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Rybnik wszedł do grupy 
46 miast, którym zapropo
nowano udział w pilo
tażowym programie refo
rmy administracji publicz
nej.

Rybnik pociągnie

wack

Foto:

pociągnie reformę
Procesem otwierającym ową re

formą będzie przywrócenie po
wiatów oraz utworzenie powiatów 
grodzkich, których funkcję pełnić 
będą miasta liczące ponad 100 tys. 
mieszkańców. One to właśnie będą 
w przyszłości samodzielnie realizo
wać zadania powiatu samorządo
wego, przejmując wiele zadań z za
kresu administracji rządowej. Wy
brane miasta przejęłyby wiele z do
tychczasowych kompetencji admi
nistracji już od 1 stycznia 
przyszłego roku. Niektóre, w tym 
Rybnik, sporo takich zadań 
przejęło już wcześniej.

-T o  właśnie one są lokomotywą, 
która pociągnie za sobą całą resztę - 
stwierdziła premier Hanna Sucho
cka na spotkaniu z prezydentami 
i przewodniczącymi rad 46 wybra
nych miast.

Przekazane miejskim
samorządom kompetencje objęły
by m. in.: gospodarkę gruntami, 
budownictwo, zarząd dróg krajo
wych i wojewódzkich, szkolnictwo 
ponadpodstawowe, częściowo

c. d . na str. 2

Ostatnio najmodniejszym 
będącym najczęściej na ustach Po
laków - słowem jest VAT. To 
krótkie słowo jest źródłem ogólne
go zamieszania.

Trudno się jednak temu dziwić, 
ponieważ na dobrą sprawę, oprócz 
tego, że VAT to podatek od to
warów i usług, nie wiadomo o nim 
nic konkretnego.

Ażeby dowiedzieć się o nowym 
podatku i związanej z nim akcji 
Federacji Konsumentów czegoś 
więcej, podążyliśmy tropem pla
katów VAT - Pilnuj cen!, umiesz
czonych w rybnickich witrynach 
sklepowych.

W SDH „Merkury,,, dowiedzia
liśmy się od jednej z pracownic 
/chciała zachować anonimowość/, 
że plakat VAT nie znalazł się w wit
rynach sklepowych przypadkowo.

Tropem
VAT-mana

Otóż, społemowska sieć sklepów 
zgłosiła chęć uczestnictwa w akcji 
prowadzonej przez Federację Kon
sumentów, Państwową Inspekcję 
Handlową i firmę Ogilvy Adams 
& Rinehart. Ogółem, akcją tą na 
terenie Rybnika zostało objętych 
35 sklepów, w tym dwa domy to
warowe: SDH „Hermes,, i SDH 
„Merkury,,. Po włączeniu się do 
akcji, każdy sklep otrzymał plakat 
„Pilnuj cen!„. Tyle tylko dowie
dzieliśmy się w „Hermesie,,.

Innym sklepem, na którym poja
wił się plakat Federacji Konsu
mentów, był sklep „Gorol,, /w  
Rynku/. Kierownik sklepu, pani 
Bożena Rojek chętnie zgodziła się 
odpowiedzieć na nasze pytania do
tyczące nowego podatku i związa
nej z nim akcji.

Prywatne przedsiębiorstwo „Go
rol", zgłosiło chęć współpracy z Fe
deracją Konsumentów i zawarło 
umowę, na mocy której zgodziło się 
na kontrolę cen przez Federację

i PIH, w nagrodę zaś otrzymało owe 
plakaty.

Ludzie traktują nas jako rzetelny 
sklep, który nie chce nieuczciwie 
zarabiać na klientach. My, hand
lowcy, czujemy się pewniej, nikt nie 
podejrzewa nas o oszustwo, krętact
wo.

A co daje to klientowi? Otóż, gdy 
zauważy on zbyt duży skok ceny 
towaru, może to zakwestionować, 
odwołując się do Federacji Konsu
mentów.

Jestem jednak pewna, że w na
szym sklepie nie ,będzie mowy 
o nieuzasadnionych podwyżkach 
cen. Lepiej mieć tańsze towary, 
które klienci kupią, aniżeli pod
wyższać ceny i narażać się na zale
ganie towaru w sklepie.

Tak więc, szukajmy sklepów 
z niebieskim plakatem „VAT - Pil
nuj cen!,,, gdyż kupując tam 
możemy mieć nadzieję, że sklep 
handluje uczciwie.

ANNA BURDA

Czekając na Kanikułę
Specjalnie dla „Gazety Rybnic

kiej„, nasz wysłannik na południu 
Francji, podczas wielkich upałów,  
przeprowadził w zaprzyjaźnionym 
Z naszym miastem Mazamet roz
mowę z panem Kanikułą.

-  Panie Kanikuło, podobno 
wkrótce odwiedzi Pan Rybnik. Czy 
dopiero wtedy nastaną upalne letnie 
dni?

- Tak, do Rybnika przybędę po 
20 lipca. Obecna pogoda pod psem 
nie ma nic wspólnego ze mną.

-  Rzeczywiście, to co teraz się 
dzieje to ni pies, ni wydra. Jednak 
wielu rybniczan zdążyło już powiesić 
psy na Panu. Słońca tyle co pies 
napłakał.

- Pies z nimi tańcował. Ja jestem 
sobie wiemy jak pies. Upały są 
wtedy, kiedy ja szczekam.

-  Ostatnio wszystko schodzi na 
psy...

- Tak, zgadzam się z Panem. 
Pewnie znane jest Panu nowe 
przysłowie: Wilk wilkowi człowie
kiem jest. Obawiam się, że ludzkie 
ideały przetrwają wśród naszych 
dzikich.

-  To interesujące... lecz z drugiej 
strony psy szczekają, karawana je
dzie dalej.

- Owszem, jedzie, ale nie u nas. 
Widział Pan kiedyś karawanę?

-  No, nie...
- A widzi Pan. Nie tu leży więc

pies pogrzebany
-  A gdzie...?
- To proste. Tam gdzie kości 

zostały rzucone.
-  Czyżby?
- Każdy pies ogrodnika Panu to 

powie.
-  A aa... Nie mniej, nosił wilk razy 

kilka, ponieśli...
- Wiara góry przenosi, dopóki 

się ucho nie urwie.
-  Pan, Panie Kanikuło, z niejednej 

miski już jadł. Czy odpowiada Panu 
to pieskie życie?

- Nie samym szczekaniem się 
żyje. Wprawdzie mówi się: nie dla 
psa kiełbasa, ale czasem jak się 
z łańcucha urwę to...

-To używa Pan jak pies w studni.
- Oj! Bo ugryzę... odszczeka Pan 

to jeszcze kiedyś.
-  Przepraszam... Nie wiedziałem, 

że o wilku mowa... Wróćmy jednak 
do naszych baranów. Czy wie Pan, 
że specjalnie dla Pana, Panie Kani
kuło, pięknie odnowiono kąpielisko 
„Ruda,,?

- Szczekano mi już o tym, 
właśnie dlatego wybieram się do 
Rybnika. Dowiedziałem się 
również, że na Rynku stoi osiem 
nowych latarń. To dla mnie też 
atrakcja.

-  Dziękuję za rozmowę i do zoba
czenia w Rybniku.

- Do odszczekania.
-  Czekamy na Pana i upały.

/ p a l /

Czyściej 
i cieplej
Po długiej i ciężkiej kampanii 

w środkach społecznego przekazu 
daje się zauważyć coraz większe 
zainteresowanie ludzi sprawami 
ochrony środowiska. Ludziom 
przestaje wystarczać tłumaczenie, 
że jest brudno, a kominy kopcą, bo 
brakuje pieniędzy na filtry. Nic 
więc dziwnego, że podejmuje się 
szereg lokalnych inicjatyw, aby po
prawić ekologiczną sytuację nasze
go regionu. Taką właśnie miejską 
inicjatywą było założenie Fundacji 
Ekologicznej „EKOTERM SILE
SIA,, w sierpniu 1991 r. przez sześć 
osób prawnych: Urząd Miasta 
w Rybniku, Elektrownię „Rybnik„, 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno- 
Handlowe UTEX, KWK „Jankowi
ce„, Przedsiębiorstwo Transportu 
Kolejowego i Gospodarki Kamie
niem Przemysłu Węglowego w Rybniku

Rybniku - Kłokocinie i Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Handlowe Meksem 
z Gliwic.

Celem fundacji jest ograniczenie 
tzw. niskiej emisji w Rybniku. Pro
gram, który realizowany jest od 
1992 roku, ukierunkowany został 
przede wszystkim na jednostki 
użyteczności publicznej takie jak 
szkoły, przedszkola, żłobki itp. 
Fundacja świadczy w tym zakresie 
kompleksowe usługi - od rozpoz
nawania potrzeb, poprzez opracowanie 

c. d. na str. 3

M u zy czn a  
niedziela  

na R y n ku
W czasie kolejnego, niedzielnego 

koncertu na Rynku 18 lipca, ryb
niczanie będą mieli okazję wysłu
chać chórów „Seniorzy,, z Bogu
szowic, „Bel Canto,, z Chudowa 
oraz orkiestry dętej kop. „Janko
wice,,.

Mając nadzieję na lepszą aurę, 
wszystkich miłośników plenero
wych koncertów ZAPRASZA
MY! / r ó ż /

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Wakacyjni doręczyciele
Okres letni, to 

czas urlopów. Starsi 
doręczyciele poczto
wi, wybierający się 
na letni wypoczynek, 
zastępowani są przez 
studentów lub
uczniów, dla których 
jest to doskonała 
możliwość dorobie
nia sobie w czasie 
wakacji.

Na zdjęciu: Magda
lena KIRSZA  - stu
dentka politechniki

Foto: wack

 Listy do re dakcji 
Apel Klubu Inteligencji 

Katolickiej
Pragniemy wypowiedzieć się 

w sprawie częstych ostatnio, zwyk
le niesprawiedliwych, czasami bar
dzo ostrych ataków na księży kato
lickich. Mają one miejsce w TV, 
radio, prasie, ale również w co
dziennych rozmowach w środowis
kach pracy i w miejscach publicz
nych. Przybierają formę aluzji, os
karżeń, pomówień, a niekiedy in
wektyw.

Chcemy przypomnieć, że księża 
katoliccy odegrali wielką rolę 
w polskiej historii, zwłaszcza 
w ostatnim okresie, wspomagając 
ruch „Solidarności,,, udzielając mu 
schronienia i wsparcia. Z tego 
względu zasługują na szacunek 
i wdzięczność.

Apelujemy do kierownictw i re
daktorów środków społecznego 
przekazu, ale i do wszystkich Po
laków, zwłaszcza katolików, aby 
polscy kapłani, pełniący ofiarną 
służbę w imieniu Kościoła, 
zarówno w publikacjach jak i roz
mowach byli traktowani sprawied
liwie i bez uprzedzeń.

Ze swej strony, jako ruch 
Klubów Inteligencji Katolickiej 
pragniemy, zwłaszcza w czasie 
trwającego Synodu Plenarnego, 
zadeklarować naszą szczerą wolę 
jak najlepszej współpracy z naszy
mi duszpasterzami, dla dobra 
Kościoła i Ojczyzny.

Jasna Góra, 13 czerwca 1993 r.

Wszyscy, korzystający z usług 
Rybnickich Służb Komunalnych, 
otrzymali ostatnio nowe pod
wyższone taryfy opłat za wywóz 
śmieci i dzierżawę pojemników. Od 
1.01.1992 r. do chwili obecnej 
opłaty związane z „podwyżką cen 
paliw i materiałów,, zostały 
zwiększone z 30 tys. zł na 70,3 tys. zł 
za 1 m sześć. tj. o 134 procent, zaś 
dzierżawa / ! /  pojemników z 32 
tys. zł na 56 tys. zł za rok, tj. o 55 
procent. Jaki udział w ogólnych 
kosztach wywozu śmieci ma cena 
paliw i materiałów?

Sądzę, że nie więcej niż 10 pro
cent, a ceny paliw wzrosły w tym 
okresie o około 50 procent. Z pro
stego rachunku wynika, że koszty 
winny wzrosnąć nie więcej niż 50 
procent z 10 procent, tj. o 5 pro
cent! Co zatem jest ukrywane pod 
drakońską podwyżką cen? Dziwię 
się, że Komisja Gospodarki Ko
munalnej Rady Miasta, reprezen
tująca w końcu interesy miesz
kańców /wyborców/, zgodziła się 
na te zmiany.

Sprawa powinna trafić do 
Urzędu Skarbowego, który zgod
nie z Rozporządzeniem Ministra 
Finansów, winien kontrolować za
sadność w/w podwyżek.

Na rok bieżący GUS przewiduje 
zwyżkę kosztów i inflację nie 
większą niż 38 procent, a RSK 
zaserwował nam na ten rok pod
wyżkę 76 procent w zakresie wy
wozu śmieci i 55 procent za 
dzierżawę kubłów.

A.B.

Rybnik pociągnie 
reformę

c. d. ze str. 1
służbę zdrowia, uprawnienia wyni
kające z prawa o ruchu drogowym, 
ochronę przeciwpożarową. Kom
petencje te zostaną przekazane 
oczywiście ze środkami na reali
zację wynikających z nich zadań.

Wybór poszczególnych miast do 
realizacji programu nie obyło się 
oczywiście bez sondaży, które 
miały wykazać kondycję finan
sową poszczególnych miast, ich 
potencjał i organizację zadań ko
munalnych własnych oraz zleco
nych.

Na temat programu wypowie
działo się wiele gremiów, w tym 
Związek Miast Polskich, który ideę 
takiego eksperymentu poparł, 
zgłaszając przy tym swoje uwagi. 
Mogły to uczynić również władze 
samorządowe wybranych do 
udziału w programie miast. Opinie 
o programie wymieniono też na 
forum Sejmiku Samorządowego 
oraz w gronie prezydentów, bur
mistrzów i wójtów zainteresowa
nych miast i gmin.

Rybnickie władze sam orządo
we wstępnie wyraziły swoją zgodę 
na udział w programie już na 
początku br., oceniając, że miasto 
jest w stanie przejąć - wraz ze 
środkami finansowymi - administrację
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Wielkie sprawy małych dzielnic

Golejów
Na północnych obrzeżach nasze

go miasta rozciąga się dzielnica 
Golejów. Mało kto wie, że ta licząca 
obecnie około 1650 mieszkańców 
część Rybnika kiedyś posiadała 
swój herb. Była nim bogini sprawie
dliwości - Temida. Obecnie herb ten 
można zobaczyć tylko na nowym 
budynku remizy strażackiej. Z sa
modzielnej wsi Golejów przemienił 
się w spokojną i zaciszną dzielnicę 
Rybnika. Spokój jest jednak pozor
ny. Jak wszędzie indziej, tak i tutaj 
mieszkańcy jednoczą się w pokony
waniu wspólnych problemów, cieszą 
się sukcesami. Życie codzienne Go
lejowa postara się przybliżyć nam 
przewodniczący Rady Dzielnicy - 
Andrzej GOLDBERG.

-  Co udało się zrealizować w dzie
lnicy za pańskiej kadencji?

- Na ukończeniu jest budowa 
wodociągu. Miasto przeznaczyło 
900 mln zł na dokończenie tej in
westycji. Nasza dzielnica zużywa 
dziennie ok. 36 tys. litrów wody, 
którą trzeba było dowozić beczko
wozami. Nie muszę więc mówić, 
jak wielkie znaczenie ma, by 
w każdym z domów była bieżąca 
woda. Wspólnymi siłami miesz
kańców udało nam się wybudować 
szkolne boisko sportowe /pozos
tało je tylko ogrodzić/ oraz 
położyć kostkę trylinkową na ul. 
Wypoczynkowej. Cały czas trwają 
prace wykończeniowe przy budo
wie nowej remizy strażackiej, na 
którą uzyskaliśmy pomoc z miasta 
- 100 mln zł.

-  Co w planach?
- Trwa budowa sali gimnastycz

nej, która jest inwestycją miejską. 
Miasto przeznaczyło na ten cel 
3 mld zł. Jako że na razie nie widać 
możliwości wybudowania nowej 
sieci kanalizacyjnej, nasza dzielni
ca jako pierwsza w Rybniku wpro
wadziła i stara się upowszechnić 
środek neutralizujący tzw. „Bio
klar„, który można stosować w no
rmalnych zbiornikach domowych.

-  Żeby nie wydawało się, że Go
lejów to „kraina mlekiem i miodem

płynąca„, proszę powiedzieć parę 
słów o bolączkach dzielnicy.

-Jedną ulicę udało nam się utwa
rdzić, ale są w Golejowie jeszcze 
przynajmniej trzy drogi, które pil
nie wymagają remontu /Lisia, 
Dożynkowa, Wiślana oraz spinka 
między ul. Lisią a ul. Gieryms
kiego/. Kolejna sprawa to skąpe 
oświetlenie bocznych ulic. Są ulice, 
gdzie wystarczyłyby naprawdę 
dwa, trzy punkty świetlne. Rejon 
Energetyczny tłumaczył się kiedyś, 
że można to zrobić, ale przedtem 
należy wybudować dodatkową 
stację transformatorową. Obecnie 
stację już mamy, a oświetlenia nad
al nie widać. Fatalnie przedstawia 
się sprawa z telefonami, a raczej ich 
brakiem. Prawdopodobnie do 
1995 roku nic się w tej sprawie nie 
zmieni.

-  Jak układa się współpraca

IBROMEM, który jest zarazem 
członkiem Rady Dzielnicy. Ma on 
duże doświadczenie i dlatego jest 
mi bardzo pomocny w rozwiązy
waniu szeregu problemów.

-  Czy w dzielnicy działają or
ganizacje, skupiające mieszkańców?

- Tak, najbardziej prężną z nich 
jest OSP /prezes Paweł NIE
WELT, komendant Leszek ZI
MOŃ, „honorowy,, prezes - Kazi
mierz GRUSZCZYK/. W ciągu 
półtora roku straż interweniowała 
ok. 100 razy. OSP dysponuje 
ciężkim wozem typu jelcz oraz żu
kiem. W dalszym ciągu mieszkańcy 
dzielnicy pracują przy wykańcza
niu budynku remizy. Myślimy 
o zbudowaniu obok parkingu. 
Wszystkim nam dokucza brak 
dużej sali na miejsce spotkań. Dla
tego wspólnie budujemy tę remizę, 
gdyż w przyszłości obiekt ten 
będzie służył nam wszystkim. Ma
my w dzielnicy zapalonych wędka
rzy, gołębiarzy. Jako Rada Dziel
nicy wespół z SP nr 29 organizuje
my dla najstarszych mieszkańców 
Golejowa Dzień Seniora. Nie 
można zapominać o naszym proboszczu

z UM?
- Na zasadzie partnerskiej. Jako 

szef dzielnicy widzę problemy mie
szkańców, ale też mam świado
mość, że nie wszystkie sprawy da 
się załatwić od razu. Trzeba 
rozsądnie patrzeć na możliwości 
UM, który pieniądze musi podzie
lić pomiędzy wszystkie dzielnice. 
Dobrze współpracuje mi się 
również z naszym radnym Józefem

rację służby zdrowia i szkolnictwa 
średniego. Uwagi, jakie Rybnik 
przedłożył do projektu dotyczyły 
przekazanie prezydentom miast 
zadań z zakresu prawa budowlane
go oraz terminów przekazywania 
dotacji i subwencji na zadania zle
cone. Uwagi te w dużym stopniu 
wypływały z doświadczeń naszych 
władz samorządowych,
wynikających z przejęcia 
niektórych zadań administracji 
rządowej już wcześniej.

I choć rybniccy radni do idei 
uczestnictwa naszego miasta w pi
lotażowym programie odnieśli się 
pozytywnie, ich zgodzie trzeba 
nadać formę uchwały. Specjalna 
sesja Rady Miasta zbierze się praw
dopodobnie jeszcze w okresie wa

kacyjnym. / r ó ż /

BBWR informuje
Do grona członków rybnickie
go Komitetu BBWR dołączył Ste
fan WIŚNIEWSKI - przedsiębio
rca prywatny.

A d a m  S ło m k a  
w  R y b n ik u

We wtorek 14 lipca br. w sali 
konferencyjnej Biblioteki Publicz
nej odbyło się spotkanie miesz
kańców naszego miasta z jednym 
z liderów KPN, byłym posłem, 
Adamem SŁOMKĄ. Na spotka
niu, w którym uczestniczyło kil
kadziesiąt osób, zaproszony gość 
podsumował działalność Klubu 
Parlamentarnego KPN w Sejmie 
poprzedniej kadencji. Przedstawił 
m.in. stosunek konfederacji do ta
kich spraw jak: prawo bankowe, 
budżet, koncepcja restytucji nie
podległości czy ratowania polskie
go górnictwa. / R /

Nowy budynek remizy strażackiej, 
wznoszony wspólnymi silami miesz
kańców Golejowa foto: wack

proboszczu Jerzym MATYSIKU, 
który dużo zrobił dla miejscowej 
parafii pod wezwaniem Chrystusa 
Króla. Swoją pracowitością i skro
mnością jednoczy on mieszkańców 
wokół siebie, tak że ci chętnie po
magają mu przy różnych sprawach 
związanych z kościołem. Salki ka
techetyczne zostały udostępnione 
na prowadzenie zajęć lekcyjnych. 
Zawsze też możemy liczyć na po
moc proboszcza, jeśli chodzi 
o przekazywanie „z ambony,, in
formacji dotyczących dzielnicy.

 Dziękujemy za rozmowę.  
ROZMAWIAŁ: JACEK RECLIK

PREZYDENTOWI MIASTA 
RYBNIKA

MGR JÓZEFOWI MAKOSZOWI

wyrazy współczucia 
z powodu śmierci 

MATKI 
składa

Dyrekcja Zespołu Opieki 
Zdrowotnej 
w Rybniku

Za modlitwę, wyrazy współczucia, złożone kwiaty i wieńce oraz udział 
w pogrzebie naszej ukochanej Mamy

śp. Zofii MAKOSZ z d. Freund
gorące i serdeczne podziękowania księżom, delegacjom, krewnym, 
przyjaciołom, znajomym i sąsiadom
składają synowie z rodzinami

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Na naszych oczach rozgrywa się 
wiele rewolucji - zmieniają się ma
py, sposób przesyłania informacji, 
pojawia się ekologiczna wizja świa
ta i człowieka. Jedną z takich rewo
lucji jest to, co dzieje się 
w położnictwie. Kończą się czasy 
odbierania noworodków matkom, 
sztucznego karmienia, izolacji od 
najbliższych. To, jak traktuje się 
dziecko i matkę w tym przełomo
wym momencie, ma wpływ na ich 
wzajemne związki i na przyszłe 
życie człowieka, który właśnie 
przyszedł na świat.

Aby się dowiedzieć, czy nowe 
tendencje pojawiły się w Rybniku, 
przeprowadziłam rozmową z dr 
Felicją KLYSZCZ - ordynatorem 
Oddziału Noworodków
i Wcześniaków Szpitala Miejskie
go nr 2 w Rybniku.

-  Czy na Pani oddziale praktyku
je się zabieranie noworodka, zaraz 
po porodzie, na 12 godzin ?

- Nie, od półtora roku wprowa
dziliśmy „rooming,, - dzieci są ra
zem z mamami, śpią na ich salach, 
chyba, że mama jest chora, bardzo 
słaba, albo maluch wyjątkowo 
krzyczy.

Matka po urodzeniu dostaje 
dziecko na brzuch. Potem przeno
simy noworodka do inkubatora, 
żeby przeprowadzić obserwację; 
w tym samym czasie prowadzimy 
też obserwację położnicy. To trwa 
około 2 godzin, jeżeli nie dzieje się 
nic niepokojącego, matka dostaje 
swoje maleństwo z powrotem.

-  Kiedy przecina się pępowinę?

- Dopiero kiedy przestanie 
tętnić. Przez ten czas maluch leży 
na brzuchu matki.

-  Czy myje się dzieci od razu po 
porodzie?

- Nie, obmywamy tylko główkę, 
jeżeli jest zakrwawiona. Nowo na
rodzone dziecko, bez mycia, kła
dziemy do sterylnego becika, żeby 
odżywcze substancje ze skóry 
mogły zostać wchłonięte. Na 
kąpiel przychodzi czas dopiero 
w trzeciej dobie po urodzeniu.

Wspólne przebywanie nowo
rodków i matek, opóźnienie przeci
nania pępowiny i mycia, to zmiany, 
które wprowadziliśmy w naszym 
szpitalu półtora roku temu. Muszę 
przyznać, że na początku miałam 
dużo obaw, to przecież była rewo
lucja. Ale ten system się sprawdził - 
matki są szczęśliwe, dzieci oczy
wiście też.

-  Niektóre matki twierdzą, ze 
„rooming" jest tez bardzo wygodny 
dla personelu szpitala, bo cala opie
ka nad dzieckiem spada na 
położnicę...

- Nie, matka robi tyle ile chce 
i czuje się na siłach, a pozostałe 
zabiegi pielęgnacyjne wykonują 
pielęgniarki.

-  Czy można rodzić w towarzyst
wie męża, rodziny?

- Nie mielibyśmy nic przeciwko 
temu, ale odbieramy dużo po
rodów w jednej tylko sali. Bywa 
tak, że wszytkie cztery łóżka są 
zajęte. Gdyby jedna z rodzących 
była przez cały czas z rodziną, to 
pozostałe czułyby się tym bardzo 
skrępowane. Dlatego, żeby naj
bliżsi mogli być przy porodzie, 
trzeba by było zamienić salę poro
dową na kilka oddzielnych pomie
szczeń.

Poza tym wiem z doświadczenia, 
że rodzące kobiety zachowują się 
bardzo różnie - czasem w taki 
sposób, że gdyby to sfilmowano, to 
po kilku dniach nie wierzyłyby, że 
tak było naprawdę. Lekarze 
i położne są do tego przyzwyczajeni

ni, ale dla rodziny to mógłby być 
szok. Może lepiej, że tylko my 
widzimy te kobiety w tak trudnej 
sytuacji, kiedy się nie odpowiada 
za swoje słowa.

-  Czy w trakcie porodu można 
otrzymać środki przeciwbólowe?

- Robiliśmy takie próby. Kobie
ty rzeczywiście nie czuły bólu, nie 
wiedziały więc, kiedy przeć, a ro
dzenie polegało tylko na skurczach 
macicy. W efekcie dzieci przycho
dziły na świat często w złym stanie. 
Zresztą u nas położnice zwykle nie

porodowej. W żadnym mieszkaniu 
tego nie ma. Po takich domowych 
eksperymentach przywozi się do 
nas czasem dzieci w ciężkim stanie, 
z posocznicą.

-  Kobiety często mówią, ze wo
lałyby rodzić w domu z powodu 
szpitalnego personelu - słyszy się 
o położnych wrzeszczących na pac
jentki, brutalnych, nawet policz
kujących krzyczące kobiety - 
a w najlepszym razie obojętnych.

- To są bajki o złym wilku! 
Mamy bardzo dobre położne -

Tymczasem tylko kobiece mleko ma 
skład właściwy dla niemowlęcia 
i chroni je przed chorobami, gdyż 
zawiera przeciwciała. Naturalnie 
karmione dziecko, przez pierwsze 
pięć miesięcy nie potrzebuje ani 
dodatkowego karmienia, ani poje
nia. Trzeba mu tylko podawać wi
taminę D3.

Mleko krowie powoduje uczule
nia, kłopoty z trawieniem, częstsze 
choroby. Poza tym, karmienie pie
rsią jest też zdrowe dla matki - 
zmniejsza ryzyko raka sutka. 
W dodatku pokarm jest zawsze 
gotowy, zawsze w odpowiedniej

Pierwszy krzyk

Renata Brachmańska z synem
Foto: wack

krzyczą, nie jęczą, a zaraz po poro
dzie zapominają o bólu. A maluch, 
który owinięty w pieluszkę wędruje 
na brzuch matki, też nie płacze, 
tylko rozdziawia pyszczek i dziwi 
się światu.

-  Czy stosuje się „kangurzą" 
metodę pielęgnowania wcześniaków 
- to znaczy codzienne, kilkugodzin
ne przebywanie dziecka z półleżącą 
matką, między jej piersiami? Ta 
metoda ma być bardzo korzystna 
dla rozwoju przedwcześnie urodzo
nego dziecka.

i one są naprawdę dobre dla pac
jentek. Potrafią pogłaskać po 
głowie, uspokoić, podtrzymać na 
duchu. Oczywiście, kiedy się ma 
ciężkie bóle, to wydaje się, że trwa 
to wieki - i że personel nic nie robi. 
A w rzeczywistości są to tylko 
minuty, i nic nie można pomóc, 
niczego przyśpieszyć.

Chciałabym dodać, że szpital 
położniczy można sobie wybrać - 
nie ma rejonizacji, rybniczanka 
może się np. zdecydować na szpital 
w Jastrzębiu. Tymczasem, to do 
nas przychodzą pacjentki, które 
mieszkają w pobliżu innych szpita
li, więc chyba nie jest u nas tak źle?

- Nie, wcześniaki przebywają 
w inkubatorze. Jeżeli są zdrowe, to 
przynosimy je do karmienia piersią

robimy to od niedawna, 
początkowo były wątpliwości, ale 
dla dzieci to jest dobre.

-  Czy można rodzić w wodzie, 
albo np. chodząc?

- Porodów w wodzie nie stosuje
my, bo nie mamy odpowiedniego 
wyposażenia. Pacjentki zresztą się 
tego nie domagają. W konkretnej 
sytuacji lekarz może poprosić ko
bietę, żeby chodziła, kucała - to 
zależy od przypadku.

-  Czy prowadzi się w Rybniku 
porody domowe?

- O ile wiem, nikt z lekarzy tego 
nie robi. Zdarza się, że u wie
loródek wszystko przebiega zbyt 
szybko, by dotrzeć do szpitala. 
Czasami kobiety z tzw. „margine
su,, rodzą w domu.

-  Taki domowy poród, w rodzin
nej atmosferze, jest polecany przez 
ludzi wyznających idee ekologiczne.

- To jest dobre, jeśli wszystko 
przebiega fizjologicznie. Ale z nor
malnego porodu może nagle się 
zrobić straszliwa patologia i co 
wtedy? W szpitalu mamy fa
chowców, aparaturę, detektor 
tętna, który działa w czasie akcji

-  Czy noworodki są sztucznie do
karmiane, pojone?

- Nie, nie podajemy nawet wody 
z glukozą. Staramy się, żeby pierw
sze karmienie piersią odbyło się jak 
najszybciej. Dzieci to uwielbiają, 
bardzo długo chcą być przy piersi, 
godzinami mogą ssać i drzemać na 
przemian, i wyglądają wtedy na 
szczęśliwe. Niestety, po wypisaniu 
ze szpitala, kobiety bardzo łatwo 
odstawiają dzieci od piersi. Tym-

Czyściej 
i cieplej

c. d. ze str .  1
opracowanie dokumentacji, aż po reali
zację inwestycji łącznie ze znacz
nym dofinansowaniem.

W ten sposób zmodernizowano 
już szereg obiektów, wymieniając 
w nich stare kotłownie na kotły 
opalane olejem lub przyłączając je 
do sieci ciepłowniczej. W wielu 
innych, jak np. w Szpitalu Miejs
kim nr 1 /„Ju liu sz ,/ prace są w to
ku lub trwa opracowywanie po
trzebnej dokumentacji. Jednak, jak 
zapewnił prezes Zarządu fundacji 
Janusz TROJAN, głównym zadaniem

temperaturze, zawsze mamy go 
z sobą - i jest za darmo. Karmienie 
daje też bliski, emocjonalny kon
takt i uszczęśliwia dziecko.

-  Czy wszystkie kobiety mogą 
karmić?

- Przeciwskazań jest bardzo 
mało: otwarta gruźlica, ropowica 
piersi, posocznica. Nawet jeśli 
wszyscy w domu, włącznie 
z matką, są przeziębieni, naturalnie 
karmione dziecko zwykle nie cho
ruje, bo matka przekazuje mu swo
je przeciwciała. Trzeba tylko w ta
kich przypadkach nosić maseczkę 
z gazy i uprzedzić lekarza, że się 
karmi, żeby przepisał nieszkodliwe 
leki.

-  Czy często się zdarza, że kobiety 
porzucają nowonarodzone dziecko?

- Nie, mało jest takich przy
padków i zwykle wiadomo już 
wcześniej, że matka nosi się z takim 
zamiarem. Przez kilka tygodni po 
urodzeniu dziecka stosujemy wo
bec matki „okres ochronny,, - po
zwalamy jej się przyzwyczaić do 
sytuacji, zdecydować. Jeżeli nie 
chce wziąć dziecka, trafia ono do 
Domu Małego Dziecka.

-  Jakie są kobiety, które porzu
cają swoje dziecko?

- Są wyraźnie nieprzystosowane, 
słabsze psychicznie - nie radzą so
bie w życiu. W dodatku są „łatwe,,, 
a mężczyźni wykorzystują ich nie
poradność.

-  Czy widzi Pani jakiś sposób, by 
pomóc w takiej sytuacji?

- Moim zdaniem, najlepsze 
byłyby rodziny zastępcze - w miarę 
zamożne, udane, utrzymujące kon
takt z naturalną matką. Te kobiety 
często bardzo kochają swoje dzieci,

zadaniem jest budowa systemu dwóch 
ciepłociągów, które powinny z jed
nej strony zwiększyć teren systemu 
ciepłowniczego miasta, a z drugiej 
umożliwić łatwiejsze przyłączanie 
nowych odbiorców, a co za tym 
idzie likwidację małych kotłowni, 
które są dla mieszkańców bardzo 
uciążliwe. Jak dotąd projekt uzys
kał pozytywną opinię Okręgowego 
Inspektoratu Gospodarki Energe
tycznej. Jeśli nie wynikną jakieś 
niespodziewane przeszkody /o d
pukać/, rozpoczęcie prac w terenie 
przewidywane jest na IV kwartał 
tego roku, a zakończenie planuje 
się na wrzesień lub październik 
roku 1994 .

Jakie korzyści odniosą z tego 
mieszkańcy Rybnika? System dystrybucji

ale nie są w stanie podjąć za nie 
odpowiedzialności.

-  Czy wiele jest nieletnich matek?

-Nie, chociaż mamy sporo 17-18 
letnich dziewcząt, często już męża
tek. Najmłodsza dziewczynka, 
jaką pamiętam, miała 12 lat.

-  Czy bardzo młodych dziewcząt 
jest ostatnio więcej?

- Nie, nie zauważyłam większej 
ilości takich przypadków.

-  Co się dzieje, kiedy rodzi się 
dziecko niepełnosprawne? Kiedy ro
dzice dowiadują się o jego stanie?

- Przez 24 godziny mamy dyżur 
i staramy się informować tak szyb
ko, jak to możliwe, i jak najpełniej. 
Nie mamy nieporozumień z rodzi
cami, mówimy im wszystko to, co 
sami wiemy. Wiele wad można 
wykryć wcześniej, przy pomocy ba
dań prenatalnych. Niektóre z nich 
można nawet leczyć w łonie matki.

-  Co Pani sądzi o ultrasonografii - 
czy jest nieszkodliwa?

- Trudno to na razie roz
strzygnąć - za czasów moich stu
diów medycznych „nieszkodliwa,, 
była radiologia, prześwietlenia ren
tgenowskie. Nie należy przeprowa
dzać ultrasonografii bez konsulta
cji z lekarzem.

-  Czy dużo jest noworodków z wa
dami rozwojowymi?

- Niestety, tak. Większość 
ciężkich dystrofii występuje u dzie
ci kobiet palących. Dość częste jest 
wewnątrzmaciczne niedożywienie 
i niedotlenienie dziecka, zbyt mała 
waga /poniżej 1,5 kg/. Jest wiele 
wad, które ujawniają się później, 
już w domu - jak porażenie 
mózgowe, niektóre wady serca, ne
rek. Ilość poronień troszkę spadła, 
a wcześniaki są większe, prawie 
dojrzałe. Cieszę się, że wielu 
młodych lekarzy wybrało ostatnio 
specjalność ginekolog-położnik, 
dzięki temu pacjentki będą miały 
dobrą opiekę.

-  Dziękuję za rozmowę.

Zapytane przeze mnie matki, 
których dzieci urodziły się w ciągu 
dwóch ostatnich lat w szpitalu nr. 2, 
chwaliły sobie przebywanie razem 
z noworodkami, ale narzekały, że 
pielęgniarki przychodzą rzadko i za 
mało interesują się dziećmi. 
Skarżyły się też na brak w salach 
środków do pielęgnacji i pieluszek. 
Niektóre proponowały, by na sali 
porodowej oddzielić poszczególne 
stanowiska parawanami, bez 
których pacjentki czują się skrępo
wane.

KLAUDIA MICHALAK

dystrybucji ciepła zostanie rozdzielo
ny, część odbiorców będzie prak
tycznie zasilana przez elektro
ciepłownię „Chwałowice,,, część 
przez Elektrownię „Rybnik,,. 
W przypadku awarii rozwiązanie 
to umożliwi ogrzewanie całego 
miasta z jednego lub drugiego 
źródła. Nie można również pomi
jać aspektu środowiskowego /czy
stsze powietrze/, który trudno wy
cenić w złotówkach. Możemy za
pewnić, że „GR,, na bieżąco będzie 
śledzić tempo prac. Wypada wyra
zić także nadzieję, że w sezonie 
grzewczym 1994/95 zimowe wie
czory spędzimy w odpowiednio do
grzanych mieszkaniach.

JACEK RECLIK

3GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Absolwenci ’93
LICEUM ZAWODOWE

Klasa IVa
Wychowawca: mgr Urszula 

GRZONKA
specjalność: mechanik

obróbki skrawaniem

Sławomir DUDEK 
Jarosław KURZYŃSKI 
Jacek MATUSZEWSKI 
Czesława SZWEDKA 
Dariusz ZABROWARNY 
Mariusz ZIMNY 
Piotr CYMBOR 
Tomasz DYKOWSKI 
Robert GWIZDAK 
Tomasz SŁAWICZEK

Zespól
Szkól

*  Absolwenci ’93
TECHNIKUM MECHANICZNO-ELEKTRYCZNE

Mechaniczno-Elektrycznych

Kl. Va Wychowawca: mgr Gertruda SZUTKA
specjalność: budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń 

mechanicznych
Jacek AUGUSTYNOWICZ 
Piotr BINIAS 
Dariusz BOBER 
Andrzej DOMŻAŁ 
Piotr H O LA 
Rafał JAWORSKI 
Robert KACZMARSKI 
Robert KACZOREK 
Radosław KLON 
Krzysztof KRAJEWSKI 
Michał KRAWCZYK

Radosław KULIG 
Ryszard KWIETNIEWSKI 
Wojciech MAKOWSKI 
Marcin MIKŁUSIAK 
Krzysztof ROGUS 
Grzegorz SOBIK 
Andrzej STECIUK 
Łukasz ŚMIGASIEWICZ 
Mariusz IRBAŃSKI 
Marek WADAS 
Wojciech WĘGRZYN

Marcin BASZCZOK 
Tadeusz BUGLA 
Andrzej DURYBA 
Artur KIEŚ 
Sebastian KIJAS 
Adrian KORYTKOWSKI 
Marek KOWALCZYK 
Mariusz KUTERMAK 
Ireneusz LEWCZUK 
Tomasz PAWLAK

Klasa IVb
Wychowawca: mgr Dorota 

KWITEK
specjalność: naprawa maszyn 

i urządzeń

Adam PIECZKA 
Damian ROMANOWSKI 
Tomasz SLIAN 
Dariusz SOŁTYS 
Sławomir SYDOW 
Tomasz ZWINKA 
Przemysław ŻBIKOWSKI 
Artur GRZESIAK 
Marek MARCINOW 
Radosław PECZAK

Trudności 
z wyborem

W dużym kłopocie byli miłośni
cy kwiatów, którzy odwiedzili wy
stawę lilii w Teatrze Ziemi Rybnic
kiej. Już przy wejściu organizato
rzy wręczali im karteczki, z prośbą 
o wypisanie nazw trzech 
najpiękniejszych - według nich -  
kwiatów ekspozycji. A przecież 
wszystkie były takie ładne...

Przez hall TZR, gdzie odbywała 
się licząca ok. 200 eksponatów wy
stawa, przewinęło się mnóstwo lu
dzi. Jak powiedzieli organizatorzy, 
na sali było w każdej chwili co 
najmniej 100 osób. Posuwano się 
więc „krok za krokiem,, wzdłuż 
platformy z kwiatami. Można było 
też obejrzeć kaktusy, kompozycje 
kwiatowe, a także... garnki produ
kcji „Silesii,,. Nabyć można było 
również sukulenty i cebule kwiatowe

we. Po zakończeniu wystawy 
sprzedawano eksponaty po rewela
cyjnie niskich cenach - za 20 tysięcy 
zł. wszyscy ci, którzy doczekali do 
końca imprezy, mogli sobie ułożyć 
bukiet, który z trudem mieścił się 
potem w drzwiach do mieszkania.

W maju przyszłego roku Klub 
Miłośników Kwiatów planuje zor
ganizowanie wystawy tulipanów. 
W czerwcu zaś może uda się za
prezentować irysy - ale w sztuce 
ogrodniczej wszystko zależy nie ty
le od natchnienia, ile od pogody.

K. MICHALAK

Klasa Vb
Wychowawca: mgr Daria KAMIŃSKA, specjalność: elektrotechnika przemysłowa

Wojciech BORATYŃSKI 
Andrzej BUDZKI 
Stanisław CHMIELEWSKI 
Adam FOLEK 
Piotr HAJSKI 
Wojciech KANIA 
Mirosław KIJAS 
Tomasz KOWALSKI

Krzysztof KUCIA 
Bogusław KWITEK 
Waldemar LALIK 
Mirosław MATERA 
Robert MIKOŁAJCZYK 
Rafał POWĄZKA 
Marcin RYCHTER 
Adam SITKO

Leszek SZCZEPONEK 
Piotr SZENDZIELORZ 
Robert ŚWIĄTONIOWSKI 
Marek TOPISZ 
Grzegorz ULJARCZYK 
Stanisław WALA 
Tomasz WIECZOREK 
Rafał WÓJCICKI 
Artur ŻERO

Klasa Vc Wychowawca: mgr Urszula GRZONKA, specjalność: telekomutacja

Tomasz BROLA 
Adam BUDNY 
Janusz CZAPLA 
Alina CZECH 
Grzegorz DZIWOKI 
Adam GOŁYSZNY 
Andrzej HLUBEK 
Paweł KANCLERZ

Dariusz KOPEĆ 
Dariusz LINDNER 
Mariusz ŁUKASIK 
Adam NOWAK 
Jacek OBIERZYŃSKI 
Dariusz OSSOWSKI 
Mariusz PELECK 
Wojciech PODOLUK

Rafał PRUSZCZYŃSKI 
Jarosław SŁOŃ 
Bogusław SZCZEPANEK 
Daniel ŚNIOSZEK 
Sławomir TOMANEK 
Jarosław URBAŃSKI 
Wojciech ŻYLUK

Propozycje na lato
Basen

w Paruszowcu
Obiekt jest czynny od 9.00 do 

18.00 , a przy ładnej pogodzie do
19.00. Ceny biletów: 5 tys. dla dzieci 
do lat czternastu, 12 tys. dla do
rosłych, zaś dzieci do lat 4 wchodzą 
bezpłatnie. Do dyspozycji 
kąpiących się są: basen o wymia
rach 25 m x 50 m /głębokość od 1,2 
m do 3 m / oraz brodzik 15 m na 30 
m /głębokość od 0,4 m do 0,8 m/. 
Nad bezpieczeństwem czuwa 
trzech ratowników, na czele z To
maszem Klimkiem.

Jak poinformował nas dzierżaw
ca obiektu Waldemar KOŁDY
KA, w niedługim czasie będzie 
możliwość zrobienia na miejscu 
karty pływackiej. Oprócz basenów 
można tutaj korzystać z bilardu 
i flippera. Na terenach obiektu 
znajdują się boiska do piłki nożnej 
i siatkówki. Na spragnionych 
i głodnych czeka dobrze zaopat
rzony bufet. Można też urządzić 
ognisko.

Dojazd /godziny dojazdu z Pla
cu Wolności/:

linia 586: 8.56, 10.16, 11.36,
13.01, 14.11, 15.16, 16.31;

linia 590: 8.54, 11.34, 12.10, 
13.34, 14.25, 15.10, 16.24 w dni 
robocze;

8.21,12.06,14.11,16.24 w sobo
ty i niedziele.

Basen
w Stodołach

Obiekt jest czynny w godz. 9.00- 
20.00. Ceny biletów: osoby dorosłe 
płacą 14 tys. zł., emeryci 7 tys., 
pracownicy elektrowni, młodzież

najmniej 15 osób można ubiegać 
się o uzyskanie karty specjalnej - 
tzw. „żółtego c z e p k a ".  Na miejscu 
jest kiosk gastronomiczny, gdzie 
można zjeść coś na ciepło. Niedaw
no wybudowany został olbrzymi 
drewniany szałas, który służy jako 
schronienie w razie zmiany pogo
dy; można tam również spożyć 
przygotowane we własnym zakre
sie posiłki. Na terenie obiektu jest 
miejsce na ognisko oraz grill, 
z którego można bezpłatnie korzystać

Basen w Paruszowcu czeka na upały 
szkolna, studenci i dzieci do lat 
7 wchodzą bezpłatnie. Basen ma 
wymiary 25x12,5 m /głębokość od 
1 do 3,2 m/, jest tam też 3-metrowa 
trampolina oraz brodzik wielkości 
15x10 m /głębokość od 0,4 do 
1 m/. Nad bezpieczeństwem
kąpiących się czuwają Ryszard 
STĘPIEŃ /szef ratowników/ 
i Marek GARDIAN oraz dwóch 
młodszych ratowników. R. Stępień 
zapewnia, że w każdej chwili 
można wyrobić kartę pływacką, 
a w przypadku zgłoszenia się co

korzystać. W planach firmy Multi Relax, 
która przejęła teren, jest utworze
nie pola namiotowego oraz posta
wienie drewnianej ściany do tak 
dzisiaj popularnych, amatorskich 
wspinaczek. Obiekt znajduje się 
w lesie, co zwiększa jego walory.

Dojazd: linia 593 /godziny od
jazdu z Placu Wolności 8,44; 9,19 
R; 10.39; 12,39; 13,29; 14,24; 15,19; 
15,54/. Wysiadamy na ostatnim 
przystanku, od którego odległość 
do ośrodka wynosi ok. 500 m.

J.R.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Odpust
w Gierałtowicach

A b e c a d ło
Abecadło R z e c z y

Ś lą s k ic h
Obok Knurowa leży 750-letnia 

wieś Gierałtowice. Spośród innych 
śląskich wsi nie wyróżniała się ona 
do czasu, aż jej proboszczem 
w 1902 roku został ks. Władysław 
Robota. Duchowny ten już w czasie 
teologicznych studiów w Uniwer
sytecie Wrocławskim znany był ze 
swego przywiązania do polskości. 
Dlatego urzędu proboszczowskie
go w Gierałtowicach /jak i gdzie
kolwiek indziej/ nigdy by nie uzys
kał bez poparcia „dobrych

Niemców,, - hrabiego von Wel
czek, hrabiego von Raczek i hra
biego von Hatzewelt. Pamiętać bo
wiem trzeba, że Śląsk był wtedy 
częścią Niemiec. Arystokraci ci 
mieli później z tego powodu 
kłopoty ze strony władz rządo
wych, jednak swej decyzji nigdy nie 
żałowali, gdyż ks. Robota okazał 
się doskonałym zarządcą powie
rzonej mu parafii, o czym 
szczególnie mógł się przekonać 
hrabia von Raczek z Przyszowic,

który był również właścicielem 
dóbr gierałtowickich.

Pełnemu energii nowemu probo
szczowi nie wystarczył w Gierałto
wicach mały drewniany kościół 
pod wezwaniem św. Katarzyny, 
dlatego rozpoczął starania o wy
stawienie nowej murowanej 
świątyni. Dzieło swego życia zreali
zował w latach 1932-1934. Nowy 
kościół poświęcony przez biskupa 
katowickiego Stanisława Adams
kiego /fotoreportaż z tych uroczys
tości zamieścił „Gość Niedzielny,, 
z 30 grudnia 1934 r ./  otrzymał 
wezwanie Matki Boskiej Szkaple
rznej. To wezwanie i podporządko
wany mu wystrój wnętrz kościel
nych było pomysłem samego ks. 
Roboty, gdyż szkaplerz w tych 
czasach był wśród wiernych bardzo 
popularny. Był to zazwyczaj duży 
medalik z wizerunkiem Matki Bos
kiej lub zaszyty w płótno medalik 
czy krzyżyk, który na tasiemce 
noszono na szyi. Bez takiego szka
plerza, będącego „miniaturką,, 
dużych szkaplerzy zakonnych, nie 
wybierano się dawniej w drogę, na 
naukę do innych miejscowości, do 
wojska lub na wojnę. I podobnie 
jak szkaplerz miał chronić po
bożnego chrześcijanina i przypo
minać mu o jego religijnych obo
wiązkach, tak Matka Boska Szka
plerzna, której podobiznę umiesz
czono w głównym ołtarzu owego

kościoła, miała strzec parafii gie
rałtowickiej i całego Śląska. Tak 
więc według zamysłu ks. Roboty, 
nowy kościół miał się stać jednym 
wielkim „szkaplerzem,,, który 
przypominałby o tym, co naj
ważniejsze: że się jest chrześcijani
nem i Polakiem. A zatem w ten 
„kościelny szkaplerz,, budowniczy 
„zaszył,, figury wielkich śląskich

Dawna pocztówka zachęcająca 
ofiarodawców do datków, gdyż bu
dowa kościoła pochłonęła zawrotną 
wtedy sumę 22 tysięcy złotych.

i polskich świętych: św. Jacka, św. 
Czesława, bł. Bronisławy oraz św. 
Stanisława Szczepanowskiego, św. 
Wojciecha i św. Stanisława Kostki. 
Kościół był więc pomysłem na 
nową ewangelizację Śląska „po po
lsku,,. I za to i wiele innych dzieł 
swego życia ks. Robota znienawi
dzony był przez mieszkających na

Śląsku Niemców, którzy okrutnie 
zemścili się na nim w pierwszych 
dniach II wojny światowej. W pier
wszych dniach września 1939 r. 
został on przez bojówkarzy spod 
znaku SA porwany z probostwa 
w Gierałtowicach. A ponieważ 
okoliczne więzienia w Rybniku, 
Żorach i Wodzisławiu były już 
pełne Polaków, ks. Robotę za
mknięto w prowizorycznym obozie 
koncentracyjnym w lasach między 
Pilchowicami i Nieborowicami, 
gdzie w nocy z 8 na 9 września 1939 
r. został zamordowany. Jego zma
sakrowane ciało odnaleziono i roz
poznano po monogramach na bie
liźnie dopiero w 1946 r. Czaszkę 
miał rozbitą na siedem kawałków, 
połamany kręgosłup i żebra. Jego 
grób znajduje się dzisiaj pod gie
rałtowickim kościołem od strony 
prezbiterium.

Dzisiaj ów kościół w Gierałtowi
cach stoi nadal, jednak w myśl źle 
zrozumianych reform po Soborze 
Watykańskim II, w 1971 r., z jego 
wnętrz usunięto wszystkie rzeźby, 
w tym również ołtarz Matki Bos
kiej Szkaplerznej z figurami 
świętych. Kolejnym zubożeniem 
tej miejscowości było przeniesienie 
w 1976 roku tamtejszego drewnia
nego kościoła do Wielopola, co 
nastąpiło w połowie lat osiemdzie
siątych /po  wielkim remoncie 
kościoła z powodu szkół górni
czych/.

Na najbliższą niedzielę 18 lipca 
br. przypada w gierałtowickim 
kościele tradycyjny odpust. Warto 
się tam wybrać i obejrzeć kościół 
oraz miejscowość.

MAREK SZOŁTYSEK

Na pierwszym planie stary cmentarz w Gierałtowicach, na którego 
środku stał od XVI wieku do 1976 roku drewniany kościół, przeniesiony do 
Wielopola. W dali stoi probostwo, zaś po prawej, nowy kościół pod 
wezwaniem Matki Boskiej Szkaplerznej, ukończony przez ks. Władysława 
Robotę w 1934 r. /foto-szoł/

 Listy do redakcji 
Co roku na początku lipca wyru

sza do Jastrzębia pielgrzymka. Wy
rusza zawsze w sobotę, a jej powrót 
następuje w niedzielę. Jest to pielg
rzymka ślubowana przez naszych 
przodków. Dawniej była ona bar
dzo liczna, starannie przygotowa
na. Choć trasa długa, pielgrzymi 
nieśli figury świętych, obrazy 
i sztandary.

W Waszej gazecie, moim zda
niem coraz ciekawiej redagowanej, 
pojawiają się artykuły z serii „Abe
cadło rzeczy śląskich,, opisujące 
budowle, zakątki itp. naszego naj
bliższego regionu. Historia pielg
rzymki jest długa, na pewno ob
fitująca w ciekawe wydarzenia. Sa
ma na jej temat nie wiem za dużo, 
ale wśród pamiątek fotograficz
nych mam zdjęcie tego wydarzenia 
z lat trzydziestych.

Napiszcie coś na ten temat, tym 
bardziej, że ostatnia pielgrzymka 
liczyła zaledwie dwadzieścia osób, 
a symbolem towarzyszącym był 
niesiony na przedzie tylko krzyż.

Rybniczanka
Od redakcji:
Autorkę listu prosimy o kontakt 

z redakcją.

O rondach 
w koło Macieju

Powstałe niedawno w Rybniku 
ronda, które zastąpiły tradycyjne 
skrzyżowania i plany budowy 
następnych w newralgicznych pun
ktach Rybnika wciąż wzbudzają 
wiele kontrowersji. Malkontenci 
często bez namysłu przywołują 
ronda, jako przykład rozrzutności 
władz samorządowych miasta 
i frankofilskich upodobań samego 
prezydenta Makosza. Z krytycz
nymi opiniami spotkać się można 
czytając przeróżne publikacje czy 
też w czasie urodzinowego pod
wieczorku u cioci. Nie wszyscy 
rozumieją zamysł projektantów 
i cele im przyświecające jak i zada
nia, które spełniać mają różne ele
menty konstrukcyjne, składające 
się na jedną całość, wielu natomiast 
zawzięcie krytykuje rozmiary, 
kształty, wykończenie, wreszcie 
miejsca, w których zostały wybu
dowane. Tymczasem w różnych 
zakątkach kraju powstają kolejne 
ronda, zaś przy okazji okrągłych 
drogowych inwestycji fachowcy 
zapewniają, że poprawią one stan

18.07.1993
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bezpieczeństwa na tym czy innym 
skrzyżowaniu.

„Życie Warszawy,, z 8 lipca br. 
informując o budowie ronda w Zie
lonce koło Warszawy pisze: „No
we, przeźroczyste / ! /  rondo będzie 
miało ok. 30 m średnicy. Rosnąca na 
nim zieleń spowoduje celowe ograni
czenie widoczności. Kierowca do
jeżdżając do skrzyżowania nie zoba
czy, co dzieje się po drugiej stronie - 
odniesie wrażenie, że droga się 
kończy. Efektem tego ma być od
ruchowe zmniejszenie prędkości 
i zachowanie zwiększonej 
ostrożności. - To skuteczniejszy 
sposób niż stawianie znaków - stwie
rdził inżynier Jezierski. Ruch od
bywał się będzie z prędkością 20 
km/h, co nie wpłynie jednak na 
ograniczenie przepustowości
skrzyżowania,,.

Kierowcy niechętnie zmieniają 
swe wieloletnie, a raczej wielokilo
metrowe przyzwyczajenia, to rzecz 
zupełnie zrozumiała. Nie można 
jednak z tego powodu negować 
nowych rozwiązań, sprawiających 
na początku, jak każda nowość, 
nieco problemów. Przesiadka 
z wierzchowca do samobieżnego 
wehikułu też nie odbyła się bez

bezboleśnie taka to już cena postępu. 
Inna sprawa, że za dziesięć lat nikt 
już nie będzie grymasił wjeżdżając 
na rondo, traktując je jako rzecz 
zupełnie normalną.

Francuzi, którzy rozpropago
wali ronda w Europie, w zależności 
od warunków i potrzeb budują je 
u siebie w kształtach i rozmiarach 
zaskakujących nieraz kierowcę 
z innej strony kontynentu. Gdy 
wnętrze jednych wypełniają kolo
rowe klomby, na środku innych, 
znacznie większych, podziwiać 
można całe zieleńce, ale są i tak 
małe, że przypominają ustawioną 
na środku drogi do góry dnem 
miednicę. Francuzi jeżdżą po nich 
bardzo płynnie, ale i ostrożnie tak, 
by siła odśrodkowa nie wypchnęła 
samochodu na pobocze.

Ronda nowego typu nie tamują 
ruchu, nie trzeba się na nich

Rondo z klombem w Mazamet

rozglądać w prawo i lewo, wystar
czy w lewo, nie trzeba spozierać na 
słupki z sygnalizacją świetlną, wre
szcie nie trzeba się obawiać drogo
wych piratów, gdyż maksymalną 
prędkość określają w tym przypad
ku nie przepisy ruchu drogowego, 
a prawa fizyki. Rzecz jasna, rondo 
nie jest rozwiązaniem uniwersal
nym i powstać może tylko w od
powiednim miejscu, by z powo
dzeniem spełniać swe zadania. Ży
cie pokaże czy przyjmą się na pol
skim gruncie, w końcu mamy 
równie inteligentnych kierowców, 
co Niemcy, Belgowie czy Francuzi, 
a tak swoją drogą jadąc „w kółko" 
wiekowym maluchem możemy so
bie wreszcie pozwolić na mały dro
gowy zawrót głowy

WACŁAW TROSZKA

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8825  5



K w estia  gustu?
Nie tak dawno zakończył się 

zorganizowany przez Zarząd Mia
sta konkurs na najładniej utrzyma
ne i zadbane otoczenie placówek 
oświatowych Rybnika.

Nie jest moim zamiarem kryty
kowanie niedociągnięć lub chwale
nie pomysłów. Ten konkurs spro
wokował mnie, aby przekazać pe
wne spostrzeżenia natury estetycznej

estetycznej, wyniesione z uczestnictwa 
w komisji konkursowej. Określone 
środowisko, w którym przebywa
my, wpływa pośrednio na naszą 
psychikę. Najlepiej, żeby wpływ 
ów był pozytywny i dlatego ważne 
jest, żeby otaczało nas więcej 
piękna, a mniej brzydactwa. Tak 
dzieje się w przypadku zmian w na
szym mieście. Z przyjemnością

idziemy do centrum na spacer 
i wracamy stamtąd z bagażem po
zytywnych, estetycznych doznań. 
Oprócz środowiska niemałą rolę 
w kształtowaniu poczucia piękna 
spełniać winna szkoła. Tu przecież 
młody człowiek przebywa znaczną 
część dnia i tu pobiera pierwsze 
nauki w zakresie wychowania plas
tycznego. Tylko czy tak jest? Wy
starczy przyjrzeć się otoczeniom 
szkół i przedszkoli, aby odpowie
dzieć, że nie zawsze. Wiadomo, że

Kronika policyjna
Pod śledzika?

2  lipca funkcjonariusze Straży Miejs
kiej odkryli włamanie do sklepu ryb
nego przy ulicy Sławików. Sprawca, po 
wybiciu szyby, skradł konserwy rybne 
i wyroby czekoladowe, o łącznej war
tości 2 mln zł.

Telefoniczny złodziej 
Sto metrów kabla telefonicznego od

cięto i skradziono w nocy z 1 na 2 lipca 
w Kamieniu, przy ulicy Robotniczej. 
W wyniku kradzieży szkody poniósł 
Zakład Telekomunikacji w Rybniku.

Okazja czyni złodzieja 
Niezbyt mile będzie wspominał po

byt w Rybniku jeden z mieszkańców 
Skoczowa. Zaparkował swojego jelcza 
koło ZWUS w Gotartowicach i oddalił 
się, nie zamykając kabiny. Po powrocie 
stwierdził kradzież aktówki z doku
mentami i gotówką w wysokości 5 mln 
zł.

Daleko nie ujechał
Jeden z mieszkańców osiedla 

Wrębowa w Niedobczycach zgłosił kra
dzież swojego pojazdu - syreny 105L. 
Okazało się, że złodziej, który połasił 
się na syrenkę, nie ujechał daleko. Pat
rol policji odnalazł pojazd pozostawio
ny przy ulicy Bocznej w Niedobczy
cach.

Włamywacze schwytani
Na gorącym uczynku włamania do 

kiosku „Ruchu,, patrol policji zatrzy
mał trzech mieszkańców Rybnika. 
Ukręcili oni kłódki w kiosku przy ulicy 
Robotniczej w Kamieniu, kradnąc pa
pierosy i inne artykuły o wartości 60 
tys. zł. Wszyscy trzej sprawcy byli pod 
wpływem alkoholu - dwóch miało 1,62 
prom., a trzeci 1,12 prom.

Ciągnął kabel
Z terenu „Huty Silesia" , nieznany 

sprawca skradł 100 metrów kabla mie
dzianego. Złodziej odciął kabel w po
mieszczeniach magazynu, a następnie 
przeciągnął go pod zamkniętymi 
drzwiami.

Zaproszenie dla złodzieja
Jeden z mieszkańców osiedla 

Wrębowa wychodząc z domu zostawił 
otwarte okno balkonowe. Złodziej 
uznał to za zaproszenie i wszedł do 
środka, kradnąc dowód osobisty 
i 2 mln zł w gotówce.

Kradzionym tarpanem 
6 lipca podczas kontroli drogowej 

patrol policji zatrzymał na ulicy Stawo
wej samochód tarpan. Kierujący nim 
mężczyzna był nietrzeźwy - badanie 
alkomatem wykazało 1,45 prom. Na 
tym jednak nie koniec. Okazało się, że 
samochód został skradziony, a sprawcą 
kradzieży jest kierowca. Złodzieja 
umieszczono w areszcie, a tarpana za
bezpieczono na parkingu strzeżonym 
przy ulicy Jankowickiej.

Szybki Bill
6 lipca o godzinie 12.30 w sklepie

BEZPŁATNE 
PORADY PRAWNIKA 
w „Gazecie Rybnickiej"

W środy w godz. 15.00 - 
17.00 w siedzibie naszej reda
kcji /Kościuszki 54, tel. 28-
8 2 5 / dyżuruje prawnik, 
udzielający bezpłatnie porad.

mięsnym w Rybniku nieznany mężczy
zna wszedł za ladę i skradł portfel 
z gotówką, należący do kierowniczki 
sklepu. Po dokonaniu kradzieży 
mężczyzna natychmiast zbiegł. Poszu
kiwania sprawcy podjęte przez policję 
nie dały rezultatu.

Rowerem pod fiata
7 lipca na ulicy Markiewki w Niewia

domiu fiat 125p zderzył się z rowerem. 
13-letni rowerzysta wyjechał nagle na 
jezdnię pod nadjeżdżający pojazd. 
Chłopiec doznał złamania lewego pod
udzia.

Złodziej - erotoman
Czasopisma erotyczne o wartości 

1 mln zł skradł sprawca włamania do 
kiosku „Ruchu,, przy ulicy Racibors
kiej.

Włamanie do hurtowni
W nocy z 9 na 10 lipca nieznany 

sprawca włamał się do hurtowni papie
rosów przy ulicy Wodzisławskiej. 
Włamywacz wyrwał kraty zabezpie
czające, wyjął okno z zawiasów i uciął 
kabel telefoniczny. Skradł różne ga
tunki zachodnich papierosów i 20 mln 
zł w gotówce. Łączne straty wyniosły 45 
mln zł.

Drzwi były otwarte
Jedna z mieszkanek ulicy Norwida 

w Zebrzydowicach zgłosiła policji, że 
między 9 a 11 lipca nieznany sprawca 
skradł z jej domu wieżę radiową, 
głośniki „Osaka,, i 20 kaset magneto
fonowych. Aby dostać się do środka, 
złodziej wykorzystał niedomknięte 
drzwi do piwnicy.

/ j a k /

pieniędzy teraz mało na dodatko
we upiększanie. Ale nie powinno 
być tak, że ciężko zdobyte na ten 
cel środki bywają zużytkowane na 
oszpecenie starej, poczciwej budy. 
Maszkarowatość barw, kwiaty 
stłamszone oponowymi „skrzyn
kami,,, rachityczna trawa wśród 
krzykliwych białych krawężników 
- to niestety dość częste elementy 
„upiększeń,,. Niepokoi też inwazja 
sztucznych kwiatów. Jeśli uczymy 
dziecko szanować wytwory prze
mysłu imitujące naturę, to z pew
nością nie schyli się ów młody 
człowiek nad trawką czy listkiem. 
Przyrody nie da się niczym 
zastąpić. Nawet gdyby udało się 
w sztuczne okazy tchąć duszę. I to 
wcale nie jest kwestią gustu. To 
kwestia pewnych zasad ogólnych.
O tym zapewniał autorów „po
mysłów,, znany rybnicki plastyk.

W medycynie za dobrze zrobio
ny szew odpowiada chirurg. 
W szkole są nauczyciele plastyki.
I oni winni dbać o to, aby dzieci 
w dorosłe życie nie szły ślepe na 
naturę, kolor, piękno.

/ lo g /

Wybuchowa zabawa
W poniedziałek 5 lipca do szpita

la w Rybniku na oddział okulis
tyczny przywieziono 10-letniego 
chłopca z obrażeniami oczu. Per
sonel powiadomił o tym policję, 
gdyż z rodzaju obrażeń wynikało, 
że powstały one w wyniku wybu
chu. Policja ustaliła, że w tym sa
mym czasie do innego szpitala 
przywieziono drugiego chłopca 
z podobnymi obrażeniami. Jednak 
na prośbę matki zwolniono go do 
domu. Obaj chłopcy byli miesz
kańcami osiedla „Nowiny,,.

Okazało się, że przyczyną wypa
dku była zabawa materiałami wy
buchowymi. Dwaj koledzy, 8 i 10-
letni posiadali zapalniki górnicze, 
które podłączyli do prądu i do
prowadzili do wybuchu. Chłopcy 
bawili się w ten sposób na 6 piętrze 
bloku mieszkalnego. W wyniku 
wybuchu uszkodzeniu uległy szyby 
w oknie. Obaj „pirotechnicy,, są 
ranni, zaś obrażenia odniesione 
przez starszego z nich są poważne.

Policja w toku postępowania od
nalazła następne zapalniki, które 
chłopcy schowali w komórce. Do
tychczas nie ustalono pochodzenia 
zapalników. Chłopcy twierdzą, że 
je znaleźli. Do groźniejszej tragedii 
mogło dojść, gdyby mieli choćby 
niewielką ilość innych materiałów 
wybuchowych. Eksplozja byłaby 
wówczas groźna dla całego bloku 
mieszkalnego.

Rodzice twierdzą, że o niczym 
nie wiedzieli. Jednak z uwagi na 
wiek sprawców odpowiedzialność 
poniosą zarówno dzieci, jak i ich

rodzice. Posiadanie materiałów 
wybuchowych - niezależnie od spo
sobu ich nabycia - jest zabronione 
i podlega karze na mocy Kodeksu 
Karnego. Każdy kto znajdzie ma
teriały wybuchowe ma obowiązek 
je zabezpieczyć i powiadomić po
licję.

Jak mówi inspektor d/s nielet
nich KRP w Rybniku, starszy 
sierżant Andrzej RULA niedawno 
na terenie województwa katowic
kiego odnotowano tragiczny 
w skutkach wypadek. Na śmiet
niku znaleziono młynek do kawy. 
Po przyniesieniu do domu 
i podłączeniu do prądu doszło do 
wybuchu. Na terenie Rybnika były 
przypadki znalezienia dużej ilości 
materiałów wybuchowych - jeszcze 
z czasów II wojny światowej. Poli
cja apeluje więc do wszystkich, 
a szczególnie do dzieci i ich ro
dziców, aby zwrócili uwagę na 
wszelkie podejrzane przedmioty 
przypominające naboje, łuski lub 
urządzenia elektryczne. O takich 
znaleziskach należy powiadomić 
policję lub Straż Miejską. W żad
nym wypadku nie wolno dotykać 
podejrzanych przedmiotów,
wyglądających na materiały wybu
chowe. Niedopilnowanie dzieci 
niesie za sobą konsekwencje także 
dla rodziców. Po zakończeniu 
czynności wyjaśniających, opisy
wana sprawa zostanie skierowana 
do Sądu Rejonowego w Rybniku 
z wnioskiem o ukaranie zarówno 
nieletnich chłopców, jak i ich ro
dziców.

/ j a k /

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
POSTÓJ TAXI BAGAŻOWYCH: ul. Młyńska, tel. 23-561 
NOCNY DYŻUR APTEK: 16-22 lipca, ul. Hibnera 36

OGŁASZAJ SIĘ 
W "GAZECIE RYBNICKIEJ"

CENNIK OGŁOSZEŃ W "GAZECIE RYBNICKIEJ" 
•  1 cm2 - 8.000 zł 
•  1/4 strony - 900.000 zł
•  1/2 strony - 1.600.000 zł
•  3/4 strony - 2.400.000 zł
•  1 strona - 3.000.000 zł
•  1 słowo - 5.000 zł
•  1 słowo w  ogłosz. towarzyskich

 - 2.000 zł 

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 Lakiernictwo
samochodowe samochodowe
Gotartowice Rybnik
ul. Zaplocie 26B ul. Żorska 32, tel. 25-671 

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„

ŚRODOWA GIEŁDA CENOWA
M I Ę S O schab woł. ex. szynka wp. got. śląska

TARG 60 58 93 43

HERMES 58 — 102 52

PIOTROW SKI 57,1 — 94,4 44,5

WARZYWA / OWOCE jabłka ziemniaki pomidory ogórki

TARG 3 - 6 2 12-15 5 -8

Delikatesy, ul. Miejska 6 2,5 20 6

HERMES 6 2,5 19 5 - 6

S P O Ż Y W C Z E masło cukier jajko mąka

HURTOWNIK 8,1 10,1 — 6,2

TARG 8 -8 ,2 9,8 1,4-1,5 6,3  - 7,5

HERMES 8,5 10,5 1,4 8

W A L U T Y dolar m arka kor. czeska frank fr.

Pewex duży 17800/17950 10200/10250 585/595 3110/3180

Delikatesy ul. Miejska 17800/17950 10200/10250 580/590 3050/3160

HERMES 17800/17950 10200/10280 580/590 3050/3160

KUPON
KONKURSU

ŻUŻLOWEGO

ROW RYBNIK APATOR TORUŃ

—  w pisz ilo ść  punktów  —

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



 Ż u ż e l Ż u ż e l J Sport Ż u ż e l
Rybniccy miłośnicy żużla, 

którzy wybrali się w niedzielę na 
mecz ROW-u Rybnik ze Stalą 
Rzeszów, znów przeżyli emocje 
mogące przyprawić o atak serca 
nawet najspokojniejszych widzów. 
Od samego początku wiadomo 
było, że dla obu zespołów jest to 
mecz o utrzymanie w ekstraklasie, 
ale któż mógł przypuszczać, iż 
będzie to tak dramatyczny pojedy
nek dwóch godnych siebie rywali. 
Stal po raz trzeci przyjechała do 
Rybnika z Węgrem Zoltanem Ad
orjanem, który startował z pozycji 
rezerwowego, co dawało rywalom 
rybniczan sporą swobodę działa
nia.

Po raz kolejny okazało się, że 
Francuz Filip Berge nie ma 
szczęścia do rybnickiego toru - 
w meczach wyjazdowych spisuje 
się całkiem nieźle, natomiast przed 
„własną,, publicznością wypada 
zwykle dość blado. Dwa, może trzy 
metry po starcie do wyścigu 9 Filip 
nie opanował motocykla i wywinął 
klasyczną świecę upadając na tor, 
za co został przez arbitra wyklu
czony i na torze już się nie pojawił. 
Wcześniej zdołał zdobyć dwa 
ważne punkty.

Najwięcej emocji wzbudził 
wyścig dziesiąty. Najpierw przy 
wejściu w pierwszy łuk spychany 
przez Adorjana Henryk Bem pod
ciął tylnym kołem jadącego z tyłu 
Stachyrę. Arbiter moim zdaniem 
zupełnie słusznie powtórzył bieg 
w pełnej obsadzie. Za drugim ra
zem zjeżdżającego do krawężnika 
Bema. odpychał twardo jeżdżący 
Węgier Adorjan i sędzia, przery
wając wyścig, wykluczył go za nie

bezpieczną jazdę. Węgierski żużlo
wiec sądząc, jak przypuszczam, iż 
został wykluczony za zmianę toru 
jazdy przed linią trzydziestu 
metrów podjechał przed główną 
trybunę, zostawił motocykl i do
magał się zejścia arbitra na tor, 
proponując dokładne oględziny 
śladów kół, by wykazać swą nie
winność. Takie sytuacje zdarzały

się już nawet na mistrzostwach 
świata.

Atmosfera była bardzo napięta, 
kibice zaczęli gwizdać, krzyczeć, 
ktoś ze służb technicznych pokazy
wać zaczął żużlowcowi Stali wul
garne gesty i zaczęły się przepy
chanki. Na miejscu znalazł się jed
nak kierownik rzeszowskiej druży
ny i przytomnie skierował Węgra 
do parkingu. Ten w pobliżu bramy 
parkingu trącił łokciem

przejeżdżającego tuż obok Henry
ka Bema, który w efekcie wylądo
wał na torze. Szybko się jednak 
pozbierał i próbując wymierzyć 
sprawiedliwość zadziornemu ry
walowi rzucił się na niego w stylu 
przypominającym zupełnie inną 
dyscyplinę sportową. Na szczęście 
na miejscu znalazł się mechanik 
Bema, Mirosław Dudek i wszystko 
skończyło się „separacją,,. 
W powtórzonym wyścigu rzeszo
wianin Janusz Stachyra po słab
szym starcie pokazał na co go stać 
i minął najpierw Korbela, potem 
Bema.

W wyścigu piętnastym Pawli
czek uporał się z groźnym Janem 
Krzystyniakiem.

Gdy po skończonym meczu ka
pitan rybniczan Mirosław Korbel 
poszedł podziękować rywalom za 
sportową, choć ostrą i bezpardo
nową walkę, Jan Krzystyniak za
chował się jak prawdziwy dżentel
men. Janusz Stachyra natomiast 
odgrażał się, strasząc zbliżającym 
się meczem rewanżowym w Rze
szowie.

Zresztą dramatycznych mo
mentów w tym meczu nie brako
wało. Adam Pawliczek prowadząc 
w biegu ósmym nieomal zgubił 
bak, który przez dwa okrążenia 
kurczowo musiał podtrzymywać

nogą. Adam zmienił ostatnio an
gielską ramę na czeską, a ta różni 
się znacznie w sposobie mocowa
nia baku i efekt tej zamiany kibice, 
drżąc o wynik, mogli oglądać. Na 
szczęście wszystko dobrze się 
skończyło. Znakomicie w niedziel
nym meczu spisali się powracający 
po kontuzjach na tor Eugeniusz 
Tudzież i Krzysztof Fliegert. 
Dzięki nim udało się wygrać dwa 
wyścigi podwójnie, choć w obu

przypadkach starsi koledzy, ucie
kając daleko do przodu, pozos
tawili ich na pastwę rywali.

A oto kilka pomeczowych opinii

szych zawodników, jestem z nich 
dumny...

Jan Krzystyniak: Wydaje mi się, 
że przed meczem tor był bardzo 
dobrze przygotowany i bardzo 
nam odpowiadał. Po deszczu to się 
zmieniło i lepiej radzili sobie ryb
niczanie. W biegach, w których 
startowałem, wszystko było 
w porządku, nie dopatrzyłem się 
fauli...

Mirosław Korbel: Słowa dotrzy
małem. Trzy razy startowałem 
z Adorjanem. By wygrać mecz trze
ba było go pokonać, udało mi się to 
w biegu 13. Po szybkim starcie 
udało mi się wyjść z łuku na pierw
szym miejscu i nie puściłem go już, 
choć pchał się pod bandą. Gorzej 
poszło mi w biegu piątym, gdy po 
ulewie nie wiadomo było jak się 
przełożyć. Mecz był strasznie ner
wowy, na trybunach chyba

Po zwycięskim biegu: Eugeniusz Tudzież i Adam Pawliczek

nn:

Po zwycięskim 
 i A dam Pawliczekm Pawliczek

Foto: wack

Dariusz Fliegert: Dawno już nie 
jeździłem tak twardego meczu. 
Najwięcej kosztowało mnie zwy
cięstwo z Krzystyniakiem. To było 
szaleństwo...

Wiesław Sojka: /członek
zarządu klubu/ Jestem szczęśliwy 
żeśmy wygrali, obserwowałem naszych

również. Mam nadzieję, że na me
czu z Apatorem widzów będzie 
znacznie więcej.

Marek Smyla /sędzia/: Drużyny 
bardzo nerwowo podeszły do tego 
meczu. Sytuacji spornych na torze 
było niewiele. W biegu dziesiątym 
niebezpieczna jazda Adorjana 
miała miejsce dopiero po linii trzy
dziestu metrów. Zachowanie pub
liczności na trybunie pozostawia

Pierwszy finał...

Konkurs żużlowy
Nasi czytelnicy, nadsyłając swoje 

propozycje na nasz ostatni żużlowy 
konkurs, ustanowili nowy rekord. Aż 
sześć osób trafnie wytypowało wynik 
meczu ROW Rybnik - Stal Rzeszów 
/49:41/: Maciej Kołodziejczyk, Ma
riusz Jasik, Małgorzata Fuchs, Dariusz

W końcu czerwca w Czerwionce 
rozegrano tegoroczne Szachowe 
Mistrzostwa Śląska Juniorów. Do
minowali w nich, zgodnie 
z ubiegłoroczną tradycją, szachiści 
Rybnickiego Młodzieżowego Klubu 
Sportowego, którzy zdobyli 14 
spośród 27 medali. Oto miejsca 
rybnickich szachistów: 

juniorzy do lat 10: 2. Dawid 
Jakubiak, 3. Jakub Czarnecki, 4. 
Marcin Bednarek /  MZKS Niedo
bczyce /, 8. Michał Uherek;

juniorki do lat 10: 2. Małgorzata 
Jerz, 3. Marta Szydłowska, 4. Sylwia

Glenc, Robert Gęgotek i Antoni Kre
tek. W losowaniu trzy bilety na mecze 
żużlowe przypadły w udziale Mariuszo
wi JASIKOWI. Nagroda do odebrania 
w redakcji.

W najbliższą niedzielę w pierwszym 
meczu rundy rewanżowej drużyna 
ROW Rybnik zmierzy się na własnym 
torze z „Apatorem,, Toruń. Życzymy 
szczęścia.

Sylwia Kowalczyk, 5. Magdalena 
Przeliorz;

juniorzy do lat 12: 1. Jan Adamo
wski, 2. Maciej Szklanny, 3. Maciej 
Painta, 5. Adrian Kozak, 7. Ar
kadiusz Jarząbek, 9. Marcin Roj
kiewicz;

juniorki do lat 12: 1. Małgorzata 
Szydłowska, 2. Agnieszka Matras, 
4. Elżbieta Janiszyn, 5. Małgorzata 
Wróbel, 10. Alicja Chmielińska;

juniorzy do lat 14: 3. Grzegorz 
Wróbel, 5. Marek Kasperek;

juniorki do lat 14: 2. Beata Bob
rowska, 8. Joanna Łuczak;

Można na podwórku, pod na
miotem, w domu wczasowym... 
Ale można też inaczej, bardziej 
interesująco i romantycznie - 
wśród bezkresu nieba i wody! Taki 
sposób na wakacje wybrała grupa 
uczniów ZSZ „Ryfamy" w Ryb
niku. Od 26 czerwca do 9 lipca 
żeglowali oni po wielkich jeziorach 
mazurskich. Początek i koniec re
jsu wyznaczyła przystań w Kozinie 
nad Jeziorem Jagodnym, a po drodze

juniorzy do lat 16: 5. Robert 
Kozak, 8. Krzysztof Stepnowski;

juniorki do lat 16: 1. Maria 
Wróbel, 2. Monika Painta, 3. 
Małgorzata Kupczak, 5. Dorota 
Spalding;

juniorzy do lat 18: 6. Adrian

Mazurska
przygoda

drodze były Tałty, Mikołajskie, 
Bełdany, Śniardwy, Niegocin, 
Krajno, Gargin, Dobskie i Mamry.

Jak na początkujących żeglarzy - 
trzeba przyznać - trasa godna po
zazdroszczenia. I to z wielu po
wodów. Zasadniczym jest sam 
jacht, na którym młodzi żeglarze 
z Rybnika wypłynęli - „Smuga cie
nia". Długość - 19 metrów. Masa 
własna kadłubu - 9 ton! Wysokość 
masztów - 12 i pół metra /a  trzeba 
je było kłaść przed przejściem przez 
wiele kanałów/. Dwa olbrzymie 
maszty można zaopatrzyć w 2 kli
wry, apsel, gaflowy grot oraz dwa 
żagle rejowe - marsel i fok - co daje 
łączną powierzchnię 104 metrów 
kwadratowych ożaglowania. Sło
wem - największy jacht śródlądowy 
w Polsce i Europie - potęga!

Oprócz słońca i deszczu, wiatru 
i wody, powietrza i uroczych zatok 
oraz wysp mazurskich jezior, 
załoga wraz z kapitanem Tomaszem

Mistrzostwa Śląska 
szachowych juniorów

Ż u ż e l

wiele do życzenia, kiedyś może 
skończyć się to przerwaniem me
czu i może się okazać, że kibice 
zamiast pomagać swojemu klubo
wi działają na jego szkodę.

We wtorek rybnicki duet mło
dzieżowców w Częstochowie wy
walczył awans do finału Młod
zieżowych Mistrzostw Polski Par 
Klubowych. Gromadząc na swym 
koncie 23 punkty /Fliegert 15, Tu
dzież 8 / rybniczanie uplasowali się 
na pierwszym miejscu ex aequo 
z parą Stali Rzeszów.

Finałowy turniej odbyć się ma 
10 sierpnia na torze jednego z fina
listów. Z tego co wiem, działacze 
ROW Rybnik rozpoczęli starania 
o organizację tegoż finału.

Zwycięski mecz ze Stalą 
Rzeszów już za nami, emocje 
opadły tym bardziej, że już w nie
dzielę kolejny mecz tym razem 
z notowaną o wiele wyżej drużyną 
Apatora Toruń, który awizuje 
w swym składzie Anglika Marka 
LORAMA. I ten mecz rybniczanie 
muszą wygrać, jeśli chcą myśleć
o pozostaniu w ekstraklasie. Znów 
wiele zależeć będzie od postawy 
młodzieżowców. Nie wiem, czy jaz
da w jednej parze Dariusza Flieger
ta i Filipa Berge to dobry pomysł. 
A może spróbować złożyć w parę 
braci Fliegertów? Takie rozwiąza
nie mogłoby przynieść ciekawe re
zultaty, podobnie jak kiedyś 
wspólne starty braci Skupieni ów. 
Wydaje mi się również, iż w rezer
wie powinien się już pojawić trzeci 
młodzieżowiec, który wtedy, gdy 
będzie to możliwe, wystartuje z pie
rwszoligowcami. W przyszłym se
zonie Tudzież i Fliegert nie będą 
już młodzieżowcami i już teraz 
trzeba się martwić, kto ich zastąpi. 
Tę metodę trzeciego młodzieżowca 
w rezerwie stosuje wiele drużyn
i zdaje ona egzamin.

Początek niedzielnego meczu 
z Apatorem Toruń o godzinie 
17.30, emocje gwarantowane. ZA
PRASZAMY!

WACŁAW TROSZKA

Tomaszem HARSZE /n a  co dzień nau
czyciel w szkole „Ryfamy,,/ mogła 
poznać blaski i cienie żeglarskiej 
przygody - od topów aż do zenz. 
Czy jest lepsza okazja do spraw
dzenia własnej zaradności i hartu 
ducha? Tak trzymać! Ahoj!

Serdecznie dziękujemy żużlow
com rybnickiego ROW-u za wy
grany niedzielny mecz ze Stalą 
Rzeszów, a Filipowi Berge życzy
my szybkiego powrotu na tor. Oby 
tak dalej.

Dzięki.
Ala M., Sabina M., Justyna S.

☆  ☆  ☆
Solenizantowi Markowi 

Krakówka z okazji urodzin najlep
sze życzenia zdrowia i wszystkiego 
dobrego życzy

Babcia Grejta i ujec Rajmund

7GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Wiatr od morza Foto: pal

Pod znakami zodiaku
B A R A N  Całkowity brak stresu jest wręcz niebezpieczny, dobrze więc, że nawet 

w czasie wakacyjnego wypoczynku trochę się niepokoisz. Nie umiesz przecież wyjść 
z wprawy...

B YK  - Jako nowoczesny, rozumiejący potrzeby swojego partnera człowiek, 
zrobiłeś wszystko, aby druga połowa wróciła zregenerowana do pracy. Pomóż je j 
utrzymać się w formie.

BLIŹN IĘ TA  - Nie czytaj codziennych gazet, nie oglądaj wiadomości, a podziała to 
na ciebie tak kojąco, ja k  kompres na mózg. Bardzo takiego relaksu potrzebujesz!.

R A K  -  To dobry znak, że tęsknisz, możesz być w końcu pewny swoich uczuć! Teraz 
musisz się jeszcze przekonać, czy z wzajemnością.

L E W  - Nie masz ochoty wpędzać się w kierat dojazdów, wynajmowania pokoi, 
posiłków w wyznaczonych porach? Zrób więc sobie wakacje w opustoszałym mieście. 
Może być miło!

PANNA - Tylko czyste intencje w działaniu dają szanse powodzenia temu 
przedsięwzięciu. Nie próbuj wykorzystać wakacyjnego roztargnienia współpracow
ników...

WAGA - Bezcelowe i złudne jest oczekiwanie, że pomogą nam ci, którym my 
przyszliśmy z pomocą. Nie licz na to i tym razem...

SK O RPIO N  - Nie tylko treść, ale również forma wyrażania uczuć jest ważna. 
Histeria i zaborczość nie służy uspokojeniu atmosfery, a o to Ci przecież chodzi... 

ST R Z E L E C  - Nie daj się wciągnąć w kompetencyjne spory, bo przekonywanie
o swojej racji będzie Cię kosztowało więcej nerwów niż pójście na kompromis. 

K O ZIO R O ŻE C  - Jesteś zadowolony z rezultatów swojego działania, choć
odcisnęły się na nich reguły i ograniczenia konwencji. Co by było, gdybyś je  
przekroczył...

WODNIK - Lista duchowych profitów płynących z aktualnego układu jest długa
i niepowtarzalna. W ykorzystaj ten czas dla wzbogacenia własnej osobowości.

R Y B Y  - Twoja równowaga może być zakłócona przez doniosłe wydarzenie 
w sposób zupełnie nieprzewidziany, zachowaj emocje na wodzy, a będzie dobrze...

Wakacyjne główkowanie ULEX
Zadanie nr 2

W kolistym ogrodzeniu przeby
wa 10 owieczek. Narysuj trzy 
okręgi tak, by każda owieczka zna
lazła się osobno.

Rozwiązania na rysunku prosi
my nadsyłać na kartkach poczto
wych lub wrzucać do „żółtych 
skrzynek,, /Rynek 7, Kościuszki 
54/.

Wśród prawidłowych odpowie
dzi nadesłanych do 26 lipca roz
losujemy kalkulator firmy „Citi
zen,,, ufundowany przez firmę 
ULEX.

Program telewizji „EF"
Piątek  16.07.1993 r.
18.45 - rozstrzygnięcie konkursu
- blok reklamowy
- program informacyjny EF- 

NEWS, w nim m.in.: podpisanie 
kontraktu pomiędzy RAFAKO 
a Elektrownią Rybnik.

- ostrzeżenie policji przed waka
cyjnymi złodziejami

- skąd młodzież bierze pieniądze 
na wakacje

- o problemach domowych 
zwierząt /psów, kotów/ w czasie 
lata

- wystawa lilii w TZR
- „PEPSI - ROCK - SPORT,,
- ogłoszenie konkursu

Sobota 17.07.1993 r.
12.00 - powtórka piątkowego 

programu

Kino Hit - przerwa wakacyjna

Fatałachy z naszej szafy 
______ ________ ______

Smaczki
Przysłowiowego już bezradnego 

zawołania sprzed pełnej szafy „...ja 
nie mam co na siebie włożyć,, nie 
należy oczywiście traktować dosło
wnie. Zazwyczaj chodzi o to, że dół 
nie pasuje nam do góry i odwrot
nie, że nie te buty, nie ta torebka, 
nie te kolczyki czy klipsy. A to 
właśnie dodatki i niuanse wyczu
wane intuicyjnie, czyli tytułowe 
smaczki, stanowią o stylu 
i wpływają na nasze odczucie czy 
jesteśmy dobrze, czy źle ubrane. 
Każdy sezon ma swoje własne sma
czki, a aktualnie są to: pod
wyższone podeszwy w butach, let
nie rękawiczki, małe torebeczki na 
krótkim, sztywnym uchwycie lub 
mała kamizeleczka. Osobnym
smaczkiem może być rodzaj tkani-

Nasze
propozycje

Mała Scena Rybnicka
17 lipca, godz. 19.00-1.00, WIDEO

DYSKOTEKA, cena biletu 30.000 zł.
Kino APOLLO

16 lipca, godz. 17.00 oraz 17 lipca, 
godz. 15.00 i 17.00, „PIĘKNA I BES
TIA,,, prod. USA

18-22 lipca, godz. 17.00 i 19.15, 
„MYSZY I LUDZIE,, prod. USA 

Kino WRZOS - Niedobczyce
18 lipca, godz. 15.00 „ODNALE

ZIONY SKARB,,, prod. węg.
22 lipca, godz. 17.00 „MAGICZNY 

KAMIEŃ,,, prod. niem.
Kino ZEFIR - Boguszowice 

Bezpłatne seanse filmowe dla dzieci: 
16 lipca, godz. 15.00, „ODNALE

ZIONY SKARB,,, prod. węg.
21 lipca, godz. 15.00, „MAGICZNY 

KAMIEŃ,,, prod. niem.
Kino VEGA - Żory 

16-19 lipca, godz. 17.00 i 20.00, „ZA
PACH KOBIETY,,, prod. USA 

21-22 lipca, godz. 18.00 ,,PRZYPA
DKOWY BOHATER,,, prod. USA, 
godz. 20.00, „SKAZA,,, prod. USA 

_________________________ /gw /

tkaniny - dziś jest nim pięknie wygnie
ciony len, z którego szyje się wszys
tko, również stroje męskie. Gnioty 
na siedzeniu świadczą tylko o tym, 
że len jest naturalny i że wiemy, co 
w trawie piszczy. Smaczkami po
nadczasowymi są zegarki dobrej 
marki czy unikatowa, niebanalna 
biżuteria. Smaczkiem nie będą ni
gdy rzeczy już opatrzone, a więc 
np. legginsy, porozcinane długie 
spódnice, chiński jedwab. Smaczek 
doprawia całość, a jego wybór 
spośród lansowanych setek dro
biazgów jest wyrazem naszej in
dywidualności. I to by było na 
tyle...

Wróżka

Smaczki tego sezonu...

Ilustracje różnią się w 8 miejs
cach. Znajdź różnice. 5 m inu t łam ania głow y

Wśród czytelników, którzy na
deślą prawidłowe rozwiązanie ła
migłówki do 26 lipca, wylosowana 
zostanie nagroda w postaci kasety 
video ufundowanej przez PUH „U
LEX„ z Rybnika - Boguszowic.

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

Nagrodę za rozwiązanie ła
migłówki z nr 26 otrzymuje: Karo
lina Rosowska, ul. Wysoka 16)23 
Rybnik. Nagrodę prosimy odebrać 
w redakcji.

Wraca mąż z delegacji z Bełcha
towa i powiado:

-  Wiesz, zawieźli nos wczoraj do 
Warszawy i pokozali stolica. Ci 
padom, wszystko tam inksze niż tu 
w Bytomiu. W restauracji to sie
dzom sami młodzi brodacze. 
W urzędach zaś sami łysi starcy, 
a auta prowadzą same kobiety.

Żona sie przysłuchuje, podchodzi 
do męża i powiado:

-  A zamiast krawatów to wiążą 
pończochy damskie, takie jak ty 
mosz na karku, pra?!

★  ★  ★

Śląskie
beranie

Jedni młodzi sie powadzili. Aku
rat przyjechali świekrzy, a tu „cichy 
dzień„. Pod wieczór świekr pyta 
syna:

-  Co to, powadziliście sie?
- Ale skąd? Nie. Ani trocha. Ino 

o czym tu mówić, ona wie swoje, jo 
swoje, to co tu godać!

★  ★  ★
Nocońka roz sąsiedzi upomnieli, 

żeby w nocy tyle nie larmowała.
-  Coście tak wczoraj w nocy lar

mowali?
-  Prałach.
-  To nie możecie w dzień prać?
-  Dobrze wom godać, jak wasz 

chłop w dzień przychodzi, mój mam
las wroco w nocy, to kiedy mom go 
prać?

★  ★  ★
Było jedno małżeństwo. Od 

początku nie umieli sie z sobą zgo
dzić. Jak on chcioł to, to ona tamto, 
jak ona tamto, to on to, i tak sie 
pieklili dzień po dniu.

Roz po takiej zwadzie baba sie 
rozpłakała i pado:

-  A tak mi przysięgałeś, że mie aż 
do śmierci bydziesz miłowoł!

-  A to moja wina -  pado chłop  -  że 
tak długo żyjesz?

★  ★  ★
-  Ale Karlik, co to sie stało? Wto 

ci te zęby wybił?
-  Moja staro!
-  A dyć godołeś, że wyjechała do 

sanatorium!
'  -  Boch tyż tak myśloł!

★  ★  ★
-  Karlik, jo  ci tak przaja, że z tobą 

bych poszła na koniec świata, 
choćby my mieli żyć o wodzie i chleb

ie.
-  Dobrze dzióbeczku, toż ty sie 

bydziesz o chlyb starała, a woda to 
jo już biera na siebie.

★  ★  ★
-  Francek, nie podpadło ci, że sie 

Antek strasznie zmienił odkąd się 
ożenił? Downi to nic ino o sercu 
godoł, a od jakiegoś czasu to sie 
cięgiem na żołądek skarży!

NASZ ADRES: 
44-200 Rybnik, 

ul. Kościuszki 16
tel./fax 28-825 

Biuro czynne 
od 9.00 do 17.00
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