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Co nowego na poczcie?

O inwestycjach, 
remontach i ... znaczkach
Nie sposób nie zauważyć, że od paru 

dni wokół budynku poczty trw ają 
intensywne roboty budowlane. Jak 
poinformowała nas Krystyna  
KORBEL - dyrektor Rejonowego 
Urzędu Pocztowego, prace te 
związane są z dobudowaniem skrzydła, 
które głównie będzie służyło klientom 
do nadawania i wydawania paczek. 
Obecne pomieszczenie, w którym 
usługi te są świadczone, wyglądem 
swym przypomina raczej garaż. Z 
chwilą ukończenia prac powstanie 
“paczkow nia” z prawdziwego 
zdarzenia - obiekt o powierzchni 500 
m kw. ze wszystkimi niezbędnymi 
wygodami, m.in. z dojazdem dla osób 
niepełnosprawnych.

N iezależnie od robót 
inwestycyjnych, niebawem rozpoczną 
się także prace m odernizacyjne 
wewnątrz urzędu. Przez wyburzenie 
części pomieszczeń poszerzona

w prow adzenie odrobiny
now oczesności na pewno temu 
budynkowi nie zaszkodzi, a wręcz 
usprawni obsługę klientów.

W maju przyszłego roku wygasa 
umowa zawarta między Rejonowym 

U r z ę d e m  
Pocztowym , a 
Telekomunikacją 
Polską SA Z.T. w 
Rybniku w sprawie 
w y n a jm o w a n ia  
przez tą ostatnią 
c z ę ś c i  
p o m i e s z c z e ń  
pocztowych. Do 
części zajmowanej

Asystent Gabriela Mróz podczas pracy jeszcze w "starej"
paczkowni.

zostanie główna sala obsługi klientów. 
Poczta jest obiektem zabytkowym, 
dlatego wszelkie remonty wymagają 
zgody konserwatora zabytków, jednak

Zdj.: wack
na poprawę 
warunków ich 
pracy, gdyż w 

chwili obecnej przychodzi im pracować 
w dużej ciasnocie. Oczywiście podczas 
trwania robót poczta będzie normalnie 

c.d. na stronie 2

p r z e z  
telekom unikację 
p rzeniosą się 
doręczyciele, co 
korzystnie wpłynie

TRZY PYTANIA DO...
W związku z kończącą się kadencją władz samorządowych, nasza gazeta zwróciła się do członków Zarządu 

Miasta oraz sekretarza i skarbnika z pytaniami o podsumowanie ich 4-letniej kadencji.
Dziś na trzy poniższe pytania odpowiada członek Zarządu Miasta dr Maria KUFA-SKORUPOWA

1. Co w zakresie  spraw pan i  Właśnie ta Rada M iasta  j e s t  u doskonalić  w zakres ie  spraw , 
podległych udało się dla miasta pierwszą, która testuje na sobie nowe którymi się pani zajmuje? 
zrealizować najlepiej, a z czym były sposoby zarządzania miastem. Jak
największe problemy? ocenia pani wprowadzenie w Polsce 3. Czy, zdaniem pani , mieszkańcy

sam orządu  tery tor ia ln ego?  Co akceptują ideę sam orządnośc i  i
2 . Samorząd tery tor ia ln y  j e s t  najbardziej krępuje pani ręce? Jakie skłonni są do współpracy z władzami 
zjawiskiem stosunkowo młodym, p rze p isy  należa łoby  zm ien ić , samorządowymi?

1. Zacznę od kultury fizycznej i sportu. 
Udało nam się przekazywane miastu 
niszczejące obiekty sportowe nie tylko 
doprowadzić do stanu używalności, ale 
także niektóre z nich zmodernizować / 
np. baseny MOSiR-u, Stadion KS 
ROW/. Koszty utrzymania obiektów

sportowych, a także koszty 
inwestycyjne związane z budową sal 
gimnastycznych w szkołach znalazły się 
na stałe w budżecie miasta. Udało nam 
się także zorganizować system 
funkcjonowania kultury fizycznej dzieci 
i młodzieży. Mam tu na myśli

Dr Maria KUFA- 
SKORUPOWA 
na stanow isko  
członka Zarządu 
M iasta została  
pow ołana na 
w n i o s e k  
prezydenta przez 
Radę Miasta. 
Nadzoruje sprawy 
służby zdrowia, 
p o m o c y  
s p o ł e c z n e j ,  
kultury fizycznej 
i sportu.

- utrzymanie w szkołach SKS-u
utw orzenie Rybnickiego 

Młodzieżowego Klubu Sportowego, 
gdzie w pięciu sekcjach czynnie 
uprawia sport 500 uczniów.

Jesteśmy wreszcie 
współorganizatorami wielu imprez 
sportowych. W Urzędzie Miasta w maju 
1992 roku zostało utworzone 
samodzielne stanowisko do spraw 
kultury fizycznej.

W zakresie pomocy społecznej 
zrealizowaliśmy nie tylko podstawowe 
wymogi, jaki nakłada na nas ustawa o 
pomocy społecznej z 29.11.1990r. ale 
zrobiliśm y znacznie więcej. 
Dysponujemy bazą lokalową /MDPS/, 
mamy grupę profesjonalistów /OPS/, 
którzy się pomocą społeczną zajmują. 
Mamy także dobre rozeznanie zarówno 
potrzeb, jak i działających w naszym

c.d. na stronie 2

Start do pierwszego ligowego biegu żużlowców Rybnickiego Klubu 
Motorowego w zwycięskim meczu w Opolu. Zdj.: Wacław Troszka

Z łoty Kamerton 3
W pierwszą sobotę marca br. w 

Katowicach w Pałacu Młodzieży odbył 
się M iędzywojewódzki Konkurs 
Chórów Szkolnych a cappella. Brały 
w nim udział zespoły z województw 
katow ickiego, bielskiego i 
częstochowskiego. W kategorii chórów 
s z k ó ł  
ponadpodstawowych o 
g łosach równych 
wystąpił w nim chór 
“Bel Canto” z I LO 
im. Pow stańców  
Śląskich w Rybniku 
pod dyrekcją Lidii 
M a r s z o l i k , 
zdobywając I miejsce, 
puchar Polskiego 
Zw iązku Chórów i 
O rkiestr oraz
m ożliw ość brania 
udziału  w
O g ó l n o p o l s k i m  
K onkursie Chórów  
Szkolnych w
Bydgoszczy. W drodze 
do tego m iasta 50- 
osobowy chór zwiedził 
znane Sanktuarium  
Maryjne Licheń z ciekawą Golgotą.

Zmagania konkursowe rozpoczęły 
się 26 m arca w K inoteatrze w 
Bydgoszczy, przed 10-osobowym jury, 
składającym się z kompozytorów oraz 
profesorów akademii muzycznych z 
całej Polski. W sobotę wieczorem 
młodzież uczestniczyła w spektaklach

muzycznych, organizowanych przez 
bydgoskie zespoły m uzyczne. W 
Niedzielę Palmową, po przesłuchaniu 
finałowym , jury  zdecydowało, że 
“Złoty K am erton” oraz Puchar 
PZCHiO za najlepiej wykonaną pieśń 
obow iązkow ą, a był n ią  utwór

Romualda Twardowskiego “A w lesie 
na d ęb ie”, otrzym uje chór “Bel 
Canto”.

Szczęście rybnickich chórzystek 
było tym większe, że jest to już trzeci 
ich Złoty Kam erton w tym  
znaczącym konkursie!

Gratulujemy!

Chórzystki "Bel Canta" świętują zwycięstwo

Na Małej Scenie Rybnickiej

Clown, pisarz, 
terapeuta

“Nie chcę się podobać - chcę być 
zrozumiały” podsumowuje swój jeden 
jedyny, ale doprowadzony do perfekcji 
num er-spektakl jego autor i 
wykonawca.

Clown, ale jednocześnie pisarz i 
lekarz Howard BUTEN, mieszkający 
we Francji Amerykanin jest postacią

niezw ykłą. Jako rom antyczny i 
roztargniony, niezgrabny i samotny 
clown Buffo wzrusza co wieczór i 
“przynosi publiczności wspaniały dar 
miłości”. Podobnie jak najsłynniejszy 
clown lat 30, Grock, który opuścił arenę 
cyrkową i stał się gwiazdą sceny, Buten 
przedstawia bez przerwy ten sam numer, 
choć w zależności od nastroju 
publiczność może dopatrywać się w nim 
innych, choć zawsze ważnych treści. A 
po spektaklu Howard Buton zmywa 
szminkę i wraca do Saint-Michel-sur- 
Orge, gdzie zajmuje się w założonym 
przez siebie ośrodku terapią dzieci 
dotkniętych autyzmem.

Wrażliwość artysty oraz lekarza 
psychologa zaowocowała twórczością 
literacką. Howard Buton jest autorem 5 
pow ieści, których bohateram i są 
cierpiące dzieci. Clown Buffo alias 
Howard Buten napisał te książki, aby 
uświadomić wszystkim, że miłość 
dzieci jest taka sama jak dorosłych.

Tego oryginalnego artystę 
będziem y mogli podziw iać w 
czwartek 14 kwietnia br. o godz. 18.00 
na Małej Scenie Rybnickiej. 
Współorganizatorem imprezy, na 
którą wstęp jest wolny, jest rybnicki 
Alliance Francaise. /róż/

SUPER OFERTA EKSPRESS, 
Rybnik, Reja 2
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Trzy pytania do... 
dr Marii

Kufy-Skorupowej
c.d. ze strony 1
mieście różnych charytatywnych 
organizacji, z którymi współpracujemy. 
Jesteśmy jednym z trzech miast w 
naszym województwie, w których działa 
Ośrodek Pomocy Wychowawczej. Jest 
to now atorska placówka, niosąca 
kompleksową pomoc dzieciom i całym 
rodzinom. W ramach programu 
pilotażowego z dniem 1 stycznia br. 
przejęliśmy także rybnicką służbę 
zdrowia, a więc i odpowiedzialność za 
jej funkcjonowanie. Chcę jednak bardzo 
wyraźnie podkreślić, że przez całą naszą 
4-letnią kadencję problemy ZOZ-u , 
zwłaszcza zaś trudności finansowe z 
jakimi się on boryka, były także naszymi 
problemami. Budżet miasta skutecznie 
w spierał służbę zdrowia w tych 
najtrudniejszych momentach.

A z czym są problemy? Oczywiście z 
pieniędzmi, których ciągle jest za mało, 
aby można było z rozmachem 
realizować wszelkie zamierzenia i 
zaspokajać wszystkie potrzeby. Ciągle 
musimy dokonywać wyborów i ustalać 
hierarchię potrzeb.
2. Kiedy w 1990 r. ubiegałam się o 
mandat radnego, wyrażałam ogromną 
radość, że mogę czynnie uczestniczyć 
w tym historycznym procesie, że w 
tworzącym  się nowym systemie 
zarządzania będę mogła mieć swój 
niewielki udział. Dziś, kiedy jestem 
bogatsza o czteroletnie doświadczenie, 
tę radość potwierdzam. Miniony okres 
był czasem nauki. Wszyscy uczyliśmy 
się dem okracji i sam orządności. 
Samorząd - to ogromna 
odpowiedzialność za słowo, czyny, to 
myślenie kategoriam i gospodarza 
miasta, to dysponowanie pieniędzmi po 
gospodarsku, to rozwiązywanie 
problem ów naszej lokalnej 
społeczności. Nie ma lepszego sposobu 
zarządzania.

Wiele jest spraw, które utrudniają 
nam pracę. Wymienię tylko niektóre. Do 
aktualnej sytuacji społeczno- 
gospodarczej jest niedostosowany sys
tem prawny. Ustawy często nie nadążają 
za życiem. Do tej pory nie dopracowano 
się na przykład sposobu finansowania 
sportu. I jeszcze raz muszę powtórzyć, 
że w stosunku do potrzeb wysokość 
środków finansowych je st 
niewystarczająca.
3. Uważam, że w społeczeństwie jest
coraz większa świadomość tego, że to 
my wszyscy razem tworzymy samorząd. 
Wybrane zaś władze samorządowe mają 
rolę służebną wobec mieszkańców. Ich 
zadaniem je s t realizacja potrzeb 
lokalnych społeczności. Efekty tych 
działań są widoczne w całej Polsce. 
Trudno więc byłoby idei samorządności 
nie akceptować. Natomiast na drugą 
część pytania nie można odpowiedzieć 
jednoznacznie. Bywa różnie. My jednak 
najczęściej spotykamy się z tymi 
grupami społeczeństwa, które aktywnie 
uczestn iczą we w spólnocie 
sam orządowej. Są to ci wszyscy 
zaangażow ani, bezinteresow ni 
działacze, którzy pracują w Komisjach 
Rady Miasta, w Radach Dzielnic, w 
różnych grupach samopomocowych i w 
innych strukturach. J.R.

Co nowego 
na poczcie?

c.d. ze strony 1

świadczyć swe usługi, a krótkotrwałe 
tylko w strzym anie ruchu będzie 
konieczne w końcowej fazie prac, gdy

nastąpi przem ieszczenie
poszczególnych stanowisk. Krystynie 
Korbel marzy się także wykonanie 
zewnętrznej elewacji, ale ze względu 
na brak niezbędnych funduszy trzeba 
to będzie odłożyć na co najmniej dwa, 
trzy lata. Inwestuje się nie tylko w 
pocztę centralną, ale także placówki 
peryferyjne. Z początkiem trzeciego 
kwartału br. planuje się uruchomienie 
nowej placów ki pocztow ej w 
Zamysłowie.

Koniec kwietnia to ostateczny termin 
składania rozliczeń podatkowych - 
“PIT-ów”. Można je wysłać do Urzędu 
Skarbowego także drogą pocztową. 
Placówki pocztowe w ubiegłym roku 
przeszły w tej dziedzinie “chrzest 
bojowy”. Teraz także może okazać się, 
że ostatnie dni kwietnia będą “gorące”, 
gdyż wielu z nas rozliczenie spraw 
podatkowych odkłada na ostatni mo
ment. Jak zapewniła nas K. Korbel, 
poczta jest przygotowana na taką

ewentualność i gdyby zaszła potrzeba, 
zostaną uruchom ione dodatkowe 
stoiska, a nawet przedłuży się godziny 
urzędowania. Wypada jednak mieć 
nadzieję, że podatnicy wykażą  
odrobinę zdrowego rozsądku i 
szybciej rozliczą się z fiskusem, 
unikając dodatkowych stresów. 
Warto zasygnalizować także sprawę 
dotyczącą kłopotów  z zakupem 
znaczków. Okres świąteczny sprzyjał 

wysyłaniu życzeń 
wielkanocnych. 
O ile z zakupem 
pocztów ek nie 
było praktycznie 
ż a d n y c h  
problem ów, to 
je ś li idzie o 
z n a c z k i ,  
sprzedawcy z 
wielu kiosków 
odsyłali klientów 
na pocztę. Z 
i n f o r m a c j i  
uzyskanych w 
RUP winę za 
taki stan rzeczy 

ponosi tylko i wyłącznie RUCH. 
Poczta nie czyni żadnych trudności 
z zakupem znaczków przez kioski. 
W ręcz przeciw nie, je s t ona 
zainteresowana w zwiększeniu ich 
sprzedaży, wszak jest to jedno ze źródeł 
jej dochodu. Stwierdzenie, że tylko 
placówki pocztowe są upoważnione do 
sprzedaży znaczków, najzwyczajniej w 
świecie mija się z prawdą.

JACEK RECLIK

Rejonowy Lekarz Weterynarii 
w Rybniku, podaje, 

że na terenie Rybnika - Ligoty 
stwierdzono

wściekliznę u psa.
W związku z tym psy należy 

trzymać na uwięzi lub prowadzić 
na smyczy w bezpiecznym kagańcu, 

a koty trzymać w zamknięciu.

Plac budowy nowej paczkowni. Zdj.: wack

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku - Kamieniu, 
ul. Hotelowa 12 ogłasza przetarg na dzierżawę następujących punktów 

gastronomicznych znajdujących się na terenie MOSiR - na sezon letni 1994
nazwa obiektu pow. w m2 wysokość Stawka Wizja lokalna

vadium wywoławcza dnia - godz.
Bar Roma 100 6.000.000.- 2.000.000.- 20.04.1994
Kaw. Stadion 100 10.000.000.- 4.000.000.- 10-12
Rest. Relaks 250 15.000.000.- 6.000.000.-
Pawilon nr 7 50 6.000.000.- 1.000.000.-
Kiosk Zacisze 50 10.000.000.- 3.000.000.-
Sklep pod rest. 
RELAKS 20 6.000.000.- 1.500.000.-
Korty tenisowe 6.000.000.- 1.000.000.-

Pomieszczenia na OWS RUDA
4 pomieszczenia na działalność nie związaną z art. spożywczymi

3 m kw 6.000.000,- po uprzednim
zgłoszeniu chętnych

Bliższych informacji udziela dyrekcja MOSiR, tel. 22-140, 21-097 w godz.
7.00-14.00.

Przetarg odbędzie się w dniu 21.04.1994 r. w Hotelu Olimpia w Rybniku 
Kamieniu ul. Hotelowa 12 o godz. 19.00 Wadium należy wpłacić w kasie 

MOSiR najpóźniej w dniu przetargu do godz. 9.30. Dodatkowo wpłacić 
należy koszty organizacyjne przetargu

w wysokości 100.000 .-zł za obiekt lub pomieszczenie. Regulamin przetargu 
jest do wglądu w dyrekcji MOSiR w Rybniku - Kamieniu. 

Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia w każdej chwili od przetargu bez 
podania przyczyny.

L i s t  d o  r e d a k c j i

Z niedowierzaniem przeczytałem w 
poprzednim numerze “GR” na stronie 
10, rymowany aż do bólu wierszyk 
“UPaRci Pcimianie” podpisany jedynie 
inicjałem “S”.

Czy to miał być primaaprilisowy 
dowcip /”GR” ukazała się w kioskach 
1-go kwietnia/, czy też obraźliwy 
anonim. O ile właściwszym byłoby 
zaliczenie tego faktu do pierwszej 
w ersji, to przypom inam , że w 
prim aaprilisow ych zwyczajach 
tolerowane są tylko autoryzowane żarty. 
Jeżeli wystąpił tutaj drugi przypadek, to 
także chętnie poznałbym tak wybitnego 
literata /literatów/, który bez ujawniania 
własnego nazwiska publicznie częstuje 
obelgami i zniesławia konkretne osoby.

Aż dziw bierze, że do takiego 
incydentu doszło na łamach “Gazety 
Rybnickiej” . Szanowna Redakcjo! 
Wnoszę o publiczne podanie imienia i 
nazwiska autora /autorów/ paszkwilu 
“UPaRci Pcimianie”. Wnoszę również 
o publiczne wyłożenie motywów, 
którymi Szanowna Redakcja kierowała 
się dając do druku wzmiankowany tekst. 
Życzę “GR” powrotu do fasonu 
wynikającego z przedwojennej tradycji 
czasopisma.

Wasz stały czytelnik 
Marian Wawrzyczek 
Rybnik, 2.04.1994 r. 

Od redakcji: Decydując się na 
wydrukowanie wierszyka pt.: “UPaRci 
PCimianie” w “GR” nr 13 kierowaliśmy 
się kryterium  jakości tekstu, 
dostrzegając w nim, oprócz walorów 
czysto literackich, również sporo 
dowcipu, co skłoniło nas do

zamieszczenia go na “rozrywkowej” 
stronie gazety. N atom iast nie 
doszukaliśmy się w nim ani obelg, ani 
zniesław ienia, choćby z racji 
zaszyfrow ania osób i instytucji, 
mogących kojarzyć się z tekstem. Być 
może adresaci poczuli się dotknięci 
piórem “literata S.”. Lecz cóż! Jest to 
właściwość celnych piór. Nas również 
ukłuto tym piórem w wierszyku 
“Troszkę do Wacka”, co jednak nie 
przeszkodziło nam wydrukować go w 
“GR” nr 10. Po prostu doceniliśmy styl 
trafienia i nie dociekaliśmy za bardzo 
kierunku, z którego strzelano. 
Traktujemy to zresztą jako dobrą 
zabawę literacką i dlatego również w 
tym numerze zamieszczamy kolejny 
żartobliwy wierszyk tego samego 
autora.

Dotkniętym do żywego w gazecie 
przysługuje prawo do riposty /miejmy 
nadzieję równie celnej/, redakcji zaś 
przysługuje prawo do nieodsłaniania 
przyłbicy “literata S.”, jeśli takie jest 
jego życzenie.

Co do Pana życzeń, by “GR” 
powróciła do przedwojennego fasonu 
to, jeśli dobrze jesteśmy zorientowani, 
oznaczałoby to powrót do opcji 
S tronnictw a Narodowego / 
Dmowskiego/, opozycyjnego wobec 
obozu piłsudczyków. Wybór 
jakiejkolwiek opcji politycznej kłóci się 
jednak z wyznawaną przez nas ideą 
samorządności lokalnej, sytuującej się 
przecież ponad podziałami 
politycznymi.

Z nadzieją, że Pan podpisuje się wraz 
z nami pod zdaniem z ostatniej zwrotki 
kontrowersyjnego wierszyka “UPaRci 
PCimianie”:

Kontynuujmy rozwój Pcimia
zgodnie z wyborców życzeniem 

pozdrawiamy i dziękujemy za list.

W numerze 11/166 “GR” Marek 
Szołtysek, sam będący absolwentem 
K atolickiego U niw ersytetu
Lubelskiego, zaproponował spotkanie 
osób, które ukończyły tę uczelnię, a 
mieszkają w Rybniku lub okolicy. Oto 
list, który otrzymaliśmy w związku z 
jego propozycją nawiązania kontaktu, 
skierowaną do byłych studentów KUL.

Droga Redakcjo “GR”,

uważam, że pomysł jest wspaniały!! 
Studia w KUL kończyłam dwa lata temu 
i znam niejednego rybniczanina - 
“kulowca”. Niestety, życie płynie i wiele 
z tych znajomości po prostu “skończyło 
się”. Mam świadomość, że część z tych 
osób wróciła w rybnickie strony. Zdaję 
sobie też sprawę, że m ieszkają w 
Rybniku i okolicy nieco starsi, a nawet 
zupełnie starzy “kulowcy”. Gdyby 
redakcja “GR” pomogła w 
zorganizowaniu spotkania rybnickich i

podrybnickich absolwentów KUL, 
byłaby to cudowna sprawa.

Jednocześnie aż boję się, że mogłoby 
to zdarzyć się np. w czerwcu / 
analogicznie do obchodów 75-lecia 
KUL w Lublinie/. Tak się składa, że 
wyjeżdżam z Rybnika, a nawet z kraju, 
aż do lipca br. W każdym, innym czasie 
jestem  chętna pomóc w realizacji 
pomysłu!

Aha, jestem psychologiem i pracuję 
w Poradni Psychologiczno- 
Pedagogicznej na ul. Chrobrego 29. 
Codziennie mijam siedzibę Waszej 
redakcji w drodze do pracy. Proszę, 
pom óżcie spotkać się rybnickim 
kulowcom.

Z poważaniem 
Maria Szala

Od redakcji:
Chętnie pomożemy, oczekujemy na 
odzew innych absolwentów KUL.

K O M U N I K A T
W celu kontynuowania przemian jakie dokonały się w naszym mieście 
w ciągu ostatnich lat, zawiązany został komitet wyborczy pod nazwą

RUCH ROZWOJU RYBNIKA
Grupa inicjatywna komitetu składa się z członków Zarządu Miasta, dużej części 

radnych, działaczy samorządów dzielnicowych oraz rybnickich przedsiębiorców. 
Z chwilą ogłoszenia terminu wyborów samorządowych Ruch przedstawi swój 
program i kandydatów na radnych.

Za grupę inicjatywną RRR 
Józef Makosz, Roman Berger, Henryk Ryszka, Andrzej Żylak 

R Y B N I K  * AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL FIRM: S O N Y
________________  e l e m i s  u n i m o r  
R y n e K  6  p o l a r  FABRYKA KUCHNI  
p o l a r  W R O N K I  A RD O  S on y -P o lan d  S p. z o .o .

A m i c a
d a m i a n i  5 0  ro d za jó w  p ie c ó w  e lek tryczn ych , g a zo w ych , p ra lek , lodów ek . 

d a m i a n i  Największy wybór ekspresów, żelazek, suszarek, itp. d a m i a n i  
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Tegoroczne święta spędzone w Paryżu 
uświadomiły mi /czasem brutalnie/ kilka 
prawd, którymi chętnie podzielę się z 
Wami, drodzy Czytelnicy “G.R..”. Bo 
choć dzisiaj moja pisanina, to trochę już 
musztarda po obiedzie, ale kto wie czy 
za rok, za dwa nie przyjdzie Wam

ochota spędzić tu Wielkiej Nocy, a 
wtedy...

Po pierwsze: nie liczcie na to, że 
będzie nastrój świąteczny, że Wielki 
Tydzień, obchodzenie Bożych Grobów, 
że pisanki, święcone itd. Nic z tego! 
Spotkacie ludzi , którzy - nawet ci

Nocy, bo nie ma powagi postu i refleksji 
Wielkiego Tygodnia. Karnawał w takim 
mieście jak Paryż trwa cały rok.

Po drugie: ponieważ jednak nie 
wszyscy są “bezbożnikami”, jeśli więc 
chcecie naprawdę przeżyć coś 
wielkiego, weźcie udział w Drodze 
Krzyżowej, którą odprawia kardynał 
Paryża, Jean-Marie Lustiger. Dźwigając 
25-kilogramowy krzyż, wspina się po 
niekończących schodach na sam szczyt 
wzgórza M ontm artre, tam gdzie 
widnieje biała bazylika Sacre-Coeur. 
Tego roku, mimo wichru i deszczu, 
tow arzyszyło mu 5 tys. wiernych. 
Pamiętajcie - zawsze w Wielki Piątek o 
12.30.

Po trzecie: Smak świąt to także smaki 
świątecznych potraw, tymczasem nie 
kupicie ot tak, w cukierni, ani makowca, 
ani sernika. Semika Francuzi nie znają, 
bo i twaroga stosownego nie mają. To, 
co je st, przypom ina nasz serek 
homogenizowany, i choć istn ieją  
w ypraktykowane przez naszych 
rodaków różne szkoły adaptacji “homo” 
do sernika, to jednak nie jest to samo. 
Makowca też nie ma, bo nie ma maku, 
ze względu na zakaz jego uprawy z 
powodu narkomanii. Ale nie martwcie 
się, nie musicie targać ze sobą z Polski 
tych dwóch ciast. Jest miejsce, gdzie 
można je dostać i bywają doskonałe. 
Tym miejscem jest dzielnica Marais, 
metro St. Paul, ze sklepami i 
restauracjami żydowskimi, ale także jest 
tam pewien sklepik ze “specialites 
polonaises”. I jest nie tylko ciasto, ale 
także ogórki kiszone /Francuzi nie 
znają/, i kapusta, i suszona kiełbasa, i 
śledzie...

Po czwarte: Jajka tu są, ale z 
czekolady, piękne, prawdziwe dzieła 
sztuki. W tym roku słynny cukiernik z 
ulicy Bac sprzedaje ja jka  
zaprojektow ane przez w ielkich 
kreatorów: Lacroix, Balman, Lapidus, 
Paco Rabane. Ceny od 85 fr. do 4000 
fr. Natomiast czy to będzie katedra 
Notre-Dame, bazylika Sacre-Coeur czy 
inna szacowna świątynia, nikt wam 
nigdzie jajek nie poświęci, bo tego 
zwyczaju tu po prostu nie ma. Więc 
jedyne co wam zostaje w W ielką 
Sobotę, to wziąć koszyczek ze 
święconym i udać się do polskiego 
kościoła.

Po piąte: Nie słuchajcie tych co Wam 
mówią, że tu cieplej niż u nas. Nawet w 
kwietniu weźcie kurtki zimowe i buty 
ciepłe, bo choć przekwitają już wszędzie 
tulipany, to w tegoroczne święta pogoda 
przypominała listopad, a rano było +3 
stopnie C. Gdy piszę te słowa we wtorek 
poświąteczny, za oknem wali grad.

Po szóste: Gdy zaczniecie kogoś 
polewać w poniedziałek - uważajcie - 
nie ma tu Śmigusa Dyngusa /Jest 
natomiast Prima Aprilis, który nazywa 
się Ryby kwietniowe - poissons d’avril/

I po siódme: Drodzy Czytelnicy, jeśli 
jesteście  osobnikam i lubiącym i 
tradycje, to święta najlepiej spędźcie we 
własnym domu, gdzie szyneczka i 
baranek z cukru, i rzeżucha, gdzie sąsiad 
przyjdzie pokropić i gdzie prawdziwa 
Palmowa Niedziela.

A do Paryża przyjedźcie kiedy indziej, 
co radzi Wam dojadająca smętnie resztki 
makowca /a jednak moja mama robi 
lepszy/ wasza korespondentka

EWA PODOLSKA

Dolby-stereo w TZR

Otoczeni
dźwiękiem

Huk startu rakiety wciska nas w 
kinowy fotel, odgłos przewalających się 
kilkum etrowych fal, w rażenie, że 
morski brzeg jest tuż, tuż, ryk silników 
samochodów wyścigowych sprawia, że 
instynktownie się cofamy, zaś śpiew 
ptaków, który nas otacza je st tak 
sugestywny, iż wydaje nam się, że 
jesteśmy w środku ptasiego raju. Można 
by jeszcze długo dzielić się wrażeniami 
z inauguracyjnego pokazu możliwości 
system u dolby-stereo, jak i został 
zaprezentowany w środę 30 marca br. 
w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Od tego 
dnia w czasie filmowych projekcji 
będziemy, dzięki k ilkudziesięciu 
głośnikom o odpowiednich parametrach 
technicznych, dosłownie otoczeni 
dźwiękiem.

Przecięcia symbolicznej wstęgi 
dokonał aż dwukrotnie, bo na obu 
seansach, wiceprezydent Jerzy Kogut. 
W ładze m iejskie bowiem walnie 
przyczyniły się do sfinalizowania 
przedsięw zięcia, partycypując w 
sporych kosztach.

Na inaugurację wybrano bardzo 
fortunnie głośny “Fortepian”, w którym 
dźwięk odgrywa wielką rolę. Warto 
podkreślić, że Kino Premierowe TZR 
jest jednym z 15 w kraju, które mogą 
pochwalić się nowoczesnym systemem 
“Dolby-Stereo”.

/róż/

Korespondencja własna z Paryża dla "GR

O wyższości świąt w Rybniku

W Wielki Piątek na tych schodach odprawiana jest 
Droga Krzyżowa. Zdj.: gol

wychowani w 
tradycji katolickiej, 
nie będą dokładnie 
w iedzieli co to 
takiego ta Wielkanoc 
i o co w tym chodzi - 
moi francuscy 
znajom i, gdy 
zadawałam im takie 
pytanie, długo się 
zastanawiali zanim z 
dużym wahaniem 
dochodzili do tego, 
że chodzi przecież o 
Ukrzyżowanie i 
Zmartwychwstanie 
Chrystusa. Spotkacie 
ludzi, którzy na 
W ielką N iedzielę 
z a p l a n o w a l i  
najcięższe prace 
domowe i ogrodowe, 
albo takich, dla 
których święta, to 
jedynie przedłużony 
weekend. Nie ma tu 
radości W ielkiej

30 lat DKF "Ekran"

Od Lumiera do Jarmusha
Rację ma Wojciech Bronowski, 

prezes Dyskusyjnego Klubu 
Filmowego “Ekran”, działającego w 
Rybniku już od lat 30, bolejąc nad tym, 
że w polskich szkołach nikt nie uczy 
świadomego patrzenia na film. A 
przecież kino, jak każda inna sztuka, ma 
swoją konwencję, specyficzne środki 
wyrazu, czyli swój język. Jeżeli nie 
będziemy go znać i śledzić zmian, jakie 
w nim zachodzą, nasz odbiór filmu 
będzie bierny, umknie nam wiele jego 
wartości, a przeżycie estetyczne nie 
będzie tak intensywne, jak być by 
mogło.

Ruch klubowy, sięgający w Europie 
lat ’20 naszego wieku, zrodził się dla 
tych widzów, którzy nie traktują filmu 
li tylko jak wypełniacza wolnego czasu, 
ale poszukują w nim również innych 
wartości.

Nie inaczej rozumowali we 
wczesnych latach ’60 inicjatorzy DKF 
w Rybniku, wywodzący się z kręgu 
ludzi związanych z Domem Kultury 
“Ryfamy” , a wśród nich przede 
wszystkim film ow iec-am ator 
Stanisław Grochla oraz instruktor DK 
W ojciech Bronowski. W skład 
pierwszego zarządu weszli również: 
Stefan W yciszczok, Czesław  
Magiera, Krystyna Pysz, Piotr Sosna 
i Paweł Reclik. Na początku Klub 
liczył 30 członków, a pierwszym 
filmem, który w yświetlono, była 
"Symfonia pastoralna " z Michele 
Morgan, bo wtedy, w co dziś może 
trudno młodszym, wychowanym na 
kasetach wideo widzom uwierzyć, kino 
francuskie święciło wielkie triumfy. 
Ruch klubowy rósł w siłę, jakby na 
przekór cenzurze politycznej i 
obyczajowej, korzystając ze swoich 
statutowych uprawnień, które 
pozwalały na wypożyczanie filmów ze 
zbiorów zagranicznych ośrodków

kultury, ambasad i konsulatów oraz tzw. 
“puli specjalnej” tylko dla DKF. DKF- 
ów było coraz więcej i więcej, by w 
latach 80 dojść do liczby 600. Niestety 
kryzys ekonomiczny, który pogrążył w 
niebycie wiele placówek kulturalnych, 
sprawił, że do dnia dzisiejszego 
przetrwało zaledwie 140 klubów. Od 
połowy lat ’80 narastał także kryzys 
repertuarowy. Ambitnemu kinu zagroził 
zalew filmów komercyjnych, przede 
wszystkim na kasetach, pojawili się 
również nowi dystrybutorzy, którzy film 
traktowali jak towar, a wiadomo, że 
bywalcy DKF-ów nie są masową 
klientelą.

Rybnicki DKF “Ekran” przetrwał, 
prezes W. Bronowski ponownie znalazł 
się we w ładzach Federacji, a 
jubileuszowy, 30. rok działalności jest 
dobrą okazją do powspominania... Pod 
koniec lat 60 klubowicze wypełniali już 
salę kina “Górnik” po brzegi, a jak wieść 
niosła “...łatwiej było dostać bez kolejki 
kilogram szynki w mięsnym, niż karnet 
do DKF “Ekran” . Powstały sekcje 
dziecięca i młodzieżowa, które jednak, 
ze względu na nikłe zainteresowanie 
szkół szerzeniem oświaty filmowej, 
padły. Mimo to Klub starał się nadal 
spełniać funkcję edukacyjną, 
przedstawiając cykle filmowe, które 
przybliżyły widzom historię kina od 
jego zarania, w tym również w formie 
m aratonów nocnych. Przez ekran 
“Ekranu” przewinęli się bracia Lumiere, 
klasycy burleski z Chaplinem  i 
Keatonem, niemiecki impresjonizm, 
włoski neorealizm, szkoła polska, a 
także filmy poukładane w cykle 
tem atyczne i gatunkowe. Takich 
cyklicznych przeglądów było prawie 30. 
Szczególnym powodzeniem cieszyły się 
pokazy poświęcone poszczególnym 
m istrzom  kina - od G riffitha, 
Eisensteina, Renoira, Orsona Wellesa,

poprzez Bunuela, Hitchcocka, Jancso, 
Felliniego, aż do Wajdy. W pamięci 
mamy jeszcze przegląd filmów 
erotycznych “Przez dziurkę od 
klucza...”, czy niedawno zakończony 
przegląd filmów z Gerardem Phillipem. 
Jak wszystkie inne DKF-y, “Ekran” 

pokazywał i pokazuje filmy, które idą 
pod prąd komercyjnej, filmowej mody, 
a więc kino kontestatorskie, autorskie. 
Wymaga ono lepszej podbudowy 
teoretycznej, stąd imprezy towarzyszące 
seansom: prelekcje, spotkania z 
twórcami, krytykami. W Rybniku byli 
prawie wszyscy, od Bossaka, Kutza, 
M ajewskiego, Rybkowskiego, do 
Wajdy i Żuławskiego, od prof. 
Toeplitza, do Janickiego, Sobańskiego,

Płażewskiego, dziesiątki aktorów, 
operatorzy, lektorzy i tłumacze. Nie 
sposób wymienić wszystkich nazwisk, 
które w przygotowywanym przez W. 
Bronowskiego jubileuszow ym  
wydawnictwie zajmują ponad 2 strony. 
Żeby pozostać przy statystyce: spotkań 
z ludźmi ze świata filmu odbyło się 
blisko 90, zaś klubowicze mieli okazję 
obejrzeć... prawie 1000 filmów.

Jednym z aspektów działalności

Polskiej Federacji DKF jest 
organizow anie ogólnopolskich 
seminariów, poświęconych różnym 
zagadnieniom  historii i teorii 
kinematografii. Początkowo były one 
organizowane w Warszawie, zaś w roku 
1980, kiedy szefem federacji był 

Andrzej Wajda, sprawdził się pomysł, 
by seminaria te organizowano kolejno 
w prężnych i znaczących DKF-ach. Na 
rybnicki “Ekran” wybór padł 
dwukrotnie. W 1984 roku seminarium 
przyświecało hasło “Kino polskie - 
poszukiwane problemy osobowości”. 
Nie mogło na nim zabraknąć Andrzeja 
Wajdy, a ponieważ jak pamiętamy czasy 
były ciekawe, nic więc dziwnego, że 
jego pobytem zainteresow ały się 

wiadome służby, 
co imprezie dodało 
tylko pikanterii... 
A. Wajda
opowiadał o 
filmach, których z 
różnych powodów 
nie udało mu się 
zrealizow ać, co 
b y ł o  
“p a sjo n u ją c y m  
komentarzem do 
jeg o  własnej 
twórczości i do 
h i s t o r i i  
w sp ó łc ze sn e g o  
k in a " , jak
wspomina również 
uczestnik owego 
p a m i ę t n e g o  
s e m i n a r i u m ,  
S e k r e t a r z  
G eneralny PF 

DKF Zygmunt Machwitz. Splendoru 
imprezie dodała obecność prof. Jerzego 
Toeplitza, który mówił o obecności 
filmu polskiego w kulturze światowej. 
Goście, widzowie oraz prasa ocenili, że 
"... w Rybniku zaistniało coś, co miało 
charakter autentycznego ewenementu, 
prawdziwego kulturalnego wydarzenia 
przekraczającego ramy DKF-owskie i 
ramy imprezy tylko f ilmowej ". Pięć lat 
później powierzono rybnickiem u

“Ekranowi” organizację seminarium na 
temat filmu japońskiego. Pomysł ten 
zainteresował również Andrzeja Wajdę, 
którego znakomite kontakty ułatwiły 
dotarcie do filmów. Seminarium to 
znów stało się wydarzeniem 
kulturalnym . Obie imprezy 

zaow ocow ały ciekawymi
wydawnictwami. Seminarium o kin ie 
polskim znalazło szeroki oddźwięk w 
m iesięczniku federacji “Film na 
św iecie” , w którego wydanie był 
zaangażowany również prezes W. 
Bronowski. Drugiemu seminarium 
towarzyszył wyczerpujący, ilustrowany 
program, w którego przygotowanie był 
zaangażowany znany animator kultury 
filmowej Roman Gutek.

W 1983 roku, po objęciu przez W. 
Bronowskiego kierow nictw a 
wybudowanego w międzyczasie Teatru 
Ziemi Rybnickiej z nowoczesną salą 
widowiskową, DKF “Ekran” tam się 
w łaśnie przeniósł, choć wielu 
prelegentów z sentymentem wspomina 
kameralną salkę dziś już nieistniejącego 
kina “Górnik” . W nowym miejscu 
“Ekran” nadal spełniał sw oją 
edukacyjną i kulturotwórczą rolę, a 
organizowane cykle nadal wzbudzały 
zainteresowanie klubowiczów i nie 
tylko.

W najbliższej przyszłości w DKF 
“Ekran” dzieła nestora Billy Wildera 
będziemy mogli skonfrontować z 
tw órczością reżysera kultowego, 
łamiącego konwencje kontestatora Jima 
Jarm uscha. I w łaśnie filmy tego 
ostatniego oraz kilku jego kolegów dają 
nadzieję, że mija epoka kina na 
poziomie “...nastoletniego Murzyna z 
wielkim radiem przy uchu”. Wydaje się, 
że w najbliższym czasie DKF-y, po 
załamaniu na przełomie lat ’80 i ’90, 
zaczną odżywać, a prawo do takiego 
twierdzenia dają filmy z kilku ostatnich 
sezonów.

W roku jubileuszu życzymy widzom 
wielu dobrych filmów i interesujących 
gości, a zarządowi klubu ciekawych 
pomysłów.

WIESŁAWA RÓŻAŃSKA

Andrzej Wajda z żoną Krystyną Zachwatowicz (z prawej) 
w tow arzystw ie Wojciecha Bronowskiego w czasie  
seminarium poświęconego kinu polskiemu, jakie odbyło się 
w Rybniku w 1984 roku.
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P o m i e s z a n i e  
z  p o p l ą t a n i e m

W tym roku pierwszego kwietnia 
udziałem wielu Polaków stały się 
uczucia określane najczęściej jako 
mieszane. Z jednej strony mający

Spragnieni prima-aprilisowych atrakcji.

szczególne znaczenie dla katolików 
Wielki Piątek, z drugiej “prima aprilis”, 
a więc dzień zwyczajowych kpin i 
żartów. Zw łaszcza w środkach

masowego przekazu, podających tego 
dnia najbardziej nieprawdopodobne 
informacje...

Takiej okazji jak pierwszy dzień 
kwietnia nie mogła 
przepuścić rybnicka 
A g e n c j a  
A r t y s t y c z n o -  
Reklam owa ART- 
Fart, która przy 
p o m o c y  
w sze c h o b e c n y c h  
ulotek i rynkowych 
k o ł c h o ź n i k ó w  
zaprosiła rybniczan 
na pierwszy w 
mieście publiczny 
s t r i p - t e a s e ,  
powołując się na 
stulecie tego 
najmilszego dla oka 

numeru rewiowego. Przed południem 
na Rynku, a pogoda była iście wiosenna, 
zebrało się wielu gapiów, chcących 
może nie tyle obejrzeć nagie ciało pani

Bibl io teka
dziękuje

darczyńcom
W ciągu trzech pierwszych miesięcy 

tego roku Wypożyczalnia dla Dorosłych 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Rybniku p r z y j ę ł a w formie darów 
od czytelników kilkaset egzemplarzy 
książek.

Zbiory biblioteki wzbogacili: Jadwiga 
ADAMCZYK, Zbigniew
BRACHMAN, Regina i Zbigniew 
CZAJA, Ireneusz DRZEWICKI, 
Jadwiga FONIOK, M ałgorzata 
GAJDZIK, Edyta GILNER, Urszula 
KUŹNIK, Hubert LACH, Aleksander 
LIS, Aleksandra MAROSZEK, Alina 
MITKO, Jolanta NAWAŁA, Barbara 
PAMUŁA, Olga i Henryk RADECCY, 
Alicja REIL, Lidia SIKORA, Marek 
SZEWCZYK, Piotr WYSTUB.

Biblioteka serdecznie dziękuje!

Fotografie 
Pierścińskiego 
w Galerii TZR

W poniedziałek 18 kwietnia w 
Galerii Teatru Ziemi Rybnickiej
otw arta zostanie duża wystawa 
fotografii Pawła Pierścińskiego,
zatytułowana “Krajobrazy”. Tytuł nie 
jest przypadkowy, gdyż artysta ten jest 
tw órcą kierunku artystycznego w 
polskiej fotografii określanego jako 
Kielecka Szkoła Krajobrazu.

Pierściński był pierwszym twórcą, 
który zaprezentował swój fotogram w 
stworzonej przez Rybnicką Pracownię 
Fotografii Artystycznej Galerii Jednej 
Fotografii. I tym razem na otwarciu 
swojej dużej autorskiej wystawy 
Pierściński zjawi się osobiście i weźmie 
udział w spotkaniu autorskim, które 
odbędzie się zaraz po otwarciu wystawy, 
co nastąpi o godz. 17.00.
Zapraszamy! wack

Finaliści 
Olimpiady 

Wiedzy Muzycznej
W najbliższą niedzielę w Warszawie 

rozegrany zostanie finał centralnej 
O lim piady Wiedzy M uzycznej. 
Zakwalifikowały się do niego trzy 
uczennice z I LO im. Powstańców 
Śląskich: Monika Kocjan, Joanna 
Jureczko, oraz Monika Pawliczek. Do 
olim piady przygotow ały się pod

Koncerty niedzielne

kierunkiem Janiny Wystub i Lidii 
Marszolik. Zmaganie potrwa cały 
tydzień, podczas którego uczestnikom 
przyjdzie wykazać się sporą wiedzą z 
zakresu m.in. historii muzyki, napisać 
recenzję koncertu, którego będą 
świadkami, zaprezentow ać
wypracowanie z wybranego własnego 
tematu, a potem obronić je przed 
komisją.

W czasie wolnym olimpijczycy m.in. 
obejrzą spektakl w Teatrze Wielkim 
oraz zwiedzą Zamek Królewski.

J.R.

Eweliny, co przekonać się, co też z tego 
wszystkiego wyniknie. Nie sądzę 
bowiem, by w tym dniu anonse o strip- 
teasie w oknie jednej z rynkowych 
kamienic ktoś potraktował poważnie. 
Mistrzem ceremonii był... św. Mikołaj, 
który wszystkich starał się przekonać, 
że pod odzieżą są nadzy, zachęcając 
przechodniów do pozostania na Rynku 
kwiecistymi opisami ciała pani Eweliny. 
Miał je okazję rzekomo obejrzeć w 
czasie wcześniejszej próby, cud, że taką 
próbę zdołał staruszek przeżyć. Rzecz 
jasna w chwili, gdy przedstawienie 
miało się zacząć, strip-teaserka nie 
w ytrzym ała napięcia i opadła na 
podłogę. “Przygotowani na wszystko” 
organizatorzy szybko ogłosili przetarg 
na okienną rozbierankę, proponując 
chętnym paniom m ilion złotych. 
Zgłosiła się rzekomo dama ze wszech 
miar szkaradna i niewymiarowa, toteż 
prowadzący próbował namówić 
rynkową publiczność, by wołaniem 
“rozbierz się” zachęciła ją  do długo 
oczekiwanego występu. Jak można się 
było spodziewać, nikt z podobnym 
okrzykiem się nie wychylił, ja  zaś 
usłyszałem jak siedzący tu obok starszy 
mężczyzna, patrząc na okno agencji 
ART-FART i pierwszokwietniowego 
Mikołaja stwierdził krótko: “Ach synku, 
tyś jest głupszy niż Hitler... ”.

Jakby nie patrzeć, tradycji 
primaaprilisowych wygłupów nijak nie 
można pogodzić z tradycją związaną z 
Wielkim Tygodniem, a w szczególności 
z Wielkim Piątkiem, dniem dla wielu 
szczególnym i ważnym. Pewnie dlatego 
wszystko skończyło się na Rynku tak 
jak się skończyło i chyba dobrze, bo 
dowodzi to, że nasz naród jeszcze do 
końca nie zwariował. Na szczęście, 
podobne zbiegi kalendarzowych 
okoliczności zdarzają się niezmiernie 
rzadko.

Tekst i zdj.
WACŁAW TROSZKA

Ze szkicownika Kazimiery Drewniok
Kapliczka p.w. św. Urbana w Grabowni pochodzi z 1905 r. Kunsztownie murowana 
na rzucie prostokąta z apsydowym wstępem i flankowanymi pilastrami. Dach 
dwuspadowy zwieńczony smukłą wieżyczką i sterczynami. Wysokie okna i drzwi 
zakończone łukiem. W ścianie szczytu dwie wnęki z figurami świętych - Antoniego 
i Floriana. Obszerne wnętrze kaplicy kryje starą figurę swojego patrona. 
Dzwonnikiem, konserwatorem i opiekunem tej zadbanej kapliczki jest pan JAN 
DZIEWIOR.

Gra P A R A D O X
W przyszły piątek, 15 kwietnia br. 

o godz. 19.00 na Małej Scenie 
Rybnickiej wystąpi kolejna grupa 
jazzowa, której muzyka powinna w 
pełni usatysfakcjonować amatorów 
synkopowanego brzmienia.

Zespół “Paradox” jako formacja 
jazzowa powstał nie tak dawno, bo w 
1993 roku w Poznaniu, tworzą ją  jednak 
muzycy dośw iadczeni i z dużym 
dorobkiem  twórczym. Lideruje 
wibrafonista Mariusz Gregorowicz /  
Still Dowry, Young Power, Central 
Heating, Hot Water/, na fortepianie gra 
Jacek Piskorz, na kontrabasie Adam 
Cegielski, a na perkusji Maciej 
Muraszko. Członkowie “Paradoxu” 
już w 1992 roku zajmowali wysokie 
m iejsca w krajowych rankingach 
jazzowych, m.in. w “Jazz Forum”. 
Zespół ma w repertuarze przede 
wszystkim utwory własne, ale grywa

również standardy jazzowe.
Mówi lider Mariusz Gregorowicz: "... 

nie oszukujmy się. Jazz nie jest muzyką 
dla mas. Ma słuchaczy, może niewielu, 
ale cytując: nie jest ważne, ilu przyszło, 
istotne, że ci co przyszli chcieli 
naprawdę posłuchać tej muzyki”.

Na takich właśnie słuchaczy czeka 
Mała Scena Rybnicka podczas koncertu 
zespołu “Paradox”. /róż/

Filharmonia Ziemi Rybnickiej

Muzyka filmowa 
i G e r s h w i n

We wtorek 12 kwietnia br. o godz. 
18.00 kolejny koncert Filharmonii 
Ziemi Rybnickiej. W programie 
najpopularniejsze melodie świata, w 
tym m uzyka filmowa i melodie 
Gershwina.

Dyryguje Sławomir Chrzanowski, 
słowo w iążące wygłosi Wojciech 
Bronowski.

Z d ję c ie

Artyści poszukiwani
W ychodząc naprzeciw  

zainteresow aniom  mieszkańców 
Rybnika i chcąc zapewnić im atrakcyjne 
spędzenie czasu wolnego od pracy - 
Zarząd Miasta przez okres wiosny i lata 
organizuje na wolnym powietrzu tzw. 
“koncerty niedzielne”. W tym roku będą 
one kontynuowane na estradzie przed 
Teatrem Ziemi Rybnickiej.

W związku z tym zwracamy się do 
zainteresowanych takimi występami 
zespołów artystycznych o zgłaszanie 
swoich ofert programowych. Zależy 
nam bardzo, by były to zespoły 
różnorodne - np. muzyczne - grające

dowolny rodzaj muzyki, o różnych 
składach instrumentalnych, orkiestry 
dęte, zespoły wokalne różnego typu, 
chóry, kapele podwórkowe, zespoły 
pieśni i tańca, zespoły taneczne /także 
z elem entam i aerobiku/, tańca 
towarzyskiego, ludowego - od folkloru 
rodzimego po egzotykę itp.
Chętnie damy możliwość odpłatnego 
zaprezentowania swojego programu 
każdemu zespołowi - o ile jest to zespół 
na odpowiednim poziomie i ciekawie 
się prezentujący. Do w spółpracy 
zapraszamy także zespoły kabaretowe, 
konferansjerów , parodystów,

gawędziarzy regionalnych, recytatorów, 
kupleciarzy oraz tych wszystkich 
wykonawców scenicznych, którzy 
swoim występem zdołają 
zainteresować, rozbawić czy wręcz 
rozśmieszyć publiczność.
Jednocześnie - także wiosną i latem - 

na Rynku w Rybniku chcielibyśmy 
organizować mini-koncerty i tu także 
prosimy małe zespoły kameralne, nie 
wymagające nagłośnienia estrady /np. 
kataryniarze, akordeonista ze 
skrzypkiem, harmonijki ustne itp./ - o 
przesłanie swoich ofert do programu 
koncertowego.

Zgłoszenia /z podaniem nazwy, 
rodzaju zespołu, jego adresu i numeru 
telefonu oraz danych osoby, z którą 
należy się kontaktować/, prosimy 
przesłać pod adres: Urząd Miasta, ul. 
Chrobrego 2,44-200 Rybnik w terminie 
do dnia 10 kwietnia 1994 r.

z a lbu m u  czytelników
Zapraszamy naszych Czytelników do wspólnego oglądania zdjęć. 

Wystarczy przyjść do redakcji z ciekawym zdjęciem, które po skopiowaniu 
natychmiast zwrócimy. /Można też wrzucić je  do naszych “żółtych 
skrzynek”/. Autora najsympatyczniejszego lub najbardziej “odjazdowego” 
zdjęcia firma “EKSPRES FUJI” Rybnik, ul. Reja 2 nagrodzi bezpłatnym 
wywołaniem i wykonaniem odbitek z rolki filmu.

Mariusz w kąpieli. Zdj.: Danka
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Psychoterapeutki, pracujące w 
Rybniku Wandę ŚWITAŁĘ i Marię 
POKOJ, przedstawialiśm y już na 
naszych łam ach. P row adziły  
wówczas zajęcia w klubie “Relax” 
przy u licy  P iasta  i m yślały o 
założeniu
w Rybniku O środka Pomocy 
Psychologicznej. Dziś pracują w 
ośrodku przy Poradni 
P sycho log iczno-P edagog icznej, 
zajm ują się grupami, w których 
prow adzą treningi zachow ań 
asertywnych - uczą mówienia “nie” i 
p rzy jęc ia  odmowy od innych, 
w yrażania swoich po trzeb  i 
szanowania potrzeb otaczających 
ludzi. Rozmawialiśmy z terapeutkami 
o ich pracy, mieliśmy też okazję 
przekonać się, jak wyglądają zajęcia, 
uczestnicząc w spotkaniu jednej z 
grup, składającej się z nastolatków.

Zajęcia zaczynają  się z 
“poślizgiem” - uczestnicy schodzą się 
powoli, przez jakiś czas po prostu 
gawędzą przysiadają obok siebie, w 
małej kuchence rozm aw ia ją  z 
terapeutkami, rozkładają na podłodze 
materace i sadow ią się na nich. 
Pierwsze pytanie brzmi:
- Czy chcecie o czymś opowiedzieć? 
Jakie macie dzisiaj zapotrzebowania, 
w czym wam pomóc?

Nie ma przymusu odpowiedzi.
- Ja jestem dzisiaj bardzo szczęśliwy, 
dokonałem bardzo wielkiej rzeczy - 
mówi jeden z chłopców. Nie chce 
opowiadać nic więcej.
Jedna z dziew cząt ma problem y 
domowe.
- Wiem, jak chciałabym się czuć - 
mówi - ale nie wiem, jak to zrobić.
- Jeżeli będziesz chciała nad tym 
popracować, to powiedz - proponuje 
Wanda Ś w itała . T erapeutk i 
opow iadają o tym, jak  poradziły  
sobie z własnymi kłopotami. Wandzie 
Świtała udało się nie wybuchnąć 
z ło ścią  w banku, k iedy się 
dowiedziała, że wciąż nie ma od 
dawna oczekiwanych pieniędzy.
- Poinformowałam, co mi się nie 
podoba, była złość w moim głosie, ale 
nie wybuchnęłam. Kosztowało mnie 
to, nie powiem - mówi.
- Ja też doświadczyłam dobrodziejstw 
asertyw ności - ośw iadcza M aria 
Pokoj. - Byłam wkurzona, miałam 
ochotę komuś powiedzieć, żeby się 
ode mnie odpieprzył, i to nie takimi 
słow am i. Z robiłam  inaczej - 
poinform ow ałam  tego kogoś 
dokładnie, jak  się czuję. Jestem  
dumna z siebie.

Anka, która wcześniej wspomniała 
o swoich kłopotach, teraz chce o nich 
opowiedzieć dokładniej. Wieczorem 
pokłóciła się z siostrą - jedna z nich 
chciała zgasić światło, druga czytać, 
skończyło się krótką bójką. Maria 
Pokoj proponuje, żeby popracować 
nad tą  sprawą.
- Nie wiem jak - waha się Ania.
- Od tego jak, to już jesteśmy my - 
słyszy od jednej z opiekunek. Teraz 
Anka powinna wybrać kogoś, kto 
zag ra  je j siostrę . Razem  będą 
powtarzać wczorajszą konfliktową 
sytuację. Ania prosi o “bycie” siostrą 
ch łopaka - M ariusza. Po chw ili 
skupienia starają się odtworzyć to, 
co się działo - a przede wszystkim to, 
co czuły obie strony. Nie wolno im 
tylko bić się. Anka chce czytać, 
M ariusz - “Gośka” gasi światło. 
“Zapalanie” i “gaszenie” powtarza się 
w iele razy, oczyw iście z 
towarzyszeniem  uwag w rodzaju: 
“poczytasz sobie rano” , “już pół 
godziny się męczę”, “to twój prob
lem”. Anka na przem ian płacze i 
śmieje się z siebie i Mariusza.
- Dość! Wygadałam się. - oświadcza 
w końcu. - Denerwowały mnie jej 
g łupie argum enty , czułam

zniecierpliwienie i złość, przecież 
ona nie może mną rządzić. Byłam zła 
na Mariusza w roli siostry.

Prowadząca zajęcia pyta teraz 
M ariusza, czy m iał w pew nym  
momencie ochotę, żeby przestać się 
kłócić.
- Nie. Coraz bardziej czułem się 
zaangażowany.
- Co czułeś?
- Gdyby ona wstała, powiedziała coś

konkretn ie, np. “ Słuchaj G ośka, 
dzisiaj tak się czuję”, poprosiła mnie, 
to pewnie bym zostawił to światło. 
Ale to było takie marudzenie: “Ja 
muszę czytać książkę” . No to ja  
muszę ćwiczyć.

Teraz pozostali uczestnicy zajęć 
m ówią jak ich zdaniem zachowywała 
się Ania.
- Nie nawiązałaś kontaktu. To było 
takie niemrawe gadanie.
- Tak mało energii w tobie było i 
Mariusz miał przez to władzę nad 
tobą.
- Gdyby do mnie ktoś tak mówił, też 
bym nie zareagowała.
- Ja myślę, Aniu, że nie miałaś szans 
leżąc, w dodatku odwrócona tyłem, 
w starciu z osobą która stała i do tego 
była w ruchu - podsumowuje Wanda 
Świtała. - Z pozycji ciała wynikała 
twoja słabość. Poza tym głos, słaby, 
niezdecydowany. Unikałaś kontaktu 
wzrokowego. Ja nie słyszałam, żebyś 
zakomunikowała, co ciebie złości, w 
takim  kon takcie  oko w oko. 
Słyszałam twoje teksty: “Ja muszę 
spać”, “Ja chcę czytać”, a siostra ma 
zrobić to czy tamto, bo przeszkadza. 
Obwiniałaś ją  o to, że czujesz się tak 
jak się czujesz, że ona nic pozwala ci 
się czuć tak, jak byś chciała. Nie 
stanęłaś do partnerskiego kontaktu, 
żeby powiedzieć, czego chcesz, co ci 
p rzeszkadza. C hcesz spróbow ać 
inaczej? Powiedzieć: “Przeszkadza 
mi to, że...”, “Złości mnie to, że...” 
Chciałabyś spróbować?

Anka chce, ale najpierw  musi 
“odczarować” Mariusza - powiedzieć 
mu: “Nie jesteś moją siostrą!”. Do 
następnej próby znów  w ybiera  
chłopca, Krzysztofa.
- Spróbuj się Aniu, zastanowić, skąd 
twoja siostra ma wiedzieć, czego 
chcesz, jeśli jej tego nie powiesz? 
Spróbuj jej to mówić - radzi Maria 
Pokoj.

Tym razem jest już inaczej. Anka 
u trzym uje kon tak t w zrokow y z 
“siostrą” , mówi do niej z bliska. 
Krzysiek próbuje być nieustępliwy, 
ale daje się przekonać, kiedy Ania 
mówi:
- Podoba mi się to, co ty robisz, ale 
pozwól mi przez 15 minut poczytać.
- Widzisz, Aniu, nie możesz mówić 
z pozycji ofiary, bo masz prawo dbać 
o siebie - komentuje Wanda Świtała.
- Powiedz: “Ja, Ania, mam prawo 
dbać o siebie”. Wstań, stań mocno i 
powiedz to bez śmiechu. Ance taka 
deklaracja przychodzi z trudem, od 
razu zaczyna się zastanawiać, czy 
dbanie o siebie nie jest po prostu 
egoizmem.
- A czy ktoś inny też ma prawo dbać 
o siebie? - pyta Wanda.
Uczestnicy zajęć komentują “Jesteś 
napraw dę odw ażna, bo m iałaś 
odwagę pow iedzieć: Mam prawo 
dbać o siebie.” “Jesteś wielka”.
- Ja tobie gratuluję, Aniu - mówi 
Wanda - zrobiłaś kawał roboty dla 
siebie, najw ażniejsze było to, że

stanęłaś i powiedziałaś to zdanie.
- Podobało mi się, kiedy próbowałaś 
się skontak tow ać, negocjow ać - 
dodaje Maria. Wanda cytuje fragment 
z książki “Te Prosiaczka”: “Wiedzieć, 
to nie móc poznawać. Gołąb nic nie 
wie o pow ietrzu, a lata. Czas na 
przerwę”.
Z ajęc ia  trw ały  dwie godziny, 
potrwają zapewne następne dwie, ale 
po przerwie będzie się już mówić o

innej sprawie, próbować rozwiązać 
inny problem.

Zapytałam Marię Pokoj i Wandę 
Świtałę, dla kogo są te zajęcia.
M.P. - Dla osób, które mają problemy 
z kon tak tam i - kon tak tam i w 
szerokim rozumieniu - z osobami 
bliskimi, albo dalszymi. Zajmujemy 
się osobami zdrowymi psychicznie i 
tego pilnujemy, jeśli zauważymy 
schorzenie psychiatryczne, odsyłamy 
do specjalisty.
K.M.- Czy w takich sytuacjach mogą 
pom óc ks ią żk i - p o d rę czn ik i 
zachowania, których bardzo dużo jest 
ostatnio w księgarniach?
M.P. - To bardzo dobrze, że te książki 
s ą  niemniej mam przekonanie, że 
samo przeczytanie nie wystarczy. 
P o trzeba p row adzen ia  czy 
zwyczajnego towarzyszenia. To, co 
robię, to tow arzyszenie innym w 
przekraczaniu barier.
K.M . - P anie p ra cu ją  z ludzką  
psychiką , wnętrzem . Czy to je s t  
niebezpieczne?
W.Ś. - Ludzie p rzy ch o d zą  ze 
świadomością bólu. My staramy się 
rozpoznać problem i towarzyszyć im 
w próbie wyrażenia tego bólu lub 
poradzenia sobie z nim. Ale ryzyko 
jest zawsze, bo ryzykiem jest życie. 
K.M.- Czy je s t wiek, w którym się 
częściej przychodzi po pomoc?
M.P. - Są grupy dorosłych i grupy 
młodzieżowe. Młodzież od 16 lat, 
dorośli do p ięćdz iesięc iu  kilku. 
L udzie szu k ają  zw yczajnej 
ak cep tac ji, k tórej p o trze b u ją  
niezależnie od wieku, wiek nie ma tu 
decydującego znaczenia. Sami nie 
zaw sze p o tra fią  sobie dać tę 
akceptację i nie zawsze m ogą ją  
uzyskać od swoich bliskich. Brakuje 
nam generalnie tolerancji na inność 
drugiego człowieka, um iejętności 
spotkania się w połowie drogi, ale też 
dania też sobie wolności na różne 
sprawy.
W.Ś. - I umiejętności powiedzenia 
“n ie” , bezpiecznego w ysłuchania 
cudzego “nie” w związku z drugim 
człowiekiem, przyjęcia jego “nie”, bo

ja  nie muszę się zgodzić na to, czego 
ty chcesz. Tego właśnie nasi klienci / 
właśnie klienci, nie pacjenci/ się 
uczą. W idzimy efekty  tej pracy, 
często bardzo satysfakcjonujące. 
Czasem przychodzi mąż albo żona 
klienta, żeby nam podziękować. 
K.M. - Kto przeważa w grupach - 
kobiety czy mężczyźni?
W.Ś. - K obiety są zdecydow anie 
bardziej otwarte. Mężczyźni m ają 
trudności z p rzyznaniem  się do 
problemów. Tym niemniej mamy w 
grupach m ężczyzn i ch łopców , 
chociaż kobiet jest znacznie więcej. 
K.M . - Czy m iędzy  te rapeu tą  a 
klientem  może istnieć tow arzyski 
kontakt?
W.Ś. - Tak, tylko trzeba oddzielić 
p łaszczyznę to w arzy sk ą  od

te rap eu ty czn e j. Ja je s tem  
zaprzyjaźniona z dwiema osobami, 
k tóre obecnie są  aktyw nym i 
uczestnikami grup, i jakoś potrafimy 
sobie z tym poradzić. Kiedy czuję, że 
na płaszczyźnie towarzyskiej ktoś 
p róbuje m nie indagow ać jako  
terapeutę, mówię: “Ja dzisiaj nie 
prowadzę grupy, ja tu dzisiaj jestem 
prywatnie”.
K.M. - Czy są pary, równocześnie 
uczęszczające na zajęcia?
W.Ś. - Nie, pary nie mogą być w tej 
samej grupie, bo blokowałyby się w 
pracy. M ogą być równocześnie w 
równoległych grupach, ale nie razem. 
Nie prowadzimy terapii dla par ani 
terapii rodzinnej.
K.M. - Rok temu rozmawiałyśmy o. 
p lanach  za ło żen ia  cen trum  
psychoterapii, ale to się nie udało. 
Czy panie są zadowolone z sytuacji, 
która je s t w tej chwili?
W.Ś. - Pracujemy tutaj na etacie. Od 
stycznia ubiegłego roku miałyśmy pół 
etatu, od września - całe etaty. Własne 
cen trum  może je sz c z e  k iedyś 
będziemy mieć.
M.P. - Ja to sobie może inaczej 
planowałam, ale cieszę się, że mam 
tu okazję robić to, co chciałam robić.

* *  *

Anna, kobieta w średnim wieku, od 
jak ieg o ś  czasu  u czes tn iczy  w 
zajęciach psychoterap ii. Oto, co 
mówi o swoich doświadczeniach: 
“Widziałam, że istnieje taki ośrodek
- powiedziała mi o tym moja córka. 
P ow iedziała  mi krótko: “ Mamo, 
spróbuj. Idź. Co ci zależy” . No i 
przyszłam . To było pod koniec 
kwietnia. Bardzo jestem zadowolona, 
to mi pomogło. O to chodziło, żeby 
poznać sieb ie , pom óc sobie. 
W span ia łych  rzeczy  się tu 
dowiedziałam pod wpływem takich 
zwykłych, nawet śmiesznych ćwiczeń
- może patrząc na to rok czy dwa lata 
tem u, w yśm iałabym  to, 
powiedziałabym, że to bzdury, jakieś 
dziecinne wygłupy. Dorośli jesteśmy,

Powiedz:
"Mam prawo dbać o siebie"

Psychoterapeutki Maria Pokoj i Wanda Świtała. Zdj.: wack
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a tu takie gry i zabawy. A okazuje się, 
że to w span iałe  spraw y jednak . 
Jeszcze nie p o trafię  do końca 
określić , co się dzieje we mnie, 
wewnątrz. Zmiany ogromne: byłam 
pełna lęku, złości, brakowało mi 
spokoju wewnętrznego. Na tej terapii 
zaczęłam doznawać, że to nie tak. Że 
można, inaczej patrząc, zapobiec 
temu, pomóc sobie. Stałam się tutaj 
bardziej o tw arta , a ta o tw artość 
sprawiła, że zaczęłam się mniej bać. 
Bać ludzi, bo niby byłam odważna, 
niby wygadana, a jednak miałam 
wielkie wewnętrzne zahamowania, 
bałam się większych grup, spotkań 
towarzyskich, kolegów, koleżanek. 
Bardzo byłam tym zaniepokojona - na 
zewnątrz jestem wesoła, a czuję bóle 
gardła, duszności, brak słów. Teraz, 
p rzez te ćw iczen ia , k tóre tu 
przeprowadzamy, zrozumiałam, że to 
wszystko od nas zależy. Trzeba tylko 
chcieć i pracować nad tym, bardzo, 
bardzo pracować, w domu i w każdej 
innej sytuacji. Kiedy zaczynam być 
pełna lęku, znajduję się w grupie 
ludzi, w tedy przypom inam  sobie 
ćw iczen ia , które tu robim y, np. 
“Wyobraź sobie, że jesteś czymś 
bardzo potężnym” - kiedy człowiek 
to sobie wyobraża, to rozumie, że nie 
ma powodu się bać. Jesteś w stanie 
zdecydować, czy będziesz się bała, 
czy nie. Przecież to od ciebie zależy. 
Przypominam sobie to ćwiczenie i 
uspokajam się, zaczyna się rozmowa, 
kontakt.

W rodzinie... Córka to akceptuje, 
gorzej z innymi członkami - syn, mąż, 
siostra nie mogą zrozumieć, kiedy ja  
to mówię: “Co ty, dlaczego ty się tymi 
bzdurami przejmujesz? Czemu się 
tym tak strasznie denerw ujesz?” . 
Mówię im, że to od nas zależy, żeby 
się nie denerwować, że nerwy im 
szkodzą, ale oni tego nie chcą 
s łuchać , m ąż m ów i: “ Co ty za 
dziwactwa wymyślasz!”. Nie ma tej 
ak cep tac ji, naw et zaczęły  się 
nieporozumienia, bo mąż czarno coś 
widzi, a ja  - biało. Ale teraz ja  muszę 
tak pracować, nie, nie muszę, chcę, 
tak podejść do członków rodziny, 
mówić w taki sposób, żeby się nie 
denerwowali.

Przyszłam tu z powodu napięć, 
lęków, nieporozumień w rodzinie, 
stałych konfliktów. Chciałam temu 
zapob iec , szukałam  przyczyny, 
obwiniałam męża, córkę, a okazuje 
się, że nie, że ze mnie też to się 
bierze. Wpierw musiałam w siebie 
wejrzeć, żeby nie obwiniać drugich. 
Ale ja tego nie wiedziałam, dopiero 
tu do tego doszłam. Winy szukam 
wpierw w sobie. Kiedy mnie coś 
zaczyna boleć, koncentruję się na 
tym, czem u mnie bo li, co mnie 
denerwuje. Bolała mnie ręka, nerki, 
miałam ataki. Tu się dowiedziałam, 
że to wszystko bierze się z psychiki, 
że ból powstaje, kiedy kumulują się 
prob lem y życiow e. W tedy się . 
zastanawiam, co zrobić, żeby mnie 
nie bolało - mówię sobie: “Aha, to 
cię d en e rw u je” . Ale je szcze  mi 
trudno, to je szcze  nie je s t takie 
proste. Ale kiedy przychodzę tutaj, 
to cieszę się, że znów będę mogła 
sobie pomóc. O tym miejscu trzeba 
g łośno m ów ić, bo kobiety , 
m ężczyźni, m łodzież, dzieci nie 
wiedzą, że istnieje, a tutaj można 
zmienić swoje życie, chociaż jest to 
trudne. Ludzie są bardzo, bardzo 
n ieśw iadom i spraw , które są 
wewnątrz nich. Może nie powinnam 
mówić o ludziach, tylko o sobie, ale 
ja  to właśnie po sobie czuję. To jest 
wspaniałe, ile można w sobie odkryć 
i jak można sobie pomóc”.

KLAUDIA MICHALAK



Parkingowe nowości

Nowe oznakowanie wjazdu na parking 
przy ul. 3-go Maja.

Zmieniono miejsce wjazdu i wyjazdu 
ze znajdującego się za domem 
towarowym  “H erm es” dużego 
parkingu, który oznaczony został 
numerem pierwszym. Zamknięty został 
wjazd od strony ul. Miejskiej i w chwili 
obecnej wjeżdżać można na parking 
tylko od strony ul. 3-go Maja, tam też 
znajduje się wyjazd z tego pojemnego 
placu parkingowego. Za parkowanie 
płacić się będzie, dopiero przy 
wyjeździe z parkingu, tyle samo co 
dotąd, czyli 5 tys. zł. Zmiana ta jest 
spowodowana m.in. trw ającą 
rozbudową kolejnego parkingu w cen
trum miasta na terenie położonym nad 
Nacyną, a między ulicami Hallera i 
Raciborską. Być może przy okazji 
powstanie pasaż łączący te dwie ulice, 
który wielu rybniczanom skróciłby 
drogę na targowisko. wack

Nowo powstały plac pomiędzy ulicami Hallera i Raciborską pełniący rolę parkingu.

W iadukt podw yższony
Rybnicki oddział Przedsiębiorstwa 

Robót Kolejowych podwyższył 
w iadukt kolejowy przy ul. 
Wodzisławskiej /za “Merkpolem”/ tak, 
iż istniejący obecnie prześwit pozwala 
na przejazd wszystkim wymiarowym 
pojazdom , łącznie z TIR-ami. 
W cześniej były z tym poważne 
problemy i nieraz zdarzało się, że na tej 
ruchliwej drodze, z powodu 
przymierzającego się do pokonania

niskiego przejazdu wysokiego 
wehikułu, tworzyły się uciążliwe korki. 
Problemy były jeszcze większe, gdy 
okazywało się, że taka kolubryna musi 
zawrócić.

Co ciekawe, prowadzone prace nie 
były uciążliwe dla korzystających z 
W odzisławskiej kierowców, zaś 
kosztami, które wyniosły ok. 2 mld zł., 
podzieliły się po połowie PKP i Zarząd 
Miasta Rybnika.

Ile mamy 
pieniędzy?

Ponoć w dobrym towarzystwie 
nie dyskutuje się o pieniądzach? 
Oczywiście! Ale tezę tę należałoby 
u ś c iś lić .  N ie m ówi się  o 
p ie n ią d z a c h  p rzez  s ie b ie  
z a ra b ia n y c h , n a to m ia s t m ożna 
ponarzekać na wysokie ceny czy 
podatki... Dlatego tak naprawdę nie 
w iad o m o , ile  lu d z ie  w y d a ją  
pieniędzy “na życie” . Próbowałem 
taką sondę zrobić wśród dorosłych 
i nie udało się. Powiodło się jednak 
z m ło d z ie ż ą . A n k ie to w a n i
m aturzyści z IV LO w Rybniku- 
Chwałowicach, w liczbie 50 osób, 
mieli odpowiedzieć na trzy pytania: 
1. Ile osób składa się na Twoją 
rodzinę? 2. Ile w tygodniu twoja 
rodzina w ydaje na jedzenie? 3. 
P odaj sum ę p o zo sta ły ch
ty g o d n io w y ch  w yd atk ów
rod zinn ych , a m ie li im w tym 
pomóc rodzice.

Odpowiedź na pierwsze pytanie 
p o tw ie rd z iło  ak tu a ln y  schem at 
polskiej rodziny, czyli “dwa plus
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dwa”. Odpowiedź na drugie pytanie 
o w ysokość tygodniow ych kwot, 
w ydaw anych  p rze z  ro d z in ę  na 
życie, podzielmy na kilka grup: 21 
ro d z in  w ydaje  ty g o d n io w o  w 
g ran icach  400 - 599 ty s .  z ł, 14 
rodzin wydaje 600 - 799 tys. zł, 8 
rodzin 800 - 999 tys. zł., 5 rodzin 1 
mln - 1,5 mln zł, 2 rodziny w ydają 
powyżej 1,5 mln zł tygodniowo na 
je d z e n ie . P rzy py tan iu  trzec im  
ch o d z iło  o p róbę o sz ac o w a n ia  
wszystkich pozostałych wydatków 
ro cz n y ch  i b ie ż ą c y c h , a w ięc 
k o sz tó w  p rąd u , gazu , w ody, 
benzyny, węgla, ubrań, wczasów, 
remontów, po czym należało całą 
sumą podzielić przez ilość tygodni 
w roku . I w ten  sposób  
otrzym aliśm y sumę, ja k ą  oprócz 
je d z e n ia  dan a  ro d z in a  m usi 
ty g o d n io w o  w ydać na b ie ż ą c e  
utrzym anie. Średnio suma tych  
w yd atk ów  w p o szc ze g ó ln y c h  
rodzinach była o 50 - 100 procent 
w ięk sza  n iż ich  w y d a tk i na 
żywność.

Na podstaw ie odpow iedzi na 
drugie i trzecie pytanie łatwo było 
uzyskać c a łk o w ity  ty g odn iow y  
k o sz t u trz y m a n ia  ro d z in y : 3

Istniejący od października ubiegłego 
roku O środek Pomocy
W ychowawczej staw ia sobie za 
główny cel przywrócenie dziecka 
rodzinie, co nie jest 
łatwe ze względu na 
daleko posuniętą jej 
d e g r a d a c j ę .
Różnego rodzaju 
z a j ę c i a  
terapeutyczne i 
reedukacyjne dają, jak na razie, dobry 
efekt. Z kilkudziesięciorga dzieci, które 
trafiły do ośrodka, wszystkie wróciły 
do domu. A co istotne, na razie nie 
zjawiają się tu z powrotem. Ośrodek 
Pomocy Wychowawczej działa w 
budynku przy ulicy Żużlowej, a koszty 
jego funkcjonow ania pokryw ają 
wspólnie władze miejskie i Kuratorium 
Oświaty. Miasto utrzymuje również 
budynek, a ośw iata płaci pensje 
pracownikom. Ośrodek jest czynny 
przez całą dobę. Posiada hotelik, w 
którym może przebywać 24 dzieci. Są 
one w bardzo różnym wieku. 
Najmłodszy “pensjonariusz” miał 3 
lata, najstarszy 17. Trafiają tutaj w 
różny sposób. Bywa, że przywozi je 
policja, gdy znajdują się w sytuacjach 
kryzysowych. Przyprow adzają je 
rodzice, a zdarza się, że dzieci zgłaszają 
się na Żużlową po pomoc same. Część 
w wyniku postanow ień sądu je s t

kierowana do domów dziecka lub 
ośrodków  w ychow aw czych, a na 
Żużlowej oczekują na miejsce w tych 
insty tucjach. Jak mówi dyrektor

Hanna Sacha, ośrodek je s t 
przeznaczony głównie dla dzieci 
zagrożonych niedostosow aniem  
społecznym lub sieroctwem. Pracuje w 
nim 10 wychowawców, pedagog i 
psycholog. Ośrodek obejmuje trzy 
św ietlice - w B oguszow icach, w 
“Signum Magnum” i w budynku PCK 
przy ulicy Chrobrego. Planowane jest 
rozszerzenie sieci takich świetlic także 
na inne dzielnice. Do świetlicy dzieci 
przychodzą dobrow olnie.
Wychowawcy z ośrodka starają się im 
pomóc. Prow adzona je s t praca 
wychowawcza, terapia rodzinna i 
socjoterapia. Dzieciom zapewniono 
opiekę po południu, dzięki czemu nie 
m uszą w łóczyć się po m ieście. 
Jednocześnie zachowywany je s t 
kontakt emocjonalny z rodziną, bo 
dziecko w raca na noc do domu. 
Wychowawcy starają się nawiązać i 
utrzymać kontakt z rodzicami dziecka.

Przychodzą do nich do domu, a z kolei 
rodzice zjawiają się w ośrodku na 
przeprow adzane tam zajęcia 
terapeutyczne.

Często bardzo 
ważna je st
m o ż l i w o ś ć  
u m i e s z c z e n i a  
dziecka w hoteliku 
ośrodka. Nie trafia 
ono poza miasto, do 

pogotow ia opiekuńczego w 
Katowicach. Pozwala to na utrzymanie 
kontaktu m iędzy rodzicam i a 
dzieckiem, daje szansę na powrót 
dzieci do domu. Niedawno wydarzyła 
się tego typu sytuacja. Po śmierci męża 
i jednego z dzieci matka zaczęła pić. 
Po roku trafiła  na “odwykówkę” . 
Dzieci umieszczono w ośrodku na 
Żużlowej. Pozostały więc one w 
Rybniku, co umożliwiło utrzymywanie 
więzi z matką. Dzięki temu rodzina ta 
otrzymała szansę na powrót dzieci do 
domu.

Ośrodek Pomocy Wychowawczej 
istnieje stosunkowo niedługo. Jednak 
początki jego pracy są bardzo 
zachęcające. W przyszłości, dzięki 
rozwinięciu sieci świetlic na terenie 
miasta, być może uda się mu objąć 
swoją działalnością dużo więcej dzieci 
i rodzin zagrożonych
niedostosowaniem społecznym. M.J.

Przywrócić
dziecko rodziniePrzywrócić dziecko rodzinie

Światowy Dzień 
Ochrony Środowiska

Ekolodzy 
w harcerskich 

mundurach
W związku z obchodzonym  5 

czerwca Ś w iatow ym  D niem  
O ch ron y  Ś ro d o w isk a ,
Ś ro d o w isk o w y  S zczep  ZHP  
“DARZ B Ó R ” przy  SP 34 w 
R ybniku, p ragnie zorganizow ać 
g rupę lu d z i, k tó rzy  c h c ie lib y  
pomóc w przeprowadzeniu imprezy 
p ro p a g u ją c e j św iad o m o ść
ekologiczną.

W szystkich chętnych, którzy w 
jakikolw iek sposób mogą pomóc / 
sponsorow an ie  im prezy, pom oc 
sprzętowa i fachowa/ szczep prosi 
o kontakt w siedzib ie Komendy 
H ufca ZHP w R ybn iku , ul. 
R ac ib o rsk a  20, te l. 219-84 lub 
b e z p o ś re d n io  z K om endan tem  
S zczep u  D ariu szem  K ra lk ą , 
u l. Dąbrówki 11d/8, 44-210 Rybnik 
15.

H arce rz e  z a c h ę c a ją  do 
w sp ó łp rac y  w szy s tk ie  zak ład y  
pracy, instytucje, przedsiębiorstwa 
oraz osoby prywatne, którym leżą 
na sercu problemy ekologii i m ają 
św iadom ość s to p n ia  d eg radac ji 
środow iska naturalnego naszego 
regionu.

Na rowery!
Komisja Turystyki Kolarskiej 

Oddziału PTTK w Rybniku 
oraz M iejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji w Rybniku-Kam ieniu  
zapraszają w niedzielę 10 kwietnia br. 
na rozpoczęcie sezonu kolarskiego.

Im preza ma charakter 
ogólnodostępnego Zjazdu
Gwieździstego z metą na campingu 
MOSiR-u w Rybniku - Kamieniu. 
Kolarze są tu oczekiwani między godz. 
11.00 a 12.00 . Wystartować można z 
każdej miejscowości, a dojechać - 
dowolną trasą. Zachęca się uczestników 
do ustalenia marszruty w taki sposób, 
aby miała co najmniej 15 km długości,

Moc gorących życzeń zdrowia, 
wiele lat życia oraz wszystkiego 

najlepszego z okazji urodzin 
Izoldzie Bombik 
życzą: Ciocia Małgorzata, 

kuzyn-ka
Rajmuś i Ela z Rodziną.
* * *

Z okazji 45-rocznicy urodzin dużo 
zdrowia, szczęścia oraz wszystkiego 

co najlepsze KOCHANEMU 
WUJKOWI WŁADKOWI 

życzy
chrześniaczka Anetka i reszta 

rodziny.

prowadziła przede wszystkim bocznymi 
drogami oraz wykorzystywała odcinki 
znakowanych szlaków turystycznych 
naszego regionu. Opisy tras wezmą 
udział w konkursie.

Zw olenników  jazdy grupowej 
zapraszamy na rybnicki Rynek o godz. 
9.45. Tu nastąpi wybór tras 
dojazdow ych i form owanie grup 
wycieczkow ych, a następnie, w 
zależności od ilości uczestników, 
pogody oraz stanu dróg, wyjazd do 
Kamienia 2-3 szlakami wędrownymi.

Wiosenne, tradycyjne już spotkanie 
przy ognisku na campingu w Kamieniu 
będzie okazją do odnowienia starach 
znajomości i nawiązania nowych, a 
także można się będzie zapoznać z 
ofertą Komisji Turystyki Kolarskiej 
PTTK z Rybnika i sąsiednich miast.

Miłej i kochanej 
Zosi SZYMASZEK

szczęścia, zdrowia, pomyślności i 
wiele radości, w pracy cierpliwości, 

zadowolenia z Jacka i Agatki i 
doczekania się dobrej synowej i 

dobrego zięcia życzy z okazji urodzin 
Lonia z rodziną 

* * *
Za sprawną inaugurację rozgrywek 

żużlowych na rybnickim torze 
oraz zwycięstwo w Opolu zarządowi 

RKM Rybnik z Piotrem Pysznym 
na czele, zawodnikom i działaczom 
dalszych bezkolizyjnych zwycięstw, 
słonecznej pogody i licznej widowni 

na imprezach żużlowych życzą: 
kibice z ul. Liściastej w Zamysłowie 
- Rajmund F., Marek K. i “Klan P.” 

papa Andrzej, 
synowie Tomasz i Jacek.

rodziny 700 tys. - 999 tys. zł, 5 
rodzin 1 mln - 1,299 mln zł, 20 
rodzin 1,3 mln - 1,599 mln zł, 11 
rodzin 1,6 mln - 1,999 mln i 11 
ro d z in  w y d a ją cy c h  pow yżej 2 
m ilionów  tygodniow o na swoje 
całkowite utrzymanie.

T rudno  te dane u o g ó ln ia ć . 
Możemy je  natom iast porównać z 
własnym i dochodam i i kosztam i 
u trz y m a n ia . M oże w arto  się 
z a s ta n o w ić  ile  za rab iam y , ile  
ro d z in a  w y d aje  na ży c ie  i 
u trz y m a n ie , ile  zaś zdo łam y  
odłożyć.

/szoł/

Przeceny
* W sklepie przy ul. Sobieskiego 5 
o 25 ty s . s ta n ia ły  bu ty  / te ra z  
kosztują po 150 tys. zł/.
* W T ospm an ie  2 p rzy  ul. 
Raciborskiej przeceniono ciuchy.
* “Butik w Pasażu” przy ul. św. 
Józefa również przecenił ciuchy na 
150 tys. za sztukę.
* Tańsze książk i /m .in . k siążk i 
kucharskie, krym inały, “M iłosne 
życie Katarzyny W ielkiej”/ można 
ku p ić  w k s ię g a rn i “ O rb i ta ” w

Rynku.
* K om plet złożony  z serw ety  i 
se rw etek  m ożna kupić przy  ul. 
K o śc ie ln e j 6 za 104 ty s .  zł / 
wcześniej kosztował 130 tys./.

Nowe 
to i owo

* Sklep “D ukat” ze skarpetkam i, 
pończochami, bluzkami działa przy 
ul. Sobieskiego /tuż przy Rynku/.
* W Rynku otw arto nowy barek 
“ham burgerowy” .

/K /

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Ekologiczne 
ogrody

Abecadło  
Rzeczy 

Śląskich 
Dzisiaj każdy rozsądny człowiek, 

mieszkający na Górnym Śląsku, ma 
świadom ość, że jego region jest 
obszarem ogromnej klęski 
ekologicznej. Widać to czasami na 
targu, gdy kupując większą ilość 
ziemniaków czy cebuli klienci pytają, 
skąd te produkty pochodzą lub przed 
transakcją spoglądają na rejestrację 
samochodową sprzedającego. Gdy 
tablice zaczynają się na inne niż “K”

litery znaczy to, że warzywa są zdrowe, 
a przynajmniej taką można mieć 
nadzieję. Uwrażliwienie Ślązaków na 
sprawy ekologii poszło już  w 
niektórych przypadkach tak daleko, że 
rezygnują oni, choć jeszcze za rzadko, 
z upraw iania warzyw w swoich 
przydomowych ogródkach. I są to w

większości przypadków całkowicie 
słuszne decyzje, gdyż z 
zanieczyszczonej, m.in. metalami 
ciężkimi, ziemi nie może wyrosnąć 
zdrowa marchewka czy ogórki. Co 
zatem zrobić z ogrodami? Pytanie to 
dla wielu ludzi jest kwestią zasadniczą, 
gdyż swój przydomowy ogród lub 
działkę traktowali jako kuchenne 
zaplecze, dostarczające latem warzyw 
na zupy czy sałatki oraz owoców na 

desery, a
s z c z e g ó l n i e  
kompoty. Jednak 
ostatnie 20 lat do 
tego stopnia 
z d e g r a d o w a ły  
nasze środowisko, 
że ludzie chcący 
dalej utrzymywać 
swoje warzywniki, 
m uszą się
z d e c y d o w a ć  
pomiędzy dawną 
upraw ą warzyw, 
która dostarcza 
p r o d u k t ó w  
skażonych i 
szkodliwych dla 
zdrowia, czy też 
zdecydują się 
z a ł o ż y ć  
“ e k o l o g i c z n y  
warzywnik”. A 
cóż to takiego? To 

nic innego jak  szklarnie, namioty 
foliowe czy stałe inspekty. Ale to 
przecież jest bardzo kosztowne! Tak, 
ale to właśnie jest cena, jaką musimy 
płacić za bezmyślność komunistycznej 
gospodarki, która tak właśnie stworzyła 
nam “lepsze jutro”. Minimalny koszt 
namiotu foliowego średniej wielkości

to 4-7 milionów złotych, szklarnia jest 
o wiele kosztow niejsza, jednak 
pomysłowi mogą ją  sobie zrobić ze 
starych okien lub z resztek  folii 
przem ysłow ej, stosowanej przy 
pakowaniu dużych elementów, np. 
mebli. W foliowych nam iotach i 
szklarniach należy oczywiście zmienić 
ziemię, czyli ponieść kolejny koszt. 
Kiedy rozmawiam z ludźmi na temat 
takich ekologicznych warzywników, 
padają często argumenty :”nam starym 
już nie zdąży nic w życiu  
zaszkodzić”. I może mają rację, ale ci 
sami ludzie zupełnie inaczej mówią, 
gdy rodzą im się wnuki, którym już 
zwyczajnie nie wypada aplikować 
zupek z dodatkiem pochodzącego z 
marchewek swojskiego ołowiu. Takie 
właśnie sytuacje życiowe zmuszają 
ludzi do kupowania sobie foliowego 
nam iotu lub szklarni. N iestety, 
większość właścicieli ogródków w 
takich sytuacjach decyduje się raczej 
na kupowanie warzyw w sklepach. Czy 
jednak w tej sytuacji jesteśmy pewni, 
że produkty są zdrowe? Otóż nie ma 
jeszcze w Polsce żadnej sieci sklepów, 
które gwarantowałyby sprawdzoną 
zdrową żywność. A zatem gdy chcemy 
mieć zdrowe warzywa, musimy je sobie 
sami upraw iać. Jesteśm y więc w 
pewnym sensie skazani na 
“ekologiczny ogródek”. Nie wszyscy 
jednak mogą sobie na taki ogródek 
pozw olić, nie będą ich uprawiać 
również ludzie “bez ziemi” oraz ci, co 
lekceważą skutki zanieczyszczenia 
naszego środowiska. Rozwiązania 
takie nie są  dla leniwych, dla ludzi bez 
w yobraźni oraz dla ludzi bardzo 
biednych. Podkreślam , bardzo 
biednych, bo ju ż  ci ze średnim i

dochodami i z odrobiną pomysłowości 
m ogą mieć czasam i więcej niż 
politowania godni milionerzy. A dla 
kogo są “ekologiczne ogrody”? Przede 
wszystkim dla miłośników pracy w 
ogrodzie, dla tych, którzy cały swój 
wolny czas od marca do października 
poświęcają ogrodowi i przydomowemu

otoczeniu. Dla takich “ekologiczny 
ogród” będzie połączeniem pięknego 
z pożytecznym.

Należy dodać, że opisywane przez 
nas ogrody nie powinny składać się 
tylko ze szklarni czy foliow ych 
namiotów. Szklarnia to tylko jeden z 
elementów, a oprócz tego potrzebne są 
drzewa, krzewy, pnącza, kwiaty... a 
więc cała zieleń dostarczająca tlenu i 
będąca oazą spokoju. Byłem kiedyś za 
granicą u człowieka, który w centrum 
wielkiego miasta miał wspaniały ogród. 
W malutkiej szklarni i pod foliowymi 
inspektami uprawiał sałatę, ogórki, 
szczypiorek, zieloną cebulkę i wiele 
innych dodatków wzbogacających 
jadłospis. Najciekawsza była jednak 
reszta  ogrodu. Na specjalnie

profilowanych drzewach owocowych 
pięło się dzikie wino, płot uginał się 
pod miniaturowymi dyniami, dalej 
zielona ściana pnącej fasoli, pod 
drzewam i i krzakam i rozłożysty  
rabarbar, pod płotami słoneczniki, 
malwy, kolorow a kukurydza i 
dziesiątki innych oryginalnych roślin.

O c z y w i ś c i e  
o g r o d o w y c h  
owoców spoza 
szklarni ów
ogrodnik nie jadł, 
lecz od późnej 
jesieni karmił nimi 
ptaki w specjalnie 
s p o r z ą d z o n y c h  
dużych karmnikach. 
Taki ogród to 
oczywiście ideał, 
ale czy aż tak trudny 
do osiągnięcia? 
Popatrzm y, jak  
dzisiaj zubożały 
nasze ogrody. 
K iedyś były tam 
tyczki z
pomidorami, fasola, 
a dzisiaj
“ n o w o b o g a c c y ” 
kupują kilka 
iglaków i kosiarkę 

do trawy. A przecież ogród to nie 
kw estia pieniędzy, tylko kultury. 
Dlatego wielu czytelników niniejszy 
tekst przyjmie być może jako rzecz 
oczywistą...
I bardzo dobrze!

MAREK SZOŁTYSEK

Imprezy
TEATR ZIEMI RYBNICKIEJ 

Środa, czwartek, 13 - 14 kwietnia, 
godz. 9.00 - 15.00, FESTIWAL 
KULTURY MŁODZIEŻY
SZKOLNEJ, wstęp wolny

MAŁA SCENA RYBNIKA 
Czwartek, 14 kwietnia, godz. 18.00, 
“MISTER BUFFO” - Howard Buten 
- clown, pisarz, psychiatra

Nie każdego stać na dużą ogrodową szklarnią, ale na 
polskim rynku je s t  coraz w ięcej firm  i sklepów, 
proponujących małe zgrabne “foliówki” lub szklarnie z 
“pleksi

Utopek
 z Wielopola

Godajom, że utopki już downo 
sie potraciyły na św iecie. Starsi 
ludzie yno pam iyntają te dziwne 
stworzynia, co to jednym ludziom 
na z łość  rob iy ły , a drugim  zaś 
pomogały. Jo wom godom, że to ni 
ma p row da . U topk i dalij 
m iyszkajom  b lisk o  lu d z i, ale 
przew ażnie tam kaj je szcze  je s t 
czysto woda. Na Rybnickim Morzu 
to żech ich jeszcze niy spotkoł, bo 
ta woda czuć. Jak by utopek zjod 
tako ryba z tej wody, to by na 
pewno wykopycioył. Yno ludzie 
mogom jeść taki smrodlawe ryby i 
nic im z tego niy jest. To jest wielko 
szkoda, bo by myni w yndkorzi, 
tych co chytajom we dnie i w nocy, 
było na świecie. Zostali by yno ci 
prow dziw i wyndkorze, co im na 
rybach niy zoleży. Jedyn utopek 
pokozoł sie na G zelu przi tym  
byłym rymerskim stawie. Godoł mi 
to prezes od tych wyndkorzi, co tam 
teraz gospodarzom. Bernat, bo tak 
je st tymu prezesow i, szoł roz w 
nocy ze swojim Cygonym /to jest 
bardzo groźny p ie s / na obchód 
stawu. Musi to keryś robić, bo by 
sie wszystke kapry potraciyły. Kole 
lasa C ygon coś poczu ł i p rask  
miyndzy nogi Bernatowi. To niy 
było  n o rm a ln e , bo C ygon sie 
żodnego niy boji. Cołki czos mo na 
pysku tako klotka z drotu zapnyto, 
co by żodnego niy pogryz , a tu

łoroz dostoł strachu. Na grobli stoł 
taki mały, doś chruby syneczek ze 
świyconcymi łoczam i, a Cygon aż 
miałczoł ze strachu. Bernat sie tyż 
bele czego niy zlynknie, ale teraz 
mu ja k o ś  z im a po p le ca ch  
przeleciała. Przeżegnoł 
sie g ibko  i w tym  
momyncie syneczek sie 
straciył z tyj groble. W 
s taw ie  coś p lo m sło , 
choby  sie m etrow y  
kaper ciepnył. M usioł 
to być utopek, bo takich 
wielgich ryb tym ni ma.
Na grobli zostały  yno 
jakiś szczewiki. Bernat 
ich wzion do tyj budy, 
co na nij p isz e  
“M aciuś”, bo myśloł, że 
to som sz k a rb o ły  od 
jakigo wyndkorza. Były 
to normalne szczewiki, 
ale tyn prawy był taki 
rozciongnyty choby go 
kery koniowi na kopyto 
w ciongny ł. Bez co łk i 
dziyń, jak  te szkarboły 
były w tyj budzie, Cygon 
n iy  c h c io ł w ly ść  do 
pojszczotka. Bernat go 
w o ło ł, bo mu ża rc i 
narychtowoł, ale to nic 
niy pomogło. Oblizowoł 
sie yno, bo mioł głod, ale 
za Chiny niy wlezie do środka. Co 
sie z tym psym robi, myśli Bernat i 
patrzi na te szkarboły. Wzion ich 
do rynki i zanios ich na dwor przed 
sam e d źw iy rze . C ygon ja k  ich

zejrzoł, to zarozki piyńć metrów 
dalij uciykł i krajzuje naokoło, ale 
bliżyj niy przidzie. Teraz sie Bernat 
k ap n y ł, że p ies  sie boi tych  
szkarbołow. Wzion ich i fronknył 
nim i do krzoków . Cygon zaroz

ż a rc ie . N a d rug i dziyń  B ern a t 
chc io ł zaś go tymi szkarbołam i 
postraszyć, ale ich w tych krzokach 
niy znojd. Musioł ich keryś zebrać,

z czego  sie  n a jb a rd z i Cygon 
rad o w o ł i ju ż  ło g o n a  m iyndzy  
nogami niy trzimoł. Dzisioj rano, 
ja d a  do ro b o ty  i na u lic y  
Energetyków, kole takigo starego 
dymba przed dziuplom stojom jakiś 

sz k a rb o ły , a w d z iu p li 
madrac, tak jak  to na tym 
m alu n k u  w id ać . S tany ł 
żech  na boku  i m y ś la : 
wezna te szczewiki i ju tro  

p o ja d a  na G zel ku 
B erna tow i, bo m ożno to 
som te o kerych  łon  mi 
godoł. Cygon ich na pewno 
pozno . Ja keby ich szło 
w ziońć, niy idzie ich ze 
ziym ie łoderw ać. Jak niy 
w ie rz ic ie , to sie  sam i 
p rze k o n e jc ie . N iy wiym 
czam u sie tam znojdły  i 
czam u ich  n iy  id z ie  
ło d e rw a ć  od z iy m ie . 
M usio ł tam  w nocy tyn 
u to p e k  spać i coś go 
wygnało. Boroczek mono 
niy umioł ich tyż oderwać 
i dalij po bosoku uciekoł. 
Jak  ich  kery  d z is io j 
prziniesie do redakcje, to 
dostanie nagroda. Muszom 
to być te same co na tym 
malunku, od tego utopka z 
G ze la . In n y ch  n iy  
p rz in o śc ie , bo te zaroz 

p o zn a ć . Lew y sz k a rb o ł czuć 
S zw ajam i, a tyn  p raw y  je s t  
rozciongnyty  i czuć go końskim  
kopytym.

B. DZIERŻAWA

U topek na Gzelu

Utopkowe szkarboły. Rys.: B. Dzierżawa

w loz do budy i c iep n y ł sie na

Koncerty
TEATR ZIEMI RYBNICKIEJ 

Wtorek, 12 kwietnia, godz. 18.00,
KONCERT SYMFONICZNY 
Orkiestry Symfonicznej Filharmonii 
Ziemi Rybnickiej, wstęp 40.000 i
20.000 zł
Piątek, 15 kwietnia, godz. 18.00, RE
CITAL MICHAŁA BAJORA, wstęp
90.000 zł

MAŁA SCENA RYBNICKA 
Piątek, 15 kwietnia, godz. 19.00,
KONCERT grupy jazzowej “PARA
DOX” z Poznania, wstęp 40.000 zł

Kina
APOLLO

8 kwietnia, 19.00, 9 kwietnia, 18.00, 
10 kwietnia 19.00, “RODZINA 
ADDAMSÓW 2”, prod. USA 
8 kwietnia, 17.00, 9 kwietnia, 16.00,
10 kwietnia 15.00 i 17.00, 11 - 15 
kwietnia, 17.00 i 19.00, “DEMOLKA”, 
prod. USA

DKF “EKRAN” przy TZR
11 kwietnia, godz. 18.00, PRZEGLĄD 
FILMÓW  J. JARMUSCHA: 
“INACZEJ NIŻ W RAJU”, prod. USA, 
“POZA PRAWEM”, prod. USA, wstęp 
za okazaniem karnetów

PREMIEROWE PRZY TZR 
13 - 14 kwietnia, godz. 17.00 i 19.00, 
“UPADEK”, prod. USA

ZEFIR - Boguszowice 
10 - 14 kwietnia, godz. 17.00 i 19.00, 
“I KTO TO MÓWI 3”, prod. USA

Dyskoteki 
Sobota, 9 kwietnia, MAŁA SCENA 
RYBNICKA, godz. 19.00, Kino 
“Apollo” godz. 20.00 /gw/

7GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



 Z arząd  M iasta  In fo rm u je   Ogłoszenia drobne W r a z i e  p o t r z e b y
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,

Rybnik, ul. 3 Maja 12 
ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY 
NA WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH 

W SWOICH ZASOBACH MIESZKANIOWYCH W ROKU 1994.

Remonty obejmują:
- roboty ogólnobudowlane, stolarskie, zduńskie, dekarskie, instalacyjne, 
elektryczne, elewacyjne.
Oferta powinna zawierać:
- imię i nazwisko oferanta firmy, dokładny adres, telefon,
- ścisłe określenie przedmiotu oferty /kompleksowe wykonanie robót bądź 
roboty branżowe/, ewentualnych podwykonawców,
- dane firmy - roczny przerób, stan zatrudnienia, usprzętowienie,
- cena jednostkowa wraz ze składnikami cenotwórczymi,
- referencje oraz dokumenty pozwalające stwierdzić wiarygodność ekonomiczną 
i techniczną,
- źródła zakupu materiałów.

Przetarg odbędzie się 11 kwietnia 1994 roku o godz. 11.00 
w sali konferencyjnej ZGM.

Oferty w zaklejonych i opieczętowanych kopertach należy składać w 
sekretariacie ZGM najpóźniej do godz. 15.00 dnia 8 kwietnia 1994. 

Zakład zastrzega sobie możliwość nieskorzystania z ofert 
i unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Młody emeryt 
"złota rączka" 

poszukuje pracy 
(może być chałupnicza). 

Tel. grzeczn. 27-981

W anda 
W englarzy-K ow alczyk

Lekarz Specjalista 
Chirurg Dziecięcy
informuje o otwarciu 

GABINETU LEKARSKIEGO 
przy ul. Wawelskiej 19

Godziny przyjęć: 
PONIEDZIAŁEK 17.00 - 18.00 

CZWARTEK 17.00 - 18.00

POG. RATUNKOW E: 999, 23-666 
POLICJA: 997, 21-091
STRAŻ MIEJSKA: 27-254 w godz. 6.00-22.00 
STRAŻ POŻARNA: 998, 28-867
POG. GAZOWE: 55-37-91, 55-37-56, 55-38-28, 55-38-87
POG. ENERGETYCZNE: 210-71
POG. W OD.-KAN.: 236-81, 261-92, 266-47
POG. CIEPŁOW NICZE: 249-56, 246-45
INFORM ACJA: PKS 22-242, PKP 23-009, W PK 21-820
POSTÓJ TAXI: 236-60, 286-60
RADIO TAXI: 27-000
POSTÓJ TAXI BAGAŻOW YCH: ul. M łyńska, tel. 23-561 
NOCNY DYŻUR APTEK: od 8 do 14 kwietnia, Pod Orłem, 
ul. Hallera, tel. 22-760

ZARZĄD MIASTA RYBNIKA 
OGŁASZA USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY 

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 
STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA RYBNIKA

Nieruchomość położona jest w Rybniku przy ul. Strażackiej, zapisana w księdze 
wieczystej 115213 działka nr 1403/172 o pow. 622 m kw.

wartość składnika budowlanego: 
wartość składnika gruntowego: 
łączna wartość nieruchomości:

Cena wywoławcza:

47.931.000. - zł
38.875.000. - zł
86.806.000. - zł

87.000.000.-zł

W ygryw asz!!!
*Buty piłkarskie 
-HUMMEL, RUCANOR, 
PUMA, PATRICK 
*Sprzęt turystyczny 
-plecaki, śpiwory, namioty

Przyjmujemy zamówienia
ul. Kościelna 9 (w bramie), 

tel. 21-358

A L E X

Os. Południe 37 Tel. 392-134
44-253 Boguszowice Tel.\fax 20-278

Czynne od 9.00 do 17.00
IV  Wielki K onkurs z nagrodam i

Pawilony do kupienia
_______ na raty (leasing kapitałowy)_______

EKSPRESS 
Rybnik, Reja 2
Wywoływanie negatywów również typu POCKET i wykonywanie 

odbitek w czterech formatach. Terminy od 1 do 24 godzin.

4 zdjęcia paszportowe - tylko 50 tys zł,

Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Lokalowego Urzędu Miasta 
Rybnika, tel. 24-168 lub 25-344. Wizja nieruchomości odbędzie się w dniu 11 
kwietnia 1994 r. w godz. 9.00 - 11.00.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 kwietnia 1994 r. o godz. 10.00 w sali nr 37,
I piętro budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2.

Wadium wynosi 10 procent ceny wywoławczej, które należy wpłacić w kasie 
tut. Urzędu Miasta najpóźniej do dnia przetargu do godz. 9.30. Dodatkowo należy 
wpłacić koszt organizacyjny przetargu w wysokości 100 tys. zł.

W przypadku niezawarcia umowy przez wygrywającego przetarg, wadium nie 
podlega zwrotowi.

Regulamin przetargu jest do wglądu w Wydziale Lokalowym Urzędu Miasta 
Rybnika przy ul. 3 Maja 12, z którym uczestnik przetargu winien się zapoznać.

Zarząd Miasta Rybnika zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, 
względnie unieważnienia jego wyników bez podania przyczyny.

A D A R
* oferuje usługi w zakresie 

ślusarstwa, instalowania 
urządzeń ogrzewczych

/centralne, gazowe/ 
oraz wod.-kan.

* wykonuje usługi
murarskie, malarskie, 

tapeciarskie 
ul. Pełczyńskiego 5, 

tel. 25-656 czynny całą dobę.

"Dziś fotografujesz - dziś masz zdjęcia

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

u  nas

ZARZĄD MIASTA RYBNIKA 
OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY 
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 

STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA RYBNIKA.
Nieruchomość położona jest w Rybniku przy ul. Poprzecznej 41, 

zabudowania zapisane zostały w księdze wieczystej KW tom XI - 364 Smolna 
parcela nr 2781/142km i obr. Smolna o pow. 527 m kw. Wizja nieruchomości 
nastąpi w dniu 11 kwietnia 1994 r. o godz. 9.00 - 11.00.

Informuje się, że w II przetargu ustnym nieograniczonym cena wywoławcza 
nieruchomości /zabudowań i gruntu/ wynosiła 295.000.000.- zł. Bliższych 
informacji udziela Naczelnik Wydziału Lokalowego Urzędu Miasta Rybnika tel. 
24-168 lub 25-344. Oferty zawierające proponowaną cenę nabycia w/w 
nieruchomości należy składać do dnia 15 kwietnia 1994 r. godz. 15.00 do 
Wydziału Lokalowego Urzędu Miasta Rybnika przy ul. 3 Maja 12 pokój nr 9.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 kwietnia 1994 r. o godz. 10.30 w sali nr 37, 
1 piętro budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2.

Zastrzegamy sobie prawo nieskorzystania z ofert bez podania przyczyny.

BEZPŁATNE PORADY 
PRAWNIKA 

w  "G a z e c ie  R y b n ic k ie j "
W piątki w godz. 15.00-17.00 
w siedzibie naszej redakcji 
/Kościuszki 54, tel. 28-825/ 

dyżuruje prawnik, udzielający 
bezpłatnie porad.

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA FIRM!
* pieczątki, druki
• reklamy i szyldy
*  wycinanie liter i grafiki 

Rybnik, tel. 23-710    konk ure ncyjne ceny! 
u l . Chrobrego 19   Zapraszamy do współpracy !

Autoalarmy "BOXER", 
zamki centralne, 

systemy alarmowe 
i p.-pożarowe DSC (Kanada) 

i ADEMCO (USA), 
drzwi automatyczne 

poleca firma

ELKON
Rybnik, ul. Prosta 3 

tel./fax 24-401 

 Biuro  
Usługowo-Doradcze

KREDYTY
i LEASING

* remonty samochodów;
* remonty mieszkań,
* imprezy okolicznościowe 

(wesela, stypy, komunie)
Informacje: Sklep 

"Lakiery samochodowe"
Os. Południe 37, 

tel. 202-78

I M A G O - A R T I S

Bogaty wybór biżuterii na każdą okazję 
oferują sklepy jubilerskie

ARTIS IMAGO-ARTIS
Powstańców 17 i Korfantego 3 Rynek 2

Codziennie od  9 .0 0  do 17.30 w soboty od 9 .0 0  do 13.00

Ś r o d o w a  
G i e ł d a  C e n o w a

dachówka ceramiczna: 
162.000 z ł-m 2

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE

kompleksowe 
usługi 

budowlane

STANISŁAW STAN
Rybnik, ul. Wodzisławska 5, tel. 25-531

KRYCIE DACHU DACHÓWKĄ CERAMICZNĄ 

OCIEPLANIE+TYNKI STRUKTURALNE 

W0D. KAN. I C.0. INST. ELEKTRYCZNE 

ROBOTY ZDUŃSKIE

malowanie elewacji: k o l o r
 —  w/g ŻYCZENIA KLIENTA

M ię so sc h a b
w o low e
extra

szynka w p. 
go tow ana śląska

PIOTROWSKI 76,9 75 118,9 60
TARG 74 74 126-150 59
HERMES — — — 67

Owoce/Warzywa jabłka cytryny pomarańcze banany

TARG 4-7 20 16 25
Miejska 3 6 20 18 29
HERMES 7,5 21 20 29,5

Sp ożyw cze m asło cukier jajko m ąka

Jan NOGA 10,5 10 2,6 7,5
TARG 10 8,8 2-2,9 7,5
HERMES 10,5 11 2,9 7,5

W aluty dolar m arka czeska francuska

Pl. Wolności 15 21800\---- 12800\12950 700\725 — \—
Pewex duży 21800\22000 12830\12920 725\735 3800\3900
Hermes 21850\22000 12800\12900 727\735 3800\3900

8
GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



S z k o ln y  Z w ią z e k  
S p o r to w y

Na przełaj
W sobotę 26 marca w Kędzierzynie 

odbyły się Mistrzostwa
Makroregionu Śląskiego Szkól 
Podstawowych w biegach
przełajowych. Były one jednocześnie 
eliminacją do Mistrzostw Polski Szkół 
Podstawowych. Z reprezentantów 
naszego miasta Marek Pytlik z SP nr 
10 zajął 3. miejsce w biegu na 3000 m, 
a Beata Bech z SP nr 3 była ósma na 
dystansie 1000 m. Wynik uzyskany 
przez M. Pytlika pozwolił mu na 
zakwalifikowanie do finału Mistrzostw 
Polski, który odbędzie się 17 kwietnia 
w Krakowie.

Okolice kosza
W poniedziałek 28 marca br. w 

Zabrzu rozegrano Finał Wojewódzki 
Szkół Średnich w żeńskiej koszykówce. 
Zespół z IV LO z Rybnika zajął w nim 
pierwsze miejsce, wygrywając 
następujące spotkania: z I LO Zabrze 
66:50, z II LO Bytom 54:50, z I LO 
Racibórz 50:38.

Zwycięska drużyna wystąpiła w 
następującym składzie: Edyta
Prużyńska /uznana za najlepszą 
zawodniczkę turnieju/, Ewa Pruciak, 
Agnieszka Grzelak, Beata Ławicka, 
Bernadetta Borkowska, Anna 
Kozłowska, Agnieszka Wierzbowska, 
Edyta Krzysztofik. Opiekunem 
zwycięskiej drużyny jest Andrzej 
Westwalewicz.

We wtorek 29 marca br. w 
Wodzisławiu Śl. rozegrano Finał 
Wojewódzki Szkół
Ponadpodstawowych w koszykówce 
mężczyzn. Drużyna zespołu Szkół 
Technicznych z Rybnika zajęła w nim 
trzecie miejsce, zwyciężając LO z 
Dąbrowy Górniczej oraz przegrywając 
z LO Bytom i ZST Wodzisław Śl.

Zespół Szkół Technicznych z Rybnika 
wystąpił w składzie: Adam Pierchała, 
Jarosław M arciniak, K rzysztof 
Kolarczyk, Roman Hajduk, Tomasz 
Reichman, Krzysztof Godek, Robert 
Swaczyna, Mariusz Pyszny, Rafał 
Adamowicz, K rzysztof Leśniok, 
Marcin Gandor, Michał Bober.

Piłka siatkowa
Największymi sukcesami na terenie 
Rybnika w piłce siatkowej może 
poszczycić się SP nr 15 w Rybniku. 
Drużyny siatkówki z tej szkoły we 
wszystkich kategoriach rozgrywek 
zdobyły zarówno mistrzostwo Rybnika, 
jak i mistrzostwo naszego rejonu oraz 
zakwalifikowały się do udziału w 
zawodach wojewódzkich.
SP 15 reprezentuje Rybnik w 
minisiatkówce dziewcząt i chłopców 
oraz w siatkówce dziewcząt i chłopców. 
W dotychczas rozegranych spotkaniach 
na szczeblu wojewódzkim  SP 15 
uzyskała następujące wyniki:
Piłka siatkowa dziewcząt SP 
SP 15 Rybnik - SP 11 Racibórz 2:0 
SP 8 Czechowice - SP 15 Rybnik 2:0 
Piłka siatkowa chłopców SP 
SP 15 Rybnik - SP 18 Wodzisław 2:0 
SP 15 Rybnik - SP Krowiarki 2:0 

Drużyna chłopców występuje w 
składzie: Jarosław Maciończyk, Michał 
Szpot, Jacek Ruczkiewicz, Marcin 
Cieślak, Rafał Bartecki, Michał Mostek, 
M arcin O lejarz, Kamil Łyczko, 
Wojciech Przybyła, Grzegorz Skrzypek, 
Piotr Wojda, Adam Wichowski. 
Trenerem drużyn siatkarskich z SP 15 
jest Adam Łyczko.
Dziewczęta są zawodniczkami KS 
Energetyk Rybnik, natomiast chłopcy 
trenują w RMKS Rybnik.

* * *

W szkołach ponadpodstawowych 
zakończyły się rozgrywki Ligi Miejskiej 
SZS. Pierwsze miejsce kolejny raz 
zdobyła drużyna Zespołu Szkół 
Technicznych w Rybniku. Na szczeblu 
rejonu drużyna rybnicka pokonała 
Zespół Szkół Budowlanych Żory 3:1 i 
będzie reprezentowała nasz rejon w 
zawodach wojewódzkich.

Reprezentacja szkoły występowała w 
składzie:
Dariusz Lepich, Dariusz Łasiewicki, 
Sebastian Bogocz, Łukasz Lip, Czesław 
Szulik, Grzegorz Szulik, Artur 
Woźniakowski, Krzysztof Marchel, 
Grzegorz Kisiel, Andrzej Dzienkowski, 
Robert Gabryszewski.
Siatkarzami w ZST, czyli dawnym 
Technikum Górniczym, opiekuje się od 
wielu lat Stefan Adamczyk, dyrektorem 
szkoły a zarazem wielkim miłośnikiem 
siatkówki jest Lech Wawrzyniak.

/J.R./

 Kronika policyjna 

Złodziej - bibliofil
Między 24 a 27 marca włamano się do 
księgarni przy ulicy Przemysłowej. 
Skradziono książki wartości ok. 1,2 mln 
zł.
Amatorzy pieca
W nocy z 26 na 27 marca nieznani 
sprawcy włamali się do 
nowozbudowanego domku
jednorodzinnego przy ulicy Miodowej 
w Wielopolu. Sprawcy skradli piec 
gazowy “Zelmer”, 3 kanistry z paliwem 
oraz torbę narzędziową. Łączna wartość 
strat wyniosła 6 mln zł.
Sprawca schwytany, łup odzyskany 
28 marca ok. 19.30 w sklepie 
“Merkpol” przy ulicy Wodzisławskiej 
nieznany mężczyzna dokonał kradzieży 
towaru o łącznej wartości ok. 1,8 mln 
zł. Zmotoryzowany patrol policji, który 
przybył na miejsce, rozpoczął 
poszukiwanie sprawcy w okolicy 
sklepu. Na podstawie podanego 
rysopisu policjanci ujęli złodzieja wraz 
z łupem, który odzyskano w całości.

Sprawcę osadzono w policyjnym 
areszcie.
Małolaty na torach
29 marca na szlaku kolejowym Rybnik- 
Towarowy obok nastawni patrol policji 
z Komisariatu Kolejowego zatrzymał 
w pościgu dwóch chłopców. Nieletni ci 
-jeden w wieku 13, drugi 14 la t -  skradli 
58 kg kabla miedziowego i 
aluminiowego o wartości 1 mln zł. 
Cofał na staruszkę
30 marca przy ulicy Hetmańskiej w 
Niedobczycach kierowca volkswagena 
transportera podczas jazdy do tyłu 
potrącił 71-le tn ią  kobietę. 
Poszkodow ana doznała złam ania 
prawego przedramienia.
Trup w stawie
30 marca o godz. 18.30 nad brzegiem 
zbiornika wodnego przy ulicy Stawowej 
w Paruszowcu łow iący tam ryby 
wędkarz znalazł zwłoki mężczyzny. 
Denat miał nabrzmiałe ciało oraz czarny 
osad z glonów na twarzy, rękach i 
ubraniu. Wygląd zwłok wskazywał, że 
mogły one przebywać w wodzie ok. 2- 
3 miesięcy. Na ciele nie stwierdzono 
widocznych obrażeń.

Żużel  Żużel
Dobry start żużlowców RKM-u

Żużlowcy rybniccy już pod 
skrzydłami Rybnickiego Klubu 
Motorowego rozpoczęli ligowe 
zmagania pojedynkiem na torze w 
Opolu. Przedmeczowe opinie były 
podzielone. Optymiści, do których 
należał trener Jerzy Gryt byli pewni 
wygranej, natomiast pesymiści, biorąc 
pod uwagę nieudany sparing w 
Tarnowie /porażka 29:61/ oraz przejęcie 
sekcji żużlowej “Kolejarza” Remaka 
przez Opolskie Towarzystwo Żużlowe, 
w którym główną rolę odgrywają 
opolskie cementownie, byli pełni obaw.

Po sprawdzeniu stanu toru optymizm 
trenera udzielił się również żużlowcom 
RKM-u. Cały mecz, który wywołał w 
Opolu spore zainteresowanie, toczył się 
pod dyktando żużlowców z Rybnika. 
Dobry początek zrobił Adam 
Pawliczek, wygrywając pierwszy 
wyścig z zawsze groźnym Węgrem 
Zoltanem Hajdu. Ci sami zawodnicy 
walczyli zacięcie w szóstym wyścigu, 
gdzie upadł Zoltan Hajdu, a Adam 
Pawliczek został wykluczony przez 
sędziego J. Mądrzaka z Gniezna. Do 
dwunastego wyścigu zawodnicy z 
Rybnika systematycznie zwiększali 
przewagę i rezultat meczu wynosił 
41:25.

Pechowy dla gości okazał się wyścig 
dwunasty: najpierw upadł Krzysztof 
Fliegert, a w powtórce uległ defektowi 
motocykl będącego na prowadzeniu, 
doskonale dysponowanego Henryka 
Bema i gospodarze wygrali ten wyścig 
5:0. W trzynastym wyścigu podwójne 
zwycięstwo gospodarzy i goście 
prow adzą już  tylko 42:37. Nowy 
regulamin rozgrywek stanowi, że w 
dwóch ostatnich wyścigach startują 
wyznaczeni przez kierownictwo drużyn 
zawodnicy o największej zdobyczy 
punktowej. W wyścigu czternastym 
zwyciężył Henryk Bem przed Markiem 
Mrozem i Eugeniuszem Tudzieżem, co 
zdecydowało ostatecznie o wygranej 
RKM-u.

W ostatnim wyścigu wygrał Węgier 
Z. Hajdu, a punkty zdobyte przez 
Dariusza Fliegerta i Mirosława Korbela 
ustaliły rezultat meczu na 49:40.

W zespole rybnickim zadebiutował 
37-letni Czech Pavel Karnas, który nie 
błyszczał, choć w piątym wyścigu 
zdobył ważny punkt “przywożąc” na 
czwartej pozycji Marka Mroza. Cały 
zespół RKM-u zasłużył na pochwałę, 
lecz najbardziej cieszyła bardzo dobra 
jazda m łodzieżow ca Eugeniusza 
Tudzieża oraz najstarszych w zespole

 Szachy 
GRAND PRIX

w szachach

Zwycięzca turnieju Marek Bitman (z prawej).

We wtorek 5 kwietnia rozegrano w 
Chwałowicach finał turnieju 
szachowego o Puchar
Przew odniczącego Związku
Zawodowego Górników w Polsce. 
Rozgrywki prowadzone były od 
października 1993 do marca 1994 roku. 
Składały się z sześciu osobnych 
turniejów, a w każdym z nich brało 
udział 50 uczestników. Głównym 
faworytem był Marek Wolak, a za jego

najgroźniejszych rywali uchodzili M. 
Bitman i J. Setla. Przewidywania te, jak 
to zwykle bywa, sprawdziły się tylko 
częściowo. Cenne trofeum zdobył 
Marek Bitman, uzyskując 170 pkt, zaś 
kolejne miejsca zajęli: Marek Wolak / 
167 pkt/, Elżbieta Janiszyn /163 pkt/, 

Jakub Czarnecki / 
150 pkt/, Krzysztof 
Wysocki /149 pkt/, 
Stanisław Podleśny 
/145 pkt/,
W a l d e m a r  
Boguciński /140 
pkt/, D orota
Spalding /140 pkt/, 
Leon Podeszwa / 
139 pkt/, Albin 
Karwot /131 pkt/.

A trakcją 
rozgrywek były pojedynki zawodników 
powyżej 70 lat, w których najlepszy 
okazał się Albin Karwot przed Józefem 
Lazarem.

W śród I-klasistów  zwyciężył 
Wojciech Gawełczyk /130 pkt/ przed 
Jackiem Konskiem /107 pkt/ i Martą 
Bitman /86 pkt/.

Nad prawidłowym przebiegiem gry 
czuwał sędzia Krystian Hasiński.

/J.R./

Włamywacz w areszcie
31 m arca o 5.45 rano przy ulicy 
Czwartaków włamano się do 
przedszkola po wybiciu szyby. Sprawca 
został ujęty na gorącym uczynku. 
Okradziona “sztygarka”
Między 2 a 4 kwietnia włamano się do 
baru “Sztygarka” w Niewiadomiu. 
Sprawcy weszli do środka po 
wyłam aniu pręta w kracie 
zabezpieczającej okno. Skradli artykuły 
spożywcze, drogeryjne i mięsne o 
wartości 12 mln zł.
Do “Delicji” po alkohol 
Między 2 a 4 kwietnia włamano się do 
kawiarni “Delicja”. Sprawcy wygięli 
kraty i wyłamali okno od zaplecza. 
Skradli alkohol i papierosy o wartości 
2,5 mln zł.
Do aresztu za szyby 
4 kw ietnia wieczorem policjanci 
zatrzym ali na gorącym uczynku 
sprawcę umyślnego wybicia czterech 
szyb wystawowych w kilku sklepach. 
37-letni mężczyzna był pijany - badanie 
alkom atem  wykazało 2,4 prom. 
Świąteczny wieczór spędził w areszcie.

Nieudana poprawka
W świąteczną noc z 3 na 4 kwietnia 

br. został okradziony sklep 
numizmatyczno-filatelistyczny przy 
ulicy Raciborskiej. Sprawca 
zastosował dość prostą metodę - wybił 
szybę i zabrał ze sklepu 10 palet ze 
znaczkami i monetami o wartości 740 
tys. zł. Drugiego dnia świąt policyjna 
ekipa rozpoczęła czynności 
dochodzeniowe. Policjanci dokonali 
oględzin m iejsca w łam ania oraz 
zabezpieczali ślady. Około 14.40 
znajdujący się w środku 
funkcjonariusze policji zauważyli, że 
ktoś się kręci w pobliżu sklepu. Po 
chwili ujęli na gorącym uczynku 
sprawcę nocnej kradzieży, który wrócił 
po zostawione w sklepie dwie palety ze 
znaczkami o wartości 260 tys. zł. Okazał 
się nim 19-letni człow iek, który 
widocznie przypomniał sobie, że nie 
zabrał wszystkiego i postanow ił 
urządzić “poprawiny”. Niestety, tym 
razem wpadł. Podczas roboty nie był 
zresztą zbyt trzeźwy. Nadmuchał w 
alkom at 1,3 prom. W św iąteczne 
popołudnie gościny udzielił mu 
policyjny areszt.

Żużel
Bema i Korbela. Pechowo rozpoczęli 
sezon członkowie Fan Clubu, którzy ze 
względu na awarię autobusu nie dotarli 
na stadion w Opolu. Niestety, z niezbyt 
dobrej strony pokazali się rybniccy 
pseudo-kibice. Zwycięstwo w Opolu 
jest dobrym prognostykiem przed 
pojedynkiem z głównym kandydatem 
do awansu “POLONIĄ” Piła, który 
zostanie rozegrany na rybnickim torze 
w niedzielę 10.04.br. o godz. 15.00.

OTŻ CEMWAP Opole - 40
Hajdu
Wieczorek
Przygódzki
Lis
Mróz
Sosna
Wach
Pogorzelski

-10
-8
-5
-1
-9
-2
-3
-2

RKM RYBNIK - 49
Pawliczek -4 /3 , W, 1,0/
Bem - 10/1,3,3,D,3/
Fliegert - 12/2,3,2,3,2/
Korbel - 9 /3,3,1,1,1/
Karnas -2 /1 ,1 /
Tudzież -9/2,3,3,1/
Fojcik - 1 / 1, 0,0/
Fliegert - 2 /2,U/
N C D - 64,4 sek. Adam Pawliczek 
w wyścigu I.

J. Cycuła

Kryminałki
Porządni włamywacze

Rybnicka policja wykryła niedawno 
kolejną grupę, która dokonała aż około 
50 włamań do samochodów. Sprawcami 
okazali się czterej uczniowie rybnickich 
szkół podstawowych i średnich. Żaden 
z nich nie był dotychczas karany. 
Wszyscy pochodzą z tzw. porządnych 
rodzin... Swoją działalność rozpoczęli 
we wrześniu ubiegłego roku. Gdy za 
pierwszym razem włamanie im się 
powiodło, nabrali odwagi do dalszych...

W styczniu br. dokonali nie lata 
wyczynu. Jednego wieczoru okradli 
aż siedem samochodów. Ostatnie ich 
włamanie miało miejsce na początku 
marca, wtedy zostali ujęci przez policję. 
Chłopcy działali bardzo prostą metodą 
- w ybijali trójkątne szybki w 
samochodach, dostawali się do środka 
i kradli wszystko, co miało jakąkolwiek 
wartość - głównie radioodtwarzacze i 
akcesoria samochodowe.

Terenem ich działania było głównie 
osiedle Nowiny, Maroko i Dworek. 
Czasami także robili wypady do cen
trum miasta. Włamań dokonywali w 
godzinach wieczornych, tak że o godz. 
20.00-21.00 byli już w swoich domach. 
Chodziło im o to, by rodzice niczego 
się nie domyślili. Część skradzionych 
przedmiotów wyrzucali, jeśli były im 
nieprzydatne. Obawiali się cokolwiek 
trzymać w swoich domach. Nie pili ani 
nie narkotyzowali się. Gdy w jednym z 
aut skradli karton z koniakami, kilka 
butelek podarowali osobie 
przechowującej łup z ich włamań, a 
resztę po prostu potłukli. Pracowali na 
zlecenie młodocianego 17-letniego 
pasera - ucznia szkoły średniej. Zbierał 
on wśród kolegów zamówienia na 
konkretny rodzaj radioodtwarzaczy lub 
inne akcesoria samochodowe. Młodzi 
włamywacze te zamówienia realizowali. 
Ostatnim takim zleceniem była kradzież 
tzw. foteli lotniczych do fiata 126p. Nie 
udało się go zrealizow ać, gdyż 
wcześniej grupa została ujęta. 
Większość skradzionych przedmiotów 
odzyskano. Policja posiada jeszcze 
kilka radioodtwarzaczy oraz gaśnice, 
trójkąty ostrzegawcze i inne akcesoria, 
których właścicieli nie można ustalić.

Poszkodowani mogą się zgłaszać pod 
numerem telefonu 21091 w. 227 lub 
osobiście w Komendzie Rejonowej 
Policji - pokój nr 215. /jak/
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Widok domu Rynek 7 (od podwórza), w którym trwają ostatnie prace przy budowie 
pasażu łączącego Rynek z Placem Wolności. Zdj.: wack

L i s t  d o  r e d a k c j i

KoLeDzy /nie/UDacznicy 
UDało się pannie, rządzącej jak z nut, 
grożący nam wstrzymać gospodarczy cUD.

Chwilowo przegrana, do walki znów staje! 
Przed bojem KoLeDze... cnotę swą oddaje.

K o n k u r s  w ie lk a n o c n y
Na nasz konkurs wielkanocny wpłynęło już wiele odpowiedzi i to wyłącznie 
prawidłowych. Podanie hasła-rozwiązania okazało się 
więc dość łatwe, mimo pewnego niezamierzonego 
utrudnienia w postaci dodatkowych kratek przy 
niektórych wyrazach w diagram ie. Nie 
uniemożliwiło to wielu czytelnikom podania 
prawidłowego rozwiązania. Dla porządku jednak  
podajemy poprawne ilości kratek.
Przepraszamy ceniących dokładność /do których i my chcemy się zaliczać/.
Na kupony konkursowe czekamy do 18.04.br. Redakcja
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Wśród autorów 
prawidłowych 

rozwiązań 
rozlosujemy 

2 bony towarowe 
po 200 tys. zł każdy, 
ufundowane przez 
sklepy jubilerskie 

"Artis"
i "Imago-Artis" 

z Rybnika

Pod znakami zodiaku
BARAN - Jeżeli jest to możliwe, zejdź ludziom z oczu. Impulsywne reakcje mogą 
spowodować wokół Ciebie wybuchową atmosferę. Na szczęście silne wsparcie 
otrzymasz od tej jednej, od lat niezawodnej osoby...
BYK - Jeśli jesteś biznesmenem - sfinalizujesz przedsięwzięcie, jeśli studentem 
lub uczniem - zdasz ważny egzamin, jeśli jesteś zakochany - możesz spodziewać 
się wzajemności. A więc wszystko o.k.!
BLIŹNIĘTA  - Dajesz się niepotrzebnie prowokować i... ponosisz tego 
konsekwencje. Brak opanowania pomiesza Ci szyki i w domu i w pracy. Na szczęście 
wyjdziesz z tego obronną ręką.
RAK  - Na nic się zda Twoje kolejne “nie ”. Tym razem będziesz musiał podjąć się 
nowego zadania i o dziwo, wreszcie uwierzysz, że jesteś zdolny do... wszystkiego. 
LEW - Nie jest dobrze, ale do dna jeszcze daleko. Silna wola może stać się... 
trampoliną, dzięki której odbijesz się i naładowany energią zdołasz przezwyciężyć 
złą passę.
PANNA - Dla wyjaśnienia sytuacji dobrze byłoby zrobić bilans wydatków i strat. 
Poczuwszy grunt pod nogami, bardziej trzeźwo ocenisz sytuację i znajdziesz 
najbardziej optymalne wyjście.
WAGA - Spożytkuj rozsadzającą Cię energię jak  najlepiej, a będzie ku temu okazja, 
bo propozycje współpracy mogą się skumulować. Wybierz drogę trudniejszą, ale 
bardziej satysfakcjonującą...
SKORPION - Wysiłki, które czynisz by dojść do celu, nie tylko nie będą daremne, 
ale zaimponują komuś, na kim bardzo Ci zależy. Czas relaksu przyjdzie niebawem. 
STRZELEC - Do działania nie trzeba Cię namawiać, a raczej przyhamowywać 
zbyt wybujały temperament. Teraz jednak idź na całość, a Twoje pomysły okażą 
się zbawienne.
KOZIOROŻEC - Nie pozwól, by dyskusja przeobraziła się w kłótnię, a tak może 
się stać, kiedy bezpodstawnie zarzucisz rozmówcom niekompetencję. Najpierw 
sprawdź, z kim masz do czynienia...
WODNIK - Z czystej kalkulacji wynika, że powinieneś zająć się czymś innym, nie 
pociągającym za sobą tylu napięć. Trochę zdrowego egoizmu nie tylko Ci nie 
zaszkodzi, ale Twoje akcje nawet wzrosną...
RYBY- Żeby zachować twarz, będziesz musiał głośno przeciwstawić się projektowi, 
któremu po cichu tak sprzyjasz. Uważaj, żeby te gierki nie podważyły Twojej 
wiarygodności.

B ie l to ta lna
Fatałachy z naszej szafy

Niby nic nowego, bo przecież wiosną i latem 
lubimy wskoczyć w coś białego i czynimy to od 
pokoleń. Przypomnijmy sobie dzieła mistrzów 
pędzla przedstawiające czas kanikuły, a na nich 
zwiewne kobiece sylwetki w równie zwiewnych 
białych, letnich kreacjach... Sięgnijmy pamięcią w 
czasy naszych babek i prababek i spójrzmy na 
fotografie w kolorze sepii, które pozwalają jednak 
odgadnąć, że “do wód” zabierało się kufry, w 
których poczesne miejsce zajmowały białe stroje...

W zbliżającym się sezonie wiosenno-letnim biel 
jest jednym z kilku wiodących kolorów. I nie chodzi 
tu o np. białe spodnie do kolorowej bluzy, czy białą 
bluzkę do granatowego kostiumu. W tym roku biel 
jest totalna - od stóp do głów. Kolor ten, jak każdy 
inny, posiada wiele odcieni. Jest biel śnieżna, z 
odcieniem kremowym, lub szarym, złamana 
kropelką błękitu czy zieleni. Nie popełnimy żadnego 
grzechu, jeżeli te różne odcienie połączymy ze sobą 
choć, szczerze mówiąc, dla mnie osobiście stanowi 
to pewien dysonans, ale to oczywiście sąd 
subiektywny.

Białe mają być również dodatki, bo każdy inny zastosowany kolor będzie “wrogą 
ingerencją” w ten biały nurt. Wróżka

Poziomo: A. spec od przepowiadania w cudzym kraju, B. resztki 
zamku, C. karczek z butelki, D. twarzy lub w zdaniu, E. pułapka z 
matem, F. w dziesiątkę lub z biodra, G. słoneczny węzeł, H. nie, I. 
wchodzi w drewno, J. święty od znajdowania 
Pionowo: 1. brakowało go Stefkowi Burczymusze, 2. przyrząd do 
lania, 3. w latającym obiadu nie znajdziesz, 4. teren dla patrolu, 5. 
żywa lub sedno, 6. elegancki zwis męski, 7. rowerowe zakłady z 
Bydgoszczy, 8. biały wśród utworów poetyckich, 9. kawałek morza, 
10. gwiezdny liliput.
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie po 
uporządkowaniu liter wg szyfru: D-10, E-2, A-1, F-7, C-6, C-1, 
J-3, D-9, H-7, C-3; H-6, A-5; C-1, A-6, G-3, C-8, G-2, B-2, A-8; 
H-10, B-6, J-7, E-5, G-1
Na rozwiązanie wraz z kuponem czekamy 10 dni od daty ukazania 
się numeru. Rozwiązania prosimy przesyłać na kartkach pocztowych 
na nasz adres, lub wrzucać do naszych “żółtych skrzynek” /Rynek 
12, Kościuszki 54/.
Nagrody za rozwiązanie krzyżówki nr 24 z hasłem “Kto otwiera 
swoje serce zamyka usta” otrzymują: Jolanta Ciemięga, 44-213 
Rybnik-Kam ień, u l. B oy’a Żeleńskiego 8A oraz Zofia  
Cetnarowska, 44-253 Rybnik, ul. Kadetów 4c/4. Nagrody do 
odebrania w redakcji.

5  m in u t  ła m a n ia  g łow y 

Ilustracje różnią się w 5 miejscach, znajdź różnice.
Wśród czytelników, którzy w ciągu 10 dni od daty ukazania się numeru nadeślą prawidłowe 
rozwiązanie łamigłówki, wylosowana zostanie nagroda w postaci bonu towarowego 
wartości 150.000 zł, ufundowanego przez PUH “ALEX” z Rybnika-Boguszowic.
Rozwiązania prosimy przesyłać na kartkach pocztowych na nasz adres, lub wrzucać do naszych 
“żółtych skrzynek” /Rynek 12, Kościuszki 54/.
Za rozwiązanie łamigłówki z nr 12 nagrodę otrzymuje: Józef Urbanek, ul. Dąbrówki 17c/26, 
44-200 Rybnik.

Jednym młodym urodził się syn. Poszli 
do kościoła, żeby go ochrzcić. A dali 
mu na miano Jan. Ksiądz bierze ta 
wata, sól i oleje i pyto:
-  A którego to Jana wybraliście 
prawie?
-  Jak to którego?
- No pytom, jak się wasz synek bydzie 
mianowoł, czy Jan Kanty, czy Jan od 
św. Krzyża, czy Jan od Olejów czy może 
Jan Nepomuceński?
-  Ach, o miano wom idzie? No to 
przeca Jan Kaczmarek!

Śląskie
beranie

-  Wiesz stary, momy bardzo wielko 
rodzina. Zjadą się na wesele i twoi i 
moi przyjaciele, nasze dzieci i ich 
dzieci, to trzeba dużo mięsa. Zabijemy 
te nasze dwie świnie?
A na to chłop odpedzioł:
-A  co te biedne świnie winne, że joch 
był przed 50 laty taki głupi i żech sie z 
tobą ożenił?

Górnik obchodził wielko uroczystość, 
bo dostoł premie za dwadzieścia lat 
pracy na dole. Zaprosił kolegów i 
sztygara, no i sekretarza.
- Staro, zabij ta kura, zrób rosół i coś 
dobrego -  powiado do żony.
A baba na to:
-  Nie moga tej kury zabić, kup coś 
innego, ale tej kury nie zabijej.
- Niby dlaczego nie?
-  No bo widzisz, do niej chodzi kokot 
od sekretarza.

Roz Francik posłoł swoja staro na 
wczasy. Tyla razy słyszoł, że jest to 
równouprawnienie, myślał se: “Niech 
roz i moja zażyje tych wczasów”. No i 
dobrze. Gustla se pojechała, teroz 
nazod ju ż  przyjeżdżo. Francik z 
bukietem na dworcu na nią czeko i jak 
ino z pociągu wylazła, to on ponoć tak 
ją  spytoł:
- Dzióbeczku, a byłaś mi to aby wierno?
-  No toć Franciku -  pado Gustla - tak 
jak  i ty mie!
-  Koniec Gustla! -  pado Francik -  Już 
ty mi na żodne wczasy więcej nie 
pojedziesz!

Piątkowie wyjechali na zasłużony 
urlop. Spakowali kofry, pozamykali 
m ieszkanie, psa  oddali na 
przechowanie sąsiadom, gołębie miał 
pilnować kolega, no i tak chcieli se 
dobrze wypocząć. Tyla, co przyjechali, 
rozpakowali kofry, wyszli obejrzeć 
morze, przyszli do pokoju, a tu kobieta 
woło:
-  Alojzy! Jo zapomniała wyłączyć 
żelozko! Jezderkusie!
-  Nic sie nie bój, mie sie teraz 
przypomniało, żech m ioł zakręcić 
kran, alech tyż zapomnioł!

Z książki "Śląskie beranie 
- humor Górnego Śląska"

Zebrała i opracowała 
Dorota Simonides

 NASZ ADRES: 
44-200 Rybnik 

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