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R z e c z o w o
Piątek, 26 lutego, godzina 17.00. Sala Domu Kultury w Chwałowicach niemal 
całkowicie wypełniona. Z  zaproszenia Rady Dzielnicy skorzystało prawie stu 
chwałowiczan.

„Kiedyś człowiek bronił się przed przyrodą, 
teraz przyroda broni się przed człowiekiem,,

Pierwsze Rybnickie 
Forum Ekologiczne
W czwartek 25 lutego w sa

li konferencyjnej Miejskiej 
Biblioteki Publicznej odbyło 
się zorganizowane wspólnie 
przez Zarząd Miasta Rybni
ka i Komisję Ekologiczną 
Rady Miasta „RYBNIC
KIE FORUM EKOLOGICZNE
EKOLOGICZNE". Jego celem było 
wypracowanie form
współpracy instytucji, orga
nizacji oraz osób prywat
nych na rzecz szeroko rozu
mianej ochrony środowiska 
i wyznaczenie kierunku po
czynań doraźnych jak i dłu
gofalowych, mających ko
rzystnie wpłynąć na stan na
szego zdegradowanego śro
dowiska naturalnego.

Hasłem wywoławczym 
pierwszego roboczego spot
kania było zawołanie 
„Więcej tlenu dla miasta,,, 
zaproponowane przez pro
wadzącą spotkanie Marię- 
Krystynę KULAWIK - 
przewodniczącą Komisji 
Ekologicznej Urzędu Mias
ta. By uczestnicy forum 
świadomi byli całokształtu 
przeróżnych uwarunkowań 
dotyczących naszego mias
ta, jako pierwszy wystąpił 
dyrektor Pracowni Urbanis
tyczna Wiesław CHMIE
LEWSKI, który omówił 
założenia Ogólnego Planu 
Zagospodarowania Prze
strzennego Miasta, określo
nego jako proekologiczny. 
Mowa była
o poszczególnych strefach 
miasta i o projektowanych 
korytarzach bioklimatycz
nych, mających zapewnić

skutecznie „wietrzenie,, mia
sta.

Zagadnienie odpadów ko
munalnych omówiła Maria- 
Krystyna Kulawik, anon
sując wprowadzenie selekty
wnej zbiórki odpadów /na 
początek szklanych opako
wań/.

Wiceprezes fundacji „E
koterm Silesia,, J a n u s z  
TROJAN omówił s p o s ó b  
funkcjonowania i cele f u n
dacji pragnącej o g r a n ic z y ć  
i zahamować degradację 
środowiska.

Problemowi tzw. niskiej 
emisji w Rybniku poświęco
ne było wystąpienie obecne
go na forum, prezydenta Ry
bnika Józefa MAKOSZA, 
który zrelacjonował, odby
wające się bądź już 
zakończone prace na terenie 
miasta, mające na celu zanie
chanie ogrzewania bu
dynków  instytucji
i zakładów przy użyciu 
pieców czy kotłów węglowo- 
mułowych, wytwarzających 
emitowane do atmosfery 
trujące związki chemiczne. 
Prezydent poinformował 
o przyłączeniu do ciepło
ciągu miejskiego opalanych 
wcześniej przy zastosowaniu 
tradycyjnych kotłowni: 
Urzędu Miasta, Domu Towa
rowego „Hermes„ i budynku 
Banku Warszawskiego, 
a także o planowanym na 
ten rok ograniczeniu emisji 
komina szpitala dla nerwo
wo chorych przy Gliwickiej.

W dalszym ciągu głos za
brali jeszcze: przedstawiciel

Na kolejne spotkanie 
z mieszkańcami przybył 
/niemal w komplecie/ 
Zarząd Miasta, kilku rad
nych, przedstawiciel policji, 
straży miejskiej, dyrektor 
ZOZ-u oraz kilka osób z dy
rekcji kopalni „Chwałowi
ce,,. Zgromadzenie wszyst
kich tych, których decyzje 
mogły mieć wpływ na życie 
mieszkańców Chwałowic 
w ostatnim roku.

Przewodniczący Rady 
Dzielnicy - Ryszard SZY
MAŃSKI - poprosił o spra
wozdania  szefów
poszczególnych komisji Ra
dy. Ich wystąpienia stały się 
zaczynem długiej
wielowątkowej i bogatej 
dyskusji, która osobom nie
zbyt interesujących się ży
ciem miasta mogłaby wy
jaśnić wiele jego problemów. 
W tym sprawozdaniu skupię

fundacji „EKO,, Elżbieta 
WIKTOR, Janina KUCZE
RA reprezentująca nadleśni
ctwo, która w bardzo błys
kotliwym wystąpieniu 
dotknęła szeregu
problemów związanych 
z ekologiczną
świadomością, ale również 
powierzchowną modą oraz 
przedstawiciel Urzędu Rejo
nowego i PTTK.

W drugiej części odpowia
dano na składane w formie 
pisemnej pytania, m.in. ryb

nickich licealistów, którzy 
również w forum uczestni
czyli. Z kolei w drodze dys
kusji wypracowano plan 
pracy na najbliższą 
przyszłość; postanowiono 
m.in. zebrać prace uczniów 
rybnickich szkół na temat 
ekologii i szerzej je rozpro
pagować /być może właśnie

się na kilku zasadniczych jej 
wątkach.

W Chwałowicach mieszka 
ponad 9 tysięcy 
mieszkańców. Dzielnica ta, 
choć bliska centrum miasta 
/tylko 10 minut autobusem/ 
żyje jakby własnym życiem.
O jego charakterze decyduje 
położona w samym jej sercu 
kopalnia, która zatrudnia 
większość dorosłych miesz
kańców.

Górnicza dzielnica - górni
cze problemy. Oprócz spraw 
komunalnych - o których 
później - poruszono wiele 
zagadnień bezpośrednio lub 
pośrednio związanych 
z działalnością kopalni. Na 
przykład sprawę zanieczysz
czenia ulic miasta przez kie
rowców wywożących z kopa
lni węgiel poruszył Zygmunt 
SKORUPA. Bezradne w tej 
sprawie okazują się i władze 
kopalni i władze miasta, na
wet policja. Winni są prywa
tni przewoźnicy, zbyt non
szalancko kierujący przeła
dowanymi ciężarówkami. 
Ustalono, że przy wyjeździe 
z kopalni zawiśnie tablica 
ostrzegawcza, a reszty - tzn. 
porządku na naszych jezd
niach - dopilnuje policja
i Straż Miejska.

Maria CZOGALIK poru
szyła problem nagrobków 
uszkodzonych na miejsco
wym cmentarzu przez szkody 
górnicze kopalni „Rymer,,. 
Ponieważ cmentarz jest 
własnością miasta, a indywi
dualne interwencje u spraw
cy zniszczeń nie odniosły 
skutku, indywidualne wnio
ski zbierze Rada Dzielnicy, 
a interwencji w tej drażliwej 
i delikatnej sprawie podejmą 
się władze miasta.

Wiele wypowiedzi doty
czyło ulicy Zwycięstwa. Ska
rgi mieszkańców mówiły 
o braku wody, fatalnym sta
nie jej nawierzchni oraz źle 
zabezpieczonym przejeździe 
kolejowym. Budka dróżnika 
jest tak oddalona od barier, 
że przy ich zamykaniu łatwo 
znaleźć się między nimi. Nie
bezpieczeństwo grozi
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za pośrednictwem „GR,,/, 
uczulić na sprawy ekologii 
społeczeństwo Rybnika po
przez prowadzoną za pośre
dnictwem środków masowe
go przekazu ekologiczną 
edukację.

W efekcie dzięki forum 
podjęta zostanie prawdopo
dobnie na wiosnę akcja sa
dzenia drzewek na nieużyt
kach wskazanych przez Wy
dział Geodezji i Gospodarki 
Gruntami oraz akcja ekolo
gicznego uświadamiania sta
rszego pokolenia przez 
młodzież szkół średnich, 
przy okazji szkolnych spot
kań , rodziców
i wywiadówek. O efektach 
Rybnickiego Forum Ekologi
cznego,, na łamach „GR,, 
informować będziemy na 
bieżąco.

WACŁAW TROSZKA

W numerze:
Bezpłatny
’’Sukces

Gospodarczy"

Gdzie są
Dni Kobiet 

z tamtych lat...
Aby odnaleźć ich urok za

jrzałam do kilku starych ma
rcowych numerów „Nowin,, 
i „Dziennika Zachodniego,,. 
Jedno jest pewne. Przygoto
wywano się solidnie. W 1960 
roku „Nowiny,, donosiły: 
„Od miesiąca działa na 
terenie Rybnika i powiatu 
komitet uroczystych
obchodów 50-lecia
Międzynarodowego Dnia 
Kobiet,,. Komitety przygo
towywały: „liczne spotkania 
z działaczkami, aktywem kół 
Ligi Kobiet i kołami 
Gospodyń Wiejskich,,, a ży
cie biegło swoim torem. 
Przepytana na okoliczność 
swego święta, pani - spec
jalista w dziedzinie metalur
gii mówi „Jest sporo trosk. 
Chociażby z takim praniem. 
Dlaczego nikt w naszym 
mieście nie wpadł na pomysł 
zorganizowania centralnej 
pralni. Człowiek miałby czas 
na wyjazd do operetki lub 
inne rozrywki,,. Ciężko było 
z praniem, ciężko 
z dojeżdżaniem. Zdaniem 
radnej  - „zła organizacja 
komunikacji autobusowej 
zbyt wiele czasu pochłania 
naszym kobietom, zmęczone 
pracą, czy obładowane 
zakupami marnują cenny 
czas wystając na przystanku,, 
/„Nowiny,, 1962 rok/. Ale 
panowie starali się - „Do 
symbolicznych kwiatów 
i skromnych upominków 
dołożymy dowody troski
o warunki pracy domowej
i zawodowej każdej kobiety,,

obiecywali w 1964 roku 
w „Nowinach"/. Ale przy
pominali nam także, że ów 
dzień "jest nie tylko świętem. 
Oznacza on pozycję kobiety 
w życiu społecznym 
i politycznym, jej udział 
w budownictwie nowego ładu, 
i walce o pokój,,. W marcu 
1968 roku „Nowiny,, do
niosły - „Spotkanie aktywu 
kobiecego,,. Aktyw oczy
wiście spotkał się 
z „władzami partyjnymi, 
państwowymi, organizacji 
społecznych,,. Kwiaty
wręczał I sekretarz KP tow. 
Jan Poloczek, a całość 
„zakończyła się tradycyjną 
lampką wina,,. W 1975 roku 
wina na łamach „Nowin,, 
już nie ma, za to pojawiły się 
mocne akcenty pryncypial
ne. Przedstawicielki kobiet 
rybnickich dowiedziały się 
z ust wyżej wzmiankowane
go sekretarza, że dzień ten 
zobowiązuje je do „szerszego 
propagowania idei
i n t e r n a c j o n a l i z m u  
i solidarności z narodami 
walczącymi o pokój i postęp,,. 
Było to oczywiście zgodne 
z ogólną tendencją. 8 marca 
tegoż roku „Dziennik Za
chodni,, informację o VI 
Zjeździe Ligi Kobiet tytuło
wał „Aktywne uczestniczki 
budowy socjalizmu,,, a w śro
dku autor artykułu w mon
strualnym zdaniu uświada
miał paniom, że „dopiero 
ostatnie cztery lata 
charakteryzujące się przede 
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A w Grabowni... Sprostowanie

A jednak podinspektor
W wywiadzie zamieszczo

nym w poprzednim numerze 
„GR,, pomyłkowo przypi
sałem Komendantowi Rejo
nowej Komendy Policji 
w Rybniku panu Hubertowi 
HANAKOWI stopień pod
komisarza, tymczasem 11 li
stopada 1992 roku Minister 
Spraw Wewnętrznych awan
sował go ze stopnia nadko
misarza na stopień podins
pektora /dawny podpułko
wnik/. Komendanta Hana
ka za tę niezamierzoną de
gradację, UPRZEJMIE 
PRZEPRASZAM.

W czerwcu roku 1990 
przekształcono dotychcza
sową milicję w policję, doko
nując przy okazji reformy 
stopni. Do tej pory milic
janci mieli równoległe stop
nie z wojskiem; w policji 
wprowadzono nazewnictwo 
i szarże typowe tylko dla

niej, na wzór policji zachod
nich.

Obecnie gołe pagony plic
janta oznaczają, że mamy do 
czynienia już nie z dawnym 
szeregowym, a z posterunko
wym. Jedna belka, czyli daw
ny starszy szeregowy, to 
analogicznie starszy poste
runkowy. Nie ma w policji 
kaprali i plutonowych, po
zostali jedynie sierżanci i sta
rsi sierżanci. Chorążego 
zastąpił aspirant, podporu
cznika - podkomisarz itd., 
kapitana - nadkomisarz, 
podpułkownika - podinspek
tor wreszcie samego pułkow
nika - inspektor. Trochę to 
wszystko skomplikowane, 
ale spokojnym ludziom 
umiejętność rozróżniania 
policyjnych dystynkcji nie 
jest w życiu zbyt często po
trzebna.

WACŁAW TROSZKA

Głos w dyskusji - część III

Kompetencje 
przyszłych powiatów

Wygląd naszego miasta 
ulega ciągłym zmianom. Po 
wiosenno-letnich „wykop
kach,,, Rynek stał się naj
lepszą wizytówką miasta. 
Czy równie szybko toczy się 
życie w ... Grabowni?

Można tam dojechać linią 
441. Pierwsze wrażenie jest 
korzystne: na dachach co 
drugiego domu antena sate
litarna, w podwórzach sa
mochody różnych typów. 
Parę sklepów, dwa kioski 
„Ruchu,,. Większość
domów usytuowanych jest 
wzdłuż ulicy, której patro
nem jest Wiktor Poloczek, 
przedwojenny kierownik

c. d. ze str 1 
zarówno ciężkim samocho
dom jak i dzieciom 
chodzącym tędy do szkoły, 
czy urządzającym właśnie 
teraz kuligi. Naczelny inży
nier KWK „Chwałowice,, 
Bernard MIKA obiecał 
w sprawie przejazdu inter
wencję u administrującego 
kopalnianą koleją. Przed
siębiorstwa Transportu Ko
lejowego i Gospodarki Ka
mieniem i mieszkańców tej 
części Chwałowic, zapewne 
ucieszy wiadomość, że kopa
lnia już w roku bieżącym 
przeznaczy 7 miliardów zło
tych na kompleksową wy
mianę biegnącego tędy wodo
ciągu /jest to wynik procesu
o szkody górnicze wygranego
wygranego przez Urząd Miasta/. 
Prace ruszą już w tym roku, 
a do uzgodnienia z Radą 
Dzielnicy i Wydziałem Gos
podarki Komunalnej
Urzędu Miasta pozostaje 
sprawa doprowadzenia do 
stanu używalności nawierz
chni tej drogi.

Jedną ze stałych bolączek 
życia chwałowiczan jest 
błoto na jezdniach, które la
tem zamienia się w duszący 
pył. Przyczyną są ciążarówki 
wożące z kopalni na 
zwałowisko kamień - ubocz
ny produkt urobku węgla.
I tu padły obietnice ze strony 
władz KWK „Chwałowice„. 
Do maja br. uruchomiona zo
stanie myjnia aut w obrębie 
kopalni, do lipca powstanie 
podobna na zwałowisku ka
mienia. Inżynier MIKA pro
sił tutaj o współpracę w wy
typowaniu miejsca dla myjni 
przedstawicieli Rady Dziel
nicy.

Choć już na początku ze
brania przewodniczący Ko
misji Ekologicznej Rady 
Dzielnicy zastrzegł, że spra
wa hałd - która rok temu na 
spotkania z Zarządem wy
wołała wiele kontrowersji-  
nie będzie poruszana, 
wróciła ona jak bumerang 
w wypowiedziach
mieszkańców
społeczników z Rady, przed
stawicieli kopalni i prezy
denta Rybnika. Musiała 
wrócić - gdyż jest to naj
poważniejszy problem dziel
nicy, w którym - jak w socze
wce - skupiają się konflikty 
interesów wokół wydobywa
nia węgla. Ludzie zmuszeni 
żyć w pobliżu hałd bronią 
swoich domów i działek - 
często dorobku całego ich 
życia. Bronią swojego prawa 
do do spokoju i czystego

szkoły podstawowej,
mieszczącej się przed wojną 
w budynku obecnego przed
szkola. Od przewodniczące
go Rady Dzielnicy Tadeusza 
Kamyczka dowiadujemy się, 
że Grabownia liczy 361 mie
szkańców. Mimo wiejskiego 
charakteru dzielnicy dla 
większości mieszkańców 
podstawowym źródłem 
utrzymania była i jest praca 
w pobliskich kopalniach. 
Czym żyje dzielnica? Naj
większą inwestycją, której 
ukończenie przewiduje się 
na czerwiec br. jest budowa 
wodociągu. W planach jest 
położenie chodników

powietrza. Przedstawiciele 
Rady Dzielnicy mówili 
o długich godzinach spędzo
nych na wypracowywaniu 
porozumienia z kopalnią 
w sprawie zakończenia 
składowania kamienia 
w kierunku Kielowca do 
końca przyszłego roku. 
Przedstawiciele zarządu ko
palni muszą z kolei walczyć 
o nowe tereny pod zwałowa
nie kamienia, gdyż - dopóki 
technologia urobku węgla 
nie zmieni się, a przy obecnej 
kondycji finansowej kopalni

nic na to nie wskazuje - są 
one potrzebne kopalni jak 
woda rybie wyrzuconej na 
brzeg. W tej walce o prze
strzeń życiową /prywatną 
czy kopalnianą/, o interes 
mniejszy, lub większy, ale 
i tu i tam społeczny, do tej 
pory wygrywali więksi czyli 
mocniejsi.

Prezydent J. MAKOSZ 
zauważył, że w tego typu 
sprawach powinno działać 
prawo wywłaszczenia pod 
warunkiem, że wywłaszczo
ny otrzyma odpowiednie od
szkodowanie. Być może no
we Prawo Górnicze, które 
rodzi się w bólach, pozwoli 
nadać tego typu konfliktom 
nową, ludzką twarz. Ale 
dopóki go nie ma, pozostają 
dramatyczne wybory
„mniejszego zła,,. Choć 
także tutaj decydują ludzie, 
od których dobrej woli może 
wiele zależeć np. to, jak będą 
żyli mieszkańcy ul. Radzie
jowskiej.

Podobny, dramatyczny 
charakter miał spór wokół 
uruchomienia punktu drobnej 
sprzedaży węgla w pobliżu 
domów mieszkalnych.

Zapewne, dla naczelnego 
inżyniera kopalni zatrud
niającej ponad 5 tysięcy lu
dzi, sprzedaż węgla na 20-

wzdłuż szosy łączącej Gra
bownię z Golejowem, gdzie 
mieści się kościół i szkoła 
podstawowa. Brak chodni
ka, szczególnie zimą, stano
wi duże niebezpieczeństwo. 
Jeśli znajdą się pieniądze być 
może uda się utwardzić na
wierzchnię bocznych ulic. 
Piętą achillesową dzielnicy 
są również telefony, a raczej 
ich brak. Integracji miesz
kańców Grabowni sprzyja 
wielopokoleniowy charak
ter budownictwa, jak i ostro 
zaznaczone granice dzielni
cy. Zebrania samorządu od
bywają się co najmniej raz 
na kwartał, a ich efektem jest 
np. zorganizowany w Gra
bowni Dzień Seniora, budo
wa remizy strażackiej, czy 
boiska do piłki nożnej.

J.R.

tonowe samochody z przy
czepami jest rzeczą 
„drobną,,, ale nie dla miesz
kańców pobliskich domów, 
także górników, którzy oba
wiają się o swoje zdrowie. 
Jerzy FRELICH - radny 
z Chwałowic - taką lokali
zację punktu „drobnej,, 
sprzedaży nazwał „wyni
kiem pogardy dla górnika,,, 
a że władze kopalni nie 
widzą możliwości zmiany lo
kalizacji punktu, spór trwa 
i - jak stwierdził radny - być 
może rozwiąże go dopiero 
sąd.

Ważnym punktem spot
kania było omówienie 
planów prac komunalnych na 
bieżący rok w dzielnicy. Prezydent

Prezydent M. ADAMCZYK 
pod rozwagę Rady Dzielni
cy poddał projekt dokończe
nia remontu chodnika przy 
ulicy 1 Maja /po obu stro
nach aż do SP nr 13/ oraz 
przy ulicy Śląskiej /czy ra
zem z nową nawierzchnią 
jezdni - ma zadecydować 
spotkanie Komisji Gospo
darki Komunalnej Rady 
Miasta/. Sami mieszkańcy 
Chwałowic podsuwali raczej 
remont chodników od ul. 
1 Maja do cmentarza lub - 
przy okazji remontu wodo
ciągu - naprawę nawierzchni 
ulicy Zwycięstwa.

Inny projekt przewiduje 
przekształcenie skweru przed 
pocztą w Chwałowicach 
w rondo i zarazem końcowy 
przystanek autobusu linii 
580. Skrócenie trasy o osta
tni, minimalnie wykorzysty
wany przez pasażerów od
cinek jazdy przyniosłoby 
miastu oszczędności rzędu 
300 milionów rocznie.

Jeszcze raz okazało się, że 
nie wszyscy mieszkańcy 
wiedzą o potrzebie zaopat
rzenia prywatnych posesji 
w kubły na śmieci, 
o możliwości korzystania 
z usług dwóch służb oczysz
czania miasta /Rybnickich 
Służb Komunalnych i Fundacji

Dla dzieci 
z Bieszczad

Właściciele sklepu „Świat 
Modeli,, usytuowanego nie
daleko Placu Wolności zbie
rają produkty żywnościowe 
dla dzieci z Bieszczad. Przy 
ladzie ustawiono karton, do 
którego bywalcy sklepu, na 
ogół ludzie młodzi, składają 
przyniesione przez siebie 
rzeczy. Najczęściej są to 
konserwy, rzadziej inne pro
dukty spożywcze hermetycz
nie pakowane. Sympatyczna 
pani za ladą o prowadzonej 
akcji informuje wszystkich 
wchodzących do sklepu, 
zachęcając do przynoszenia 
choćby najdrobniejszych 
darów. Gratulujemy chęci 
działania!!!

/w ack /

dacji „Eko,,/. Nic więc dziw
nego, że - w konsekwencji - 
mnożą się dzikie wysypiska 
śmieci, a choć sąsiedzi 
wiedzą, kto je usypuje, wole
liby obowiązek dbania 
o czyste otoczenie przerzucić 
na anonimowe służby miejs
kie, bez zakłócania dob
rosąsiedzkich stosunków.

Zdewastowane środowis
ko naturalne sprawia, że 
mieszkańcy Chwałowic dopy
tują się o stan swojej zdrowot
ności. Wypowiedź dyrektora 
rybnickiego ZOZ-u Ryszar
da KUFLA mogła zaspo
koić ich dociekliwość tylko 
w części - Chwałowice i Ryb
nik jako całość zajmują 
5 miejsce pod względem naj
niższej umieralności nowo
rodków w naszym 
województwie. Niestety in
nych badań - w tym nad 
promieniowaniem - albo nie 
prowadzono, albo ich wyni
ki nie są znane. Obecność 
dyrektora wpłynie z pew
nością na poprawę obsługi 
stomatologicznej w miejsco
wej przychodni, gdyż 
chwałowiczanie mocno się 
na nią skarżyli.

Spotkanie z mieszkańca
mi Chwałowic prezydent 
Rybnika uznał za bardzo 
konkretne i realistyczne. Za
rzut o brak planu działania 
Zarządu odparował na wzór 
premier Suchockiej: „Nasz 
program jest taki jak nasz 
budżet. Ile mamy dochodów - 
tyle działania,,. Odpowie
dzią prezydenta na niepoko
je chwałowiczan /i nie tylko/ 
o ich zdrowie jest projekt 
powołania komitetu, który 
wywalczoną w Katowicach 
kwotę 20 miliardów złotych 
na uruchomienie bloku zabie
gowego szpitala w Orzepowi
cach, wzbogaciłby o mini
mum 10 miliardów, zebrane 
wśród wszystkich rybniczan. 
Już w 1995 roku pozwo
liłoby to na przeniesienie do 
nowych pomieszczeń szpita
la z Żorskiej, a w następnym 
- z Rudzkiej. Ten projekt 
będzie wielkim sprawdzia
nem dla wszystkich miesz
kańców miasta, sprawdzia
nem nie tylko ich hojności 
/każdy da ile może/, ale 
przede wszystkim - ich dale
kowzroczności. Dajemy sa
mym sobie! - stwierdził pre
zydent MAKOSZ.

Zatem martwmy się nie 
tyle o plany i projekty, bo 
tych na wiele przyszłych lat 
nie zabraknie. Martwmy się 
raczej o stan naszego 
budżetu: czy zdoła on te pla
ny udźwignąć. Przysłowie 
mówi: „trudniej zbudować 
most niż wykopać rów,,. Oby 
u nas sprawdziło się z mos
tem...

GRZEGORZ WALCZAK 
Foto: W. TROSZKA

Co będziemy załatwiać 
w powiecie?

Powstanie powiatu nie 
może ograniczać uprawnień 
gminy. Generalnie upraw
nienia Rad Gminnych 
i Zarządów Gminnych nie 
ulegną zmniejszeniu. To, co 
dotychczas obywatele załat
wiali w Urzędzie Miasta lub 
Gminy dalej będzie się załat
wiało mniej więcej w taki 
sam sposób i w tym samym 
miejscu.

* Powiat jako koordyna
tor działań, w których bierze 
udział więcej niż jedna gmi
na. W niektórych działa
niach, takich jak np. ekolo
gia, walka z klęskami ży
wiołowymi niezbędna jest 
koordynacja prac kilku 
gmin. W tym wypadku po
wiat przejąłby z urzędu kie
rowanie tymi pracami. Nie 
przeszkodzi to oczywiście 
w działaniu utworzonych już 
związków międzykomunal
nych, a nawet tworzeniu no
wych.

* Powiat jako instytucja 
mająca nadzór nad czyn
nościami administracyjnymi 
gminy, oraz jako instancja 
odwoławcza np. w przypad
ku prawa budowlanego: po
zwolenia na budowę wyda
wałby Urząd Gminy, nadzór 
budowlany pełniłby Urząd 
Powiatowy. W Urzędzie Po
wiatowym obywatele skła
daliby też odwołania od de
cyzji gminy. Powiat nie pro
wadziłby nadzoru nad zada
niami własnymi gmin. Przy 
wykonaniu zadań własnych 
np. inwestycje gminne, plan 
przestrzennego zagospoda
rowania Rada Gminy będzie 
organem całkowicie suwe
rennym.

Jakie będą zadania powia
tu?

Należy przede wszystkim 
pamiętać, że są to propozy
cje które będą poddane sze
rokim społecznym konsulta
cjom.

B u d o w n i c t w o
Nadzór architektoniczny 

i budowlany, a także wszelkie

wszelkie czynności związane z ge
odezją i gospodarką grun
tami. Budowa i utrzymanie 
dróg o znaczeniu ponad
gminnym /drogi powiato
we/.

O ś w i a t a
Powiat będzie właścicie

lem szkół ponadpodstawo
wych, oraz sieci jednostek 
szkolnictwa specjalnego.

* Oc h r o n a  z dr o wi a
Prowadzenie zakładów 

opieki społecznej i pogoto
wia ratunkowego, a także 
nadzór sanitarny, epidemio
logiczny i farmaceutyczny.

* G o s p o d a r k a  ko
m u n a l n a

Organizowanie i prowa
dzenie zakładów
wodociągowych i oczyszcza
lni ścieków, wysypisk śmieci 
oraz zakładów zaopatrzenia 
w energię elektryczną
i cieplną.

* K u l t u r a
Ochrona i konserwacja 

zabytków /powiatowy kon
serwator zabytków/. Orga
nizowanie i prowadzenie in
stytucji kulturalnych o zna
czeniu ponadgminnym np. 
szkół artystycznych.

*We t e r y n a r i a ,  nad
z ór  w e t e r y n a r y j n y .

* B e z p i e c z e ń s t w o  
i p o r z ą d e k  publ i czny
publiczny .

Prowadzenie rejonowej 
/powiatowej?/ straży pożar
nej, policji oraz organizacja 
obrony cywilnej. Zapobie
ganie klęskom żywiołowym 
i przeciwdziałanie skaże
niom środowiska. Nadzór 
nad ochroną przyrody i gos
podarką wodną i leśną. 
Konserwacja przyrody /p o
wiatowy konserwator przy
rody/.

Jak widać z powyższego 
wyliczenia, zadania powiatu 
będą bardzo rozległe o zasa
dniczym znaczeniu dla oby
wateli.

U.M.

Z głębokim  sm utkiem  żegnam y naszego kolegę, 
członka Rady ZWIĄZKU GÓRNOŚLĄSKIEGO, 

doktora nauk technicznych

HENRYKA MICHALIKA
W yrazy głębokiego współczucia składają  

rodzinie i b lisk im  przyjaciele ze ZWIĄZKU 
GÓRNOŚLĄSKIEGO

Rzeczowo

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



W  R y d u ł t o w a c h . . .

A oto jeden z najładniej
szych budynków mieszkal
nych w Rydułtowach. Do 
zasiedlenia pozostało jeszcze 
kilka z ponad czterdziestu 
mieszkań, a obiekt ma już 
swoją historię. Inwestycję tą 
rozpoczął Wodzisław, zaś 
„rozwód,, między tym mias
tem, a Rydułtowami spra
wił, że prawie gotowy obiekt

przeszedł z całym dobro
dziejstwem inwentarza jako 
mienie komunalne na włas
ność nowo powstałego mias
ta. Tym „dobrodziejstwem,, 
były, niestety, faktury, które 
spłynęły w 1992 roku, ale za 
roboty wykonane w 1991 r., 
a więc przed przejęciem 
obiektu przez Rydułtowy. 
W umowie była klauzula, że

nowy właściciel bierze na sie
bie również zobowiązania, 
ale... czy i te z 1991 r? I stąd 
spór dwu miast, który dotarł 
nawet do premier Suchoc
kiej. Mija właśnie jego rocz
nica. Gotowość do sądu po
lubownego gminy Rydułto
wy może przynieść jego kres 

Foto: wack

Gdzie Dni Kobiet 
z tamtych lat

c. d. ze str. 1
wszystkim podjęciem licz
nych badań problemów ro
dziny oraz wysiłkami partii 
i rządu, które doprowadziły 
do rozwiązania tych pro
blemów, jakie można było 
rozwiązać; wreszcie skon
struowania planu społeczne
go działania, który w sposób 
rozsądny bilansuje potrzeby 
kobiety, rodziny,
społeczeństwa z potrzebami 
gospodarki przyniosły istot
ny zwrot do dalszych wy
siłków w kraju nad umac
nianiem osiągniętych już 
zdobyczy w każdej dziedzi
nie życia,,. Skończyły się cza
sy Gierka, zaczęła się od
nowa. Z kobietami po stare
mu spotykały się władze. 
Rozmowa St. Kani i W. Jaru
zelskiego z gronem działacz
ek była „wprawdzie 
serdeczna i szczera, ale 
zarazem pełna powszechnych 
trosk,,. Oprócz rozmawiania 
- stawiano hasło - „niczego 
nie zmarnować. Chodzi o to, 
aby nie zmarnował się 
dotychczasowy , dorobek 
socjalistycznej Ojczyzny 
i proces socjalistycznej 
odnowy,,. /Dziennik Zacho
dni 1981/. Przyszedł rok 
1982 - „skromniej, choć nie 
mniej uroczyście jak 
poprzednimi laty
obchodziliśmy MDK,, - do
nosił Dziennik. „Wczoraj 
w  rękach objuczonych 
siatkami i zakupami, kobiety 
trzymały symboliczne
kwiaty,,. Jest ciężko ale 
„szansę na rozwiązanie wielu 
lokalnych trudności stwarza 
kobietom udział
w Obywatelskich Komitetach 
Ocalenia Narodowego,, po
wiedział na spotkaniu czło
nek Biura Politycznego 
Zb. Messner. W Rybniku 
w 1983 roku prezydent Szy
mik „złożył życzenia 
w uznaniu kobiecego trudu, 
a także odbyły się liczne 
uroczystości,, /„Nowiny,,/.

W 1989 roku ta sama gazeta 
już bez wielkiego patosu in
formuje o rządach pań 
w trzech gminach, a dla czy
telniczek proponuje na 
Dzień Kobiet psycho-test 
„Mężczyzna dla Ciebie,,. 
Dwa lata później „Nowiny,, 
życzą po prostu samych do
brych chwil i wiele serdecz
ności, a Dziennik zdjęcie na 
pierwszej stronie dedykuje 
frywolnie „ Wszystkim 
Paniom i koteczkom - byle do 
wiosny,,. Jeszcze w środku, 
pod tytułem „Żołnierki 
w Belwederze„ informacje 
o tym, że: „Przed spotkaniem 
zorganizowanych z okazji 
Dnia Kobiet przez MON 
grupa pań pełniących służbę 
wojskową w różnych 
rodzajach sił zbrojnych 
zwiedziła Belweder. Życzenia 
złożył im prezydent Lech 
Wałęsa,,, ale już rok później 
ta sama gazeta stawia pyta
nie „Dzień kobiet 
komunistyczny przeżytek czy 
tradycja?,,.

No właśnie. Co z tym zro
bić? Wyrzucić, zapomnieć, 
skasować, jak chcą 
niektórzy. Byłoby to chyba 
przysłowiowe wylanie dziec
ka z kąpielą. Przecież za tą 
pompą, celebrą, frazesem, za 
tymi spotkaniami z akty
wem, przemówieniami i aka
demiami było nasze życie. 
Czyli laurka dla mamy, ży
czenia dla pani profesor i bu
kiecik fiołków dla dziew
czyny. Byli milsi koledzy 
w pracy i radość z otrzyma
nej czekolady i pary rajstop. 
Był mąż z bukietem i od
wiedziny u matki. Był 
uśmiech, pocałunek, chwila 
wzruszenia, okazja do zaba
wy i radości. Więc może już 
bez tego „musu,, oficjalne
go, bez tego strasznego „ga
zetowego,, języka, kto chce 
niech obchodzi Dzień Ko
biet. A kto nie chce nie miej
my mu za złe. Ja w każdym 
razie jestem za!

EWA PODOLSKA

Abonenci
niezadowoleni

Rydułtowianie, którzy 
tworzą 24 tysięczną społecz
ność, dysponują raptem 3  
tysiącami numerów telefonicz
nych. Zastrzeżenie budziła 
dotychczasowa praca Rejo
nu Telekomunikacji w Wo
dzisławiu, do którego do tej 
pory Rydułtowy należą. 
Abonenci są niezadowoleni 
z trybu pracy tej instytucji, 
tj. ewentualnych zmian nu
merów, bo o nowych na ra
zie mowy nie ma, duże zastrzeżenia

Dzień jak inne czy święto?
Zrobiliśmy małą sondę 

wśród rybniczan i oto jej wy
niki:

- Dzień kobiet mnie 
krępuje. Podkreśla naszą 
niższość. Przypomina mi się 
jak w zakładzie, gdzie praco
wałam mężczyźni całowali 
mnie w rękę, dawali kwiaty 
i patrzyli aby nalać im wódy.

/handlowiec/

- Forma mi nie odpowia
da. Ta cała otoczka: - prasa, 
akademie; robienie z tego 
instytucji - jest sztuczne, 
/pracownik prywatnej fir
m y/

- Nie spodziewam się 
kwiatów i życzeń. I choć to 
głupie święto chyba będzie 
mi tego dnia szczególnie 
smutno.

/ p r z y p a d k o w a  
rozmówczyni w autobusie/

- Okropność! Brzmi jak 
Dzień Kotków, Dzień 
Piesków.

/sprzedawca w sklepie 
RTV - miody

Na „Machniku" 
utopią 

Marzannę
W środę 24 lutego doszło 

do kolejnego, anonsowane
go przez nas, spotkania 
władz Rydułtów z mło
dzieżą. Jest pomysł zorgani
zowania 22 marca Dnia 
Wiosny z tradycyjnym to
pieniem Marzanny w kopal
nianym ośrodku „Mach
nik,,. Uroczystość rozpocz
nie zlot gwieździsty grup 
młodzieży, a dodatkową at
rakcją będzie barwny ko
rowód i konkurs na najzabawniejszą

Straż przy
Rydułtowy mają swoją 

Straż Miejską. Trzech etato
wych „strażników,,, powoła
nych przy burmistrzu, działa 
od 1 marca. Są to młodzi 
ludzie, którzy będą pełnić 
funkcje porządkowe nie 
mieszczące się w kompetenc
jach policji. Będą oni utrzymywać

najzabawniejszą kukłę
wyobrażającą odchodzącą 
zimę. Celem przedsięwzięcia 
jest nie tylko dobra zabawa, 
ale również próba stworze
nia okazji do poznania się

burmistrzu
mywać porządek w dni tar
gowe, kontrolować dzikie 
wysypiska śmieci itp.

Na razie rydułtowscy 
strażnicy nie noszą jeszcze 
mundurów, bo trzeba spra
wdzić ich przydatność do te
go zającia. A potem - szyć 
mundury na miarę.

róż

młodzieży i wyłonienia z niej 
najbardziej aktywnego gro
na, które mogłoby stanąć na

•
czele formalnej organizacji, 
kiedy już taka powstanie.

róż

Sesja Rady M iasta

Trzeba będzie
Ostatnia sesja Rady Mias

ta Rydułtowy, jaka odbyła 
się 23 lutego br., poświęcona 
była omówieniu bieżących 
problemów miasta oraz pra
cy jego rady i zarządu. Na 
wstępie burmistrz Zbigniew 
SEEMAN zreferował pracę 
zarządu w okresie między

strzeżenia mają również co 
do bieżącego utrzymania li
nii.

Z tego też powodu odbyło 
się spotkanie przedstawicieli 
Zakładu Telekomunikacji 
w Rybniku z władzami mias
ta, postulującymi utworze
nie nowego rejonu. Dyrek
tor Skupień z ZT w Ryb
niku, nie widzi niestety zasa
dności takiej decyzji, obiecał 
natomiast przeanalizować 
zmianę rejonizacji i wziąć 
Rydułtowy pod swoje 
skrzydła.

Władze Rydułtów zakła
dają docelowo 8 tys. nu
merów. I choć nie jest to 
ilość satysfakcjonująca, do
bre i to.

/róż/

- Należy je obchodzić. 
Tak mało mamy okazji do 
wymiany serdeczności 
4 czułości.

/kobieta - księgarz /

- U nas Dzień Kobiet 
zaczął się 2 lata temu. Jak 
nastała nowa dyrektor - ko
bieta. Dostaniemy paczki, 
codziennie inny wydział 
będzie świętował.

/sprzątaczka dużego 
zakładu przemysłowego /

- Ja nie chcę kupować mo
jej narzeczonej z przedszkola 
kwiatów, tylko ją wycałuję 
co niemiara.

/Rafał 4 lata/

- Takie boroczki. Niech
też mają coś z tego życia. 
Dawniej, gdy to był PSS to 
dostawałyśmy paczki, gdy 
sklep prywatny, już raczej 
nic. ekspedientka

zacisnąć pasa
sesjami. Jednym z ważnie
jszych punktów sesji było 
przedłożenie radnym propo
zycji realizacji zadań inwes
tycyjnych, remontów kapi
talnych, bieżących robót ko
munalnych na tle perspek
tywicznego planu zadań. Te
mat ten łączyć się będzie 
bezpośrednio z tematyką 
następnej, marcowej sesji, 
poświęconej budżetowi na 
rok 1993. Już dziś wiadomo, 
że środki będą szczuplejsze 
od potrzeb o prawie 50 proc. 
Praca rady skupi się więc na 
wyborze spraw najważnie
jszych, inwestycji
niezbędnych. A nie jest to
sprawa prosta, w momencie, 
kiedy spory pakiet pro
blemów, które na codzień 
władze miasta rozwiązują, 
dotyczy próśb o dotacje i do
finansowanie różnego ro
dzaju instytucji
i przedsięwzięć.

- Uwielbiam kobiety, a ten 
dzień daje mi szansę wy
całowania wielu atrakcyj
nych pań z mego otoczenia.

biznesman w średnim 
wieku/

- Mam chłopaka. Pierw
Pierwszego! To może coś dostanę 
8 marca. /Ola 12 lat/

Kilkoro z rozmówców opo
wiedziało nam o „Dniu Ko
biet,,, który pamiętają do 
dziś.

- 8 marca jest dla mnie 
wspomnieniem, pierwszej, 
nieśmiałej miłości; tego dnia 
chłopak /mój najwspanial
szy/ przy składaniu życzeń 
po raz pierwszy mnie po
całował. Mało nie ze
mdlałam z wrażenia. Mie
liśmy po 13 lat. A tulipan 
kupiony z kieszonkowego 
stał w wazonie bardzo dłu
go, nie więdnąc. /księgarz/

Było to na studiach. Miesz
kałam u babci. Przychodzę 
do domu, a ona pokazuje mi 
wielki bukiet czerwonych tulipanów

Z problemami finansowy
mi miasto borykało się już 
na początku roku. Z braku 
środków jeszcze przed 
połową stycznia odwołano 
akcję zimową, a zamieszanie 
spowodował także wybór fi
rmy. która to zadanie wyko
nywała. Stało się to przy
czyną interpelacji jednej z ra
dnych, która wystąpiła o od
wołanie Zarządu Miasta. 
Akcja zimowa została na se
sji omówiona, zaś Komisja 
Rewizyjna nie dopatrzyła się 
nadużyć członków Zarządu 
Miasta i uznała, że nie ist
nieją podstawy do ich od
wołania. Nauka z tej sytuacji 
może być tylko jedna - wy
dając pieniądze, trzeba 
często patrzeć ile ich jeszcze 
zostało...

Na sesji podjęto także
inicjatywę Sejmiku Sa
morządowego o określenie 
stanowiska co do przyna
leżności do powiatu. Rada 
Miasta Rydułtowy opowie
działa się w tej kwestii za 
Rybnikiem.

/róż /

tulipanów. Przyniósł go posła
niec z kwiaciarni, a ja na
prawdę nie wiedziałam od ko
go. Chyba już nigdy nic podo
bnego mnie nie spotkało. 

/socjolog/

-Teraz jest mi to obojętne, 
ale gdy pracowałem w szkole 
to niecierpiałem tego dnia. 
Byłem jeden i 13 bab i wszys
tko spadało na mnie. W do
datku choć większość piła 
wino, ale dwie wolały coś 
mocniejszego więc musiałem 
pić z nimi. W efekcie wra
całem do domu wieczorem 
na rowerze nieźle nabzdryn
golony.

nauczyciel, obecnie bez
robotny /

Życzymy wszystkim Pa
niom pięknych wspomnieć 
z tego dnia i żeby nie było tak 
jak powiedziała nam pewna 
„oma,, spotkana na drodze. 
„No ja, szychta, klocek - od
walił kwiotek i ma spokój na 
cały roczek„

EWA PODOLSKA 
Justynie i Mariuszowi 

dziękuję za pomoc w zbiera
niu materiału

Obchodzić, 
nie obchodzić?

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5 3
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Od koniarza 
do gawędziarza

Gawędziarz...

Henryka KONSKA zo
baczyłam po raz pierwszy na 
Małej Scenie, w czasie Kon
kursu Gawędziarzy.
Większość uczestników 
próbowała rozśmieszyć pub
liczność, a tylko on mnie 
wzruszył - mówił o koniu, 
którym opiekował się w ko
palni, aż do chwili, gdy 
zwierzęta przestały być po
trzebne na dole, i o tym, jak 
żegnał „swojego,, konika ze 
łzami w oczach. Koniowi 
zresztą nic złego się nie stało, 
powędrował do gospodarza, 
u którego pan Henryk nawet

Od pewnego czasu za
gościł na ekranach telewizyj
nych teleturniej „Randka 
w ciemno,,. Jak wykazały 
ostatnie badania opinii pub
licznej, quiz ten otrzymał 
największą ilość ocen bardzo 
dobrych, zostawiając w tyle 
nawet takie hity jak „Dynas
tia,, czy „Koło fortuny,,. 19

lutego br. wziął w nim udział 
pierwszy rybniczanin - Jacek 
KLIMEK. On i jego part
nerka Elżbieta wygrali wy
cieczkę do Rzymu. Zaraz po 
powrocie, namówiłem Jac
ka, aby zechciał podzielić się 
z czytelnikami naszej gazety 
swoimi wrażeniami i odsło
nił kulisy teleturnieju.

- Czy mógłbyś opisać 
drogę, którą trzeba pokonać, 
aby znaleźć się w „Randce 
w ciemno„?

- W moim przypadku 
była ona arcyzabawna. 
Przypadkowo zobaczyłem 
w telewizji, jak pewna re
klama zachęcała ludzi z wy
obraźnią do wzięcia udziału 
w zabawie, w której nagro
dami są wycieczki. 
Pomyślałem sobie, że warto 
spróbować. Uważam się za 
człowieka z dużą 
wyobraźnią, lubię podróżo
wać. Nie namyślając się więc 
zbyt wiele, zadzwoniłem pod 
wskazany numer telefonu 
i zgłosiłem swój udział w za
bawie. Po pewnym czasie 
otrzymałem listownie an
kietę do wypełnienia. 
I możesz mi wierzyć, dopiero 
wtedy, po raz pierwszy zo
rientowałem się, że oto stoję 
przed szansą znalezienia się

go odwiedzał.
Henryk Konsek był „ko

niorzem,, w kopalni od 
osiemnastego roku życia. 
W 1944 roku został wcielony 
do niemieckiego wojska, 
brał udział w natarciu na 
Wiedeń, na Węgrzech dostał 
się do sowieckiej niewoli. 
Miał bardzo dużo szczęścia - 
Rosjanie nie zabili go, a tyl
ko pobili dotkliwie, masak
rując nogę wiosłem. A stał 
już pod murem, gdy przyje
chał oficer, który zabronił 
rozstrzeliwania jeńców. Kie
dy czerwonoarmiej-cy pili,

w „Randce w ciemno,,. Wy
obraźnia zadziałała. Potem 
zostałem zaproszony na 
główne eliminacje do War
szawy. Tam twórczyni pro
gramu, Edyta Krasowska, 
rozmawiała indywidualnie 
z każdym z kandydatów. 
Widocznie moje odpowiedzi 
przypadły jej do gustu, gdyż

zaproponowała mi udział 
w programie.

- W ten sposób doszliśmy 
już do samego quizu...

- Założenia autorów tele
turnieju jest proste: dostar
czyć widzowi maksimum 
wspaniałej zabawy. Pro
gram nagrywa się z około 
trzytygodniowym wyprze
dzeniem w stosunku do daty 
emisji, a następnie wycina się 
z niego wszystkie elementy, 
które wprowadzałyby zastój 
czy nudę.

- Czy rzeczywiście osoby 
wybierające i wybierane nie 
mają ze sobą kontaktu przed 
nagrywaniem programu?

- Tak, organizatorzy po
starali się o to „na piątkę,,. 
Każdy uczestnik miał przy
dzielonego „opiekuna,,, 
który nie odstępował go na
wet na krok.

- Co trzeba zrobić, aby 
samemu móc wybierać, a nie 
być wybieranym?

- W tej sprawie uczestnik 
nie ma nic do powiedzenia. 
Wszytko zależy od Edyty 
Krasowskiej, która intuicyj
nie stara się zestawić 
biorących udział w zabawie. 
Jak mi się wydaje istotną

strzelali na oślep, albo dla 
zabawy do ludzi - wielu 
jeńców zginęło w takich 
okolicznościach.

Po powrocie z niewoli 
Henryk Konsek nie mógł 
z powodu połamanej nogi 
wrócić do kopalni. Zaczął 
pracę w fabryce, ożenił się. 
Jego sceniczne talenty uja
wniły się dopiero w 1973 
roku. Po raz pierwszy 
wystąpił w szkole, z której 
zapamiętał przede wszyst
kim to, że nauczyciele i ko
mitet rodzicielski siedzieli 
przy suto zastawionych 
stołach, a dziećmi nikt się nie 
zajmował.

Zebrał 400 śląskich pieśni, 
sam też ułożył 20 piosenek 
i sporo wierszy /rymuje za
wsze pierwszy wers z dru
gim, trzeci z czwartym - ina
czej nie potrafi/, spisał le
gendę „Jak powstały Gotar
towice?,..

Studenci korzystali z jego 
archiwum, pisząc prace ma
gisterskie. Zresztą stale ktoś 
przychodzi i grzebie w papie-

rolę odgrywa tutaj wiek 
grających.

Jak wpłynęło na ciebie to, 
nagle znalazłeś się na celow
niku kamery?

- Na pewno czułem tremę. 
Po wejściu do studia bez
wiednie utkwiłem wzrok 
w dwie młode dziewczyny, 
które na mój widok zrobiły 
taką minę jakby chciały po
wiedzieć: „O Jezu!,, Bardzo 
mnie to speszyło. Roze
jrzałem się po całej widowni 
i zauważyłem, że jednak 
większość stara się dodać mi 
otuchy. Szalenie mnie to 
podbudowało. Bardzo po
mocny jest w tym względzie 
prowadzący program Jacek 
Kawalec. Swoim żywioło
wym zachowaniem pomaga 
„żółtodziobom,,.

- Na co zwracałeś uwagę 
oceniając odpowiedzi kandy
datek?

Miałem bardzo mały wa
chlarz możliwości, gdyż nie 
posiadałem żadnych infor
macji o siedzących za para
wanem dziewczynach. 
Mogłem je ocenić tylko „po 
głosie,,. Zastosowałem dwa 
kryteria: prostota i jasność 
wypowiedzi oraz barwa 
/ciepło/ głosu.

- Przechodzimy do samej 
wycieczki. Przyznasz chyba, 
że miałeś wyjątkowe 
szczęście losując tak atrak
cyjną nagrodę?

- Masz rację, widząc już 
jak Elżbieta wyciąga z kope
rty kartkę opatrzoną napi
sem LOT ogarnęły mnie do
bre przeczucia, a gdy ją ot
worzyła i powiedziała: „Le
cimy do Rzymu!, ciesz się!,, 
możesz mi wierzyć, mimo 
trochę niewyraźnej miny na 
pewno bardzo się 
ucieszyłem.

- Jak oceniasz samą wy
cieczkę?

papierach. W 1985 roku wziął 
udział w konkursie i wysta
wie „Fotografia robotni
cza,,. Przysłane przez niego 
zdjęcie robotnic zajęło dru
gie miejsce, z nagrodą 50 
tys. złotych /renty dostawał 
wtedy dwa tysiące 
miesięcznie/. Pan Henryk 
wysłał aż 360 zdjęć, 
większość 6 na 9, zrobionych 
w czasie wojny, od 1940 do 
1944 roku. Fotografował 
spod marynarki, że nie iść do 
Oświęcimia, jak mówi. Były 
zdjęcia powieszonych, byli 
też koledzy w niemieckich 
mundurach, którzy prosili 
żeby ich fotografie usunąć 
z wystawy. Brał zresztą 
udział w wielu konkursach - 
na wiersz, gawędę, piosenkę, 
zawsze był przynajmniej 
w pierwszej dziesiątce. W tu
rniejach gawędziarzy Hen
ryk Konsek uczestniczy od 
20 lat w Chorzowie, w Kato
wicach, ostatnio także w Ry
bniku. Żałuje, że tak niewie
lu rybniczan przychodzi 
posłuchać opowieści. Gdy 
10 lat temu powstawały 
„Kondy Gotartowickie,, 
Henryk Konsek był jednym 
z założycieli. „Kondy,, to 
grupa sześciu emerytów, 
którzy grają, śpiewają i or
ganizują rozmaite imprezy. 
W ubiegłym roku 21 marca 
urządzili topienie Marzan
ny, w maju odbył się 
Międzynarodowy Dzień 
Ziemi - okazja do przedsta
wienia programu ekologicz
nego, a na Dzień Matki 
przygotowano w Gotartowi
cach spektakl „Dla Ciebie 
Mamo,,, który wzruszył 
widzów do łez. Potem noc

- Po wylądowaniu rzuciła 
mi się w oczy wspaniała zie
leń. Podczas, gdy u nas zima 
w pełni, tam wyczuwało się 
już wiosnę. Każda wyciecz
ka w „Randce w ciemno,, 
trwa trzy dni. To trochę za 
mało. Zdążyliśmy jednak 
zobaczyć sporo zabytków 
tego miasta, udało nam się 
zobaczyć również o Waty
kan. Jedliśmy posiłki we 
wspaniałych restauracjach. 
Uwielbiam kuchnię chińską, 
długo więc będą wspominał 
pobyt w pewnej chińskiej re
stauracji, w której zjedliśmy 
całą gamę egzotycznie 
brzmiących, ale zarazem 
i smakowitych potraw. 
Muszę przyznać, że od stro
ny ogranizacyjnej wycieczka 
była dopracowana w najdro
bniejszych szczegółach.

- Kto finansował waszą wy
cieczkę?

- Wyglądało to w ten 
sposób, że sponsorem był 
LOT, ale w jego imieniu pie
niądze wydawała Edyta 
Krasowska, która w Rzymia 
była dla mnie i Elżbiety prze
wodnikiem, opiekunem i do
brym kompanem w jednej 
osobie. Właśnie z pieniędzmi 
związane jest pewne zabawne

świętojańska nad Rudą - 
tańce, wianki i świeczki 
płynące pod mostem, młode 
pary szukające „kwiatu pap
roci,, czyli ukrytej w lesie 
żaróweczki z bateryjką. 
W tej nocy Kupały wzięli 
udział Włosi, którzy brali 
udział w Festiwalu Orkiestr 
Dętych w Rybniku. Filmo
wali, byli zachwyceni 
/zwłaszcza Włoszka, która 
została miss nocy święto
jańskiej/.

Pod koniec lipca ub. r. 
„kondziarze,, zorganizowali 
na lotnisku zabawę dla dzie
ci, śpiewali pieśni śląskie. 
We wrześniu ub. r. odbyło się 
pożegnanie lata i dożynki 
w Stodołach. Potem była je
szcze, także w Stodołach - 
Barbórka. „Kondy Gotarto
wickie,, występowały w Ty
chach, Chorzowie,
Jastrzębiu, występowali

zabawne wydarzenie. Ulegając cza
rowi legendy fontanny Di 
Trevi, wrzuciłem 500 lirów 
wprost, a nie za siebie. Mu
siałem więc wyciągnąć kolej
ny pieniążek i powtórzyłem 
rzut.

- Masz już wszystko za 
sobą. Czy teraz, znając już 
„Randkę w ciemno„ na wylot, 
zdecydowałbyś się wziąć jesz
cze raz w niej udział?

- Tak. Jest to okazja do 
poznania wspaniałych ludzi, 
którzy zjeżdżają z różnych 
stron Polski, aby uczestni
czyć w quizie. Spotkałem 
tam i kucharza, i rolnika, 
i aktora i wielu, wielu in
nych.

- Jakie warunki powinien 
spełniać człowiek biorąc 
udział w tym teleturnieju?

- Powinien być na pewno 
elokwentny i dowcipny, oraz 
posiadać odwagę cywilną, 
niezbędną do przezwycięże
nia stresu, który ogarnia 
uczestnika na widok kamer 
telewizyjnych. Oprócz tego, 
uważam za bardzo ważne, 
aby każdy człowiek, który 
uczestniczy w „Randce...,, 
traktował ją od początku do 
końca tylko jako zabawę.

w Kamieniu. W 1987 roku 
filmował ich reżyser z Ho
landii, który obdarował ar
tystów luksusowymi
wówczas papierosami, 
wódką i czekoladą. Jakiś 
czas temu zespół widziano 
w niemieckiej telewizji, ale 
prawdziwy obraz został 
zmontowany z niemieckimi 
piosenkami ludowymi, z cze
go wynikało, że w Gotar
towicach kwitnie niemiecki 
folklor. A tymczasem słowa 
do piosenek pisze zwykle 
sam Henryk Konsek, nie pije 
i nie pali. Nieraz pan Konsek 
dla zachęty oblewali go 
wódką, namawiali, ale nie 
dał się skusić, i był jedynym 
trzeźwym np. po imprezach 
w Dniu Kobiet, gdy piły 
i kobiety, i wszyscy pozos
tali. Ma 71 lat, a promieniuje 
energią. Na zakończenie na
szego spotkania odczytał mi 
wiersz o nagiej dziewczynie, 
która była w jego pokoju 
w czasie jednego z artystycz
nych wojaży. Dziewczyna 
była na kalendarzu - i „nie 
szło spać,,, więc napisał 
wiersz.

Pozwala to uniknąć wielu 
nieporozumień i rozczaro
wań.

- Zasadą teleturnieju jest, 
że powracające z wycieczek 
pary dzielą się z widzami swo
imi wrażeniami. Czy oznacza 
to, że zobaczymy cię ponow
nie przed kamerami telewi
zyjnymi?

- Oczywiście, jestem już 
wstępnie umówiony na na
granie, które ukaże się praw
dopodobnie pod koniec ma
rca. Będą wtedy pokazane 
nasze zdjęcia z pobytu 
w Rzymie oraz partnerzy 
króciutko wzajemnie się oce
nią. I tu przyznam ci się 
szczerze, doprawdy nie 
wiem, co powie na mój temat 
Elżbieta.

- A ty jak ją oceniasz.?
Tego dowiesz się 

oglądając marcową
„Randkę w ciemno,,, do 
obejrzenia której ciebie 
i wszystkich czytelników ser
decznie zapraszam.

- W takim razie dziękuję za 
rozmowę i z niecierpliwością 
będziemy oczekiwać na twój 
ponowny występ w teleturnieju
teleturnieju.

Rozmawiał: 
JACEK RECLIK

Rybniczanin
na

’’Randce w ciemno"

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Piotr Paleczny 
na scenie TZR
FILHARMONIA ZIEMI 

RYBNICKIEJ serdecznie 
zaprasza na mistrzowski re
cital fortepianowy znakomi
tego pianisty PIOTRA PALECZNEGO

ABECADŁO

RZECZY

ŚLĄSKICH

Na przełomie XIX i XX 
wieku na Górnym Śląsku 
żywiołowo rozwijał się prze
mysł. Budowano coraz 
więcej kopalń, hut, kolei żelaznych

PALECZNEGO, który
odbędzie się 9 marca 
o godz. 18 na scenie Teatru 
Ziemi Rybnickiej. W progra
mie utwory Fryderyka Cho
pina.
rodziny. Drugą personą była 
kobieta, matka. Jej naj
ważniejsze funkcje w rodzi
nie określało znane dawniej 
powiedzenie: „Do głównych 
zajęć kobiety należy trzy ra
zy „K...„. Powiedzenie to 
funkcjonowało, jako obca 
naleciałość, z języka niemie
ckiego, gdyż nie możemy za
pominać, iż Śląsk od śre
dniowiecza egzystował poza 
granicami Rzeczypospolitej,

Trzy razy K

żelaznych i innych zakładów 
pracy. Dawały one dosyć 
stabilne zatrudnienie i sto
sunkowo niezłe zarobki. 
Oszczędni robotnicy byli 
w stanie budować solidne 
domy, brukowano coraz 
więcej dróg, a wzdłuż zabu
dowań budowano kanaliza
cje lub ich namiastki w po
staci rowów odpływowych, 
zwanych rantami lub 
krzikopami. Robotnicze 
i chłopo-robotnicze rodziny 
miały w mieszkaniach zu
pełnie niezłe meble, zdarzały 
się nawet dywaniki lub cho
dniki. Przed niektórymi do
mami „parkowały,, nawet 
rowery. Na horyzontach wsi 
i miasteczek pojawiły się 
wieże szybów kopalnianych 
oraz kominy wielkich fab
ryk. Gołym okiem było wi
dać, że nie jest to już ten sam 
Górny Śląsk. Zmiany eko
nomiczne miały również 
swój wpływ na charakter 
ówczesnej rodziny. Ich przy
czyną był zarabiany przez 
głobę rodziny pieniądz. Da
wał on rodzinie stabilizację 
i zrodził nowy obyczaj wy
znaczający rolę dla po
szczególnych członków ro
dziny. Najważniejszy oczy
wiście był ojciec. To on zara
biał pieniądze i był material
nym źródłem egzystencji rodziny

a ostatnie lata przed powro
tem do Polski, od 1871 do 
1922 był częścią Niemiec. 
A zatem te trzy „K„ ozna
czało: Kirche - kościół, Kil
che - kuchnia, Kinder - dzie
ci. Owe trzy „K„ nie były 
wówczas wyrazem dyskry
minacji kobiety, a wręcz 
przeciwnie, jej dowartościo
waniem. Trzeba pamiętać, 
że pod koniec XIX wieku 
zaczyna się rozwijać psycho
logia i pedagogika. Ten pro
blem podchwytuje wtedy 
również teologia, a w dusz
pasterstwie zaczyna się 
mówić o tzw. stanach, 
którym przypisuje się odpo
wiednie zadania. A owymi 
zadaniami dla kobiety, ma
tki był KOŚCIÓŁ: 
niektórzy chcą widzieć, 
w tym powiedzeniu pozyty
wistyczne lekceważenie całej 
sfery pobożności, jako świa
ta ułudy dobrego dla kobie
cego sentymentalizmu. Nic 
z tych rzeczy. Chodzi tu bar
dziej o to, że matka jest 
w domu głównym stróżem 
pobożności wszystkich 
członków rodziny. Ona uczy 
dzieci modlitwy, pilnuje, by 
odmawiano ją rano i wieczo
rem oraz przy jedzeniu. To 
matka przypominała wszys
tkim w domu o spowiedzi, 
wyganiała punktualnie do

i wdzięk 
zepsutych dziewcząt 

- modelek Augusta Renoira

SZTUKA * TWÓRCY-WYSTMY
 pod redakcją MARIANA RAKA

Niewinność

Za sprawą wielu swoich 
wspaniałych dzieł, August 
RENOIR /1 841-1919/, je
den z największych impres
jonistów francuskich zako
dowany jest mocno w kul
turze europejskiej. Zarówno 
jego dzieła, jak i obrazy in
nych impresjonistów, pro
gramowo nie zawierają 
głębszych przeżyć - nie ma 
w nich nawet melancholii. 
Świat Renoira jest absolut
nie pogodny i beztroski, 
pełen szczęśliwych i promie
niujących młodością kobiet, 
pełen czystych i harmonij
nych barw.

W wieku 30 lat jest mło
dym, przystojnym człowie
kiem - wysokim, szczupłym 
o przenikliwym spojrzeniu. 
Od 10 lat uprawia malarstwo 
w którym wyraźnie fawory
zuje kobiety. Ma jednak trud
ności ze zdobywaniem mode
lek - przeszkadza mu bowiem 
wrodzona powściągliwość.

Dlatego lgnie do hałaśliwych 
knajp, w których trwa nieus
tanna zabawa i rewia 
dziewcząt biednych, ale po
wabnych - tutaj łatwiej o zdo
bycz.

Zawodowe modelki nie in
teresują go - szuka określone
go typu. Jest to dziewczyna 
zmysłowa o solidnie rozbudo
wanych biodrach i poślad
kach, malej zgrabnej główce, 
zadartym nosku, nieposłu
sznych włosach, z nieprzemi
jającym uśmiechem i pięknej 
karnacji skóry.

Z  czasem nabiera wprawy 
w podchodzeniu do 
dziewcząt, innej wobec bied
nych, a innej wobec bogatych. 
Potrzebuje zarówno jednych 
jak i drugich - jedne bowiem 
dają mu natchnienie, drugie 
pieniądze i popularność. Woli 
jednak swoje midinetki - dzie
wczyny niesforne. Jego pier
wsza znana modelka Liza, 
powiedziała mu, że przy pozowaniu

pozowaniu malarzowi dziew
czyna jest bardziej podnieco
na, niż gdy znajduje się w jego 
objęciach. Najbardziej zepsu
te dziewczyny stają się na 
jego obrazach symbolem nie
winności i wdzięku. Cale tuzi
ny modelek przewijają się 
przez jego pracownię, 
z których kilka przeszło do 
legendy. Wszystkie one ko
chały Renoira i on je kochał. 
Nie była to oczywiście miłość 
stała - mistrz bowiem długo 
starał się być wolny i modelki 
nie mogły mu w tym prze
szkodzić.

W 1892 roku Paryż 
organizuje 51-letniemu 
wówczas malarzowi wystawę 
retrospektywną. Obrazy, 
które 20 lat temu wykpiwano, 
budzą teraz zgodną pochwalę 
krytyki. Pieniądze nie są już 
dla niego problemem. W  1900 
roku przenosi się na 
Lazurowe Wybrzeże, cierpi 
na reumatyzm i lekarze 
zalecają mu południe. 
Równocześnie autorytet jego 
rośnie - dostaje Legię 
Honorową, zostaje prezesem 
Salonu Jesiennego.

W jego życiu pojawia się 
nowa modelka Gabriela - ni

to bona, ni służąca, którą 
maluje 300 razy. Ponieważ 
modelami męskimi Renoir się 
nie zajmował, Gabriela uży
cza na jednym z obrazów ar
tysty rysów Parysowi. 
Z powodu postępującej 
choroby osiada na stałe 
w Cagnes. Dłonie jego coraz 
bardziej zamykają się, pędzel 
trzeba mu przywiązywać do 
palca, porusza się na wózku - 
jest na swój sposób 
szczęśliwy, bo może nadal 
malować i nic go nie 
rozprasza.

Wybucha I wojna 
światowa, w której jego 
starszy syn Jean, późniejszy 
znany reżyser filmowy, 
zostaje ranny. W 1915 roku 
umiera jego ukochana żona 
i zarazem modelka Alina, 
będąca wcieleniem jego 
sztuki. Renoir załamuje się - 
opada z sił, ale maluje do 
ostatnich chwil swego życia. 
Umiera w 1919 roku. Był 
chyba ostatnim wielkim ma
larzem, który uwielbiając ko
biety i sam ciesząc się życiem, 
umiał tę radość przekazać 
w sztuce.

KOBIETY MOGĄ MU  
BYĆ WDZIĘCZNE, ŻE  
UCZYNIŁ JE PIĘKNYMI.

Auguste Renoir - portret aktorki Jeanne Samary /1877/

kościoła, to ona pilnowała 
postnego jadłospisu w piątki 
i podczas wielkiego postu. 
Zaś na starość jako babcia 
pilnowała, by w rocznicę 
śmierci wszystkich krew
nych zamówić intencję 
mszalną i swą pobożną po
stawą przygotowywała się 
na śmierć, była przypomnie
niem rzeczy ostatecznych. 
Ta „kościelna,, funkcja ko
biety i matki, która uczyła 
dzieci modlitwy w ojczystym 
języku, była silniejsza od 
pruskiej propagandy i bar
dziej znacząca niż wszystkie 
powstania śląskie razem 
wzięte.

Następnym zająciem ko
biety była KUCHNIA. Nie 
chodzi tu również o płytkie 
sprowadzenie tego proble
mu do obierania kartofli 
i zmywania garów. Chodzi 
tu bardziej o kuchnię jako 
synonim domowego ognis
ka. Bo przecież trudno sobie 
chyba wyobrazić poprawnie 
funkcjonującą rodzinę bez 
„kucharki,,? Kolejnym i naj
ważniejszym zajęciem kobie
ty były DZIECI: ich rodze
nie i wychowywanie i to bez 
względu na ilość potomków.

Kościół, kuchnia i dzieci 
były rozumiane jako stresz
czenie najważniejszych za
dań kobiety. A zatem nic

wyczerpywało to wyliczenie 
wszystkich obowiązków, jak 
również nie ograniczało 
dostępu do innych rozry
wek. Takimi obowiązkami 
były m.in. praca w ogrodzie 
i na polu, sprzątanie, pranie, 
hodowanie drobiu, kozy czy 
świni. Co się zaś tyczy roz
rywek, chociaż to zabrzmi 
nieprawdopodobnie, to nie 
sądzę, by na przełomie XIX 
i XX wieku kobieta miała ich 
proporcjonalnie mniej niż 
kobieta współczesna.

Dzisiaj w wielu krajach 
świata zachodniego wraca 
się powoli do takiego mode
lu rodziny, w której żona nie 
pracuje zawodowo, za
jmując się domem i dziećmi. 
Na Górnym Śląsku podob
ny model rodziny ma 
również bardzo silne trady
cje. Model ten preferuje 
również współczesna psy
chologia i pedagogika, zaś 
ideał wyzwolonej kobiety 
traktorzystki czy ogólnie ko
biety pracującej, bywa cza
sami pułapką, z której wy
chodzi ona poszkodowana. 
Jednak dzisiaj każdy może 
samodzielnie wybrać odpo
wiadający mu model rodzi
ny i nie ma już presji żadnego 
środowiska, narzucającego 
kobiecie taki czy innych styl 
życia.

MAREK SZOŁTYSEK

Zabrakło
atmosfery

W czwartek 25 lutego na 
Małej Scenie odbył się kon
cert grupy „CARRANTUO
HILL,,, grającej ludową mu
zykę Irlandii, Szkocji etc. 
Niestety, na sali zjawiła się 
jedynie garstka widzów i siłą 
rzeczy temperatura koncer
tu nie mogła być zbyt wyso
ka. Tak też było. Muzycy 
„CARRANTUOHILL,, nie

schodzą poniżej pewnego 
poziomu, ci więc - którzy 
przyszli, pod względem ar
tystycznym zostali usatysfa
kcjonowani; A że zabrakło 
atmosfery wielkiego koncer
tu? Termin nie był najlepszy; 
dwa dni po tradycyjnym śle
dziu, wielkim poście, gdy 
wielu umartwia się jeśli nie 
z dobrej woli, to z finansowej 
konieczności. Dwadzieścia 
pięć tysięcy dla przeciętnego 
uczniaka to jednak trochę 
pieniędzy, a przecież młod
zieńcy mają jeszcze na gło
wie zbliżający sią „Dzień 
Kobiet,, związany z nieod
zownymi wydatkami!!!

Tekst i foto: /w a ck /

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



 ZARZĄD MIASTA INFORMUJE 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku - Kamieniu 
wydzierżawi BUDYNEK ADMINISTRACJI mieszczący się 
na terenie MOSiR w Kamieniu, budynek posiada instalację 
CO, wodną. Powierzchnia wynosi ok. 300 m2.

Przetarg odbędzie się 16 marca o godz. 9.00 w Hotelu 
Olimpia w Kamieniu ul. Hotelowa 12.

Wadium płatne w dniu przetargu w kwocie 20.000.000.-

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU 
i REKREACJI 

w Rybniku - Kamieniu 
ogłasza przetarg na dzierżawę 

sezonowych punktów gastronomicznych 
znajdujących się na terenie Kąpieliska Ruda.

* BAR ROMA na terenie MOSiR Kamień, o łącznej 
powierzchni 100 m kw. - stawka wywoławcza 1.500.000.- 
miesięcznie,

* KIOSK ZACISZE - na terenie MOSiR Kamień, 
składający się z 3 pomieszczeń o łącznej powierzchni 60 
m kw. Stawka wywoławcza 4.000.000.- miesięcznie.

* KIOSK BARTEK - na terenie MOSiR Kamień, 
składający się z 2 pomieszczeń - 1.500.000.- miesięcznie.

* KIOSK POD MUSZLĄ - na terenie MOSiR Kamień 
składający się z 2 pomieszczeń o łącznej powierzchni 14 
m kw. Stawka wywoławcza 2.000.000.- miesięcznie.

KAWIARNIA STADIONOWA - na terenie MOSiR 
Kamień składający się z 2 pomieszczeń, magazynku, piw
nicy o łącznej powierzchni 100 m kw. Stawka wywoławcza 
5.000.000.- miesięcznie.

RESTAURACJA RELAKS - na terenie MOSiR Ka
mień, budynek piętrowy, stawka wywoławcza za dolną część 
budynku 10.000.000.- miesięcznie.

* BAR KROKUS - na terenie OWS Ruda - składający się 
z 2 pomieszczeń o łącznej pow. 167 m kw. Stawka wy
woławcza 10.000.000.- miesięcznie.

KORTY TENISOWE - z zapleczem z możliwością 
handlu. Stawka wywoławcza 1.000.000.- miesięcznie.

Wadium w kwocie 5.000.000.-zł - płatne w dniu przetargu. 
Przetarg odbędzie się w dniu 16 marca 1993 r. o godz. 9.00 
w HOTELU OLIMPIA w Kamieniu ul. Hotelowa 12.

wynika, iż zawieszono 
zajęcia w okresie 1-5.III.93 
w następujących szkołach: 

w 10-ciu rybnickich 
szkołach podstawowych 
/największa absencja w SP 
34 - 40 proc., uczniów i 23 
proc. nauczycieli, w SP 31 - 
43 proc. w SP 1 - 40 proc., 
w pozostałych w granicach 
35-33 procent/.

W szkołach kuratoryj
nych największą zachorowa
lność zanotowano w gmi
nach Lyski 47 proc. i Gaszo
wice. Na terenie tych gmin 
zamknięto 7 szkół podsta
wowych.

Żadna ze szkół średnich 
nie przerwała zajęć.

Zawieszone zajęcia nie 
będą odpracowywane w in
nych terminach.

/ lo g /

Delegatura KO informuje

G R Y P A  
w  s z k o ła c h

W oparciu o pismo dyrek
tora Państwowego Tereno
wego Inspektoratu Sanitar
nego w Rybniku z dnia 
24.02.1993 r. zawierające 
polecenie ograniczenia zajęć 
lekcyjnych. W związku 
z podwyższoną zachorowal
nością na grypę, dyrektor 
DZKO zaproponował dyre
ktorom szkół rozważenie 
możliwości czasowego za
wieszenia zajęć szkolnych 
w placówkach, w których 
absencja chrobowa przekra
cza 30 procent stanu 
uczniów.
Z informacji jaka dotarła do 
DZKO /na dzień 1.03.93/

8
—

LISTY DO  
REDAKCJI

Od pewnego czasu rybnickiej 
telewizji kablowej zaczyna za
grażać konkurencja. Długo za
stanawialiśmy się, czy Naszej 
kablówce z pod nazwy „Eks
pro,„ może ktoś zagrozić, no 
i stało się. Wydaje się, że z ob
razem jeszcze wejść nie mogą, 
ale głos już słychać. Co jakiś 
czas na piśmie zarezerwowanym 
dla telewizyjnej „trójki,, tzn. TV 
Katowice słychać jakieś komu
nikaty. Z początku nie bardzo je 
można było odszyfrować, ale 
ostatnio poprawili jakość 
dźwięku. Jeszcze nie widać, ale 
już wyraźnie słychać jak oficer

LISTY DO  
REDAKCJI

Do podzielenia się swoimi 
uwagami na temat pośrednict
wa sprzedaży towarów skłonił 
mnie doskonały artykuł E. Po
dolskiej zamieszczony w po
przednim nr GR. Już jako dziec
ko pamiętam /a   były to lata 
50-te/, jak na wsi co jakiś czas 
pojawili się różnego rodzaju 
handlarze. Oferowali trudno 
dostępne jak na ten czas rowary 
sztućce, tkaniny ubraniowe, fi
rany, wyroby skórzane. Auten
tyczność towaru miała polegać 
na 100 proc. ich jakości. A więc 
mama kupowała kupon 100 
proc. wełny dla siebie na kos
tium i drugi dla ojca na garnitur.

Szczęście rodzinne z udanego 
zakupu trwało do chwili wizyty 
u krawca, który stwierdzał, że 
wełniany splot to nic innego jak 
100 proc. zerówka i szycie z niej 
porządnej konfekcji jest bezsen
sowne. Gdy tylko żal minął i ro
dzina pogodziła się ze stratą, we 
wsi już słychać było o do
mokrążcy, który oferuje rewela
cyjny towar skórzany. Teraz już 
mama kupowała w sekrecie 
przed ojciem, co nie zmieniało 
postaci rzeczy, że w najbliższych 
dniach po kątach płakała.

Dobrze, że złe czasy minęły 
i dziś mamy ten luksus, że 
możemy wybierać, wybrzydzać 
i nie dać się nabrać. Chyba, że 
jakaś wyjątkowa okazja się nad
arzy. Na przykład jeśli do biura 
wpadają młodzi /nie spotkałam 
osoby starszej/, sympatyczni lu
dzie z identyfikatorami w kla
pach. Przedstwiają krótko siebie 
i swoją firmę /niech ktoś powie, 
że chociaż rzuci okiem na zna
czek/ i dalej energicznie z spraw
nością maklera giełdowego za
chwalają towar, a szczególnie 
jego cenę. Z reklamy wynika, że 
kupimy nie tylko okazyjnie, ale 
prawie za darmo. I jak tu nie 
przstąpić do tak rewelacyjnej 
transakcji! „Od jutra ten kom
plet noży będzie w sklepach 
w cenie 250 tys. zł. Tylko dziś 
może pan /i/ kupić za 200 tys. zł. 
Jeśli zakupi p a n / i /  jeden kom
plet to drugi dostanie gratis. 
„Błyskawiczna reakcja, refleks 
matematyczny /k to dziś nie li
czył/ i 150 tys. mamy w kieszeni. 
Pośrednicy znikają. Mamy teraz 
czas przyjrzeć się spokojnie na
bytkowi. Czar pomału znika. 
Zniknie zupełnie, jeśli wstąpimy 
do kilku sklepów i dokonamy 
porównania.

Ostatnio prawie nie ma do
mu, do którego poczta nie do
starczyłaby oferty z jakiejś firmy 
wysyłkowej. Dostajemy więc re
klamy rewelacyjnie działających 
środków odchudzających, na
czyń, garnków itp. Wszystko 
o połowę /lub jeszcze więcej/ 
tańsze niż w normalnej sprze
daży, a do tego można wygrać 
50 mln zł i w nagrodę otrzymać 
atrakcyjny upominek. Zastanawiałam

dyżurny Komendy Rejonowej 
Policji lub też być może Poste
runku Lokalnego wysyła ra
diowóz na ul. Kard. Kominka 
pod numer..., bo jest tam awan
tura domowa czy też na ul. 
Białych do awantury publicznej. 
Tylko czekać, a na ekranach 
naszych telewizorów ukaże się 
nam widok dwóch zamaskowa
nych ludzi z tzw. „półświatka,,, 
znoszących po schodach „Her
mesu„ nowiutkiego „Cinque
cento,, ze znajdującego się tam 
salonu sprzedaży i czyhających 
na nich policjantów z rybnickiej 
komendy. A może by tak pano
wie ze służb technicznych Ko
mendy Rejonowej Policji w Ry
bniku zmienili pasmo nadawa
nia. A nuż wezwą nas do sądu na 
świadków? A tego nikt nie lubi.

C.G.

Zastanawiałam się nad kupnem kom
pletu garnków /oferta Interser
wisu Spółki z o.o. z Warszawy/ 
ze szlachetnej stali za 699 tys. zł, 
podczas gdy komplet w sklepie 
kosztuje 1399 tys. zł. Doszu
kałam się 700 tys. zł 
oszczędności, chociaż reklama 
mówi, że oszczędzam cały 1 mln 
zł. Nie doszłam do tego skąd 
taka rozbieżność, ale doszłam 
do sklepu, w którym ekspedient
ka pokazała mi garnki podobne 
do tych jakie jej znajoma otrzy
mała z tej firmy. Kolorowy fol
der nie miał nic wspólnego z tym 
co zobaczyłam.

Inna znajoma pokusiła się na 
odchudzające zioła oferowane 
przez wrocławską firmę. W porę 
zorientowała się /dzięki swym 
koleżankom/, że po tych ziołach 
się jeszcze bardziej tyje i zdążyła 
wycofać zamówienie. Nie dajmy 
się zwariować! Zanim przeliczy
my ile zaoszczędzimy - policzmy 
ile możemy stracić! Cuda, może 
i zdarzają sią, ale na pewno nie 
w tej ilości o jakiej chcą nas
przekonać różne firmy i pośre
dnicy handlowi.

/log /

W span iałem u  
sp o r to w co w i  

Antoniemu SKUPIENIOWI 
n a jlepsze  ży c ze n ia  

z  o k a z ji  urodzin  
sk ła d a  fa n  

R y s z a r d  L e o n a rd

OGŁOSZENIA DROBNE 

MITSUBISHI galant 
1981 - części sprzedam. 

Tel. nr 311-282

Nie zatruwaj 
środowiska! 
Nie spalaj 

gumy 
i plastiku!

M A R G A R Y N Ę , M A S Ł O , 
SE R Y , N A P O JE  1,5 l , 

KAW Ę i inne
poleca R Y Z A  S p. z o.o.
ul .  1 M aja 53, tel. 25-136  
RYBNIK - CHWAŁOWICE 

- Z A P R A S Z A M Y -
do dawnego inspektoratu 
ZBYTU MARGARYNY  

w godz. od 7.0 do 18.00

PLASTOGRAF

UL.  OGRÓDKI 6A. 44-200 RYBNIK 
TEL/FAX (0-36) 25167, TLX 038503

— ekspresowe wykonywanie 
napisów

—- tablice informacyjne

— kasetony i szyldy 
podświetlane 
druk na koszulkach 
identyfikatory 

—- opisy u rządzeń 
przemysłowych 

— wizytówki
papiery firmowe 
naklejki i etykiety 
prospekty reklamowe 
skład gazet i biuletynów 
napisy na samochodach 
plakaty

Rybnicka Giełda Cenowa
Ceny z b ieżącego tygodnia

Warzywa
s k l e p m a r c h e w ! buraki  p ie t r u s z k a c e b u l a kapustakiszona ogórkikiszone
Powstańców 24 10 6 8 6 10 10
św. Jana 13 8 7 7 6 10 10
Miejska 3 9 5 1 0 5 10 7
TARG 5-8 5 -7 10 5 -6 — —

HERMES 8 5 7 5 10 10

O w o c e
sk lep jabłka b a n a n y  cy tr y n y p o m a r a ń c z e grejp fru ty k iw i
Powstańców 24 7 -1 0 19 18 16 19 3
św. Jana 13 10 19 17 15 16 2 .5
Miejska 3 7-8 20 18 18 18 3,5
TARG 5 -1 2 18-20 16-18 1 5 - 1 9 1 7 -2 0 2 ,5 -3
HERMES 8-9 2 0 17 15 18 3

Wa luty /k u p n o -sp rzed a ć /
m ie j s c e  w y m i a n y

POCZTA
dolar U S A  
16250/16330

m a r k a  R F N
9800/9850

k o r o n a
c- s

1385/1400
fr a n k

2850/2920
Powstańców 8 16300/16400 9850/9950 — 1300/1400 2800/2900
Delikatesy, ul. Miejska 16280/16380 9820/9890 555/570 1380/1420 2900/1420
HERMES 16300/16380 9850/9880 555/556 1490/1400 2900/2930

A r t y k u ł y  s p o ż y w c z e
s k l e p 0 ,2 5  k g c u k i e r c h le b 1 k g  se r a j a j k o
HURTOW NIK 8,4 6 9  8.5 4 4 1,3
RYNKO W Y 8,5 6,5 9 . . . 48 1,3
D elikatesy, ul. M iejska 9 6 9,5 9 50 1,3
TARG 7,8 6 8 ,2 8.5 48 1 ,2 -1 ,4
HERMES 8.5 7 9,5 9 5 2 - 1 5 0 1,4

M ięso i wędliny /w kg/
sklep w o ło w e  

bez kości w ie p r z o w y
ło p a tk a kurcz a k szynka gotowana k ie łb a sa

ślą sk a

HALA MIĘSNA 48 54,5 39 26 i 10 48
Powstańców 16 60,5 55 _ _ _ 26 97 48.8
PIOTROWSKI 51 ,6 53,8 39 26 101.1 44
Delikatesy, ul. Miejska 52 55 46 28 110 46
HERMES 58 55 37 27 100 49

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5
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Historia rybnickiego sportu

Koszykówka żeńska 1956 - 1974
Ważniejszym wydarze

niem, początkującym histo
rię żeńskiej koszykówki 
w Rybniku, było zgłoszenie 
do rozgrywek okręgowych 
drużyny „Zrywu,, Rybnik 
w 1956 roku. W latach 1956-
60 juniorki „Zrywu,, trzy
krotnie zajmowały drugie 
miejsce na Śląsku. Trenerem 
rybniczanek był w tym cza
sie Tadeusz Jarnecki, 
a współpracowała z nim 
nauczycielka wychowania 
fizycznego z TE w Rybniku - 
Zofia Musiolik.

Mówiąc o początkach 
wspomnieć należy o roli jaką 
odgrywały w nich dwie 
szkoły z Leszczyn. W SP 
3 nauczyciel historii Z. 
Kołodziej rozpoczął w roku 
1965 pracę z dziewczętami, 
która zaowocowała w 1969 
roku zdobyciem II miejsca 
na Centralnych Igrzyskach 
w Warszawie. W jego 
drużynie występowały m.in.: 
Irena Frydrychowicz, Ewa 
Szydło, Halina Sputek.

W roku 1968 nauczyciel 
wychowania fizycznego w II 
LO im. Hanki Sawickiej 
M. Korbasiewicz, stworzył 
zespół SKS „Olimpia,, Ryb
nik. Trzon zespołu stano
wiły wychowanki Z. Koło
dzieja i jego następcy w SP 
nr 3 /Leszczyny/, H. Nosia
dka. Występowały w nim: I. 
Frydrychowicz, E. Szydło, 
E. La Pourbe, J. Kurpanik, 
E. Serwatka, E. Zielińska.

Na terenie Rybnika akty
wnie przyczynili się do roz

rozwoju koszykówki: E. Hanak 
z SP 2, A. Westfalewicz, W. 
Prokop z SP 4, M. Gajda 
z SP 5, J. Nowobilski z SP 6, 
A. Płaczek z SP 10, E. Ha
nak, K. Marszałek z SP 11.

Istotna dla rybnickiej ko
szykówki okazała się także 
działalność nauczycieli ze 
szkół wodzisławskich: J. Lit
wina z SP 5 i I. Wacholc z SP 
6. To z tych szkół wywodzą 
się takie czołowe później za
wodniczki jak: Bożena Ma
kowska, Lidia Malinowska, 
Mirosława Sidorowicz, Bea
ta Grzesik, Danuta Czyżyc
ka.

W latach siedem
dziesiątych w leszczyńskiej 
„piątce,, inny nauczyciel his
torii - Tomasz Pyszny stwo
rzył zespół uzyskujący naj
lepsze wyniki w rejonie Ryb
nika. I tak w 1974 roku jego 
podopieczne wygrały turniej 
minikoszykówki wyprze
dzając SP 10, SP 5, i SP 
4 z Rybnika. W roku szkol
nym 1975/76 po rozegraniu 
sześciu turniejów dziewczęta 
z Leszczyn zajęły pierwsze 
miejsce przed SP 10 Rybnik 
i SP 5 Wodzisław. Na 
Ogólnopolskich Igrzyskach 
Młodzieży Szkolnej w 1978 
roku rozgrywanych w Ko
szalinie SP 5 Leszczyny 
uplasowała się na VII miejs
cu.

W sezonie 1973/74 stara
niem trenera A. Powązki, 
który wyselekcjonował 
grupę dziewcząt ze szkół 
podstawowych i średnich,

rybnicki zespół koszykarek 
wystąpił w rozgrywkach 
okręgowych. Także w tej 
drużynie wyróżniającymi się 
były wychowanki
leszczyńskiej „trójki,,: B. 
Ryńska, K. Trubaj, T. Cie
sielska. Zespół istniał tylko 
w tym jednym sezonie.

Usiłowania trenerów nie 
były jednak dostatecznie sy
stematyczne /zaniechanie 
pracy nauczycieli z po
wodów obiektywnych, brak 
odpowiedniego obiektu spo
rtowego dla przeprowadza
nia treningów i rozgrywek 
/  dotychczas odbywały się 
w salach gimnastycznych II 
LO i Technikum Mechanicz
nego/, sukcesy uzyskiwane 
w młodszych kategoriach 
wiekowych nie znajdują od
powiedniej kontynuacji. 
Dzieje się tak nie z czyjejś 
winy czy zaniedbania, ale 
przez fakt braku silnej or
ganizacji, zdolnej do zapew
nienia długotrwałej, konsek
wentnej opieki nad zawod
niczkami, obliczonej nie tyle 
na doraźne sukcesy, co na 
dalekowzroczny rozwój 
umiejętności. Taką pra
widłowość, a zarazem po
trzebę stworzenia
warunków dla powstania 
drużyny wyczynowej do
strzegła grupa działaczy 
„ROW-u,, Rybnik.
Głównym inicjatorem po
mysłu stworzenia takiej 
drużyny był trener koszyka
rzy „ROW,, Andrzej Zyg
munt. Z nazwiskiem tego

trenera wiąże się początek 
nowego rozdziału w historii 
rybnickiej koszykówki. 
Zaczęło się 5 września 1974 
roku w sali gimnastycznej 
KM MO w Rybniku, 
w której pojawiło się osiem
naście niczego jeszcze 
nieświadomych dziewcząt 
w wieku od 13 do 20 lat. 
Czego się nie spodziewały? 
Na pewno nie zdawały sobie 
sprawy, że za kilka lat wiele 
z nich zostanie mistrzyniami 
Polski, że wystąpią na par
kietach pierwszoligowych. 
Nie wiedziały także, że tre
ner pod którego okiem roz
poczną treningi, to osoba 
uchodząca za najbardziej 
konfliktową w rybnickim 
środowisku sportowym. 
„Te, które wytrzymały ze 
mną, musiały mieć twardą 
psychikę,, wyznaje A. Zyg
munt. I dobrze - mocna psy
chika to jedna z ważnie
jszych cech zawodniczych.

Pierwszy mecz nowo po
wstałego zespołu rozegrany 
22 listopada 1974 roku 
z drużyną „Stali,, Racibórz, 
występującej wcześniej w Li
dze Międzywojewódzkiej, 
miał się stać zapowiedzią 
nieustającego, trwającego 
nieprzerwanie przez kilka
naście lat, pasma sukcesów. 
Rybniczanki zwyciężyły 
53:41 /29:25/ grając
w następującym składzie: G. 
Mastalerz /16/, I. Frydry
chowich /9 /, E. Szołtys /6 /, 
B. Ryńska 96/, K. Trubaj 
/6 /, M. Warmuzek /4 /, G. 
Kuboń /2 /, G. Sołtysik, L. 
Świniarska, B. Makowska, 
R. Bizoń.

A. ŁUKASIK
c.d.n.

Kradzionym autem 
do poprawczaka

Biegówki 
zamiast tornistra

Trzej bracia, będący bo
haterami tej historyjki, są 
dobrze znani rybnickiej poli
cji. Najstarszy, który nieda
wno ukończył 18 lat, był już 
karany przez sąd dla nielet
nich. Przez ostatni rok po 
skończeniu 17 roku życia 
uspokoił się i nie wchodził 
w konflikt z prawem. 
Najmłodszy z braci - trzyna
stolatek, namówił go do po
wrotu na przestępczą drogę. 
Cóż, bratu trudno odmówić. 
Jako, że trzeci z braci sie
dział w poprawczaku w Tar
nowie, do „roboty,, dobrali 
sobie jeszcze dwóch kolegów 
- również w wieku 13 lat.

Grupa ta zaczęła swoją 
działalność od serii włamań 
do samochodów w końcu 
listopada ubiegłego roku. Po 
„obrobieniu,, kilku aut na 
terenie Wodzisławia i Nie
dobczyc, zachciało im się pa
lić. Wówczas jeden z nich 
powiedział, że zna kiosk, do 
którego łatwo się włamać. 
A że kiosk był na terenie 
Leszczyn, to skradli fiata 
126p, by udać się na miejsce 
przestępstwa. Rzeczywiście, 
z włamaniem nie mieli 
większych problemów 
kradnąc papierosy „Marl
boro,, i zapalniczki.

Nieletni złodzieje wzno
wili swoją działalność w styc
zniu, dokonując włamań 

prawie co noc. Jednym z naj
większych ich wyczynów 
było włamanie do samocho
du opel „Omega,, należące
go do mieszkańca Niemiec. 
Łupem „małolatów,, padła 
odzież skórzana, aparat fo
tograficzny i biżuteria war
tości 85 mln zł.

W styczniu pojawił się 
w Rybniku również trzeci 
z braci - otrzymał prze

przepustkę z „poprawczaka,,. 
Gdy jednak dni pobytu na 
wolności mu się kończyły, 
bracia postanowili
wyrządzić mu przysługę 
i odwieźć go do Tamowa. 
Włamali się więc do garażu 
i skradli stojącego tam opla 
„Kadeta,,. Do auta załodo
wali się trzej bracia, jeden 
z ich kolegów oraz dziew
czyna jednego z chłopców. 
Całą piątką ruszyli do Tar
nowa. Traf chciał, że zmylili 
drogę. Zamiast na wschód 
udali się na zachód. Okazało 
się też, że w aucie, którym 
jechali szwankowała prądni
ca. Co jakiś czas zatrzymy
wali się więc i włamywali do 
innego samochodu kradnąc 
akumulator. W ten sposób 
mogli przejechać następny 
kawałek drogi. W końcu jed
nak wpadli podczas włama
nia do sklepu w Lubinie. 
Dwaj starsi bracia zostali 
ujęci przez policję. Najmłod
szemu wraz ze swoim kolegą 
udało się zbiec. Po powrocie 
do Rybnika dokonali kolej
nych 6 włamań do garaży 
i samochodów. Tym razem 
mieli pecha - zostali zatrzy
mani przez policję i umiesz
czeni w ośrodkach wycho
wawczych.

Jak mówi sierżant Andrzej 
Rula - specjalista do spraw 
nieletnich w KRP w Ryb
niku, przestępczą działalność 
ułatwiają samochodowym 
włamywaczom właściciele 
pojazdów, zostawiając w swo
ich autach dowody rejestra
cyjne. Złodzieje poruszający 
się skradzionym samocho
dem nie wzbudzają więc po
dejrzeń kontrolujących po
jazd policjantów. W ten 
sposób mogą odjechać bar
dzo daleko od miejsca kra
dzieży auta.

/ ja k /

W ostatni weekend lutego 
w Niewiadomiu Samorząd 
Dzielnicowy z Norbertem 
SIELSKIM na czele, zorga
nizował w lasku niedaleko 
Szkoły Podstawowej nr 23 
zawody w biegach narciars
kich. Wzięło w nich udział 
około 40 uczniów dwóch 
n i e w i a d o m s k i c h  
podstawówek; szkół numer 
23 i 26. Każdy młody bie
gacz otrzymał po przybyciu 
na metę biegu szklankę 
gorącej herbaty i batonik 
„Marsa,,. Na dystansie 5 kilometrów

KRONIKA POLICYJNA

Pobity przy „Wypoczynku,,
22 lutego do Komendy Rejo

nowej Policji zgłosił się miesz
kaniec Rybnika, który poinfor
mował, że 13 lutego w okolicy 
baru „Wypoczynek,, w Ligocie 
został uderzony w twarz. Cios 
był na tyle silny że napadnięty 
doznał złamania szczęki.

„Joker,, zdemolowany 
22 lutego o godz. 19.30 jed

nemu z klientów, który miał 
trochę za dużo wypite, nie spo
dowa się zapewne wystrój baru 
„Joker,, przy ul. Mikołowskiej. 
Dokonał zniszczenia stołów po
pielniczek oraz innych przed
miotów. Straty wyniosły ok. 1,8 
mln zł. Sprawcę zatrzymała po
licja w areszcie.

Potrącił po pijanemu 
Nietrzeźwy kierowca 22 lute

go o godz. 16.10 potrącił na ul. 
Przemysława idącą prawidłowo 
kobietę.

Ofiara wypadku doznała ot
wartego złamania podudzia. Al
komat wykazał u sprawcy 2,34 
promila alkoholu.

Favoritką w autobus 
22 lutego na ulicy Świerk

lańskiej w Jankowicach wyprze
dzającej inne pojazdy skodzie 
favorit zajechał drogę fiat 126

kilometrów najlepszy okazał 
się Marcin SERWOTKA, 
drugi był Rafał
ZDRZAŁEK, trzeci Łukasz 
JĘDRZEJEWSKI. Od or
ganizatorów biegu otrzyma
li oni nagrody, którymi były 
kalkulatory. Z pewnością 
przydadzą się one w kon
tynuowaniu szkolnej karie
ry; poświęcając mniej czasu 
na odrabianie zadań z mate
matyki, częściej będą oni 
mogli zażywać sportu i ru
chu na świeżym powietrzu.

/w a ck /

p. W efekcie uderzyła w stojący 
na poboczu autobus. Kobieta 
kierująca favoritką doznała 
ogólnych potłuczeń ciała.

Do szklarni po pompy 
23 lutego, zgłoszono policji 

włamanie do szklarni przy ul. 
Klonowej. Dokonano go 
między 10 a 23 lutego. Złodzieje 
dostali sią do środka oczywiście 
poprzez wybicie szyby. Skradli 
pompę zaruszeniową, pompę 
kolankową, silnik elektryczny 
oraz dwie zasuwy. Łączna war
tość strat wyniosła 5 mln zł.

Potrącił i uciekł 
Na ul. Gliwickiej 23 lutego 

nieznany samochód potrącił 
nietrzeźwego pieszego. Mężczy
zna ten doznał złamania pod
udzia i ogólnych potłuczeń 
ciała.

Samobójca na pasku
W lesie między Bełkiem 

a Dębieńskiem 25 lutego znale
ziono zwłoki 62 - letniego 
mężczyzny wiszące na drzewie. 
Policja ustaliła, że mężczyzna 
ten dokonał samobójstwa przez 
powieszenie na pasku ze skóry.

Kieszonkowiec w akcji 
23 lutego jedna z mieszkanek 

Rybnika zawiadomiła policję, 
że między 8.00 a 12.00 przy ul. 
Chrobrego skradziono jej to
rebkę z dokumentami i pie
niędzmi wartości ok. 1,7 mln zł.

SPORT TURYSTYKA

Piłkarska przyszłość
Czwartego kwietnia mło

da drużyna piłkarzy 
K. S. ROW, występująca ja
ko beniaminek w Śląskiej 
Lidze Juniorów, rozegra
o godz. 10.30 na jednym 
z bocznych boisk rybnickie
go stadionu, swój pierwszy 
w rundzie wiosennej mecz 
z drużyną GÓRNIKA Zab
rze.

Jak mówi obecny kierow
nik sekcji Janusz ŚPIE
WOK, urodzony organiza
tor i zarządca, nikt nie myśli 
na razie o drugiej czy nawet 
trzeciej lidze. Cel jest zu
pełnie inny: rozpoczęcie sys
tematycznej, długofalowej 
pracy z dziećmi i młodzieżą
i zbudowanie silnego zespołu

TKO i Roman LIS. Szkole
niowcami odradzającej sią 
sekcji będą Henryk PAPIE
ROK i Andrzej FRYDEC
KI. Przygotowania do sezo
nu toczyły się właściwie bez 
przeszkód. Drużyna roze
grała sparingowe mecze 
z „Energetykiem,, Rybnik. 
„Ruchem,,  Chorzów, 
„Górnikiem,, Zabrze
i „Górnikiem,, Libiąż. Przed 
rozpoczęciem wiosennej 
rundy zespół zajmował w ta
beli  miejsce 6, mając 
9 punktów straty do lidera. 
Awans do ligi międzywo
jewódzkiej jest więc raczej 
poza zasięgiem rybniczan, 
choć w sporcie nie ma rzeczy

Drużyna ’’Rymeru" Niedobczyce, która po rundzie jesiennej 
zajmuje pierwsze miejsce w trzeciej lidze, pierwszy mecz rundy 
wiosennej rozegrała na swoim kameralnym stadionie w sobotę 
20 marca o godz. 15.00. Jej przeciwnikiem będzie zespól 

"GKS" Jastrzębie. ________  Foto: wack

zespołu w sposób zupełnie na
turalny, a nie kompletując 
skład przy pomocy 
pieniędzy sponsorów. Dlate
go sekcja piłkarska zamierza 
wejść w kontakt ze szkołami 
podstawowymi i organizo
wać jak najwięcej mniej
szych i większych turniejów, 
w czasie których byłaby oka
zja do wyławiania, choć to 
nieładne słowo, czystej wody 
talentów i wciągania ich 
w wir zajęć szkolno trenin
gowych. Już 1 czerwca 
w Dzień Dziecka nowe 
władze sekcji zamierzają zo
rganizować turniej szkol
nych drużyn im. Henryka 
JANKOWSKIEGO, znako
mitego niegdyś piłkarza, 
najpierw Górnika Zabrze, 
później również pierwszoli
gowego ROW-u Rybnik, 
wreszcie trenera rybnickiej 
drużyny. Sam turniej byłby 
tylko częścią większego fes
tynu, na który zamierza się 
ściągnąć wszystkich
miłośników sportu z Rybni
ka i okolic.

Trzech piłkarzy z drużyny 
rybnickiego klubu powoła
nych zastało do reprezenta
cji Śląska: Grzegorz
SUŁKOWSKI, Mateusz SITKO

od początku do końca 
przesądzonych.

Kierownictwo sekcji szu
ka sprzymierzeńców, nie tyl
ko tych materialnych, ale 
również ludzi nie bojących 
się pracy, chcących po pro
stu pomoc.
Obecnie młodym piłka

rzom pomagają: hurtownia 
art. nabiałowych z ul. Ze
brzydowickiej, hurtownia 
„DARK„, zakład „ZEUS,,, 
pan Piotr BŁACH a także 
dyrekcja Szkoły Podstawo
wej nr 12 i personel szpitala 
dla psychicznie i nerwowo 
chorych.

Andrzej SKULSKI, czło
nek zarządu klubu mówi:
„Cieszy nas, że sekcja 
piłkarska chce stać się 
samodzielną sekcją. Pan 
Śpiewok działa prężnie 
i skutecznie, wykorzystując 
swoje kontakty.
Wyremontowane zostaną 
dzięki temu boczne boiska 
i zabudowania, gdzie 
mieszczą się szatnie. Od razu 
widać, że sekcja piłkarska ma 
nowego gospodarza,,.

Młodym piłkarzom i ich 
opiekunom będziemy się na 
łamach naszej gazety bacz
nie przyglądać.

/w ack /

Fiatem w filar
26 lutego o godz. 20.00 na ul. 

Mikołowskiej samochód fiat 
125 p uderzył w filar wiaduktu. 
Kierowca i pasażer doznali ob
rażeń ciała i przebywają w szpi
talu.

Okradli przedszkolaków
W nocy z 26 na 27 lutego 

nieznani sprawcy włamali się do 
przedszkola nr 25 przy ul. Wero
niki w Niedobczycach. Złodzie
je wybili szybę w oknie piwnicz
nym a następnie wyważyli drzwi 
do pomieszczeń przedszkol
nych. Skradli magnetofon „Sa
nyo,, oraz gotówkę w wysokości 
15 mln zł.

Niepoprawny czworonóg
25 lutego pod jadący ulicą 

Reymonta samochód peugeot 
405 wtargnął... pies z pobliskiej 
posesji. Zwierzę swoim zacho
waniem spowodowało uszko
dzenie auta.

Do „Nysy,, po CB-radio
26 lutego między 16.00 

a 16.30 włamano się do samo
chodu nysa zaparkowanego

przy ulicy św. Antoniego. Zło
dzieje odsunęli szybkę i po 
wejściu do środka skradli radio 
CB oraz dokumenty. Straty wy
niosły 5,5 mln zł.

Wybił szybę i ukradł
27 lutego nad ranem włama

no się do sklepu spożywczego 
przy ulicy Barbary. Sprawca po 
prostu wybił szybę wystawową 
i po wejściu do środka skradł 
gotówkę w wysokości 4,8 mln zł.

Włamanie do Domu Kultury
W noc z 27 na 28 lutego 

nieznani sprawcy włamali się do 
Młodzieżowego Domu Kultury 
przy ulicy Chrobrego. Przepiło
wali kłódki kraty zabezpie
czającej drzwi wejściowe na bal
konie. Następnie wybili szybę 
w tych drzwiach, weszli do środ
ka i przeszukali pomieszczenia. 
Straty dokonane przez włamy
waczy zostaną ustalone po prze
prowadzeniu inwentaryzacji.

Po pijanemu pod opla
28 lutego na ulicy Kotucza 

pod nadjeżdżający samochód 
opel wbiegł nietrzeźwy 45-letni 
mężczyzna. Pieszy doznał ob
rażeń ciała.

9GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Idąc z Rynku na Plac Wolności ulicą Rynkową p o  lewej stronie 
zobaczyć można nowopowstały zaułek, przyciągający wzrok swym  
architektonicznym urokiem Foto: wack

NO W INKI W KUCHNI

Schab w marynacie
1,5 kg schabu środkowego bez kości, 1/4 octu winnego, 

4 łyżki oleju, cebula, 3 ząbki czosnku, 4 ziarna kolendry, 
4 jagody jałowca, 10 ziaren pieprzu, liść laurowy, łyżeczka 
estragonu, 2 łyżeczki soli, 40 g masła lub margaryny, 250 
g śliwek suszonych bez pestek, 1/4 l białego wytrawnego wina, 
1 kg kwaskowatych jabłek

Porcja dla 8 osób, przygotowanie 35 minut /bez maryno
wania/, gotowanie 1 godz. 30 minut.

1. Ocet zagotować z 1/8 l wody, dodać olej, krążki cebuli, 
zmiażdżony czosnek, kolendrę, jałowiec, ziarna pieprzu, liść 
laurowy, estragon i 2 łyżeczki soli.

2. Ostudzoną marynatą zalać umyte i oczyszczone z po
więzi mięso, przykryć i wstawić na 4 dni do lodówki.

3. Mięso zrumienić na gorącym tłuszczu, zalać przece
dzoną marynatą. Dusić na średnim ogniu 1 i 1/2 godziny. 
Często polewać sosem.

4. Śliwki dusić 10 minut w 1/8 l wina, osączyć. Jabłka 
obrać, podzielić na ćwiartki, wyciąć środki. Jabłka cienko 
pokroić. Dusić 5-8 minut w pozostałym winie, ostudzić.

5. Mięso pokroić, ułożyć na półmisku, obłożyć śliwkami 
i jabłkami. Sos wymieszać z winem, w którym gotowały się 
śliwki, podać osobno.

Przepis pochodzi z książki ’’Kuchnia niemiecka:  wydanej z serii 
’’Encyklopedia sztuki kulinarnej" przez wydawnictwo TENTEN

Fatałachy z naszej szafy

Ten sympatyczny zwrot 
określał przed laty sposób 
ubierania się warstwami - 
spod jednej wyglądała dru
ga, spod drugiej trzecia itd. 
Było to praktyczne, ale wy
magała nie lada fantazji 
i oka, by wyglądało stylowo, 
a nie przypadkowo. A po
nieważ moda od paru dob
rych lat karmi się sama sobą 
i nostalgiczne powroty stały 
się normą, powróciła i cebul
ka. Swój najświetniejszy 
okres styl ten przeżywał

w latach 70, więc sporo 
młodych dziewcząt nie 
będzie go znała z autopsji. 
Wyrósł on na fali mody hip
pisowskiej, która znów puka 
do współczesnych... szaf. 
A nic bardziej nie zasługi
wało na nazwę fatałachy, jak 
te stroje. Temat więc bardzo 
adekwatny do nazwy nasze
go kącika. Powróciły więc 
kamizelki /o  czym już wspo
minaliśmy/, nakładane na 
duże koszule noszone na 
wierzch długich spódnic lub

Pod znakami zodiaku

BARAN
Nie podchodź ze zbytnim entuzjazmem do nowych 

znajomości, które tylko pozornie mogą okazać się atrakcyjnie. 
Jeżeli czujesz, że potrzbujesz rady - posłuchaj wypróbowanych 
przyjaciół.

BYK
Czekają Cię drobne kłopoty i... radości. Nie szykuje się nic, 

co wstrząsnęłoby Twoim małym światkiem. Ale pamiętaj, że 
,,diabeł mieszka w szczegółach,,.

BLIŹNIĘTA
Dość nieoczekiwanie znajdziesz się z dala od wszystkich 

życiowych problemów. Może to być - uwaga! - choroba, lub, co 
będzie zdecydowanie milsze - daleka podróż.

RAK
Nie rzucaj się, wbrew wrodzonym skłonnościom, w sprawę, 

której szansa powodzenia zależy tylko od osób trzecich, a Ty 
jesteś zaledwie statystą. „Odpryski,, mogą Cię zranić...

LEW
W Twoim życiu nastąpił wielki przełom. Podjąłeś długo 

rozważaną decyzję i... zrobiłeś słusznie. Teraz wszystko będzie 
zależeć od umiejątności trzymania się wybranego kursu. 

PANNA
Nie poddawaj się „przednówkowej,, melancholii. Nudę 

i marazm spróbuj przetrwać w towarzystwie miłych ludzi, 
którzy mogą w ten martwy czas wnieść trochę urozmaicenia.

WAGA
Wyniki Twojej pracy są bardzo pozytywnie oceniane nie 

tylko przez zwierzchników, ale przez biurowe otoczenie. Nikt 
się więc nie zdziwi dodatkową premią, którą otrzymasz.

SKORPION
Propozycje, jakie otrzymałeś trzeba potraktować bardzo 

poważnie i choć brzmią one fantastycznie - zaryzykować...
STRZELEC

Zwłoka, jaka nastąpi w realizacji Twoich planów jest tylko 
chwilowa, jako że przedwiośnie nie nastraja do zbyt aktywnych 
działań. Nie tylko Ty odczuwach zmęcznie.

KOZIOROŻEC
Poczujesz wielką satysfakcję - ludzie, którzy do tej pory byli 

nieprzychylni, zmuszeni zostali do przyznania Ci racji. Logika 
faktów bywa porażająca...

WODNIK
Dobry czas na dokonanie zmian - od bardzo istotnych - 

„życiowych,,, do drobnych jak tapety. Tę aktywność może co 
najwyżej osłabić przepływ sentymentalnych uczuć...

RYBY
Czujesz się dobrze tylko w „czystej wodzie,,, tzn. kiedy 

horyzontu nie zasłaniają chmury niedopowiedzeń i konfliktów. 
Ich rozwiązaniu będą pomocne osoby trzecie...

Ubieramy się warstwami
spodni - wąskich lub roz
szerzanych od bioder lub ko
lan, frędzlaste chusty, opa
ski na czoło, kilka par 
łańcuchów na szyi, 
upierścienione palce.

Hippie kochał/a/ wielkie 
wzory, wściekłe kolory, folk
lorystyczną biżuterię, mocny 
makijaż, długie proste wło
sy.

Czy damy się na na nowo 
zauroczyć...

Wróżka

NASZE
PROPOZYCJE

Teatr Ziemi Rybnickiej
6 marca, godz. 17.00, „Car

men,, Georgesa Bizeta w wyko
naniu Opery Śląskiej z Bytomia, 
ceny biletów 90.000 i 60.000 zł

9 marca, godz. 18.00, recital 
fortepianowy PIOTRA PALE
CZNEGO, cena biletu 40.000 zł

9 marca - 10 kwietnia, godz. 
16.00- 19.00 /z  wyjątkiem sobót 
i niedziel/ w Galerii Teatru wy
stawa malarstwa Jana Karwota, 
wstęp wolny

Kino Premierowe przy TZR
5 marca, godz. 17.00 i 19.00, 

Opowieście niemoralne,,, film 
prod. franc., Grand Prix Locar
no ’74, reż. Walerian Borow
czyk, gra m.in. Paloma Picasso 
/od lat 18/, cena biletów 25.000 
i 20.000 zł

10 i 11 marca, godz. 17.00 
i 19.15, „Patriot Games,,, film 
prod. USA, /od lat 18/, cena 
biletów 20.000 i 15.000 zł

Klub Filmowy EKRAN 
przy TZR

8 marca, godz. 18.00 z cyklu 
„Przez dziurkę od klucza,, - „Be
niamin czyli pamiętnik cnotliwe
go młodzieńca,,, film prod. 
franc.,,, Joseph Andrews,,, film

prod. ang., reż. Tony Richard
son, wstęp za okazaniem kar
netów klubu lub przeglądu, cena 
biletu 30.000 zł 

Kino ZEFIR - Boguszowice 
5 marca - godz. 17.00 i 19.00, 

„Kevin sam w Nowym Jorku,,, 
film prod. USA /od lat 12/ 

Kino WRZOS - Niedobczyce 
7 marca, godz. 17.00, „Zwa

riowani detektywi,,, komedia 
prod. USA /od lat 15/

Kino WAWEL - Rydułtowy 
6-7 marca, godz. 16.30 i 19.00 

„Huragan ognia,,, film prod. 
USA.

Kino VEGA - Żory 
5 i 6 marca, godz. 17.00, „Ke

vin sam w domu,,, film prod. 
USA, godz. 19.00, „Kontrakt 
rysownika,,, film prod. ang. /od 
lat 15/, 7 marca, godz. 15.00 
i 17.00, „Kevin sam w domu,,, 
godz. 19.00, „Kontrakt rysow
nika,, /j.w. /

8,10 marca, godz. 17.00, „Ko
lumb odkrywca,,, film prod. 
USA /od lat 12/, godz. 19.00, 

.„Kontrakt rysownika,, /j.w ./
10 marca, godz. 19.00, „Do

tknięcie ręki,,, film polski /od lat 
15/

11 marca, godz. 17.00, „Do
tknięcie ręki,, /j.w ./, godz. 
19.00, „Ostatni cesarz,,, film 
prod. USA.

/gw /

5 minut łamania głowy

Ilustracje różnią się w 8 miejscach. Znajdź różnice.

Wśród czytelników, którzy 
nadeślą prawidłowe
rozwiązanie łamigłówki do 
15 marca, wylosowana zo
stanie nagroda w postaci ka
sety video ufundowanej przez 
PUH „ULEX„ z Rybnika -

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

Kościuszki 54).
Nagrodę za rozwiązanie 

łamigłówki z „GR,, nr 
7 z dnia 19 lutego otrzymuje: 
Urszula PASZEK, ul. Koko
ta 160/8, 41-711 Ruda Śl. 
11. Nagrodę prosimy ode
brać w redakcji.

Do spowiedzi przyszoł roz 
stary górnik emeryt. A był 
Z niego taki pijok, ze wom 
powiem, nie było dnia, coby  
był trzeźwy. No i ksiądz pado 
mu w tej spowiedzi:

- A dyć sie ju ż poprowcie! *

-  Teroz? Na stare lata? - 
pado ten górnik.

- Na to nigdy nie jest za 
nieskoro!

- Ano to sami widzą, 
księżoszku, że jeszcze zdąża.

*  *  *

-  Po jakiemu ty Gustlik 
oczy zawierosz jak pijesz?  -  

pyto Karlik .

-  A boch Hyjdli obiecoł, że 
do kieliszka nie ząjrza - po
wiedzioł kolega..

*  *  *

Zeflik był bardzo pragli
wy. Wiedzieli o tym koledzy, 
ale jak go roz spotkali w knaj
pie, to go próbowali 
naciągnąć.

-  Zeflik, postow ćwiortka!
- A co, przewróciła sie?

Bety
śmieszne 
i ucieszne

-  Panie Szporys, byliście 

już kiedyś karani?
- Ja, panie sędzio, przed 10 

laty.
- A od tego czasu ani razu?
- Ani razu!
- A coście w tym czasie 

robili?
- W areszcie żech siedzioł!

☆  ☆  ☆

Na peronie stoi jeden pano
czek na dworcu i niecierpliwił 
się, bo pociągu jak nie było 
tak nie było. Nie wytrzymoł 
i poszedł do dyżurnego ruchu:

- Powiedzcie mi ino, po co 
są rozkłady jazdy, kiedy po
ciąg i tak według nich nie 
przyjeżdo?

- Ale oni są śmieszni! - 
prawi dyżurny. - A jak by 
poznali, że pociąg mo 
spóźnienie?

☆  ☆  ☆

Roz w wojsku była muszt
ra. Sierżant woło:

- Patrz w prawo! - wszyscy 
patrzą w prawo, ino jeden 
w lewo.

- Szeregowy Trąba, po ja
kiemu nie patrzycie w prawo?

- No bo jakby tak wróg 
przylozł z lewej?

NASZ ADRES: 
44-200 Rybnik, 

ul. Kościuszki 54, pokój 16 
tel./fax 28-825, tel. 23-195 

Biuro czynne 
o d  9.00 do 17.00

1 0

GAZETA RYBNICKA. Ukazuje się od sierpnia 1919 r., wydawana w okresie międzywojennym przez MICHAŁA FRANCISZKA KWIATKOWSKIEGO, a redagowana 
od 1927 do 1939 przez IGNACEGO KNAPCZYKA. OBECNIE: tygodnik samorządowy. Nr indeksu 359-823. Redaguje zespół w składzie  redaktor naczelny RUDOLF 
PALARZ, sekretarz redakcji WIESŁAWA RÓŻAŃSKA, redaktor techniczny EWA KRZYŚCIAK, fotoreporter WACŁAW TROSZKA, korekta KLAUDIA 
MICHALAK. Skład komputerowy: ’’PLASTOGRAF”, ul. Ogródki 6a, Rybnik. Druk: Zakład Poligraficzny ’’OLDPRINT”, ŻORY. Wydawana na zlecenie Zarządu 
Miasta.
Zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów i zmiany tytułów. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5


