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B B W R  
w R yb n ik u
W Rybniku zawiązał się 

Komitet BBWR, którego ce
lem będzie wyłonienie i wspie
ranie kandydatów na posłów 
w Okręgu Wyborczym nr 17. 
Stanowią go osoby:
- Józef MAKOSZ - prezydent 
miasta
-Jerzy KOGUT - wiceprezy
dent
- Ryszard KUFEL - dyr. 
Zakładu Opieki Zdrowotnej
- Wacław MICKIEWICZ - 
dyr. SP nr 13
- Józef DROZD - lek. laryn
golog
- Stanisław SZYNOL - lek. 
weterynarii
-  Maria POCIECHA 
LEŚNIAK - dyr. Państwowe
go Szpitala dla Nerwowo 
i Psychicznie Chorych
- Maria KUFA-SKORUPA - 
lek. dentysta, przewodn. Ko
misji Pomocy Społecznej
- Stanisław KOCUR - dys
pozytor Straży Pożarnej
- Wiesław SOJKA - radny,
przew. Komisji
Samorządności
- Józef ŚLIWKA - radny, dyr. 
MOSiR
- Cezary KACZMARCZYK
- z-ca komendanta Hufca 
ZHP
- Michał ŚMIGIELSKI - wi
ceprezydent
- Marian ADAMCZYK - wi
ceprezydent
- Józef CYRAN - radny, kier. 
Zespołu Robót PBROW
- Józef IBROM - radny, kier. 
Wydziału Ruchu Bloków Ele
ktrowni „Rybnik,,

W najbliższym tygodniu 
podana zostanie informacja 
o siedzibie i numerach telefo
nu komitetu.

Ogłoszenie płatne

Powrót
św . Nepomucena

Dziewiętnastowieczny widok Rynku z figurą św. Nepomucena i fontanną. 
Zdjęcie ze zbiorów rybnickiego Muzeum.

Święty Jan Nepomucen był ty
pową osobistością czeskiego ruchu 
reformy Kościoła w X IV  wieku 
i działał w otoczeniu wybitnej po
staci tamtego środowiska, arcybis
kupa Pragi Jana Jensztejna. I jak  
większość reformatorów, ks. Jan 
Nepomucen nie był lubiany przez 
rządzącego wtedy Czechami króla 
Wacława IV, który uznał go za 
wroga oraz przeszkodę w swych 
planach politycznych. Na jego roz
kaz, około 1393 roku, po torturach

Jana Nepomucena utopiono 
w Wełtawie. Wyniesiony później na 
ołtarze święty stal się patronem sak
ramentu spowiedzi oraz patronem 
strzegącym od powodzi. Ze względu 
na bliskość Czech i ich wpływ polity
czny i kulturowy na Śląsk, kult tego 
świętego zwanego potocznie „Nepo
mukiem,, bardzo rozpowszechnił się 
na naszej ziemi, czego wyrazem są 
liczne przydrożne figury jemu 
poświęcone.

/  szo ł/

Nowe w RSM?
W poniedziałek 28 czerwca w sa

li zbornej Cechu Rzemiosł 
Różnych w Rybniku odbyło się, 
związane z kończącą się kadencją 
Rady Nadzorczej, zebranie Przed
stawicieli Członków Rybnickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. Klu
czowym tematem dyskusji nad 
sprawozdaniem ustępującego 
zarządu była jego rażąca niegos
podarność - szczególnie niewyko
rzystanie funduszu remontowego, 
sprzedaż pawilonów w blokach na 
Placu Wolności i nieodprowadze
nie z tej sprzedaży podatku w na
leżytym terminie, co doprowadziło 
do konieczności zapłacenia odse
tek w wysokości ok. 500 mln zł. 
Przyczyniło się to do nieudzielenia

absolutorium ustępującemu
zarządowi. Przedstawiciele
członków spółdzielni w dyskusji 
skrytykowali ostro Radę Nad
zorczą za błędną politykę - ich 
zdaniem nieuzasadnioną, jeśli idzie 
np. o podnoszenie czynszów. W ro
ku 1992 wzrosły one w rybnickiej 
spółdzielni o 200 proc.! Zarzucano 
też radzie brak odpowiedniej kont
roli nad pracami zarządu. 
Ustępująca Rada Nadzorcza nie 
przedstawiła też uczestnikom ze
brania pisemnego sprawozdania ze 
swej działalności, ograniczając się 
tylko do ustnego streszczenia swo
jej kadencji, bardzo zresztą lakoni
cznego.

Odbyły się wybory do nowej 
Rady Nadzorczej, w skład której 
weszli: Danuta BISKUPEK, Sta
nisław CZAJA, Zbigniew DOMA
GAŁA, Andrzej GOLAS, Jerzy

GORCZYCA, Eryk KLIMEK, 
Krystyna KOLENDA, Antoni 
KORALEWSKI, Irena
KRASIŃSKA, Hubert KRUPA, 
Józef MARKS, Jerzy MILANO
WSKI, K rystyna PIECHACZEK, 
Hubert RUPIK, Zbigniew RZE
PECKI.

Na zebraniu obecny był prezy
dent Józef MAKOSZ, który przed
stawił problemy z jakimi boryka się 
miasto oraz odpowiadał na pyta
nia uczestników zebrania. Wyraził 
też zadowolenie z przebiegu dys
kusji i zaproponował nowej Radzie 
Nadzorczej spotkanie dla omówie
nia spraw interesujących obie stro
ny. Inauguracyjne zebranie nowej 
rady odbędzie się 5 lipca.

W najbliższym czasie powiado
mimy czytelników o zamierzeniach 
nowej Rady Nadzorczej.

CZESŁAW GOLIŃSKI

Już w XVI wieku na środku 
rybnickiego Rynku miał istnieć 
drewniany ratusz. Spłonął on jed
nak i w połowie XVIII wieku na 
jego miejscu powstała nowa, 
również drewniana siedziba władz 
miasta. Kiedy jednak w 1822 roku 
w zachodniej pierzei Rynku od
dano do użytku nowy, murowany, 
stojący do dziś ratusz - stary, drew
niany w 1823 rozebrano. Wraz 
z nim wyburzono też przylegającą 
do niego kaplicę pod wezwaniem 
św. Jana NEPOMUCENA, a na 
tym miejscu postawiono figurę te
go świętego. Tę późnobarokową 
kamienną rzeźbę z 1736 roku, 
stojącą dawniej przez zamkiem 
w Jastrzębiu, przekazał miastu hra
bia Strachwitz z zamian za drew
nianą figurkę tegoż świętego, prze
chowywaną dawniej w rozebranej 
rynkowej kapliczce.

Nowa kamienna figura świętego

stała na Rynku aż do roku 1940. 
Przeniesiono ją później na skwer za 
„stary,, kościół, gdzie zapomniane
go świętego ks. proboszcz Eryk 
TWARDZIK w latach siedemdzie
siątych „przechrzcił,, na bł. Jana 
Sarkandra, umieszczając na cokole 
stosowny napis. I chociaż wtedy 
zdarzenie to przeszło bez 
większych komentarzy,
w ubiegłym roku, w związku z od
nawianiem naszego Rynku i plana
mi przeniesienia tam świętego, pro
blem odżył na nowo. A większość 
zainteresowanych jest zdania, że na 
odnowionym Rynku na cokole 
stanąć powinien ten sam, dawny 
święty. I tak się stało. W ubiegły 
czwartek, 24 czerwca, odnowiona 
figura św. Jana Nepomucena po 53 
latach znów stanęła na Rybnickim 
Rynku.

MAREK SZOŁTYSEK

O ładniejszy 
 Rybnik

Rozpoczęła się trzecia edycja 
konkursu „O ładniejszy Rybnik,,, 
w którym co roku wybiera się 
najładniejsze przydomowe ogrody, 
balkony oraz obiekty użyteczności 
publicznej o najładniejszym oto
czeniu. Uczestnicy konkursu sami 
zgłosili chęć udziału bądź zosta li 
niejako oddelegowani przez swoją 
Radę Dzielnicy, która uznała ich 
ogród lub balkon za rzecz godną 
podziwu i szerszego uznania.

Wśród tegorocznych uczest
ników konkursu są laureaci dwóch

poprzednich, ale również i debiu
tanci. W sumie zgłoszono ponad 30 
posesji, balkonów, osiedli etc.

W środę 30 czerwca konkursowa 
komisja, w skład której weszli 
przedstawiciele Wydziału Ochrony 
Środowiska Urzędu Miasta, Ko
misji Ekologicznej Rady Miasta 
i Zarządu Zieleni Miejskiej wizyto
wała posesje, mające być przed
miotem konkursu, oceniając kom
pozycję przestrzenną, bogactwo 
gatunków roślin oraz ogólną es
tetykę danego miejsca.

Konkurs potrwa do 31 sierpnia 
i wtedy też ogłoszone zostaną ofic
jalne wyniki konkursu, mającego na 
celu estetyzację otoczenia.

Tekst i foto: wack

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Wielkie sprawy małych dzielnic

W ie lo p o le

Z a b y tk o w y  k o ś c ió ł p .w . św . K a ta r z y n y  F o to :  w a c k

Kolejną odwiedzoną przez 
nas dzielnicą jest Wielopole. Ta 
licząca około 2,5 tys. miesz
kańców część Rybnika zalicza
na jest do miejsc nader spokoj
nych. Nic dziwnego, nie ma tu 
zakładów przemysłowych, 
wokół dużo zieleni, lasów. For
ma budownictwa /domy pry
watne, wielopokoleniowe/ 
sprawia, że większość ludzi zna 
się przynajmniej z widzenia.

Przedstawiłem wrażenia, 
które nasuwają się człowiekowi 
z zewnątrz, a jak w rzeczywis
tości wygląda „życie 
wewnętrzne,, dzielnicy? Na
szym przewodnikiem będzie 
przewodniczący Rady Dzielni
cy Hubert ŚWIERCZYNA.

-  Rada powstała w 1990 roku. 
Jakie są efekty je j działalności?

- Założyliśmy sobie do wykona
nia parę zadań i powoli staramy się 
je realizować. W czynie społecz
nym wykonaliśmy trzy drogi z try
linki; obecnie na realizację czekają 
ulice Sucha /trwają prace/ i Ludo
wa. Kolejną sprawą jest 
przedłużenie sieci wodociągowej 
na ul. Podleśną. Mieszkańcy Wie
lopola bieżącą wodę mają już od 
dawna, instalacja wodociągowa 
była jednak tak dziwnie wykona
na, że omijała dwa szczególnie po
trzebujące wody budynki: OSP 
i przedszkole. Teraz staramy się to 
naprawić.

-  Co w planach?

- Liczę, że kiedyś Wielopole do
czeka się instalacji gazociągowej. 
Z tego co się orientuję, przyjdzie 
nam poczekać na pewno dobre 
parę lat. Drugą wielką niewiadomą

są telefony. Co prawda jest w Wie
lopolu parę numerów telefonicz
nych, ale jest to ilość zdecydowanie 
niewystarczająca. Ja osobiście cze
kam już na telefon 17 lat.

Był okres, kiedy wydawało się, 
że telefony są w zasięgu ręki, to
czyły się rozmowy z Elektrownią 
„Rybnik,,, ale sprawa utknęła 
w martwym punkcie. Na swoją 
kolej czeka również ułożenie chod
nika na ul. Wielopolskiej i roz
wiązanie problemu skrzyżowania 
tej ulicy z ulicą Gliwicką /posta
wienie sygnalizacji świetlnej lub 
ronda/.

-  W każdy pierwszy poniedziałek 
miesiąca Rada Dzielnicy spotyka

się z mieszkańcami Wielopola. Z  ja
kimi sprawami ludzie do was przy
chodzą?

- Jak zwykle jest kilka drobnych 
bolączek. Jednak dwa problemy 
szczególnie niepokoją
mieszkańców dzielnicy, więc 
poświęcę im trochę uwagi. Pierw
szy z nich to oświetlenie ulic. Plany 
były zrobione już w 1991 roku, 
jednak nie mogą doczekać się reali
zacji. Zakład Energetyczny twier
dzi, że wpierw należy przeprowa
dzić w Wielopolu generalny re
mont sieci elektrycznej, a dopiero 
potem pomyśleć o oświetleniu. 
Sprawa się odwleka, a niełatwo 
tłumaczyć mieszkańcom np. ul.

Podleśnej, Klonowej, dlaczego na 
ich ulicy panują egipskie ciem
ności.

Drugą, naprawdę bulwersującą 
sprawą jest problem telewizji kab
lowej. Jej zainstalowania podjęła 
się firma TELWISAT. Spisano 
umowy. Ludzie powpłacali zalicz
ki, a teraz nic się nie dzieje. Na 
adres firmy wysyłamy listy, które 
pozostają bez odpowiedzi. Ludzie 
są roztrzęsieni, mają pretensje. 
Chroń nas Boże od tego typu firm.

-  Na waszym terenie znajduje się 
pięknie położony park leśny...

- Widząc walory tego miejsca, 
jako Rada Dzielnicy chcieliśmy za
dbać o teren wokół tamy. /np. 
wyremontować ławki/. Niestety 
nasze działania spotykają się ze 
zdecydowanym sprzeciwem praco
wników Lasów Państwowych, 
które zarządzających tym obsza
rem.

-  Jak układają się stosunki po
między Radą Dzielnicy a Urzędem 
Miasta?

- Nie narzekam. Najczęściej 
przychodzi mi, współpracować 
w sprawach podległych wiceprezy
dentowi M. Adamczykowi i jak 
dotąd nie mam specjalnych po
wodów do niezadowolenia. Na 
marginesie bardzo przydałby się 
nam radny, który reprezentowałby 
tylko dzielnicę Wielopole. 
Uważam zresztą, że każda dziel
nica powinna mieć przynajmniej 
jednego radnego, który wywo
dziłby się z jej obszaru.

- Czy na waszym terenie działają 
organizacje, skupiające ludność 
dzielnicy?

- Najbardziej prężna jest OSP 
Wielopole na czele z komendantem 
Dariuszem SOBKOWIAKIEM. 
Obecnie rozbudowywany jest bu
dynek remizy strażackiej. Dlatego 
dochody z festynów, które organi
zujemy wspólnie właśnie z OSP, 
przeznaczamy na ten cel. Budowę 
wspiera finansowo prawie cała lud
ność Wielopola słusznie przewi
dując, że budynek w przyszłości 
będzie służył nam wszystkim. Po
nadto działają u nas: Polski 
Związek Emerytów i Rencistów, 
Koło Gospodyń Wiejskich, Kółko 
Rolnicze, jest kilku gołębiarzy.

- Czy dzielnica ma ludzi, którymi 
mogłaby się poszczycić?

- Dzięki Kazimierzowi NOWA
Dzięki Kazimierzowi NOWAKOWI Wielopole posiada infor
mator, w którym znaleźć można 
dużo ciekawych rzeczy o historii 
dzielnicy, jej tradycjach, i wiele 
praktycznych informacji np. o fun
kcjonowaniu sklepów. Mamy 
dwóch artystów-rzeźbiarzy. Jeden 
rzeźbi z drewnie /Józef HAJ
DUK/, a drugi w węglu /Czesław 
GÓRKA/ - właśnie jego praca 
pojechała do Watykanu, jako dar 
dla Ojca Świętego. Nie sposób nie 
wspomnieć o księdzu proboszczu 
Stanisławie PŁAZIE, który poza 
normalnymi kapłańskimi
obowiązkami dba o nasz piękny 
zabytkowy kościół pod wezwa
niem św. Katarzyny. Jako Rada 
Dzielnicy zawsze możemy liczyć na 
jego pomoc, jeśli chodzi o rozpro
pagowanie z ambony ważnych in
formacji dotyczących dzielnicy.

-  Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: JACEK RECLIK

Z arząd M iasta  in fo rm u je
Zarząd Miasta Rybnika

ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie zadania p.n.:
„Odbudowa i konserwacja rowów melioracyjnych" :

- Rów A-4 /Golejów/ - renowacja
- Rów bez nazwy od ul. Zebrzydowickiej /rejon ZRB/ do stawu 

hodowlanego - renowacja

- Rów bez nazwy od skrzyżowania ul. Miarki z ul. Żorską /Ligota/  - 
renowacja

- Rów Rd-8 /Gotartowice/ - renowacja
- Rów R-1b /Niedobczyce/ - koszenie skarp.

Bliższych informacji udziela kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony 
Gruntów Urzędu Miasta Rybnika tel. 26036 wewn. 67.

Oferty z wstępnym kosztorysem należy składać w Wydziale Geodezji 
i Gospodarki Gruntami w Referacie Rolnictwa i Ochrony Gruntów /ul. 
3-go Maja 12 - do dnia 8 lipca 1993 r.

Rozpatrywanie ofert nastąpi w dniu 9 lipca 1993 r.

Hazardziści w potrzasku
W niedzielę 20 czerwca funkc

jonariusze rybnickiej Straży Miejsk
iej przeprowadzili na terenie 

giełdy samochodowej /za  „R u d ą ,/ 
akcję, mającą na celu położenie 
kresu hazardowej grze w tzw. ku
bki. Biorąc udział w tej, zdawałoby 
się, prostej grze, niejeden rybnicza
nin stracił już wypłatę. Nabiera się 
znacznie więcej osób niż nam się 
wydaje, a wszelkie wygrane są pod
stawą wyrachowanej strategii, 
która skłonić ma niezdecydowa
nych do sięgnięcia po banknoty 
o wielozerowych nominałach.

Po szybkiej i sprawnej akcji 
Straż Miejska zatrzymała niesfornych

niesfornych hazardzistów: pięciu obywa
teli Wspólnoty Niepodległych 
Państw i dwóch Polaków. Po do
pełnieniu czynności procedural
nych, zatrzymanych przekazano 
Rejonowej Komendzie Policji 
w Rybniku.

Wcześniej podobne akcje zorga
nizowano na terenie miejskiego ta
rgowiska /poskutkowało/ i przed 
kopalniami w dniu wypłat. Jako, że 
hazardziści tego pokroju są dość 
uparci, jak zapewnia komendant 
rybnickiej Straży Miejskiej, podo
bne akcje powtarzane będą aż do 
skutku.

Listy
d o  redakcji

W odpowiedzi na Pana artykuł 
pt. „Dzieci na muszce c.d. „ zamie
szczony w GR nr 24/127 z dnia 18 
czerwca 1993 r., uprzejmie infor
muję o sposobie załatwienia przed
stawionej sprawy.

Pozwolę sobie poinformować 
Pana, że każde zawiadomienie 
noszące znamiona czynu 
przestępczego najpierw przechodzi 
fazę czynności sprawdzających, 
które winno dać odpowiedź czy 
miało miejsce przestępstwo, czyn
ności te wykonuje policja. 
Następny etap w przypadku kiedy 
miało miejsce przestępstwo, to 
wszczęcie postępowania przygoto
wawczego czyli dochodzenia, to 
także wykonuje policja. Zakończo
ne dochodzenie przesyłane jest do 
prokuratora, który podejmuje de
cyzję o sposobie jego zakończenia. 
Na etapie przejęcia  materiałów 
przez prokuratora kończy się rola 
policji, chyba że nastąpi zwrot ce
lem uzupełnienia materiałów. 
O podjętej decyzji prokurator in
formuje zainteresowane strony, 
a nie policja.

W tej konkretnej sprawie mate
riały zgodnie z właściwością pro
kurator przesłał Wydziałowi Ro
dzinnemu i Nieletnich Sądu Rejonowego

nowego w Rybniku. W uzasadnie
niu stwierdzono między innymi, że 
„... przeprowadzona ekspertyza 
balistyczna wykazała bez wątpli
wości, iż znalezione łuski nie były 
nigdy wystrzeliwane, a zatem nie 
mogły być tymi, które zraniły Mo
nikę G. Skoro w namiocie znale
zione zostały niewystrzeliwane łu
ski broni pneumatycznej należy 
uznać, iż bronią pneumatyczną 
dysponowały osoby w nim przeby
wające tj. któreś z nieletnich dzieci. 
Potwierdzeniem tego może być 
fakt, iż dzieci rodzicom przekazały 
informacje o zranieniu Moniki 
z wiatrówki, a nadto po strzałach 
nie wszczęły uzasadnionej w takich 
wypadkach paniki, a spokojnie 
opuściły namiot, zwinęły go udając 
się do domu. Dokonane w trakcie 
dochodzenia ustalenia wskazują, iż 
sprawcą czynu bądź to z art. 160 
par. 1 kk, bądź z art. 156 par. 2 kk 
jest jeden z nieletnich przeby
wających w namiocie, co sprawia iż 
postępowanie według właściwości 
należy przekazać do Sądu dla Nie
letnich „ koniec cytatu Postano
wienia Prokuratury.

Chciałbym dodać, że ekspertyzę 
balistyczną wykonał ekspert Tech
niki Kryminalistycznej KWP Ka
towice oraz KGP Warszawa.

Komendant Rejonowy Policji 
w Rybniku

podinsp. H. HANAK

Od redakcji: list został skierowa
ny do redakcji na ręce autora pub
likacji Czesława Golińskiego.

Listy
d o  redakcji

Zwracam się do Was, gdyż zjawisko, 
które obserwuję dotyczy terenu Ryb
nika.

Coraz częściej na drogach Rybnika 
dochodzi do wypadków drogowych, po 
których zapomina się o sprzątnięciu 
wszelkich resztek, a przede wszystkim 
dużych ilości potłuczonego szkła z po
jazdów, które uległy uszkodzeniu.

Taki stan rzeczy stanowi potencjalne 
zagrożenie dla bezpieczeństwa użytko
wników drogi. Stąd też chciałbym za 
Waszym pośrednictwem otrzymać od
powiedź na pytanie: do kogo należy 
oczyszczenie miejsca po wypadku?

Chcę zaznaczyć, że w rozmowie z ofi
cerem dyżurnym Komendy Policji 
w Rybniku przy Placu Armii Krajowej 
powiedziano mi, że „nie prowadzi się 
żadnej ewidencji powiadomienia służb 
zajmujących się oczyszczaniem dróg po 
wypadku drogowym,,. Przypuszczam, 
że policja w ogóle nie zgłasza nikomu 
o konieczności sprzątania miejsca po 
wypadku, choć oficer dyżurny temu 
zaprzecza. 17.06.br. zadzwoniłem pod 
numer 21233 i zadałem pytanie: czy 
policja informuje ich o konieczności 
sprzątnięcia miejsc po wypadkach dro
gowych? Odpowiedź brzmiała 
n i e !  Ktoś tu kłamie, ale kto?

Moim zdaniem, jeśli zaistniał wypa
dek drogowy, to po zakończeniu wszel
kich formalności nic nie stoi na prze
szkodzie, aby policja poinformowała 
odpowiednie służby o konieczności 
sprzątnięcia tego miejsca / i  to możliwie 
szybko/. Przecież służby zajmujące się 
oczyszczaniem dróg nie wiedzą o wypa
dku - bo i skąd? Do wypadku wzywa się 
przede wszystkim policję i pogotowie 
ratunkowe.

W oczekiwaniu na odpowiedź, z po
zdrowieniem

2

M Ł O D Z I E Ż O W E  B I U R O  P R A C Y
przy

KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ OCHOTNICZYCH 
HUFCÓW PRACY 

w Katowicach, ul. Sokolska 65

zwraca się z prośbą do pracodawców dysponujących wolnymi 
miejscami pracy w okresie wakacji dla młodzieży szkół ponadpods
tawowych w wieku od 16-21 lat.

Młodzież podejmuje się wykonywania różnych prostych prac 
w handlu, transporcie, ogrodnictwie, usługach, gospodarce komunalnej

/w a c k /
komunalnej itp.Na wiadomość czekamy pod nr tel.: 586-676, 584-132, 598-268.

Karol BRACHMAŃSKI z Rybnika

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Od skarpet
aż po...

W 1977 roku oddano do uży
tku pierwszy w Rybniku dom 
handlowy z prawdziwego zda
rzenia, nastawiony w głównej 
mierze na sprzedaż, w miarę 
ówczesnych możliwości, pełne
go asortymentu wyposażenia 
mieszkań. Można w nim było 
kupić meble, sprzęt rtv, pościel 
czy dywany produkcji najlep
szych polskich fabryk, a czasa
mi też zagraniczne „cuda,, ener
dowskich czy czechosłowac
kich wtedy odpowiedników 
„Swarzędza,, czy „Kowar,,. 
„DOMUS,,, bo o nim tu mowa, 
mieszczący się przy zbiegu ulic 
Zebrzydowickiej i Kotucza, był 
wtedy własnością
Wojewódzkiego Przedsiębio
rstwa Handlu Wewnętrznego.

W 1989 rozpoczęły się w na
szym kraju zmiany, zmieniło się 
również w „DOMUSIE,,. Ten 
największy w naszym mieście 
dom handlowy przejęła we wła
daniu firma „TWD Ekspres,, - 
spółka z Sosnowca udziałem 
kapitału zagranicznego. Jest 
ona częścią dużego holdingu

...dach
z największych sklepów w Po
lsce - „Supermarket,, w Sosno
wcu, z podobną do „DOMU
SU„ ofertą handlową. Co 
można kupić w „DOMUSIE,,? 
Prawie wszystko, prócz arty
kułów spożywczych. W budyn
ku sklepowym zlokalizowano 
trzynaście stoisk specjalistycz
nych, a na dziedzińcu za skle
pem czternaste, w którym 
można kupić dom mieszkalny. 
Na miejscu skompletujemy też 
jego wyposażenie od mate
riałów budowlanych po osta
tnią firankę do okna. Można się 
tu modnie ubrać od stóp do 
głów, kupić najnowocześnie
jszy sprzęt radiowo-telewizyj
ny, wyroby jubilerskie, foto-o
ptyczne, elektroniczne i zaba
wki dla dzieci.

Dewizą „Domusu,, jest być 
sklepem dla każdego. Z tą 
myślą jest tu prowadzona także 
sprzedaż ratalna, którą obsłu
gują Gliwicki Bank Handlowy 
i Górnośląski Bank Gospodar
czy, przy czym zakupy od 2 mln 
zł do 10 mln zł mogą odbywać się

Dom jednorodzinny „KORUND„

firm, zajmujących się pro
dukcją i handlem, o nazwie 
„TWD„. Nasz „DOMUS,, jest 
jednym z dwóch supermar
ketów, w których firma ta pro
wadzi działalność handlową. 
Drugim jest jeden

Domek jednorodzinny „AGAT,,

bez żyrantów. Gospodarze 
„DOMUSU,, planują w naj
bliższym czasie poszerzenie 
swojej oferty handlowej. Stanie 
się tak dzięki udostępnieniu dla 
handlu czwartej kondygnacji 
tego obiektu poprzez wykorzystanie

wykorzystanie kolejnych powierzchni 
magazynowych. Już dziś 40 
procent z 6300 m kw. powierz
chni „DOMUSU,, przeznaczo
ne jest pod stoiska handlowe 
i jak twierdzi jego dyrektor 
Czesław DZIEDZIC, powierz
chnia ta ciągle będzie się 
zwiększać. Chodzi o to, by jak 
największy asortyment to
warów zaoferować klientowi 
w sklepie.

Nowością w naszych warun
kach jest wyjście z działalnością 
handlową dosłownie na ulicę, 
a ściślej mówiąc na zaplecze za 
sklepem. Zlokalizowano tam 
czternaste stoisko, które jest 
chyba jedynym tego typu stois
kiem w naszym województwie. 
Właśnie w nim można kupić 
wystawiony tam domek miesz
kalny typu „KORUND,, pro
dukcji czeskiej. W domku tym 
prowadzący to stoisko sympa
tyczny i bardzo uprzejmy sprze
dawca zaoferuje państwu kup
no także innych domków, np. 
polskich, produkcji „STOL-
BUDU„ z Namysłowa, czy 
pięknych domów produkcji 
fińskiej firmy „Harrala,,. Jest tu 
także bogata oferta sprzedaży 
domków ogrodowych i małych 
domków campingowych oraz 
gotowych pawilonów handlo
wych. Oferta cenowa jest różna 
w zależności od producenta jak 
i kraju, z którego pochodzi - 
wiadomo - cło. W zależności od 
tego czy kupujemy tylko goto
we elementy, czy cały domek 
z montażem, ceny polskich 
„domków marzeń,, wahają się 
od 1,8 mln zł do 2,5 mln zł za 
metr kwadratowy powierzchni, 
zaś domków fińskich czy czes
kich od 6,5 mln zł do 7,0 mln zł

i 8,5 ml zł do 10,0 mln zł za metr 
kwadratowy. Altanki ogrodo
we można kupić w cenie od 14 
do 52 mln zł, w zależności od 
rodzaju i powierzchni altanki. 
Można tu też kupić gotowe

wybudowano piękną alejkę dojściową 
przez park z parkingu u zbiegu 
ulic Raciborskiej i Zebrzydowi
ckiej. Ułatwi ona dojście klien
tom z parkingu do sklepu, 
a także umożliwi przewiezienie 
towarów zakupionych w „DO
MUSIE,, wózkiem na parking, 
do samochodu.

W chwili obecnej w „DO
MUSIE,, pracuje około 80 pra
cowników wliczając ekspe
dientów, pracowników techni
cznych oraz pracowników ad
ministracji. Ich dewizą jest 
wyjście do klienta z hasłem „U 
nas kupisz w szystko co najlep
sze. Przyjdź, a nie będziesz żało
wał,,.

„DOMUS,, ciągle poszukuje 
nowych partnerów handlowych 
w celu poszerzenia swojej oferty

Domek letniskowy „JAŚMIN,,

elementy ogrodzenia i to w kil
ku rodzajach, gotowe pergole 
kwiatowe, kostki chodnikowe 
itp.

Mankamentem „DOMU
SU,, jest brak dużego parkingu 
obok sklepu. We współdziała
niu z Urzędem Miasta wybudowano

handlowej.
Kupować tu można codzien

nie w godzinach od 10.00 do
18.00, a w soboty od 9.00 do
13.00.

CZESŁAW GOLIŃSKI
Artykuł sponsorowany

Dom typu PP produkcji firmy HARRALA

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Absolwenci ’93 ☆  Absolwenci ’93
Prywatne Żeńskie 

Liceum Ogólnokształcące 
SIÓSTR URSZULANEK

Małgorzata BOBER, Anna BUDZYŃSKA, Agnieszka CIELEŃ, Monika CHOWANIEC, Małgorzata 
DROBNIAK, Adrianna DUDEK, Katarzyna GOŁAWSKA, Aldona GURBAŁA, Marzena IGRAS, 
Anna JENDRYKA, Agnieszka JĘDRASIK, Anna KANIA, Marta KASPRZYK, Monika KASZTURA, 
Ksymena KLUCZNIK, Hanna KOWALCZYK, Lucyna KREIS, Małgorzata KROPKA, Ewa KULIK, 
Agnieszka KUŹNIAK, Monika KWIECIEŃ, Anna MACIEJOŃCZYK, Katarzyna NOWAK, Helena 
ORŁOWSKA, Daria PANDEL, Agnieszka PAZDAN, Patrycja PIECHOTA, Agnieszka P IKUŁA, 
Agnieszka PONDEL, Dorota PONKAŁA, Justyna PYSZNY, Joanna RAJCH, Izabela SKIEJKA, Ewa 
SKRZYPULEC, Agnieszka SŁOMA, Agnieszka SOŁTYSIK, Magdalena STEC, Anna STECYK, Zofia 
SZAFARCZYK, Joanna SZNAJDER, Hanna SZULEKA, Katarzyna SZWEDA, Beata ŚWITAŁA, 
Ewa WALCZAK, Sonia WESOŁA, Beata WIERZCHOWSKA, Teresa ZIAJKA

Duch
„Przygody,,

Koncertem na deskach sceny Teatru Ziemi Rybnickiej zakończył kolejny, dwudziesty pierwszy już 
rok działalności Zespół Tańca Ludowego „PRZYGODA,,, pod niezmiennym od lat kierownictwem 
choreografa, etnografa, ale również pedagoga i przyjaciela młodzieży - Renaty HUPKI, działający 
w ramach Młodzieżowego Domu Kultury. Tradycyjnie już salę wypełniły rodziny członków „Przygody,,, 
które, wykupując bilet, miały okazję choć tą niewielką sumą wspomóc zespół, utrzymujący się 
z nieobowiązkowych składek, okazjonalnych darowizn z budżetu miasta, zakładów pracy lub od osób 
prywatnych, czy niewielkich zysków jakie przynoszą koncerty. Te nieregularne dochody nie są w stanie 
zrównoważyć potrzeb. Dość powiedzieć, że jeden łowicki strój, którego nie da się uszyć domowym 
sposobem, kosztuje około 7 mln zł, a podzelowanie jednej pary butów ponad 100 tys. zł...

Ostatni koncert pokazał jednak, że problemy finansowe z jakimi borykają się wszystkie instytucje 
będące na garnuszku budżetu, a szczególnie oświata, nie są w stanie stłumić ducha „PRZYGODY,,. 
Pokaz dokonań prawie 3 setek członków grupy, od tych najmniejszych jak 6-letnich Tymek, do tych 
najstarszych, ponad dwudziestoletnich dziewcząt i chłopców, wywołał owacje publiczności. I dzieje się 
tak zawsze, gdziekolwiek „Przygoda„ wystąpi. Nie tylko wtedy, gdy na sali są najbliżsi...

„Przygoda,, jest jednym z nieli
cznych już zespołów folklorystycz
nych, które ostały się w czasach, 
kiedy zakłady przemysłowe prze
stały sponsorować podobne grupy, 
co było regułą. Prezentuje nie
zmiennie wysoki poziom, auten
tyzm i żywiołowość, co jest wyni
kiem z emocjonalnego zaangażo
wania instruktorów, potrafiących 
przekazać go dzieciom i młodzieży. 
Wymaga to nie tylko profesjonaliz
mu, ale i przekonania, że folklor 
jest cząstką naszej narodowej kul
tury i to właśnie on, a nie estradowe 
i rewiowe składanki, określa naszą 
tożsamość, szczególnie w perspek
tywie zjednoczonej Europy 
i pielęgnowania „małych ojczyzn,,.

O zasadności wychodzenia 
z folklorem poza granice „Przygo
da,, przekonała się niejednokrot
nie, występując w krajach Europy 
Zachodniej, a również poza nią, 
jak choćby w Meksyku czy Izraelu. 
Przed publicznością, która z na
szym folklorem spotkała się po raz 
pierwszy oraz przed polonijną, 
która trojaka, oberki czy poloneza 
pamięta z dzieciństwa lub tylko 
nucone przez matkę czy babcię. 
Ostatni wyjazd na południe Francji 
wynikł z zaproszenia zespołu przez 
przewodniczącą Towarzystwa 
Przyjaźni Francusko-Polskiej 
w ALES Monique DELEUZE.

Monika DELEUZE funkcję 
w Towarzystwie Francusko - Pol
skim przejęła po ojcu Robercie DE
LEUZE, który w czasie okupacji 
niemieckiej, walcząc w partyzantce, 
poznał i zaprzyjaźnił się z Polakiem 
Tadeuszem Pujdakiem. Ten, umie
rając, odebrał od francuskiego przy
jaciela przyrzeczenie, że nie zapo
mni on o Polsce.

Robert DELEUZE dochował 
przyrzeczenia, zakładając na połu
dniu Francji koło Towarzystwa 
Przyjaźni Francusko-Polskiej. Opi
sał również tę historię w prasie, 
a artykuł trafił do rąk młodej Polki, 
pracującej w Warszawie. Doszło do 
spotkania, którego efektem był... 
ślub w 1968 roku. Brat Moniki 
Michel urodził się rok później, ona 
sama w 1970 roku. Po śmierci ojca 
Monika podjęła się kontynuowania 
jego pracy przybliżającej Francu
zom Polskę, motywując to chęcią 
niezaprzepaszczenia dorobku ojca. 
Dla młodej dziewczyny, która w tym 
roku ukończyła szkolę pielęgniarską 
i podejmie pierwszą pracę, działalność

Występ „Przygody,, w ponad 30 
stopniowym upale bardzo się po
dobał, wycisnął z oczu polonijnej 
publiczności trochę łez i zaowoco
wał dalszymi zaproszeniami.

Pierwszy dzień kalendarzowego

działalność w towarzystwie nie jest łatwa. 
Środowisko polonijne Francji, tak 
jak i w innych krajach, jest niejedno
rodne, a młoda emigracja podejrzli
wie patrzy na wszelkie instytucje, 
które współpracowały z władzami 
Polski Ludowej. Paradoksalnie, 
właśnie to towarzystwo było 
współorganizatorem dorocznego 
spotkania Polonii z południowej 
Francji, którego głównym punktem 
była msza św., koncelebrowana 
przez prowincjała Prowincji polskiej 
p.w. Matki Boskiej Częstochows
kiej Jana Guzikowskiego oraz ks. 
Chorzempę z Zakonu Chrystu
sowców, mającego tu na południu 
Francji swoją parafię oraz będącego 
jednocześnie kapelanem w jednostce 
Legii Cudzoziemskiej, w której nie 
brak Polaków. Ks. Chorzempa i je
go legioniści czynnie uczestniczyli 
w organizacji spotkania, które od
było się niedaleko Ales, na kampin
gu PEYROLAIS nad rzeką Arde
che, prowadzonym również przez 
Polaka z pochodzenia, który zapro
szoną do uświetnienia zjazdu Po
laków „Przygodę,, bardzo polubił...

lata czyli 21 czerwca obchodzony 
jest we Francji od kilku lat jako 
Dzień Muzyki. Na ulicach insta
lują się mniejsze i większe zespoły 
muzyczne, a także wszyscy choć 
trochę grający na jakimś instru
mencie. Na dziedzińcu Centrum

Muzyczna

Państwowa 

Szkoła 
I i II Stopnia

Ksenia MENCEL - fortepian, Urszula PANICZEK - 
fortepian, Wiesława LAMPERT - akordeon, Krzysztof LU
KAS - organy, Izabela DYBAŁA - altówka, Sebastian 
MUSIOŁ - flet, Bronisław KRZYSTEK - klarnet, Krzysztof 
MORGALLA - puzon, Władysław MOŁDRZYK - trąbka, 
Katarzyna SZOJER - flet, Ilona HLUBEK - obój, Michał 
WOJACZEK - saksofon, Seweryn SZCZEPONEK - klarnet, 
Mariusz NOWAK - obój, Dariusz KEMPNY - saksofon, 
Damian BARANEK - klarnet, Grzegorz PAKURA - klarnet, 
Elwira LUBOS - flet, Katarzyna STARZEC - flet, Marcin 
LUBOS - trąbka, Bibianna ADAMCZYK - róg.

Kultury w Ales zainstalowała się 
także „Przygoda,,, przyciągając 
spory tłum widzów. Była stara Po
lonia, która o występie zespołu 
dowiedziała się z gazety, byli przy
padkowi przechodnie, zwabieni 
muzyką kapeli i kolorowymi stro
jami zespołu. Występ zauważyła 
również miejscowa prasa, zamiesz
czając zdjęcie zespołu z podpisem 
„Polski zespół taneczny na francus
kim Dniu Muzyki,,. Następny kon
cert odbył się w Cendras, kiedyś 
ośrodku górniczym zamieszkałym 
przede wszystkim przez Polaków. 
Dziś Polaków tam mniej, a ci 
którzy są, przybyli na koncert 
i oklaskiwali „Przygodę,,.

W czasie pobytu w Ales, człon
kowie zespołu goszczeni byli przez 
polonijne lub polsko - francuskie 
rodziny, które nie tylko przytuliły 
nas na 2 noce, otwarły przed nami 
lodówki, ale i serca, przyjeżdżając 
na każdy koncert, niekiedy ze 
świeżo wypranymi i wyprasowany
mi elementami stroju...

W drodze powrotnej zahaczy
liśmy jeszcze o Montpellier, gdzie 
„Przygoda,, dała koncert w Domu 
Opieki, prowadzonym przez Siost
rzyczki dla Ubogich. Sala z ma
lutką sceną była pełna i aż miło 
było patrzeć na starsze, niekiedy 
zniedołężniałe osoby, które żywo 
reagowały na występ, będący pew
nie jedną z nielicznych już chwil 
radości... My zaś byliśmy urzeczeni

gościnnością siostrzyczek... I tu 
właśnie, z ust Polki, przebywającej 
we Francji czasowo, padły słowa 
„...dziękujemy za Polskę,,.

Takie też jest główne przesłanie 
„Przygody,, za granicą - przynosić 
cząstkę Polski tym, którzy ją, 
z różnych przecież powodów, 
opuścili. Dlatego warto pomóc te
mu zespołowi, w którym dzieci 
i młodzież uczą się nie tylko tańca 
i śpiewu, ale również samodziel
ności, odpowiedzialności, gdzie 
obowiązują zasady wzajemnej po
mocy i gdzie nie ma miejsca dla 
miernych uczniów... Warto 
pomóc, by starczyło środków na 
propagowanie polskiego folkloru, 
bo sił „Przygodzie,, starczy na pew
no. Zdziwienie budzi brak zainte
resowania tym zespołem 
poważnych sponsorów. Wiele 
przedsiębiorstw sponsoruje o wiele 
bardziej błahe przedsięwzięcia... 
Być może sytuacja ta zmieni się 
dzięki powstaniu Stowarzyszenia 
Miłośników Kultury Ludowej 
„Przygoda„, które powstało w sty
czniu br. Wszystkich, którym idea 
przetrwania elementów kultury na
rodowej, uosabiana przez „Przy
godę,, jest bliska, podajemy numer 
konta stowarzyszenia:
Bank Śląski, II Oddział Rybnik, 
312738-952282-132, Stowarzysze
nie Miłośników Kultury Ludowej 
’’Przygoda" , Rybnik, ul. Szkolna.

WIESŁAWA RÓŻAŃSKA

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Gorsza szkoła ?A b e c a d ł o  
R z e c z y  

Ś ląsk ich
W 1871 roku zjednoczenie Nie

miec stało się faktem, a Śląsk, jako 
część Królestwa Prus, stał się 
również „poddanym,, cesarza. No
we, zjednoczone Niemcy były za
tem nie tyle zlepkiem państewek co 
ludzi, o silnie zarysowanym po
czuciu swej regionalnej 
odrębności. Czuli się oni przede 
wszystkim Bawarczykami,
Badeńczykami, Szwabami, Sak
sończykami, a także Ślązakami. 
Wobec tych regionalnych po
działów, nakazem chwili niemiec
kiego państwa stało się ujednolice
nie polityki wewnętrznej, w tym 
również szkolnictwa. I  na ten 
właśnie temat cesarz Wilhelm II 
zwołał w 1890 roku do Berlina 
konferencję poświęconą m.in. 
sprawie szkolnictwa. Otwierając 
ją, cesarz powiedział: „Rzesza jest 
zjednoczona, mamy to cośmy chcieli 
osiągnąć, a przy tym zatrzymaliśmy 
się w miejscu. Teraz, opierając się 
na nowo zdobytych podstawach, 
szkoła musi rozpalić młodzież i wy
jaśnić jej, że nowe państwo jest po 
to, by je utrzymać / . . / „ .  Dalej

wywodzi monarcha, że szkoła musi 
to zrobić przez kładzenie nacisku 
„na kształtowanie charakteru i na

potrzeby życia,, no i oczywiście na 
niemieckość, jako antidotum na 
regionalizmy. Ten nowy kurs nie
mieckiej pedagogiki zainicjowany 
na berlińskiej konferencji, opartej 
na najnowszych trendach filozofi
cznych i socjologicznych, nazywa 
się pedagogiką reformy. Taką 
właśnie pedagogikę reprezento
wała również niemiecka szkoła na 
Śląsku i taką szkołę przeszli nasi 
dziadkowie i pradziadkowie. 
A o ile oświata ta na Górnym 
Śląsku okazała się dosyć mało sku
teczna jeśli idzie o formowanie nie
mieckości, to w sprawach 
kształtowania charakteru, prawej 
postawy i wpajanej pracowitości 
odniosła konkretny sukces. Mimo 
iż dzisiaj surowe metody kija i dys
cypliny uważamy za archaizmy, to 
jednak należy przyznać, że 
w ówczesnej szkole uczeń i nauczy
ciel znali swoje miejsce.

Również wysoki poziom wycho
wania i kształcenia miało polskie 
szkolnictwo na Górnym Śląsku 
w czasach międzywojennych. Mia
rodajne na ten temat wydaje się być 
świadectwo pochodzącego z No
wego Bytomia Niemca, z którym

rozmawiałem o polskiej szkole 
tamtych czasów. Otóż Hans Jawo
rek wspominał tę szkolę i nauczycieli

cieli bardzo miło. Mówił, że dużo 
go nauczyli i nie dawali mu odczuć 
tego, że jest Niemcem. Do dzisiaj 
lepiej zna historię Polski, niż nieje
den Polak.

Prawdziwy kryzys polskiego 
szkolnictwa na Śląsku rozpoczął 
się po II wojnie światowej i chociaż 
był częścią ogólnopolskiego kryzy
su, to jednak m. in. swą przesadną 
antyniemieckością doprowadził 
w sprawach wychowania do 
całkowicie odwrotnych i nieoczeki
wanych rezultatów. I temu partac
kiemu wychowaniu zawdzięczamy 
np. przejawy germanofilstwa 
wśród Ślązaków w czasach real
nego socjalizmu. Pamiętam kłopo
ty szkolne mojego licealnego kole
gi, którego rodzice złożyli w latach 
siedemdziesiątych „papiery,, na 
wyjazd do Niemiec. Ubocznym 
skutkiem tych kłopotów była jego 
nieznośna idealizacja Niemiec 
i wszystkiego, co niemieckie.

A jaka jest dzisiaj nasza szkoła? 
Łagodnie mówiąc, wymaga ona 
gruntownej i szybkiej reformy, ale 
chyba nikt w Polsce nie wie, 
w którą stronę ta reforma ma 
pójść. Po co się uczyć, skoro wie
dza z nielicznymi wyjątkami nie 
jest jeszcze u nas towarem. A dzieci 
obserwują przecież rzeczywistość, 
nie chcą się uczyć po to, by zostać 
w życiu biednymi inteligentami jak 
ich nauczyciele. Zaś zmęczeni i ze
stresowani nauczyciele muszą nie
rzadko poświęcić większość swej 
energii nie na uczenie, lecz na uci
szanie klasy. A ta agresywna, wy
rażająca się w złym zachowaniu 
postawa uczniów jest zupełnie no
wym zjawiskiem ostatnich kilku 
lat. Niewielu też uświadamia sobie, 
że ponad połowa uczniów w na
szym mieście „nie poznaje,, swych 
nauczycieli poza szkołą, zaś po jej 
ukończeniu robi tak olbrzymia 
większość. Gdy dodamy do tego 
pustą szkolną kasę, zdaną na łaskę 
rodziców, uzyskamy i tak jeszcze 
niepełny obraz naszej współczesnej 
szkoły. I czy może być jeszcze go
rzej?

MAREK SZOŁTYSEK

Listy
d o  redakcji

Zdarzyło się to w maju na rybnickim 
dworcu PKP. Nie jest to żadna fikcja 
literacka, lecz fakty, przedstawione 
przez młodego człowieka - naocznego 
świadka wydarzenia. Tenże młody 
człowiek /nazwijmy go Jakub/ szedł 
tego dnia w kierunku dworca PKP, 
/ . . / ,  ujrzał starszego mężczyznę leżące
go na ziemi, a obok stojącego i spi
sującego całe zajście funkcjonariusza 
policji. Jakub podszedł do policjanta 
i spytał co się stało, na co policjant 
odpowiedział mu, że człowiek ten jest 
w stanie nietrzeźwym. Ciekawska natu
ra Jakuba pchnęła go do tego, by to 
sprawdzić, jednak gdy pochyliwszy się 
nad mężczyzną nie poczuł zapachu al
koholu, coś go tknęło i postanowił 
sprawdzić mu tętno. Okazało się, że 
człowiek ten w ogóle nie jest pijany, lecz 
występuje u niego tętno drgawkowe, co 
może oznaczać zawał serca /dodam tu, 
że Jakub nie był w tych sprawach 
laikiem, ponieważ brał udział w olim
piadach pielęgniarskich i kursach pier
wszej pomocy/. Natychmiast zaczął ra
tować tego mężczyznę poprzez masaż 
serca i sztuczne oddychanie usta-usta, 
lecz jak wiemy, jest to bardzo męczące

i najlepiej robić to we dwie osoby.
W tym czasie zebrał się tłum gapiów, 

którzy stali i biernie przyglądali się 
całemu zdarzeniu, nawet po kilkakrot
nym apelowaniu Jakuba do stojących, 
żeby ktoś z nich mu pomógł, nikt 
z tłumu nie raczył się ruszyć, wszyscy 
spoglądali po sobie, ale nikt nie 
pomógł. Jedynym dobrym uczynkiem 
z ich strony było powiadomienie pogo
towia, które oczywiście przybyło, lecz 
chciałbym zwrócić tu uwagę na po
stawę pani doktor, która nie dość, że ku 
osobie oczekującej pomocy zbliżała się 
bez zbytniego pośpiechu, to jeszcze nie 
zależało jej na tym, by podjąć próbę 
ratowania tego człowieka, a po 
krótkich oględzinach stwierdziła zgon. 
Ktoś może tu pomyśleć, że lekarka nie 
zrobiła zupełnie nic, jednak chciałbym 
być sprawiedliwy i dodać, że oczywiście 
pod wpływem nacisku ze strony Jaku
ba, zaczęła ona ratować pacjenta po
magając chłopakowi.

Opisałem to zdarzenie w celu 
zwrócenia uwagi na znieczulicę pa
nującą wśród społeczeństwa. Ludzie 
przechodzą obok człowieka leżącego 
na ulicy i nawet się nie zastanowią nad 
przyczyną jego stanu, nie mówiąc już 
o zatrzymaniu się i udzieleniu pomocy, 
gdy jest ona potrzebna. Chciałbym tu 
krzyknąć, gdzie się podziały nasze ludz
kie uczucia, przecież to może się zda
rzyć każdemu z nas, a wtedy to my 
możemy umrzeć, tak jak ten człowiek.

Tomasz K.

KUPON
KONKURSU

ŻUŻLOWEGO
" GR"

ROW RYBNIK APATOR TORUŃ

— wpisz ilość punktów —

Lora!
Lora!

Miłośnicy dobrego, profesjonal
nego jazzu mieli kolejną w tym 
roku okazję do przeżycia artystycz
nych uniesień i to po raz kolejny za 
sprawą Malej Sceny Rybnickiej. 
Tam właśnie w niedzielny wieczór 
zaśpiewała Lora SZAFRAN z ze
społem NEW PRESENTATION, 
który wystąpił tym razem w okro
jonym trzyosobowym składzie, 
gdyż Piotr WOJTASIK, grający na 
trąbce, nabawił się kontuzji nogi. 
Nie obniżyło to jednak poziomu 
występu: Wojciech i Jacek NIE
DZIELOWIE oraz perkusista 
Adam BUCZEK zagrali z praw
dziwą wirtuozerią i cały koncert 
zachwycił publiczność.

/w a c k /

Poznańskie Słowiki

W niedzielne popołudnie na 
dużej scenie Teatru Ziemi Rybnic
kiej koncertował chór Stefana 
S T U L I G R O S Z A  
„POZNAŃSKIE SŁOWIKI,,. 
Szkoda, że wysłuchała go jedynie

garstka najwierniejszych melo
manów, bo koncert był znakomity, 
tym bardziej, że prowadził go, ob
darzony również gawędziarskim 
talentem, Stefan STULIGROSZ.

Tekst i foto: wack

Ognisko 
nie przygasa

Państwowe Ognisko Plastyczne
w Rydułtowach, jedna ze starszych 
tego typu placówek w Polsce, 
urządziło wystawę prac swoich słu
chaczy. Istnieje ono od 1945 r., 
a w ostatnich latach przeżywa wiele 
trudności finansowych. Jednak de
cyzją Departamentu Kształcenia 
Artystycznego Ministerstwa Kul
tury utrzymany został dotychcza
sowy status 3-letniego Państwowe
go Ogniska Plastycznego. Ważną 
rolę w dalszym utrzymaniu 
placówki odegrała kop. „Rydułto
wy,,, właściciel lokalu, który za
jmuje ognisko. Władze miasta Ry
dułtowy z burmistrzem Zbignie
wem SEEMANNEM kontynuo
wanie dobrych tradycji uważają za 
bardzo ważne. Wkład miasta 
w utrzymanie ogniska jest 
znaczący - pokrywa ono w połowie 
koszty wyposażenia ogniska oraz 
użytkowania budynku. Także Ry
bnik, doceniając wagę placówki 
jako kuźni talentów plastycznych, 
przydzielił ognisku w ub. roku 20 
mln zł. Dziś słuchaczy jest 60, z cze
go 90 procent stanowi młodzież 
średnich szkół z Rybnika, Wo
dzisławia, Żor i Jastrzębia. Zespół 
dziecięcy liczy 40 osób w wieku 
5-13 lat. Znaczny odsetek, bo aż 20

procent absolwentów podjęło stu
dia w wyższych szkołach artystycz
nych. Zajęcia prowadzone są przez 
profesjonalistów - artystów plas
tyków: dyrektorkę ogniska Urszulę 
Berger-Styczeń, Alojzego Śliwkę, 
Wilhelma Halfara, Franciszka Nie
cia i Tadeusza Solę - nestora w gro
nie wykładowców.

Przy ich udziale zorganizowano 
kolejną już wystawę, na której za
prezentowane zostały prace z za
kresu malarstwa olejnego, rysunku 
graficznego, plakatu, rzeźby kame
ralnej, płaskorzeźby i ceramiki.
O wysokim, wręcz zaskakującym 
poziomie artystycznym prezento
wanych prac świadczą opinie auto
rytetów takich jak Marian RAK
i Jan KARWOT. Podkreślają oni 
niemal profesjonalny poziom 
niektórych prac i oryginalność wa
rsztatu, a ognisko nazywają chlubą 
miasta.

Sprzedaż prac wychowanków 
prowadzona będzie od 20 sierpnia 
do 20 września.

Obecnie trwa nabór słuchaczy na 
3-letnie warsztaty rysunku, malars
twa, rzeźby, projektowania graficz
nego, historii sztuki liternictwa i de
koracji prowadzone według progra
mu Ministerstwa Kultury i Sztuki. 
Kandydaci proszeni są o przedsta
wienie prac wykonanych w różnych 
technikach oraz złożenie podania, 
życiorysu i odpisu świadectwa ostat
nio ukończonej szkoły w siedzibie 
ogniska w Rydułtowach przy ul. 
Mickiewicza 23 do 1.IX.1993 r.

ZOFIA GOLIŃSKA

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5 5



Zarząd Miasta informuje
Zarząd Miasta Rybnika 

ogłasza ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Rybniku przy ul. 
Klasztornej 3 stanowiącej parcelę nr 4527/179 i parc. nr 4528/179 k.m. 
3 obr. Rybnik o łącznej powierzchni 1109 m kw., zapisanej w KW T.III-97 
Rybnik Zamek. Nieruchomość obejmuje budynek dwukondygnacyjny 
o kubaturze 2148,2 m sześć. i powierzchni zabudowy 305,4 m kw.

Wartość budynku: 1.819.066.500.- zł
Wartość gruntu: 133.080.000.- zł

Cena wywoławcza: 1.952.146.500.- zł

Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospoda
rki Gruntami Urzędu Miasta Rybnika - tel. 22364. Wizja nieruchomości 
odbędzie się w dniu 12 lipca 1993 r. od godz. 10.00-12.00.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 lipca 1993 r. o godzinie 10.00 w sali nr 
37, I-piętro budynku Urzędu Miasta w Rybniku przy ul. B. Chrobrego 2.

Uczestnicy przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 200 mln zł 
w kasie Urzędu Miasta Rybnika najpóźniej do dnia przetargu godz. 9.30.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który 
przetarg wygrał, od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie.

Dodatkowo należy wpłacić koszt organizacyjny przetargu w wysokości 
50.000.-zł

Zarząd Miasta Rybnika zastrzega sobie prawo odstąpienia w każdej 
chwili od przetargu bez podania przyczyn.

 DZIŚ POMALUJEMY TWÓJ SAMOCHÓD,  
A TY POTEM ZAPŁACISZ NAM W RATACH.

Informacje w sklepie z lakierami samochodowymi - tel. 20-278, 
Osiedle Południe 37, 44-253 BOGUSZOWICE 

czynne od 9.00 do 17.00

Lakiernictwo samochodowe 
Gotartowice 

ul. Zapłocie 26B

Lakiernictwo Samochodowe 
Rybnik

 ul. Żorska 32, tel. 25671 

 Kronika policyjna 
Z dwutaktu bez taktu

W nocy z 17 na 18 czerwca 
z zaparkowanego na ul. Kościuszki 
trabanta skradziono silnik. 
Właściciel szkody wycenił na 7,5 
mln zł.

Policyjna samoobsługa
18 czerwca włamano się do zapa

rkowanego na ul. Piłsudzkiego po
loneza. Złodziej wszedł do auta po 
uszkodzeniu zamka w drzwiach. 
Skradł saszetkę z dokumentami 
i gotówką w wysokości 2,7 mln. 
Sprawca nie zdołał jednak uciec. 
Złapał go sam poszkodowany, 
przekazując w ręce policji.

Włamywacz w areszcie
Na gorącym uczynku ujęto 

sprawcę włamania do baru 
„Leśny,, w Boguszowicach. Wła
mywacza zauważyli podczas „pra
cy,, policjanci z patrolu zmotory
zowanego Komisariatu Policji 
w Boguszowicach. Łup odzyska
no, a sprawcę osadzono w areszcie.

Obywatelu! Zgłoś się sam!
20 czerwca do Komendy Rejo

nowej Policji w Rybniku zgłosił się 
mieszkaniec Jastrzębia, który ku 
zdumieniu policjantów sam się 
przyznał do dokonania włamania. 
Złodziej o wrażliwym sumieniu 
wyznał, że okradł sklep prze
mysłowy przy placu Wolności. 
Udało mu się przekonać polic
jantów o swojej winie - jako dowód 
rzeczowy przyniósł część skradzio
nego łupu.

Włamania na Floriańskiej
W ciągu dnia włamano się do 

dwóch mieszkań przy ul. Flo
riańskiej pod nieobecność właści
cieli. Do jednego z nich złodzieje 
weszli po zerwaniu kłódek z kraty 
zabezpieczającej przejście i wyła
maniu zamków w drzwiach. Skra
dziono telewizor Gold Star, od
twarzacz Orion, wyroby ze złota,
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dokumenty i gotówkę o łącznej 
wartości 16 mln zł. Z drugiego 
mieszkania zginął telewizor Funai 
oraz wyroby ze złota. Suma strat 
wyniosła 12 mln zł.

Potrącił i uciekł
23 czerwca po północy na ulicy 

Chwałęcickiej w Jejkowicach kie
rowca fiata 125p potrącił 18-let
niego pieszego, który doznał zła
mania kości miednicy. Sprawca 
zbiegł z miejsca wypadku. Poszko
dowany przebywa w szpitalu.

Małżonek z temperamentem
24 czerwca jedna z mieszkanek 

Rybnika zgłosiła, że jej mąż wybił 
trzy szyby w drzwiach wejściowych 
do przedpokoju powodując straty 
w wysokości 500 tys. zł.

Kradzież w „Oświacie,,
W nocy z 22 na 23 czerwca 

włamano się do pomieszczeń 
Spółdzielni Pracy „Oświata,, przy 
ul. Reymonta poprzez wyłamanie 
zamków w drzwiach.

Skradziono 4 dyski komputero
we, 4 klawiatury, kserokopiarkę 
Canon, telewizor i odtwarzacz ma
rki TEC. Straty wyniosły 50 mln zł.

Włamanie do szkoły 
W nocy z 23 na 24 czerwca 

nieznani sprawcy włamali się do 
szkoły podstawowej nr 21 w Nie
dobczycach. Złodzieje weszli przez 
otwarte okno, a następnie wyłama
li zamki w drzwiach szafy, skąd 
zabrali telewizor Otake i odtwa
rzacz Orion.

Straty oceniono na 7,4 mln zł.
Będzie w czym chodzić

24 czerwca na osiedlu Południe 
w Boguszowicach nieznany spraw
ca wybił szybę w sklepie spożyw
czo-przemysłowym i nie wyła
mując krat skradł 5 par spodni 
o wartości 900 tys. zł.

Kradzież ciężarówki
W nocy z 25 na 26 czerwca 

skradziono zaparkowaną przy ul. 
Reymonta ciężarówkę skoda-liaz.
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O g ło szen ia
d rob n e

Montaż nowoczesnych alarmów 
samochodowych „SILICON,, 
tel. 20278

Sprzedam działkę rekreacyjną 
z kempingiem w Chwałęcicach.

Tel. Kędzierzyn - Koźle 0-794- 
325-24

PRZECENY
* Sklep z artykułami gospodarst

wa domowego przy Placu Wol
ności sprzedaje kuchenki mikrofa
lowe o 100.000 zł taniej.

* Wreszcie staniały! /  Kalendarze 
na rok 1993 w sklepie przy Sobies
kiego 18/.

* Letnie męskie kurteczki są 
o 30-50 procent tańsze w sklepie 
„Ava„ przy Sobieskiego.

*Sklep " U Kopca" przy ul. So
bieskiego obniżył ceny rozmaitych 
ubrań.

NOWE BARY
* Ogródkowy bar piwny zaczął 

działać przy ul. Stromej. Prócz pi
wa są tam lody, napoje, może 
będzie też coś na gorąco. / K /

Zabawa
we

włamywaczy
Niedawno rybnicka policja ujęła 

trzech nieletnich włamywaczy, 
którzy okradli sklep spożywczy 
w Niedobczycach. Okoliczności te
go włamania były dość szczególne. 
Chłopcy urządzili sobie „zabawę,, 
we wnętrzu sklepu.

Sprawcy weszli do środka od 
zaplecza po wyłamaniu okna. Co 
ciekawe nie natrudzili się wiele ze 
sforsowaniem kraty - odstępy 
między prętami były na tyle szero
kie, że wszyscy się przez nie prze
cisnęli. Skradli papierosy, słodycze 
i gotówkę. W sklepie dobrze się 
bawili. Rzucali jajkami i słodycza
mi po ścianach, niszczyli znaj
dujące się tam artykuły. Spryskali 
muchozolem ciastka i słodycze, 
których nie wzięli ze sobą.

Jeden z chłopców postanowił za
spokoić swoją ciekawość i spraw
dzić ... ile waży jego kał. Załatwił 
się więc na stojącą w sklepie wagę. 
Policja ujęła sprawców już po 
dwóch dniach. Okazało się, że są 
nimi chłopcy w wieku 12, 13 i 14 
lat. Najmłodszy z nich od trzech 
tygodni przebywał „na ucieczce,, 
z domu. Po zatrzymaniu wszyscy 
trzej zgodnie wyjaśnili przebieg 
zdarzeń. Żaden z nich nie chciał się 
jednak przyznać do „narobienia,, 
na wagę. O ten czyn wzajemnie się 
oskarżali.

Najmłodszy, 12-letni prowodyr 
kilkakrotnie uciekał już z domu. 
Podczas ucieczek włóczy się po 
Rybniku i innych miastach. Pozos
tali dwaj są również notowani 
przez policję za czyny karalne.

Zabawa we włamywaczy za
kończy się dla trzech chłopców 
niezbyt przyjemnie. Staną przed 
Wydziałem do Spraw Nieletnich 
Sądu Rejonowego w Rybniku.
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W razie potrzeby

POG. RATUNKOWE: 999, 23-666 
POLICJA: 997, 21-091
STRAŻ MIEJSKA: 27-254 w godz. 6.00 do 22.00
STRAŻ POŻARNA: 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: 2 lipca - 8 lipca, ul. Orzepowicka 20d

Tel. 392-134 
Tel. /FAX 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, SAT, AGD, ELEKTRONICZNYCH 

INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH 
ROWERÓW i KOSIAREK DO TRAWY

ULEX
Osoby dokonujące do 3 lipca zakupów w naszym sklepie na sumę 

powyżej 2 mln wezmą udział w losowaniu PRALKI AUTO
MATYCZNEJ „CANDY,, prod. włoskiej wartości 10 mln zł. 

Losowanie odbędzie się 5 lipca o godz. 16.30 na MAŁEJ SCENIE
RYBNICKIEJ.

EKSPRES 
Rybnik, Reja 2

Wywoływanie negatywów również typu POCKET i wykonywa
nie odbitek w czterech formatach.

Terminy od 1 do 24 godzin. Ceny konkurencyjne. 
„Dziś fotografujesz - dziś masz zdjęcia„

CENNIK OGŁOSZEŃ W "GAZECIE RYBNICKIEJ" 
•  1 cm2 - 8.000 zł

 •  1/4 kolum ny - 900.000 zł
•  1/2 kolum ny - 1.600.000 zł 
•  3/4 kolum ny - 2.400.000 zł

 •  1 kolum na - 3.000.000 zł
•  1 słowo - 5.000 zł
•  1 słowo w  ogłosz. towarzyskich

  - 2.000 zł 

ŚRODOWA GIEŁDA CENOWA
MIĘSO schab w oł. ex. szynka wp. got. śląska 

P IO T R O W S K I  57,1 94,4 44,4

T A R G 52 56 91 42

Delikatesy, ul. Miejska 60 63 110 53

WARZYWA / OWOCE wiśnie czereśnie ziemniaki ogórki 

TARG 9 -1 0 7 -1 0 3 - 4 10-12

Pl. Wolności . . . . 10 4 12

Powstańców 24 . . . . . . . . 4 12

SPOŻYWCZE masło cukier jajko mąka
RYNKOWY 8,5 9,5 1,45 7

TARG 8 9,2 1,4 6,5

HERMES 8,5 10 1,55 7-8

WALUTY dolar m arka kor. czeska frank fr.

Pewex duży 17700/18000 10320/10400 580/595 3100/3180

Delikatesy ul. Miejska 17700/17980 10320/10450 580/600 3100/3170

HERMES 17800/18000 10300/10400 585/595 3100/3180

04.07.1993
IMIĘ I NAZWISKO 

ADRES

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Działalność rybnickiego koła 
PZW postara się przybliżyć nam 
jego prezes Aleksander WIDZIAK 
oraz długoletni członkowie: Józef 
ROJEK /sekretarz/ i Andrzej GI
NEJKO /skarbnik/.

- Ilu członków zrzesza wasze koło 
i jak bogate są jego tradycje?

- Za dwa lata obchodzić będzie
my jubileusz 50-lecia działalności. 
W szczytowym okresie zrzesza
liśmy 3 tysiące członków, obecnie 
mamy ich 1423 w 14 sekcjach. 
Naszym najstarszym członkiem 
jest liczący sobie 77 lat Bernard 
SKROBOL z Boguszowic - autor 
kroniki wędkarskiej Ziemi Rybnic
kiej, odznaczony złotą odznaką 
z wieńcami.

- Z  czego się utrzymujecie?
- Utrzymujemy się tylko 

i wyłącznie ze składek członkows
kich. Mamy własny lokal przy 
ul. Gliwickiej 1, a czynsz za niego 
władze miasta ustaliły na poziomie 
umożliwiającym nam zapłatę. 
Częściowo działalność naszą 
wspierają sponsorzy.

- Gdzie na terenie Rybnika można 
łowić ryby i które gatunki ryb 
występują najczęściej w naszych wo
dach?

- Nasze koła gospodaruje na 
czterech zbiornikach: Pniowiec, 
Gzel, Papierok, staw leśny w Wielo
polu - daje to powierzchnię blisko 
80 ha. Na naszym terenie można 
łowić wszystkie ryby, które 
występują w wodach śródlądo
wych; najczęściej zaś można spot
kać karpia, leszcza, płoć, szczupaka

Siłacze 
z „Jankowic,,

Na zakończonych 13 czerwca 
w belgijskim Aisedu-Presles Mist
rzostwach Europy Federacji 
Sportów Siłowych polska repre
zentacja wywalczyła 20 medali. 
Dwa spośród nich wywalczyli re
prezentanci Ogniska TKKF 
działającego przy kopalni Janko
wice.

Startujący w kategorii juniorów 
w wadze do 67,5 Mariusz Kuczera, 
dźwigając w przysiadzie 220 kg, 
wyciskając na leżąco 150 kg, pod
nosząc w martwym ciągu 242,5 kg 
i uzyskując w trójboju siłowym 
ciężar 600 kg zdobył złoty medal 
i tytuł Mistrza Europy, ustana
wiając przy okazji cztery rekordy 
świata w kategorii juniorów w swo
jej wadze.

Trener kopalnianego ogniska 
TKKF Jerzy Bulski startując w tu
rnieju weteranów zdobył srebrny 
medal. Wykonując przysiad ze 
sztangą ważącą 210 kg ustanowił 
on nowy rekord Europy, zaś wycis
kając na leżąco 142,5 kg nowy 
rekord świata w kategorii wagowej 
do 75 kg. Gratulujemy!

Biegacz
Rybniczanin Norbert SIELSKI 

w biegu na 20 kilometrów, roze
granym 5 czerwca w Murowanej 
Goślinie zajął piąte miejsce z cza
sem 1 godzina, 23 minuty i 56 
sekund. Wystartował on w katego
rii wiekowej dla zawodników 
między 50, a 54 rokiem życia.

/w a c k /

Taaaka 
” ryba,,

szczupaka, okonia, sandacza oraz węgo
rza.

- Czy na naszym terenie odbywają 
się jakieś zawody wędkarskie?

- Tak. Rywalizacja rozpoczyna 
się wczesną wiosną w sekcjach. 
Następnie najlepsi z sekcji biorą 
udział w zawodach o mistrzostwo 
koła. Takie zawody odbyły się 30 
maja na zbiorniku Pniowiec, a ich 
zwycięzcą został Leszek La Paur
be. 13 czerwca odbyły się zawody 
drużynowe o Puchar Prezydenta 
Rybnika. Rywalizacja toczy się 
także pomiędzy młodzikami oraz 
całymi rodzinami.

- Czym jeszcze /poza organi
zacją zawodów/ zajmuje się wasze 
koło?

- Nasi członkowie opiekują się 
zbiornikami. Każdy zbiornik ma 
swojego opiekuna, który odpowia
da za porządek i czystość wokół 
niego. Ponadto uzupełniamy rybo
stan o gatunki ze stawów hodow
lanych. Zajmujemy się rekrutacją 
nowych członków. Dwa razy 
w miesiącu odbywają się szkolenia 
i egzaminy z zasad wędkarstwa, 
regulaminu, ustawy o rybactwie 
śródlądowym. Zdany egzamin i de
cyzja zarządu koła jest podstawą 
przyjęcia członka w poczet PZW.

- Z  jakimi problemami boryka się 
wasze koło?

- Podstawowy problem to kłuso
wnictwo. Posiadamy w swoich sze
regach przedstawicieli Państwowej 
Straży Rybackiej i strażników Ligi 
Ochrony Przyrody, a także liczną 
grupę Społecznej Straży Rybac
kiej, które na naszym terenie dość 
skutecznie zwalczają to zjawisko.

Dużo kłopotów sprawia nam także 
uświadomienie ludziom, że nad 
wodą należy zachowywać się od
powiedzialnie tzn. nie rozpalać og
nisk, nie zaśmiecać terenu, nie 
oczyszczać na miejscu ryb z łusek. 
Odchodząc należy zostawić miejs
ce wędkowania zawsze czyste.

- A jak wygląda sprawa zanie
czyszczenia naszych rzek i zbior
ników?

- Negatywny wpływ w latach 
poprzednich miało dosyć intensy
wne nawożenie. Obecnie ilość na
wozów spływających do naszych 
zbiorników jest mniejsza. Również 
małe i duże zakłady z naszego 
miasta systematycznie zatruwają 
rzeki. Powoduje to, że walory sma
kowe złowionych tam ryb pozos
tawiają wiele do życzenia. Są zbior
niki, w których ryba jest praktycz
nie niejadalna. Jeśli chodzi o nasze 
dwie rzeki, to w Rudzie ryba prak
tycznie nie nadaje się do konsump
cji - spełnia jedynie walor spor
towy; po zważeniu, zmierzeniu 
i sfotografowaniu powinna być 
z powrotem wpuszczona do rzeki. 
Okazuje się, że ryby występują 
także w początkowym biegu rzeki 
Nacyny, ale są to w pewnym sensie 
mutanty, przystosowane do prze
bywania w tak zanieczyszczonym 
środowisku. Natomiast wg opinii 
wędkarzy ryby ze zbiorników, 
którymi opiekuje się koło, są bar
dzo smaczne.

- Jaka była największa ryba zło
wiona na naszych wodach i czego 
życzą sobie wędkarze spotykając się 
nad rzeką?

- Największą rybą był złowiony 
w ub. roku 2,5-kilogramowy me
dalowy karaś. Przebywając nad 
rzeką często życzymy sobie poła
mania kija.

- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: JACEK RECLIK

Ulewa zamiast żużla...
Takiej ulewy na rybnickim stadionie 
nie było dawno. Zdążono rozegrać je
den bieg, nim mecz ligowy żużlowców 
przypominać zaczął biblijny potop. Fi
lip Berge dotarł do Rybnika na czas, ale 
niepotrzebnie, podobnie jak Węgier 
Zoltan Adorjan. Francuski żużlowiec 
w niedzielę startował w międzynarodo
wym turnieju w Lauzun, we Francji, na 
torze trawiastym o długości 770 
metrów. Po małych kłopotach z tele
skopem motocykla zajął trzecie miejs
ce. Zwyciężył weteran żużlowych torów 
Ales Dryml.
Mecz ze ’’Stalą" Rzeszów przełożono 
na niedzielę 11 lipca; początek o godzi
nie 16.00. Zgodnie z regulaminem wy
nik pierwszego rozegranego w środę 
wyścigu /5:1 dla ’’Stali"/  zostaje anulowany

anulowany i mecz rozpocznie się od 
początku.
W najbliższą niedzielę rybniczanie 
zmierzą się w meczu wyjazdowym z ”A
patorem” Toruń. Rybnicki ’’Speedway 
Fanklub” jak zwykle organizuje wy
jazd na to spotkanie. Nie wystąpi w tym 
meczu Filip Berge, który w tym czasie 
startować będzie w niemieckiej miejs
cowości Herxheim w Półfinale Indywi
dualnych Mistrzostw Świata na długim 
torze.
Po kontuzji wraca na tor Krzysztof 
Fliegert. Początek sezonu miał bardzo 
udany, miejmy nadzieję, że szybko 
wróci do dobrej formy. Niestety, po
ważnej kontuzji na jednym z treningów 
nabawił się Kazimierz Tarabura.

wack

Koniec badmintonowego sezonu
Turniejem o mistrzostwo 

okręgu, rozegranym 12 czerwca, 
zawodnicy sekcji badmintona Klu
bu Sportowego „Energetyk,, za
kończyli swój pierwszy poważny 
ligowy sezon. Występując w trze
ciej lidze zajęli ostatecznie drugie 
miejsce, co nie pozwoliło, niestety, 
na awans do drugiej ligi. W prze
ciągu całego sezonu zawodnicy „E
nergetyka,, wystąpili w wielu tur
niejach, mając okazję do rywalizo
wania z najlepszymi.

Bez wątpienia największym suk
cesem był awans pary deblowej 
Jacek SZYMIK - Marcin TROSZ
KA do Finału Mistrzostw Polski. 
Niestety, ze względów ekonomicz
nych rybnicka para nie wzięła 
udziału w tym turnieju.

Obecnie badmintoniści przygotowują

przygotowują się już do nowego sezonu. 
W sierpniu czterech zawodników 
wyjeżdża na dwutygodniowe zgru
powanie do Olsztyna. Drużynę „E
nergetyka,, opuszcza jej dotychcza
sowy opiekun Andrzej KOPACZ, 
którego oficjalne pożegnanie 
nastąpi w czasie specjalnego tur
nieju, który rozegrany zostanie 18 
lipca. To właśnie dzięki jego stara
niom sekcja badmintona klubu „E
nergetyk,, zarejestrowana została 
w Polskim Związku Badmintona, 
a zawodnicy otrzymali odpowiedni 
sprzęt.

Od przyszłego sezonu sekcją 
opiekować się będzie Tadeusz KU
REK, który pragnie wprowadzić tę 
dyscyplinę do rybnickich szkół, tak 
by stała się ona bardziej popularna.

/w ack /

Sport „urynkowiony"

Najnowsza historia rybnickiego      przygotowano słodkie nagrody, toteż 
Rynku dowodzi, że jest to miejsce      dzieciaki chętnie zabierały się do 
mogące spełniać wielorakie funkcje      podbijania siatkarskiej piłki etc. 
funkcje. Odbył się na nim już koncert      Dla ludzi obdarzonych łagodniejszym 
kolęd, sylwestrowa zabawa, był      łagodniejszym temperamentem sekcja szachowa 
świadkiem młodzieńczych harców      szachowa RMKS-u przygotowała 
związanych z „Dniem Wagarowicza      mały otwarty turniej szachowy, 
Wagarowicza„ i „Dniem Dziecka,,, ba! z powodzeniem      ponadto każdy chętny mógł rozegrać 
powodzeniem spełniał już rolę placu      rozegrać partię z jednym z kilku przedszkolaków 
defilad -  by przypomnieć niedawny      przedszkolaków, które między jednym 
festiwal orkiestr dętych strojno-      a drugim lodem /dziecięcy profesjonalizm 
blaszanych. W minioną niedzielę      profesjonalizm - nic za darmo! /b ez  skrupułów 
za sprawą młodych sportowców      skrupułów dawały mata. To się nazywa 
rybnickich klubów bez specjalnych      udane dzieciństwo... 
przeróbek i modernizacji Rynek      Były pojedynki szermierzy 
zamieniono w sportową arenę,      i następców Waldemara Legienia, 
Z inicjatywy osób związanych      były pokazy modeli latających i mini 
z Rybnickim Młodzieżowym Klubem      mini strzelnica. Po raz kolejny więc 
Klubem Sportowym odbyła się kilkugodzinna      w niedzielne popołudnie na rybnickim 
kilkugodzinna impreza pod nazwą      rybnickim Rynku coś się działo ciekawego 
„Dzień Sportu Młodzieżowego" .      ciekawego, co z pewnością najbardziej 
Poszczególne sekcje RMKS-u i innych      ucieszyło dzieci; widzów dorosłych 
innych klubów z terenu Rybnika      też było niemało. Zawsze to lepiej 
prezentowały swoje umiejętności      spędzić przynajmniej część niedzielnego 
i sportowe dokonania. Pomysł niedzielnego popołudnia na wolnym powietrzu 
śmiały i co tu dużo mówić zaskakujący      powietrzu niż w dusznych salonach
zaskakujący; można więc było      domu Caringtonów. 
oglądać trening koszykarzy bez 
kosza i siatkarzy bez siatki, ale 
przecież nie to było najważniejsze, 
a  propagowanie sportu w ogóle 
i mała promocja dyscyplin, klubów 
i sekcji naszego miasta; ich ilość 
i różnorodność z pewnością dla 
niejednego przechodnia była za
skoczeniem. Chętni i odważni na 
tyle by zadebiutować jako basebal
lista, kolarz szosowy, a raczej ryn
kowy bądź judoka mogli spróbo
wać swych sił. Nie wiem dlaczego, 
ale bądź co bądź pokaźnych roz
miarów baseballowa pałka najbar
dziej korciła małe filigranowe dzie
wczynki. Dla odważnych przygotowano

Tekst i foto: 
WACŁAW TROSZKA

Mistrzostwa Polski 
młodych baseballistów 

w Kamieniu
W miejskim Ośrodku Sportu 

i Rekreacji w Kamieniu od 2 do 
4 lipca pod patronatem Polskiego 
Związku Baseballu i Softballu, 
mającego swą siedzibę w Rybniku, 
odbędą się II Mistrzostwa Polski 
Młodzików i Kadetów w Baseballu. 
Weźmie w nich udział 16 drużyn; 
sześć w kategorii młodzików /9-12

lat/, dziesięć w kategorii kadetów 
/13-15 lat/. Mecze odbywać się 
będą codziennie od godziny 9.00 
do godziny 19.00, natomiast ofic
jalne, uroczyste otwarcie mist
rzostw nastąpi w piątek 2 lipca 
o godzinie 17.00. Mecz finałowy 
w kategorii kadetów rozegrany zo
stanie w niedzielę 4 lipca o godz. 
15.00.

Organizatorzy mistrzostw za
praszają do Kamienia wszystkich 
miłośników tej amerykańskiej od
miany dawnego palanta i sportu 
w ogóle.

wack
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Koniec wieńczy dzieło - ostatni akord kankana odtańczonego przez 
chłopców w czasie ostatnich wyborów Miss w TZR Foto: wack

N asze
p rop ozycje

Teatr Ziemi Rybnickiej 
10 lipca, godz. 9.00 - 18.00 i 11 lipca, 
godz. 10.00-17.00 WYSTAWA LILII, 
w programie loteria fantowa /k ażdy los 
wygrywa/, konkurs dla zwiedzających, 
po wystawie sprzedaż eksponatów
Klub Filmowy EKRAN przy TZR

W lipcu kino nieczynne
Kino Premierowe przy TZR

W lipcu kino nieczynne 
Mała Scena Rybnicka 

3 lipca, godz. 19.00 - 1.00, WIDEO
DYSKOTEKA, cena biletu 30.000 zł

 Fatałachy z naszej szafy

Dziura 
na dziurze

Nastał dobry czas dla dziewcząt, 
którym nieobce są druty lub szy
dełko. Bardzo modne są tego lata 
wielkie ażury, najlepiej z bawełnia
nej włóczki w naturalnych bar
wach. Letnie sweterki wkłada się 
najczęściej na gołe, rozsądnie opa
lone ciało, błyskając tu i ówdzie 
golizną.

Wzory bywają bardzo 
wymyślne, ale również proste, aż 
do faktury rybackiej sieci, narzuca
nej jako bezrękawniki na bluzki 
czy trykoty. Zrobione szydełkiem 
lub wyglądające na robione szy
dełkiem czy na drutach mogą być 
długie tuniki nakładane na leggin
sy, same legginsy, czapeczki, rękawiczki

Kino WRZOS - Niedobczyce
W lipcu kino nieczynne
Kino VEGA - Żory 

2 - 5  lipca, godz. 20.00 „Candyman,,, 
horror, prod. USA /od lat 18/, 2 - 
4 lipca, godz. 16.00 i 5 lipca, godz. 17.00 
„Piękna i Bestia" , film rys. prod. USA, 
b/o., 1 -2  lipca, godz. 18.00 „Kolejność 
uczuć" , prod. pol. (od 15 lat), 3 -4  lipca, 
godz. 18.00 „Caravaggio”, prod. USA 
(od 15 lat), 7 - 9 lipca, godz. 18.00 
„Bumerang" , prod. USA (od 12 lat), 7 - 
9 lipca, godz. 20.00 „Hoffa" , prod. USA 
(od 15 lat)

Kino ZEFIR - Boguszowice 
7 i 9 lipca, godz. 15.00, „Sposób na 
wakacje Bolka i Lolka,, - bezpłatny 
seans filmowy dla dzieci.

_______________________ /K /

rękawiczki. Bawełniane ażury łatwo ze 
sobą komponować, motać i plątać. 
Oczywiście szansę na noszenie ory
ginalnych, ażurowych strojów 
mają nie tylko dziewczęta biegłe 
w robótkach, bo sporo takich rze
czy pojawiło się w sklepach. Kto 
lubi niech nosi...

Wróżka

Program
kanału

E F
Piątek - 2.07.1993
początek godz. 18.45
- rozstrzygnięcie konkursu z po

przedniego tygodnia
- magazyn publicystyczny „TU

TAJ,, pod red. Janusza Rzymanka, 
a w nim: otwarcie wystawy upa
miętniającej X rocznicę pobytu Pa
pieża Jana Pawła II na Śląsku, 
obchody Dnia Pracownika Kultu
ry w Rybniku, relacja z wyborów 
miss szkół średnich Rybnika

- program informacyjny „EF„ 
NEWS pod red. Marioli Hrycaj, 
a w nim m.in.: zakończenie roku 
szkolnego, „wodna afera,, w Żo
rach, początki kampanii wyborczej 
w naszym regionie, o fałszywych 
pieniądzach, o modzie plażowej

Sobota - 3.07.1993
12.00 - powtórka piątkowego 

programu
Poniedziałek - 5.07.1993 i środa - 

7.07.1993
20.00 - Kino HIT - przerwa wa

kacyjna

Z pamiętnika 
młodej telewidzki

Urodziłam się i dotąd jakoś żyję, 
chociaż to moje życie wcale nie jest 
takie łatwe. Od najmłodszych bo
wiem lat musiałam znosić 
przeróżne korowody losu. Moja 
mamusia jest lekarzem pediatrą 
i dlatego z pewną taką 
nieśmiałością postanowiła, że do 
końca okresu pieluszkowego 
będziemy używały wyłącznie pielu
szek pampers z rewelacyjnym 
wkładem ultra, który nie rysuje 
powierzchni, a świeżość cytryny 
zachowuje z dala od skóry dziecka. 
Niestety wkład ultra nie był taki 
rewelacyjny, cierpiałam więc sro
dze, czując w swoich śpiochach 
wodę miękką jak deszczówka.

Szczęśliwie przetrwałyśmy ten 
okres i wydawałoby się, że już nic 
nie zakłóci mojego spokoju, kiedy 
pewnego razu ni mniej ni więcej 
tylko wzięłam ten nieszczęsny ba
ton i wrzuciłam go do mleka.

- Co ty robisz? - krzyknęła ma
ma.

A ja na to:
- Wiedziałam, że będzie pływał.
Cóż, po takim odkryciu uznano

mnie za geniusza i posłano do 
szkoły. A tam... W szkole najmilej 
wspominam długie przerwy 
między lekcjami, bo właśnie wtedy

Pod znakami zodiaku

BARAN Lato rozpocząłeś w świetnym nastroju, co pozwoli Ci 
nadrobić wszystkie zaległości i wyjechać na wakacje bez stresów.

BYK Twoje życiowe ambicje są niemałe, ale masz też realne szanse na 
ich spełnienie. Szczególnie cieple miesiące będą temu sprzyjać.

BLIŹNIĘTA Najbliższy okres obfitował będzie w ożywione kontakty 
towarzyskie. Odnowisz stare przyjaźnie, nawiążesz nowe, wszystkie bardzo 
satysfakcjonujące.

RAK Zostałeś doprowadzony do pasji, nie wycofuj się jednak swoim 
zwyczajem tyłem, a rusz do przodu! Tylko to da Ci szanse na udowodnienie 
swoich racji.

LEW  Nie jesteś w stanie wziąć na siebie więcej obowiązków. Jeżeli nie 
przyhamujesz i nie nabierzesz dystansu do siebie i problemów, mogą być 
kłopoty!

PANNA Po długim czasie wróciłeś na „stare śmieci,,, by kontynuować 
zaniechaną kiedyś działalność. Rutyna i pewność siebie pozwoli Ci wykony
wać obowiązki bez trudności.

WAGA Konflikty zniknęły za horyzontem, choć nie bez dyskretnej 
„pomocy przyjaciół,,. Spróbuj odgadnąć których, i wyraź wdzięczność. Też 
dyskretnie...

SKORPION W oczach własnych sprawdziłeś się w stu procentach, 
w cudzych trochę mniej... Najważniejsze jest jednak dobre samopoczucie...

STRZELEC Lubisz odpoczywać z dala od zgiełku, co też jest Ci pisane 
i tego lata. Czasu do przemyśleń Ci nie zabraknie, a efekty przerosną Twoje 
oczekiwania.

KOZIOROŻEC Rozpoczęta inwestycja ruszy pełną parą, a inwencji 
i środków Ci nie zabraknie. Nie zaniedbuj tylko terminów!

WODNIK Drobne lecz irytujące wydarzenia mogą dać Ci się we znaki. 
Nie strać zimnej krwi, i spróbuj cieszyć się każdą chwilą.

R Y B Y  Rozglądnij się bacznie wokół siebie, a dostrzeżesz rzeczy, 
których nie przewidziałeś w swoim letnim scenariuszu. Uczynią one Twoje 
wakacje niezapomnianymi...

5 minut łamania głowy
Ilustracje różnią się w 8 miejs

cach. Znajdź różnice.
Wśród czytelników, którzy nadeślą 

prawidłowe rozwiązanie łamigłówki do 
12 lipca, wylosowana zostanie nagroda 
w postaci bonu wartości 100 tys. zł 
ufundowany przez Firmę PIOTROW
SKI i SKA, prowadzącą sklepy rzeźni
cze w Rybniku, ul. Sobieskiego 19/21.

Rozwiązania prosimy przesyłać na 
kartkach pocztowych na nasz adres, 
lub wrzucać do naszych „żółtych skrzy
nek,, /Rynek 7, Kościuszki 54/.

Nagrodę za rozwiązanie łamigłówki 
z nr 24 otrzymuje: Marek Sowa, zam. 
Rybnik, ul. Kościuszki 59D/12. Na
grodę prosimy odebrać w redakcji.

wymienialiśmy się z kolegami śnia
daniami. Otóż koledzy i koleżanki 
oddawali mi swoje zwykłe kana
pki, w zamian za co ja dostar
czałam im pokarmu championów. 
Sucha, zdrowa karma była praw
dziwym błogosławieństwem dla 
moich kolegów, dostarczała im bo
wiem wszystkich niezbędnych wi
tamin i protein, zawartych w jed
nym niewielkim pudełku z napisem 
„Pedigree Pal,,. Mały „Pedigree 
Pal,, ma tyle świeżości i tylko dwie 
kalorie. Kiedy moi koledzy cier
pieli już z nadmiaru protein, zgod
nie postanowili, że nie będą od
dawać mi swoich kanapek. 
Zaczęłam zatem jeść w stołówce. 
Niestety, nawet podczas jedzenia 
dobrych posiłków na moich ubran
kach zaczęły pojawiać się uporczy
we plamy. Ale moja mama jak to 
moja mama, już ci ona wolała 
cudze portki prać i poczciwa stara 
Frania widząc mnie w takim stanie 
wołała:

- To wie się co się ma.
Frania oczywiście prała ubran

ka, ale najgorsze było to, że uprze
dnio mnie namaczała. Na moje 
szczęście pojawił się numer jeden 
w Europie. Odtąd było już pranie 
bez namaczania, w niskich tem
peraturach. Nic się nie przebar
wiło, i nic nie wyblakło, a przy tym 
rozróżniało kolory. Moje ubranka 
były już czyste, należało zatem 
zająć się np. włosami. Moje włosy 
były bardzo zniszczone, ale od kie
dy zaczęłam używać szamponu 
i odżywki w jednym, z jego 
szczególną zaletą „No more tears,, 
moje problemy znikęły. Mam teraz 
włosy bez nalotu, bez kłopotu. 
A jako że idę z czasem, postępem 
i osiągnięciami, dla moich zębów 
odkryłam nowy środek do 
pielęgnacji dziennej - SLIM-PAST. 
Już jedna nakrętka tego rewelacyj
nego płynu, łączącego w sobie siłę 
proszku i delikatność emulsji, do
dana do ostatniego płukania spra
wi, że twoje zęby będą błyszczące 
i miękkie bez śladów po tłuszczu. 
Można się przejrzeć. Wiem, SLIM- 
PAST nie jest tani, lecz cóż - moje 
zęby są tego warte, są teraz takie 
jak lubię, jak on lubi. Teraz mam 
już wszystko, ale mam również 
kłopoty z rodziną.

Mój ojciec odkąd usłyszał „O
ciec prać,, nie wychodzi z łazienki 
i wrzeszczy na całe gardło: „Wspa
niałe śnieżnobiałe pranie!,, Moja 
mama mówi coś o nowym przyja
cielu, śpiewając  bez
przerwy: „Mars jest dobry na wszy
stko, on dał mym włosom ten 
połysk i kolor.,,

Nie wiem co robić, bo jak dalej 
tak będzie, to nie starczy nam ani 
zupy, które uwielbia Ameryka, ani 
na to co mnie rusza, nie mówiąc 
o moim ulubionym mydełku 
międzynarodowych gwiazd na na
turalnych składnikach, bez konser
wantów, ze skrzydełkami. Bo niby 
dlaczego nie mam sobie pozwolić 
na odrobinę luksusu?

No to życzę Wam „Miliard 
w środę, miliard w Sobotę,, i niech 
Was czyści z siłą wodospadu.

Elżbieta Gonsior 
Monolog ten Ela GONSIOR 

wygłosiła w czasie wyborów Miss 
rybnickich szkół średnich.

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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