zyskać coś bardziej wartościowego, 

co pozwoli o stracie zapomnieć. Masz na to szansę, lecz nie dopuść do 
pomyłki.

KOZIOROŻEC
Naucz się odróżniać ziarno od plew, bo nawet najkorzystniejsze 

pierwsze wrażenie może być mylące. Nie opieraj na nim związku...
WODNIK

Twoja pozycja zawodowa zdaje się lekko zachwiana, a ponieważ 
decyzje nie leżą w Twoich rękach, możesz co najwyżej wzmóc 
czujność...

RYBY
Zadebiutujesz w zupełnie nowej roli, która bardzo Ci się spodoba. 

Odkrywanie nowych możliwości będzie wielką frajdą.

Wśród czytelników, 
którzy nadeślą prawidłowe 
rozwiązanie łamigłówki do 
14 czerwca, wylosowana zo
stanie nagroda w postaci ka
sety video ufundowanej przez

PUH „ULEX" z Rybnika - 
 Boguszowic. Rozwiązania 
prosimy przesyłać na kart
kach pocztowych na nasz 
adres, lub wrzucać do na
szych „żółtych skrzynek,,

/Rynek 7, Kościuszki 54/.
Nagrodę za rozwiązanie 

łamigłówki z nr otrzymuje: 
Bogdan Krawczyk, ul. Bogu
szowicka 163, Boguszowice. 
Nagrodę prosimy odebrać 
w redakcji.

królikiem?
- Już nom wyzdrowioł!

★  ★  ★
-  Słuchaj ino synek, od po

ra dni już zaś mosz trocha 
lepsze te zadania domowe, nie 
robisz tyle błędów co przed 
niedzielą. Jak to się dzieje?

Ano wiedzą, panie 
rechtór, mój ojciec mo drugo 
zmiana.

★  ★  ★

-  Francik - mówi rechtór - 
Jak to jest możliwe, żebyś ty 
w takim krótkim zadaniu aż 
tyle błędów zrobił?

-  Som żech tego nie zrobił. 
Pomogli mi mamulka z taci
kiem.

NASZ ADRES: 
44-200 Rybnik, 

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

Biuro czynne 
od 9.00 do 17.00
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