
W niedzielę 29 maja o godz. 16.00 wystąpi na Rynku 
chór “Schola Cantorum” z Knurowa oraz 

Zespół Tańca Ludowego “Przygoda”

Muzeum w Rybniku zaprasza na 
koncert absolwentów 

Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia
w Rybniku, który odbędzie się w Starym Ratuszu 

na Rynku w piątek, 3 czerwca o godz. 17.30
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Ostatnia sesja Rady Miasta

Koniec wieńczy dzieło

Wczoraj, w czwartek w godzinach porannych stanęła na środku Rynku obszer
na skarbonka. Rybniczanie i mieszkańcy okolicznych gmin, wrzucając do niej 
datki, przyczynią się w ten sposób do ukończenia budowy szpitala w Orzepowi
cach, w którym kiedyś /odpukać/, będą musieli się leczyć.

W skarbonce pojawiły się już pierwsze datki. /p /

Piękny prezent sprawiła sobie na Dzień Dziecka Marta Szydłowska 
z p rzed szk ola  nr 38, w ygryw ając M istrzostw a R ybnika  
Przedszkolaków w Szachach. Czytaj na stronie 11

Skarbonka  
dla zdrowia

Już w najbliższą niedzielę 29 maja
WIELKI BAL NA RYNKU

na który dzieci, młodzież i rodziców 
zaprasza PR E Z Y D E N T  M IASTA

Wiele atrakcji czeka również na dzieci 
1 czerwca na stadionie KS ROW.

Zabawę zainauguruje o godz. 16.30 start balonu, a później
* pokaz jazdy konnej,
* pokazowa tresura psów policyjnych 
oraz akcja grupy antyterrorystycznej,

* pokaz judoków KS “Polonia”,
* skoki spadochroniarzy,
* akrobacje lotnicze,
* pokaz lotni,

* wyścig kolarski KS “Victoria”,
* pokaz i start  modeli rakiet,
* wyścig żużlowy.

Imprezę zakończy ok. godz. 19.00 wspólna zabawa na murawie boiska. 
O godz. 10.00 rozpocznie się oficjalny mecz 

w baseballu między drużynami seniorów Litwy i Polski.

-Po raz ostatni w tym gronie. Rada Miasta Rybnika kadencji 1990-1994.

Ostatnia sesja Rady Mia
sta kończącej się kadencji 
tylko w swej niewielkiej 
części okazała się być sesją 
uroczystą.

Przewodnicząca Urszula Szynol zda
ła relację z II Kongresu Samorządu Te
rytorialnego w Poznaniu, na którym 
wspólnie z wiceprezydentem Jerzym 
Kogutem, reprezentowała władze sa
morządowe naszego miasta. Przeważał

Zdj. :wack

ton minorowy - uczestnicy kongresu 
zgodnie stwierdzili, że samorządność w 
naszym kraju jest zagrożona, choć, pa
radoksalnie, to właśnie reforma admi
nistracyjna ma wszelkie znamiona sukcesu 

c.d. na stronie 2

MAŁA SCENA RYBNICKA zaprasza w niedzielę 
29 maja o godz. 19.00 na koncert jazzowy. 

Zamiast zapowiedzianego Laboratorium 
wystąpią Jazz Trio i Little Egoists.

YANINA za darmo! Czytaj na str. 7

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Wybory Samorządowe '94
Miejska Komisja Wyborcza w Rybniku informuje wszystkich mieszkańców, że w 

Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta przy ul. Chrobrego 2, 
pokój nr 5 /budynek w podwórzu/ w dniach: 

od 30 maja do 3 czerwca 1994 r ., w godz. 12.00 - 17.00 
będą wyłożone do publicznego wglądu spisy wyborców. 

Prawidłowość umieszczenia swojego nazwiska w spisie wyborców można 
również sprawdzić telefonicznie pod nr telefonu 23011 w. 7150 lub 7151. 
Osoby nie posiadające zameldowania na pobyt stały mogą wziąć udział w 
zbliżających się wyborach, jeśli do dnia 13 czerwca br. złożą wniosek o 

dopisanie do spisu wyborców.
Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej

Krzysztof Bąk

Z arząd  M iasta In fo rm u je

PREZYDENT MIASTA RYBNIKA 
z a w i a d a m i a

że zgodnie z art. 62 do 69 Zarządzenia Ministrów Rolnictwa i Gospodarki 
Komunalnej z dnia 20 lutego 1969 r. /Monitor Polski Nr 11 poz. 98/ oraz art. 
30 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. /Dziennik 
Ustaw Nr 30 poz. 163/ została przeprowadzona na terenie miasta Rybni
ka uzupełniająca klasyfikacja gruntów dla obrębów ewidencyjnych:

KŁOKOCIN, SMOLNA, WRZOSY, ZAMYSŁÓW

W związku z powyższym operat uzupełniającej klasyfikacji gruntów zosta
nie wyłożony do wglądu w dniach od 30 maja 1994 r. do 10 czerwca 1994 
r. w Urzędzie Miasta Rybnika - Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami 
przy ul. Miejskiej 7 pokój 63 w godzinach od 8.00 do 13.30.
Właściciele nieruchomości proszeni są o zapoznanie się i wniesienie uwag i 
zastrzeżeń do proponowanych zmian.

PRZYJACIELE, SĄSIEDZI, SZANOWNI WYBORCY I PODATNICY!
PAMIĘTAMY, 

ŻE BUDŻET MIASTA 
TO WASZE PIENIĄDZE 

A WYDAWANIE ICH 
TO ODPOWIEDZIALNOŚĆ. 

GLOSUJĄC 19 CZERWCA 
NA NAS 

ZAGŁOSUJESZ 
ZA PORZĄDKIEM

RYBNICKIE I ROZWOJEM

POROZUMIENIE PRAWICY CAŁEGO RYBNIKA
NASI KANDYDACI NA RADNYCH:

OKRĘG I - ŚRÓDMIEŚCIE, PÓŁ
NOC
1. Adam FUDALI - kupiec
2. Janusz TARANCZEWSKI kupiec
3. Marian WAWRZYCZEK - architekt
4. Kazimierz POGŁÓDEK - inż. geo
deta
6. Henryk ADAMOWICZ - inż. me
chanik
OKRĘG 2 - GOTARTOWICE, KA
MIEŃ, KŁOKOCIN, LIGOTA, PA
RUSZOWIEC
1. Waldemar STĘPNIEWSKI prze
mysłowiec
2. Inocenty WIECZOREK - mgr che
mii
3. Zenon JARKA - technik górnik
4. Benedykt KOŁODZIEJCZYK -
inż. budowlany
5. Eugeniusz WAWOCZNY - technik 
mechanik
OKRĘG 3 - BOGUSZOWICE
1. Henryk JACEWICZ - górnik
2. Arkadiusz PIERCHAŁA - przed
siębiorca
3. Gerard TYMUSZ - technik górnik
4. Henryk WYPICH - nauczyciel
5. Leon BENISZ - górnik 
OKRĘG 4 - CHWAŁOWICE, PO
PIELÓW, RADZIEJÓW, REJON 
UL. ŚWIERKLAŃSKIEJ
1. Maria CZOGALIK - geofizyk
2. Jerzy FRELICH - nauczyciel
3. Marek MUELLER - doradca ubez
pieczeniowy
4. Zbigniew PRUSZKOWSKI - dr
chemii
5. Ryszard SZYMAŃSKI - górnik

OKRĘG 5 - NIEDOBCZYCE, NIE
WIADOM
1. Maria ADAMCZYK-DUDEK -
rzemieślnik
2. Stanisław FRELICH - kierowca
3. Tadeusz GRYT - drogowiec
4. Jan PLAZA - nauczyciel
5. Stanisław Arkadiusz SPYRA - na
uczyciel
OKRĘG 6 - SMOLNA, ZAMY
SŁÓW
1. Henryk MAŃKA - nauczyciel
2. Czesław GOLIŃSKI - technik gór
nik
3. Eugeniusz PRZYWARA - informa
tyk
4. Danuta KONTECKA - dziennikarz
5. Sylwester BASIŃSKI - agronom 
OKRĘG 7 - NOWINY, ZACHÓD
1. Jerzy GORCZYCA - inż. chemii
2. Zygmunt STOCHAJ - budowniczy
3. Adam JĘDRUSIK - instalator
4. Czesław ZAGOCKI - drogowiec
5. Danuta WIŚNIEWSKA-BANAŚ - 
pracownik ZOZ
OKRĘG 8 - CHWAŁĘCICE, GO
LEJÓW, GRABOWNIA, ORZEPO
WICE, RYBNICKA KUŹNIA, STO
DOŁY, WIELOPOLE, ZEBRZY
DOWICE
1. Szczepan BALICKI - dr prawa
2. Natalia PONETA - nauczyciel
3. Alojzy HOŁA - rzemieślnik
4. Jarosław ŻAK - budowniczy

RYBNICZANKI, RYBNICZANIE! 
GŁOSUJCIE NA PRAWICE 

I TO ZDECYDOWANIE!
OGŁOSZENIE PŁATNE

Boguszowice - Dzieciom

OD RANA 
DO WIECZORA

Z okazji Dnia Dziecka Dom Kultury w 
Boguszowicach przygotował wiele cie
kawych imprez. O godz. 8.00 i 9.30 w 
kinie “Zefir” odbędą się projekcje “Księ
gi dżungli”. O 10.00 na placu przed Do
mem Kultury będzie koncertowała 
orkiestra dęta kopalni “Jankowice”, a o 
10.30 odbędzie się półfinał konkursu “ 
O złotą kość dla Twojego kundelka ” . O

Koniec wieńczy dzieło
c.d. ze strony 1
sukcesu. Na poznańskim kongresie były 
też chwile sympatyczne, tam bowiem, 
w imieniu naszej redakcji, U. Szynol 
odebrała dyplom potwierdzający zdo
bycie przez “Gazetę Rybnicką” wyróż
nienia w konkursie prasy lokalnej, by 
przekazać go przedstawicielowi redak
cji na ostatniej sesji R.M.W kolejnym 
punkcie roboczej części sesji, w celu 
dostosowanie budżetu miasta do bu
dżetu państwa, postanowiono zwięk
szyć budżet miasta o kwotę ponad 13 
mld zł. Zwiększenie budżetu po stronie 
wydatków nastąpi przede wszystkim w 
zakresie szkolnictwa podstawowego 
oraz innych form działalności oświato
wo - wychowawczej gminy. Zwiększa
ne wydatki budżetowe w zakresie za
dań zleconych dotyczą przychodni le
karskiej prowadzonej przez Zespół 
Opieki Zdrowotnej w gminie Jejkowice 
oraz kosztów rzeczowych działalności 
komisji poborowej. Dla sfinansowania 
zakupu przez miasto budynku przy ul. 
Kościuszki 55, uchwalono również 
zwiększenie budżetu własnego po stro
nie dochodów i wydatków o kwotę 5 
mld zł. Zgodnie z sugestią Rejonowego 
Biura Pracy, Rada Miasta zadecydowa
ła o utworzeniu nowych kierunków 
kształcenia w szkołach średnich: od 
września w ramach Zespołu Szkół Eko
nomiczno - Usługowych działać bę
dzie zatem Technikum Spożywcze oraz 
Liceum Handlowe dla Dorosłych, zaś 
przy Zespole Szkół Technicznych - 
Technikum Ochrony Środowiska. Mia
sto nie poniesie jednak dodatkowych 
kosztów, bo wszystko odbędzie się w 
ramach reorganizacji istniejących już 
oddziałów szkolnych. Rada zaopinio
wała również pozytywnie lokalizację 
dla salonu gry w “Bingo” w pomie
szczeniach obecnego kina “Apollo”.

EPIDEMIA
WŚRÓD

EMERYTÓW
Około 30 tysięcy podań wpłynęło do 

rybnickiego oddziału ZUS od emerytów, 
którzy domagają się zwrotu pieniędzy, 
straconych przez nich z powodu błędne
go naliczenia rent. Wszyscy składają 
jednakowe, odbijane na ksero pisma. La
wina podań ruszyła w inspektoracie 
ZUS w Wodzisławiu - pierwsze złożył 
Józef Banaś, emerytowany górnik /a nie, 
jak plotkowano, prawnik/, który doszedł 
do wniosku, że źle obliczono jego eme
ryturę. Po nim to samo zrobili jego zna
jomi, później zaczęła się reakcja łańcu
chowa.

ZUS ma obowiązek przyjąć podanie, 
które następnie rozpatruje sąd w Rybni
ku. Sąd zaczął już w tej sprawie wyda
wać decyzje - odmowne - ale ilość zło
żonych pism jest taka, że sędziowie będą 
prawdopodobnie pracować nad nimi 
przez kilka lat. Podobnie zresztą ZUS.

Roboty jest na parę lat, a nie możemy, 
jako zakład budżetowy, zatrudnić dodat
kowych osób - powiedziała nam pracownica

Teatr Ziemi Rybnickiej  
ZATRUDNI 

akustyka na 1/2 etatu 
oraz plastyka 

ze znajomością pracy na 
komputerze na pełny etat.

godzinie 11.00 zaprezentuje się mini- 
zoo z Chorzowa, na 11.40 zaplanowano 
rozstrzygnięcie konkursu dla piesków 
oraz ich właścicieli. Odbędzie się rów
nież zbiórka pieniężna pod hasłem: “Je
śli grosik jakiś masz, dla zwierzaka może 
dasz... "Po południu dzieci będą mogły 
się wybrać na “Księgę dżungli”, jeśli nie 
obejrzały jej rano /projekcja o 12.30/, 
następnie w sali Klubu Seniora można 
będzie się zabawić z komputerami lub 
obserwować pokazy łączności za pomo
cą krótkofalówek /godz. 14.00/. W sali 
video wyświetlone zostaną filmy “Góra

W ramach wolnych wniosków radny 
Marian Rak kolejny raz zaapelował o 
stworzenie placówki, która służyłaby 
fachową radą i pomocą wszystkim 
chcącym zajmować się działalnością 
kulturalną.

Pomimo prośby przewodniczącej, by 
to ostatnie spotkanie, pomimo różnic 
poglądów, odbyło się w atmosferze 
wzajemnej życzliwości, kilkoro rad
nych klubu Wspierania Inicjatyw Lo
kalnych opuściło posiedzenie przed 
jego częścią uroczystą. Tłumaczenie 
tego kroku przypadkową zbieżnością 
terminu ostatniej w kadencji sesji RM 
z innym ważnym spotkaniem w gronie 
Klubu Radnych Wspierających Inicja
tywy Lokalne pozostałych zebranych 
nie przekonało. Można raczej domyślać 
się świadomej, a w gruncie rzeczy ma
łostkowej i niepotrzebnej demonstracji. 
A przecież brak szacunku do współrad
nych, świadczy również o braku sza
cunku do sprawowanej funkcji. Przed
tem jednak radny Jerzy Frelich odczy
tał list otwarty, którego treścią były 
skondensowane zarzuty Klubu Rad
nych Wspierających Inicjatywy Lokal
ne skierowane do Zarządu Miasta, a 
pojawiające się w rozproszeniu przez 
całą kadencję. Ponieważ jednak Zarząd 
Miasta nie będzie już miał okazji, by 
się do nich ustosunkować, dyskusji 
rada nie podjęła. Odczytano natomiast 
list ks. Alojzego Klona zapraszający 
radnych do obchodów odpustu w bazy
lice p.w. św. Antoniego oraz podzięko
waniami za dotychczasową ich pracę 
na rzecz miasta. Uroczystości odbędą 
się w niedzielę 19 czerwca z udziałem 
arcybiskupa Damiana Zimonia.

W uszczuplonym zatem gronie roz
poczęła się uroczysta część ostatniej se
sji. Przewodnicząca U. Szynol, przypo
mniała trudne decyzje, rodzące się w 
ostrych dyskusjach, bo przecież równo 
nie znaczy sprawiedliwie, a interes

pracownica rybnickiego ZUS, pragnąca zacho
wać anonimowość. - Wyjaśnienia, które 
ukazują się w prasie, jeszcze chyba spra
wę nagłaśniają i zachęcają ludzi, żeby 
brali w tym udział. Dziś znów mieliśmy 
tłum. Dziwię się, że przychodzą nawet 
osoby z wyższym wykształceniem, które 
powinny umieć dotrzeć do przepisów i je  
rozumieć. Najgorsze jest to, że postępo
wanie dla emerytów i rencistów jest bez
płatne, więc ogromne koszty poniesie 
budżet państwa, a człowiek, który to wy
myślił, jest bezkarny. Gdyby za takie po
stępowanie trzeba było zapłacić, każdy 
by się dwa razy wcześniej zastanowił.

Epidemia podań to słabnie, to narasta - 
np. wtorek był wyjątkowo ciężkim

APEL DO  LUDZI 
DOBREJ WOLI!

50 lat temu, 6 czerwca 1944 roku woj
ska alianckie /w skład których wchodzi
ła I Dywizja Pancerna gen. Maczka/ wy
lądowały na plażach Normandii. Była to 
jedna z operacji decydujących o klęsce 
Niemiec.

Obecnie w Polsce żyje ok. 200 byłych 
żołnierzy gen. Maczka. Niewielu z nich 
stać na wyjazd na uroczystości do Fran
cji. Jak to od pewnego czasu znowu jest 
“w zwyczaju”, Urząd d/s Kombatantów 
odmówił pomocy b. żołnierzom Pol
skich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

Wśród członków i sympatyków Gór
nośląskiego Towarzystwa Gospodarcze
go w Rybniku narodził się pomysł zbiór
ki pieniędzy, które zostaną przekazane

czarnego pioruna ” i “Prehysteria - czy
li Jurajski Park we własnym domu”. 
Wśród konkursów i turniejów z nagro
dami wymieńmy: konkurs plastyczny 
“Znajomi z ZOO ” /rozstrzygnięcie: godz. 
14.00/, zagadki zoologiczne pt. “Dziwny 
świat zwierząt” /godz. 14.00/, turniej bi
lardu w kawiarni “Rapsodia” /godz. 
14.00/, konkurs “Ja to wiem”, “Mądre 
głowy” i rebusy kosmiczne /godz. 
15.00/, turniej szachowy w sali kameral
nej DK /godz. 16.00/ oraz pokaz modeli 
latających na boisku koło basenu /godz. 
17.00/. /gw/

miasta nie zawsze jest interesem każde
go pojedyńczego mieszkańca. Przyto
czyła też słowa Michała Kuleszy, do 
niedawna odpowiedzialnego za refor
mę administracji w rządzie, że “... 
wszyscy powinniśmy mieć poczucie 
sukcesu”. W ciepłych słowach podzię
kowała za współpracę obsłudze Biura 
Rady, radnym, zarządowi, który wziął 
na barki pracę najtrudniejszą, a przede 
wszystkim prezydentowi Józefowi Ma
koszowi za zaangażowanie i wytrwa
łość. W imieniu Rady Miasta wręczyła 
prezydentowi obraz z widokiem Rynku 
- symbolu wszystkich zmian, jakie 
przez ostatnie cztery lata mieliśmy oka
zję w Rybniku obserwować. Sama rów
nież odebrała bukiet kwiatów wręczony 
jej z podziękowaniami przez radnych-
seniorów.

W swoim krótkim końcowym wystą
pieniu prezydent Józef Makosz przyto
czył główne zadanie władz samorządo
wych - zaspakajanie potrzeb wspólno
ty. Wszystkie działania, choć niejedno
krotnie blokowane, temu zadaniu były 
podporządkowane. Wykonując z pasją 
tę pracę, razem ze współpracownikami 
miał nadzieję, że w końcu życie zwery
fikuje ich racje. Jeżeli natrafiono na 
problem, szukano przeszkód, które ha
mują jego rozwiązanie. I w końcu je 
znajdywano, dając z siebie psychicznie 
i fizycznie wszystko co było możliwe. 
Dlaczego pracowali? Bo kochają swoje 
miasto, a człowiek nie jest samotną wy
spą... zakończył z niekłamanym wzru
szeniem prezydent dziękując wszyst
kim współpracownikom za wspólną 4-
letnią pracę. Wystąpienie nagrodzono 
owacją na stojąco.

Pozostało ustawić się do pamiątko
wej fotografii, która niewątpliwie nie 
będzie jedyną trwałą rzeczą, którą ta 
rada pozostawi po sobie.

W.R.

dniem dla pracowników inspektoratu 
ZUS w Jastrzębiu, oblężonych przez in
teresantów.

Cała ta sprawa dowodzi, jak łatwo 
skłonić emerytów i rencistów do gro
madnego działania, a także i tego, że 
nasi współobywatele zawsze skłonni są 
uwierzyć, że państwo ich oszukuje. Za
pewne wielu zainteresowanych, kiedy 
dostaną odmowne decyzje z sądu, nadal 
będzie uważać, że padli ofiarą oszustwa. 
Ale ta sprawa ma też aspekt pozytywny - 
wielka rzesza ludzi spontanicznie wystą
piła w obronie swoich interesów, nie na
mawiana przez nikogo “z góry”. Może 
więc Polacy zaczynają wierzyć, że coś 
zależy od nich samych? K. M.

kombatantom i umożliwią im wyjazd na 
obchody operacji normandzkiej.

Zwracam się więc do Państwa o finan
sowe wsparcie naszej akcji. Są pewne 
obowiązki, do których zobowiązane jest 
państwo. Jeśli kolejna komunistyczna 
władza o tym nie pamięta, musimy pa
miętać my. Wpłaty można dokonywać 
na konto: Bank Regionalny SA Rybnik 
640004-10995-2710 z dopiskiem 
NORMANDIA.

Apeluję również do b. żołnierzy biorą
cych udział w operacji normandzkiej o 
zgłaszanie się pod adresami:

Górnośląskie Towarzystwo
Gospodarcze w Rybniku
Pl. Wolności 7/10a , 44-200 Rybnik

Michał Brewczyk 
ul. Chalotta 2/16, 44-200 Rybnik

Za Zarząd Michał Brewczyk

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5
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50 rodzajów piecy elektrycznych, gazowych, pralek, lodówek. Z E L M E R  
Największy wybór ekspresów, żelazek, suszarek, itp.

U NIMO R

elemis

W poniedziałek 23 maja w Domu Kultury w Chwałowicach, przejętym niedaw
no od kopalni “Chwałowice” przez władze samorządowe Rybnika, odbyła się uro
czystość z okazji “Dnia Pracownika Kultury”, w czasie której wiceprezydent Ryb
nika Jerzy Kogut wyróżnionym osobom wręczył doroczne nagrody Prezydenta 
Miasta za dokonania i pracę w sferze szeroko rozumianej kultury. Otrzymali je: 
Magdalena SZOŁTYSEK, Barbara MEISEL, ojciec Oskar Józef PUSZKIE
WICZ, Jerzy PRZELIORZ i Janusz JURCIMIERSKI.

Część artystyczną wypełniły występy grup i zespołów dziecięcych i młodzieżo
wych, związanych z domem kultury w Chwałowicach.

Nagrody Prezydenta Miasta przyznane zostały już po raz trzeci i chyba nadszedł 
czas, by obchodom tego święta nadać bogatszą oprawę i by wręczanie tych waż
nych nagród odbywało się przed liczniejszą publicznością, choćby w czasie jakiejś 
znaczącej imprezy kulturalnej. /wack/

Nagrody w dziedzinie kultury

Sylwetki nagrodzonych

Magdalena Szołtysek urodziła się w 
1914 roku w Gliwicach. Mając 14 lat 
pobierała lekcje malarstwa, organizo
wane przez “Towarzystwo Polek” w 
rybnickim Ratuszu. W 1945 roku, pra
cując w Katowicach, podjęła kursy ma
larstwa, które kontynuowała w Rybni
ku pod kierunkiem Ryszarda Węglorza.

Kiedy w 1980 roku utworzony został w 
Rybnickim Ośrodku Kultury zespół 
plastyczny amatorów “Oblicza”, zosta
ła jego aktywną uczestniczką.

Swoje prace eksponuje na wystawach 
twórczości nieprofesjonalnej. Wiele 
wystaw poplenerowych zorganizowała 
w Nadrenii i w Holandii, zaś w 1989 
roku przygotowała dużą wystawę indy
widualną w Sachen /RFN/. W latach 
1954-91 uczestniczyła w 17 ekspozy
cjach zbiorowych i 8 indywidualnych. 
Jej prace znajdują się w zbiorach pry
watnych w Niemczech, Holandii, 
Szwecji, Francji, Czechosłowacji, Buł
garii i Kanadzie. W 1987 roku Magda
lena Szołtysek została uhonorowana 
Złotą Odznaką “Zasłużonemu dla mia
sta Rybnika”. /k/

Barbara Meisel, architekt, ukończy
ła Technikum Budowlane w Cieszynie, 
po czym przez 3 lata pracowała w Wy
dziale Architektury Urzędu Powiato
wego w Wodzisławiu Śl. Za namową 
swej przełożonej, p. Barskiej, a także

pedagogów, którzy uczyli ją  w szkole 
średniej, Barbara Meisel podjęła studia 
na politechnice Wrocławskiej jako sty
pendystka wodzisławskiego Urzędu

Powiatowego. Po ukończeniu studiów 
w roku 1966 podjęła pracę w pracowni 
urbanistycznej wodzisławskiego Wy
działu Architektury, zajmując się m.in. 
renowacją Rynku w Wodzisławiu. Na
stępnie zaczęła pracować w gliwickim 
“Miastoprojekcie” z siedzibą w Rybni
ku. W tej firmie przepracowała 25 lat 
jako starszy asystent, projektant, wre
szcie jako główny projektant. Po likwi
dacji “Miastoprojektu” przez pewien

czas pracowała w spółce prywatnej, po 
czym przeszła na emeryturę. Jej projek
ty to m.in. “plomba” na rogu Rynku i 
ul. Raciborskiej, Dom Rzemiosła, 
domy jednorodzinne /również własny/. 
Nagrodę w dziedzinie kultury Barbara 
Meisel otrzymała szczególnie za zapro
jektowanie wnętrz rybnickiego Ratu
sza, szczególnie zaś Urzędu Stanu Cy
wilnego, otwartego w roku ubiegłym. 
Obecnie prowadzi własną firmę, pracu
je w biurze “TopProjekt”, nadal współ
pracuje z Urzędem Miasta. /KM/

Ojciec Oskar Józef Puszkiewicz po
chodzi z Bydgoszczy, do Rybnika do

klasztoru ojców franciszkanów już jako 
franciszkanin z polecenia przełożonych 
trafił w roku 1987. Wkrótce rozpoczął 
w naszym mieście działalność charyta
tywną, wyremontował starą franci
szkańską organistówkę, w której otwo
rzył apostolat “Signum Magnum”. Dwa 
lata temu ojciec Oskar wydawać zaczął 
ogólnokrajowe pisemko ilustrowane 
dla dzieci “Promyk Jutrzenki”, którego 
niewielka redakcja stawia sobie za cel 
uchronienie dzieci od przeróżnych za
grożeń. Sześćdziesięciotysięczny na
kład “Promyka Jutrzenki” rozchodzi 
się w całości. Dochody przeznaczane 
są na funkcjonowanie dwóch ośrodków 
“Signum Magnum” przy ul. Wodzi
sławskiej i Dworek.

/w/

J e rz y  P rz e lio rz  u rodził się w 
1937 roku w B oguszow icach. Od

16 roku życia, przez 32 lata śp ie
wał w zespole “Śląsk” . W sierpniu 
1985 roku przeszedł na emeryturę, 
od lutego 1986 roku prowadzi chór 
“Seniorzy” przy kopalni “Jankowi
ce” . C hór liczy  40 członków , 80 
procent z nich to byli pracownicy 
kopaln i. “ S en io rzy ” dw ukro tn ie  
brali udział w Przeglądzie Zespołów

łów Seniorów  w Siem ianow icach, 
zajmując I i III m iejsce, a także w 
P rzeg lądzie  Z espołów  Seniora w 
B ydgoszczy, gdzie o trzym ał wy
różnienie. “Seniorzy” śpiew ają dla 
m ieszkańców  R ybnika i oko lic , 
szczegó ln ie  z okazji “B arbó rk i” . 
W 1993 roku chór występował dla 
publiczności w D orsten w ramach 
“Dni Rybnika w D orsten” .

/k/

J a n u sz  J u rc im ie rs k i ,  od 25 lat
związany jest z ruchem tanecznym, 
inicjował, organizował i prowadził

tu rn ie je  tańca tow arzysk iego  w 
Rybniku. Od lat prow adzi w Tea
trze Ziemi Rybnickiej kursy tańca 
tow arzyskiego w szystkich stopni, 
w yróżniające się wysokim pozio
mem. Janusz Jurcimierski zainicjo
wał działanie K lubu Fotograficz
nego i Pracow ni Fotografii A rty
stycznej przy Rybnickim Ośrodku 
Kultury. Jest organizatorem  ogól
nokrajow ych wystaw  fo tograficz
nych, które m ożna podziw iać w 
galerii Teatru Ziemi Rybnickiej.

/k/

Zdjęcia" W. Troszka

Przywoływanie wspomnień
Pytanie o ilość osób, które odwiedzi

ły w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
wystawę poświęconą 70-leciu rybnic
kiego Hufca ZHP, nie zaskoczyło dyżu
rujących tu druhów z Kręgu Seniora - 
Wincentego Krypczyka i Emila 
Witę. Wszystko skrupulatnie zapisuje
my - mówią, wyczytując liczby ze spe
cjalnego notatnika - dwadzieścia p ięć, 
trzydzieści, a tu nawet czterdzieści osób 
dziennie! To sporo - dziwię się. Tak, 
dużo młodzieży, ale to głównie starsze 
osoby zadają pytania, szukają znajo
mych twarzy, wspólnie z nami wspomi
nają stare czasy...

A szkoda, że młodzież jest mniej do
ciekliwa, bo wystawa mogłaby być do
skonałą lekcją historii ziemi rodzinnej, 
historii, której nie znajdą w szkolnym 
podręczniku. Choćby dzieje rodziny 
Pukowców - druhowie Krypczyk i 
Wita prowadzą mnie do gablotki, gdzie 
widnieje obok zdjęć wyrysowana ręcz
nie mapa obszaru Rybnickiego Okręgu 
Armii Krajowej. Wykonał ją  w czasie 
okupacji Bronisław Pukowiec, absol
went filozofii Uniwersytetu Jagielloń
skiego, którego przystojna twarz patrzy 
na nas ze starej fotografii. Zginął w 
1942 roku w mysłowickim więzieniu,

zamordowany przez gestapo. Jego star
szy brat Józef, jeden z założycieli orga
nizacji harcerskiej w Rybniku w latach 
20, prawie w tym samym czasie został 
zgilotynowany w czasie publicznej eg
zekucji w Katowicach. To miało być 
ostrzeżenie dla innych Ślązaków, 
którym chciano udowodnić, że ruch 
oporu nie ma sensu. Obok fotografii

Józefa Pukowca, zdjęcie gilotyny... 
Dzieje tej rodziny są przykładem praw
dziwego bohaterstwa i patriotycznej 
postawy, dziś dla wielu niezrozumiałej, 
a mającej swoje korzenie m.in. w har
cerstwie... Nie tak dawno zmarła mie
szkająca na Dworku, pod mężowskim 
nazwiskiem Brzezina, ostatnia z pięciu 
sióstr Pukowczanek.

W następnej gablocie grupowe zdję
cie sióstr Pukowczanek z harcerskiego 
obozu z 1938 roku w Koszarawie, na

którym Wincenty Krypczyk wskazuje 
jedną z osób.
- To Antoni Sztojer, który po spowodo
wanym zdradą rozbiciu rybnickiego 
oddziału AK i aresztowaniu ok. 70 
osób, odbudował organizacją w 1943 
roku i został dowódcą kompanii. W 
1945 roku nie podporządkowała się 
ona rozkazowi gen. Okulickiego i dzia
łała jeszcze do 1947 roku. Sztojer, który 
chciał przedostać się na Zachód, zginął 
w tajemniczych okolicznościach... Z  
nim właśnie w 1944 roku skontaktowa
łem rybnickiego dowódcą Szarych Sze
regów Jana Malika, którego fotografia 
tu widnieje.
- Zdrada była też powodem przepadku 
dokumentów i sztandaru harcerskiej 
drużyny z Chwałowic - dodaje Emil 
Wita. Były one zakopane w ogrodzie 
rodziny Kożdoniów. Konsekwencje 
zdrady były tragiczne: cała rodzina zo
stała wywieziona do obozu, z którego 
ojciec i matka nigdy nie wrócili. Dzieci 
obóz przeżyły, zaś jeden z synów zginął 
w partyzantce.
- Widniejący przed nami sztandar III 
Drużyny im. St. Żółkiewskiego w Ligo
cie, je s t jednym z najstarszych ekspo
natów na wystawie. Pochodzi z ok. 
1926 roku, a haftowały go własnoręcz
nie nauczycielki ligockiej szkoły. Mam 
do niego szczególny stosunek, bo przechowywałem

przechowywałem go przez całą wojną... 
Emil Krypczyk delikatnie dotyka spło
wiałej materii.

Obok, w oszklonej gablocie, trąbka 
sygnałówka, którą Emil Wita doskona
le pamięta. W 1945 roku fanfarzyści i 
werbliści uświetniali uroczystość reak
tywacji 9. Drużyny im. Tadeusza Ko
ściuszki w Chwałowicach, w czym 
miał również swój udział. W 1948 roku 
wycofał się z harcerstwa, przekazując 
razem z trąbkami dokumentację i sprzęt 
chwałowickiej drużyny nowej organi
zacji młodzieżowej, bardziej niż har
cerstwo odpowiadającej nadchodzą
cym czasom... Skończyła się pewna 
epoka, którą dziś poprzez m.in. tę wła
śnie wystawę usiłujemy wskrzesić.

W.R.
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4 zdjęcia paszportowe  

lub legitymacyjne  
tylko za 2 5 .000 z ł
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Emil Wita (od lewej) i Wincenty Krypczyk na tle ekspozycji Zdj.: wack
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P o w r ó t  Nepom ucena
W ostatnią niedzielę odbyła się w go

lejowskim kościele uroczysta msza po
łączona z ustawieniem w nim odnowio
nej figury św. Nepomucena, Świątynia 
ta będzie tylko tymczasowym miejscem 
schronienia świętego, po remoncie 
przydrożnej kapliczki przy ul. Gliwic
kiej figura tam właśnie wróci, 

Renowacji rzeźby dokonał artysta-
plastyk Krzysztof Dublewski, ratując 
figurę przed całkowitym "zjedzeniem” 
jej przez niszczycielskiego kołatka. 
Drewniana rzeźba o wysokości prawie 
1,70 m i wadze ok. 70 kg została wyko
nana na przełomie XVIII i XIX w. 
przez artystę z kręgu sztuki ludowej z 
jednego pnia, prawdopodobnie olchy. 
Można się w niej dopatrzeć baroko
wych korzeni. Święty Nepomucen 
“otrzymał” nowe, złocone szaty, a mo
dlitewnik, jaki trzyma w prawej dłoni, 
ozdobił okazały rubin. Orędownikiem 
odnowy rzeźby był golejowski społecz
nik Józef Kolarczyk.

/róż/

W zburzone  fale 
w  G alerii TZR

We wtorek 24 maja w Galerii TZR 
otwarto kolejną wystawę m alarską 
prezentującą obszerny cykl "Pejzaży 
morskich" rybnickiego artysty Jana 
Karwota. Autor obrazów, absolwent 
klasy skrzypiec PWSM w K atow i
cach, przez trzydzieści lat pracował 
w orkiestrze zespołu “Śląsk” i jak 
sam mówi, to właśnie muzyka spra
wiła, że w jego świadomości pojawi
ły się obrazy, które zaczął przelewać 
na papier i płótno. Fascynacja mo
rzem również ma swoje źródło w 
muzyce, preludium  fortepianowe 
“Zatopiona katedra ” i poemat symfoniczny

nad nim wiele godzin siedząc, p a
trząc i chłonąc. Teraz nie muszę ma
lować morza siedząc nad morzem, 
ponieważ szumi ono i gra we mnie. 
Niepotrzebne są mi szkice, malując 
morze maluję mój wewnętrzny por
tret. Morze tak łączy się z moimi na
strojam i, że m alując fa le  maluję 
moje wnętrze. N iektóre obrazy p o
wstały specjalnie z myślą o tej wy
stawie. W morzu widzę energię ży
cia, z morza wywodzi się całe życie, 
ale morze je s t  również tą energią, 
która życie może zniszczyć. To tak 
ja k  człowiek, który sam tworzy cywilizację

foniczny “Morze" D ebussy’ego 
sprawiły, że na oglądane w czasie 
licznych wojaży morze patrzeć za
czął inaczej, odnajdując w żywiole 
wody wręcz filozoficzne przesłanie.
- Skąd morze na obrazach śląskiego 
malarza?
Jan Karwot: Pewnie dlatego, że j e
stem Wodnikiem, urodziłem się w 
styczniu, a ponad to dzięki “Śląsko
wi " miałem okazję wiele jeździć  po 
świecie, bywałem nad wieloma mo
rzami. Kocham morze, spędziłem

Kodak
 DZIECIOM I RODZICOM 

Z okazji “Dnia Dziecka” KODAK- 
EXPRESS przygotował niespodziankę

niespodziankę. 1 i 3 czerwca wykonanie 4 zdjęć  
/paszportowych, legitymacyjnych/ 
kosztować będzie tylko 25.000 zł.

UWAGA! 3 czerwca należy 
zgłaszać się z wyciętym z gazety  
kuponem. KODAK-EXPRESS 

Rybnik, ul. Sobieskiego 3 zaprasza  
od 9.00 do 18.00.

Na klientów czekają drobne 
upominki.

cywil izację i sam ją  niszczy. Wszystko 
przemija, a morze zostaje i nieustan
nie faluje.
- Są tu i obrazy klasyczne, przypo
m inające płó tna starych mistrzów, 
ale są rów nież obrazy abstrakcyj
ne... ?
J.K.: Maluję morze jako  znak, wiel
ki znak, który ma wyrażać niepokój, 
siłę, energię. Starsze obrazy są j e
szcze jasne, nowsze malarstwo utrzy
mane je st w ciemnych tonacjach, je s t  
smutne. Ewolucja je s t wyraźna. To 
znak, że moja psychika, moja dusza 
je s t  coraz bardziej smutna, odcho
dząca gdzieś w dół. Ja ju ż  przem i
jam, w sensie wieku, w sensie twór
czości. Iskierka nadziei...? Człowiek 
zaw sze pow in ien  wierzyć, ale ja  z 
natury jestem  pesymistą i mam w so
bie mało wiary. Ale wiem, że ludzie 
mają rację, je śli wierzą.

“Morskie Pejzaże” Jana Karwota 
oglądać można w Galerii Teatru Zie
mi rybnickiej do końca czerwca.

Tekst i foto: wack

Ze szkicownika Kazimiery Drewniok
Kapliczka domkowa w Ligockiej Kuźni, zbudowana w 1985 r. z inicjatywy 

miejscowego proboszcza śp. Henryka KUSIA. Odtworzona jako wierna kopia 
swej XIX-wiecznej poprzedniczki, rozebranej z uwagi na zły stan techniczny. 
Zbudowana na stałych lecz wzmocnionych fundamentach w kształcie kwadratu z 
absydowym wstępem. Murowana, otynkowana z dachem dwuspadowym. Wnętrze 
kryje figurę patrona kapliczki, św. Jana Nepomucena i serca P. Jezusa, oraz sta
ły  obraz olejny wymagający konserwacji. W szczycie ściany frontowej figura św. 
Antoniego, zaś obok tablica upamiętniająca nazwiska patriotów miejscowych 
zamęczonych w obozach zagłady w latach 1939 - 45.
Są nimi: ks. A do lf Pojda, Jan Depta, Jan Depta - syn , Fr. Malcharczyk, Tade
usz Froelich, Alojzy Sierny, Henryk Morcinek, Benedykt Sztajer 
Kapliczka malowniczo położona nad Rudą na tle lasu. Szczególnie umajona na 
uroczysty dzień Bożego Ciała.
Ofiarnymi opiekunkami kapliczki są panie Łucja i Jadwiga PIECHA.

Koło ZPAP w Rybniku

Wspólnie zrobimy 
więcej...

Nie od dziś wiadomo, że rybnickie 
środowisko plastyczne jest niezwykle 
prężne. Świadczą o tym kolejne werni
saże, wystawy i ekspozycje, będące 
efektem niespektakularnej pracy w za
cisznych pracowniach wielu artystycz
nych indywidualności. Nic więc dziw
nego, że to stąd właśnie wyszła inicja
tywa utworzenia w Rybniku koła 
Związku Polskich Artystów Plasty
ków, które swoją działalnością objęło
by również środowiska plastyczne 
Wodzisławia, Żor, Jastrzębia i Racibo
rza. Grupę inicjatywną, która zwróciła 
się z taką propozycją do władz Okręgu 
ZPAP w Katowicach, stanowili Maria 
Budny-Malczewska, Urszula Ber
ger-Styczeń oraz Krzysztof Dublew
ski, startujący zresztą w czerwcowych 
wyborach do samorządu. Zebranie za
łożycielskie odbyło się 13 maja br. w 
budynku Ratusza i od tej daty istnienie 
koła ZPAP w Rybniku pod przewo
dnictwem Krzysztofa Dublewskiego 
stało się faktem. W spotkaniu uczest
niczyli artyści plastycy: wiceprezes 
ZPAP okręgu katowickiego Tomasz 
Jura oraz Marian Pałka - członek za
rządu ZPAP tegoż okręgu. Dyrektor 
Muzeum w Rybniku Genowefa Gra
bowska uczestnicząca w zebraniu jako 
zaproszony gość, a zarazem gospodarz 
obiektu, zrelacjonowała potrzeby kul
turalne regionu, zapraszając jednocze
śnie twórców do pokazywania swego 
dorobku na wystawach, które odbywać 
się będą w przyszłości w salach ryb
nickiego Muzeum.

Aż bolesny w swym realiźmie, ale i 
dowcipny apel nawołujący profesjo
nalnych artystów do podjęcia tej ini
cjatywy zrobił swoje, bo lista człon
ków koła liczy już 30 nazwisk.

Życzymy zatem ... złamania pędzla 
na nowej drodze życia. /róż/

Zaprosili nas...
... na wystawę jednego obrazu pt. 
“Buty” autorstwa Valdera, którą można 
obejrzeć 27 maja w kawiarni “Pod 
psem”;

... na festyn na terenie SP 2, który 
odbędzie się 28 maja w godz. 16.00 -

21.00 /pisaliśmy o nim w poprzednim 
numerze “GR”/;

...na uroczyste otwarcie Międzynaro
dowych Szachowych Mistrzostw Pol
ski Przedszkolaków, które odbędzie się 
w sobotę 28 maja o godz. 9.50 w Sali 
Gimnastycznej MOSiR w Rybniku, ul. 
Powstańców Śląskich 40/42. W zawo
dach weźmie udział 120 młodych szachistów

szachistów z całej Polski i 40 z zagranicy: 
z Francji, Niemiec, Węgier, Czech, 
Słowacji, Litwy, Ukrainy.
Uroczyste zakończenie imprezy nastąpi 
w niedzielę 29 maja br. o godz. 12.45;

... na II Dziecięcy Turniej Tańca Towa
rzyskiego, który odbędzie się 4 czerwca 
o godz. 10.00 w sali gimnastycznej SP 
34, ul. Reymonta.

Miłość i demony
W niedzielne popołudnie na Małej 

Scenie Rybnickiej można było zoba
czyć spektakl dość osobliwej natury: 
“Czarną Mszę” według Anny Bernat. 
Reżyserem spektaklu i autorką sceno
grafii była rybniczanka Violetta 
SZLAUER, studentka Państwowego

Studium Kulturalno-Oświatowego w 
Opolu, dla której spektakl ten był 
przedstawieniem dyplomowym. W mo
nodramie wystąpił Arkadiusz ŻABKA, 
który wcześniej brał udział w scenicz
nych poczynaniach Grupy Ekspresji 
Twórczej “Qpa” i amatorskiego teatru

“Homosum” Wandy Świtały. Spektakl 
odbył się w Rybniku na życzenie samej 
Violetty Szlauer. Dyplomowa komisja, 
która zasiadła w pierwszym rzędzie wi
downi, oceniła go na “czwórkę”. Przy
gotowywany przez kilka miesięcy w 
czasie żmudnych prób, odbywających 
się to w Rybniku, to w Opolu, był trud
ny i nic dziwnego, że nie wszystkim 
widzom udało się odczytać wszystkie 
pokłady tekstu.

Arkadiusz Żabka: W Violi jest coś 
takiego, że sięga po teksty wybitnie me
tafizyczne, choć komisja sugerowała jej 
zmianę tekstu. Był to pierwszy mój wy
stęp, w którym byłem sam na scenie. 
Tekst jest niezwykle trudny, wiedziałem, 
że niezależnie od obecności komisji na 
scenie muszę go zagrać dobrze.

Autorzy spektaklu są prawie przeko
nani, że od samego początku ciążyło 
nad nimi fatum. By nadać scenografii 
bardziej realistyczny charakter, na sce
nie znaleźć się miała prawdziwa trum
na, niestety osoba, która miała ją  do
starczyć, rozstała się z tym światem, ze 
skompletowaniem pozostałej części 
scenografii też były niemałe problemy. 
Czyżby to była sprawka szatana, które
go w czasie spektaklu przywoływano 
na scenie kilkakrotnie...?

Tekst i zdj. : wackArkadiusz Żabka na scenie

GAZETA RYBNICKA, T E L . 2 8 8 2 5

Rybnik - Ligocka Kuźnia
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Wybory samorządowe '94

Unia jest silną partią 
gwarantującą, 

że reformy 
w Rybniku będą 
przeprowadzone 
bezpiecznie i dla 

dobra ludzi.

Unia Wolności 
idzie do wyborów 
z programem, 
który stawia na :
* rozwój i porządek 

w mieście
* silny samorząd
* tworzenie nowych 

miejsc pracy
* bezpieczeństwo 

naszych domów

RYBNICKIE
POROZUMIENIE PRAWICY

SZANOWNI WYBORCY!

Porozmawiajmy 
o gospodarce w naszej gminie

Ideą nadrzędną orientacji 
prawicowej jest uregulowa
nie spraw związanych ze 
zwrotem zagarniętego mie
nia. Sprawa własności jest 
dla nas sprawą najwyższej 
wagi i dopóty nie można 
mówić o samorządzie i de
mokracji, dopóki nie zado
śćuczynimy pokrzywdzonym 
w okresie PRL właścicielom.
Na własności prywatnej bu
duje się ład społeczny i do
brobyt!

Źródłem marnotrawienia 
pieniędzy podatników jest 
aktywność gminy jako 
przedsiębiorcy. Jesteśmy za 
sprywatyzowaniem na rzecz spółek pracowni
czych lub sprzedażą na przetargu komunal
nych przedsiębiorstw i zakładów. Wszelkie zle
cenia gminy tj. projekty , budowa, utrzymanie i 
remonty obiektów, dróg, parków, uzbrojenia 
itp. oddamy na otwarte i jawne przetargi. Jako 
że żyjemy w czasach niełatwych promować bę
dziemy firmy rybnickie, zależy nam bowiem na

niwelowaniu bezrobocia wśród naszych wy
borców.

Chcemy uwłaszczyć dotychczasowych 
najemców komunalnych mieszkań wg prefe
rencyjnych zasad sprawdzonych w niektórych 
miastach polskich. Dotychczasowy sposób za
rządzania zasobami komunalnymi nie spraw
dził się i kosztuje podatników rybnickich pra
wie 32 miliardy zł rocznie. W uwłaszczeniu lo
katorów widzimy zmianę ich stosunku do mie
szkania z najemnego na własnościowo-inwe
storski. Mieszkanie będzie można nazajutrz 
odsprzedać. Dla wielu lokatorów będzie to tak
że wybawienie z życiowej pułapki mieszkanio
wej.

Lokale użytkowe sprzedamy ich dotychcza
sowym najemcom na raty 
lub z rabatem przy jednora
zowej wpłacie. Markę firmy 
wytworzoną w danym miej
scu zaliczamy do własności 
osobistej, chronionej pra
wnie.

Zamierzamy obniżyć po
datki lokalne co najmniej o 
30 procent. Jesteśmy za tym, 
ażeby ludzie się bogacili, a 
nie gmina oraz aby stworzyć 
korzystniejsze warunki do 
inwestowania z zewnątrz.

Zrezygnujemy z poboru 
podatków od spadków i da
rowizn rodzinnych. W ten 
sposób rozwiążemy proble
my prawne i finansowe wielu 

nieruchomości i przyczynimy się do wzrostu 
obrotu nimi z pożytkiem dla wyglądu Rybnika.

RYBNICZANKI, RYBNICZANIE!
GŁOSUJCIE NA PRAWICĘ 

I TO ZDECYDOWANIE!
Plac Wolności 7, w dni robocze od 15.00 

do 18.00, tel. 225-88

KONFEDERACJA POLSKI NIEPODLEGŁEJ MIEJSKI SZTAB 
WYBORCZY Rybnik, Pl. Wolności 7/12, tel. 27-116

Przedstawiamy 
kolejnych 

kandydatów na 
radnych z ramienia 

naszej partii:

Tadeusz CHMIEL, lat 65, emeryt, wykształce
nie średnie, członek Związku Sybiraków oraz 
Związku Więźniów Politycznych Okresu Stali
nowskiego. Kandyduje w okręgu wyborczym nr 
5.

“W przypadku wybrania mnie, zobowiązują się 
do wspierania wszelkich inicjatyw związanych z 
wyeliminowaniem korupcji, wspierania inwestycji 
ekologicznych, polepszenia porządku publiczne
go, zwiększenia gospodarności oraz wspierania 
działań socjalnych, szczególnie dla emerytów i 
rencistów na terenie naszego miasta

Krzysztof GRABOWSKI, lat 19, z wykształ
cenia mechanik samochodowy. Kandyduje w 
okręgu wyborczym nr 2.

“ Jeżeli obdarzony państwa zaufaniem zostanę

wybrany radnym zobowiązuję się zwrócić szcze
gólną uwagę na tych, którzy bogacą się nieuczci
wie i cudzym kosztem. Szczególnie chciałbym się 
poświęcić pracy z dziećmi-sierotami. Jeżeli pań
stwo mnie poprą w wyborach nie będę żałował 
czasu i energii, aby zapewnić bezpieczny byt na
szej społeczności i dać trochę radości dziecia
kom ".

Henryk SKIBIŃSKI, lat 51, ekonomista, dzia
łacz samorządu osiedlowego. Kandyduje w okrę
gu nr 1.

“Moim głównym zadaniem w pracach przyszłej 
Rady Miejskiej będzie zwrócenie szczególnej 
uwagi na gospodarowanie mieniem komunal
nym, odbudowa zniszczonej substancji mieszka
niowej oraz dalsza pomoc dla samorządów osie
dlowych. ”

Jan PAWELSKI, lat 42, technik-mechanik. 
Kandyduje w okręgu wyborczym nr 6.

“Mój program to położenie szczególnego naci
sku na społeczną i socjalną działalność Zarządu 
Gminy oraz na efektywniejsze i bardziej właściwe 
wykorzystanie funduszy miejskich ”.

BEZPARTYJNY BLOK 
WSPIERANIA REFORM

Po raz pierwszy w wyborach samorządowych 
uczestniczyć będzie BBWR. Jego kandydaci re
prezentują cały przekrój naszego społeczeństwa, 
nie chcemy bowiem, by w przyszłej Radzie Mia
sta były tylko tzw. same mądre głowy lub ludzie 
łatwi do tzw. zagospodarowania i manipulowa
nia. Dlatego wśród 23 kandydatów na radnych 
mamy 2 pracowników naukowych z cenzusem 
dr inż., silną reprezentację górnictwa, podstawo
wej jeszcze przez długie lata gałęzi naszego 
przemysłu, biznesmenów, rolnika, kobietę eko
nomistę, nauczycieli, aktualnych działaczy sa
morządowych w osobach przewodniczących, se
kretarza i członków Rad Dzielnicowych, odda
nych sercem i duszą społeczników.

Wśród naszych kandydatów na radnych są lu
dzie młodzi, średni i starsi wiekiem. Żadnej war
stwy naszego społeczeństwa staraliśmy się nie 
ominąć. Dbaliśmy, by byli to ludzie znani w na
szym mieście i aktywni w swoich środowiskach,

by mieli przyzwolenie społeczne do sprawowa
nia mandatów radnych. Już samo zbieranie pod
pisów poparcia wyborców pod listami naszych 
kandydatów dowiodło, że trafnie dobraliśmy lu
dzi na przyszłych radnych i że mamy pełną ak
ceptację wyborców.

Postrzegani jesteśmy jako konstruktywna siła, 
zdolna do wniesienia czegoś nowego do przy
szłej Rady Miasta. Bardzo nas to cieszy, a je
szcze bardziej dowodzi, że nasi kandydaci swoją 
postawą rzeczywiście sprawiają pozytywną rolę 
w swoich środowiskach.

Jeśli chodzi o program, przedstawimy go w 
przyszłym numerze. Generalnie uważamy, że po 
okresie inwestowania w centrum, musi przyjść 
czas dla dzielnic, tu bowiem tworzą się podatki 
wpływające do kasy miasta, to tu żyje i mieszka 
przeważająca większość mieszkańców naszego 
miasta. Naturalną więc koleją rzeczy pobrane od 
nas pieniądze muszą wrócić do naszych dzielnic 
w formie inwestycji publicznego przeznaczenia. 
Nie do pomyślenia jest np., by nadal nasze dzie
ci musiały lekcje wf odbywać na szkolnych kory
tarzach, uczęszczać do szkoły na trzy zmiany, by 
w naszym dzielnicach nie było tak podstawowe
go urządzenia, jak telefon.
Dlatego my kandydaci BBWR na radnych 
miasta Rybnika postaramy się, by nastał czas 
dzielnic.

OGÓLNOKRAJOWY ZWIĄZEK ZAWODOWY 
MIAST I WSI "RYBNIK’90” - Rada Krajowa

DLACZEGO 
“ZZ RYBNIK'90”?

Kolejne wybory do samorządu miejskiego są tak 
naprawdę pierwszymi demokratycznymi wyborami 
w naszym mieście. U wrót przyszłej Rady Miej
skiej staje dziesięć ugrupowań społeczno-politycz
nych i dziesięć poglądów na przyszły obraz miasta, 
ale czy na pewno?
Większość pojawiających się już haseł odwołuje 
się do znanych nam skądinąd postulatów, rozpo
częła się kolejna kampania drukowania w setkach 
ulotek kolejne obiecanki cacanki i wołanie o spra
wiedliwość społeczną, o równy podział zysków, 
słowem wszystko to co polskiemu społeczeństwu 
kojarzy się nie tylko z latami tzw. wypaczeń, ale 
również z niedawnymi rządami post-solidarnościo
wymi. Czy zatem jest w mieście Rybniku organiza
cja wolna od tych wszystkich populistycznych 
sformułowań, która na dodatek nie skompromito
wała się już w czasach bardziej lub mniej odle
głych?

Przeglądając niedawno różnego rodzaju ulotki 
wyborcze zostałem mile zaskoczony tym co wy
czytałem we wstępnych założeniach Związku Za
wodowego “RYBNIK 90”. Otóż tylko ta organiza
cja nie woła o sprawiedliwość społeczną bo, co by 
to miało tak naprawdę znaczyć, powrót do komuni
stycznych tez czy o syndrom Janosika, czyli zabie

ganie bogatym? Tylko ta organizacja nie dzieli naszej

naszej społeczności na tych, którzy przyjechali tu 
rok czy sto lat temu, odmawiając jednym a dając 
innym decydujący głos w mieście. Dostrzegając 
jednak wyraźne już różnice w infrastrukturze sta
rego i nowego miasta, a więc dostrzegając jakby 
świadome działanie dotychczasowych władz z po
wodu, których nowe dzielnice w których mieszka
ją  faktyczni wytwórcy naszego chleba powsze
dniego wyglądają jak przedwojenne familoki.

“Rybnik 90” nie obiecuje “gruszek na wierz
bie”, nie sieje wiatru i nie deklaruje ustami swoich 
kandydatów powszechnego dobrobytu "ZZ Ryb
nik 90” jest realistą i swój konkretny program 
działania przedstawi po wejściu do Rady Miej
skiej, bo tylko wtedy będzie wiadomo na co tak 
naprawdę stać nasze miasto, bowiem krytyka ko
gokolwiek oparta na pustosłowiu graniczy z głu
potą. Przyznam, iż te założenia “ZZ Rybnik 90” 
odpowiadają również mojego realizmowi mam 
dość słomianych zapałów dlatego na pytanie dla
czego będę głosował na kandydatów “ZZ Rybnik 
90” odpowiem, bo tylko ich program ma głowę, 
ręce i nogi a więc wszystko to co mojemu miastu 
potrzebne.
N A S I  K A N D Y D A C I  
Okręg 1: Urszula Góral, Stefan Jureczek, Kry
stian Spleśniały, Stanisław Leśnik, Wojciech 
Marcol, Henryk Cieśla.
Okręg 2: Janina Babula 
Okręg 3: Mirosława Smołka, Ewa Bielacka, 
Jerzy Łokaj, Janusz Mysłek, Tadeusz Paprota, 
Janusz Hausler, Piotr Korduła.
Okręg 4: Marek Babina, Józef Borecki. 
Okręg 5: Irena Machoczek, Józef Mlak. 
Okręg 6: Maria Szczekała, Olga Nidzińska, 
Ireneusz Pychyński, Eugeniusz Marcol.
Okręg 7: Arkadiusz Dera, Joanna Górniaszek, 
Jerzy Woźniczka, Marek Henner, Krystian 
Gomola, Sławomir Bielacki.______________
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Rys.: Marian Wawrzyczek



Wybory samorządowe '94
RUCH ROZWOJU RYBNIKA

 LISTA NR 1
 PROGRAM RUCHU ROZWOJU RYBNIKA TO PROGRAM 

K O N T Y N U A C J I .  CZYLI SŁUŻBA MIASTU I JEGO 
MIESZKAŃCOM DLA REALIZACJI ICH POTRZEB 

I ASPIRACJI A MIANOWICIE:

1. Ukończenie budowy szpitala w Orzepowicach
na warunkach umowy podpisanej z Lekarzem Woje
wódzkim, to jest ze środków Urzędu Wojewódzkiego 
i miast w proporcji 2:1.
Modernizacja i poprawa funkcjonowania lecznictwa 
podstawowego w ścisłej współpracy z Samorządami 
Dzielnic.
Promocja zdrowia jako środek do poprawy kondycji 
fizycznej i psychicznej mieszkańców.
2. Telefonizacja - telefon dla każdego chętnego
w oparciu o przygotowaną dokumentację, poprzez 
utworzony z inicjatywy Rybnika Międzygminny 
Związek Telekomunikacyjny, we współpracy z Tele
komunikacją Polską.
3. Realizacja przygotowanego programu sieci ka
nalizacyjnej z systemem kolektorów i oczyszczalnią 
ścieków w Orzepowicach oraz lokalnymi oczyszczal
niami.
4. Rozbudowa infrastruktury komunalnej w tym
dalsza gazyfikacja, zlikwidowanie kolejnych źródeł 
niskiej emisji zanieczyszczeń /kotłownie w Szpitalu 
Psychiatrycznym oraz przy ul. Rudzkiej/, pozyskanie 
ciepła z elektrowni “Rybnik” - doprowadzenie do 
dwustronnego zasilania miasta w ciepło.
5. Kontynuowanie modernizacji układu komuni
kacyjnego - obwodnice, ronda, pasy powolnego ru
chu, ścieżki rowerowe, utwardzanie corocznie 10 km 
dróg gruntowych, ulepszanie nawierzchni dróg i cho
dników, utrzymanie wysokiego standardu oznakowa
nia dróg.
6. Modernizacja i rozbudowa bazy szkolnej
/Niedobczyce, Chwałowice, Golejów, Piaski/. Odda
nie nowej szkoły w Boguszowicach. Współpraca z 
administracją oświatową w rozwiązywaniu proble
mów organizacyjnych i strukturalnych oświaty.
7. Utrzymanie wysokiej aktywności życia kultu
ralnego, remonty i modernizacja domów kultury i 
Teatru Ziemi Rybnickiej.
Wspieranie ruchów amatorskich, pielęgnowanie tra
dycji i wartości kultury ziemi śląskiej.

r

8. Przygotowanie terenów pod tanie szeregowe
budownictwo jednorodzinne, budowa nowych mie
szkań komunalnych.
Utrzymanie substancji mieszkaniowej dla osób o ni
skich dochodach, sprzedaż /w systemie otwartych 
przetargów/ mienia uciążliwego dla miasta celem 
wygospodarowania go przez osoby fizyczne i 
podmioty gospodarcze.
9. Dbałość o dużą ilość dobrze utrzymanych tere
nów zieleni, tworzenie warunków do wszechstron
nego rozwoju sportu dzieci i młodzieży, organizowa
nie masowych imprez integrujących mieszkańców w 
poczuciu przynależności do społeczności miasta. 
Tradycyjne już koncerty, bale, obchody rocznic i 
świąt itp. na płycie odnowionego Rynku. Propago
wanie aktywnych form spędzania wolnego czasu.
10. Promocja przedsiębiorczości w ścisłej współ
pracy z Izbą Handlowo-Przemysłową i zrzeszonymi 
w niej podmiotami gospodarczymi oraz Izbą Rze
mieślniczą. Budowa infrastruktury technicznej dla 
strefy przemysłowej wokół INKUBATORA 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Tworzenie warunków 
do przyciągania ludzi z inicjatywą i kapitałem dla 
tworzenia czystych stanowisk pracy.
11. Wszystkie te ambitne cele będą możliwe do 
zrealizowania przez kompetentny, gotowy do cięż
kiej codziennej pracy SAMORZĄD, który potrafi 
koncentrować posiadane /stosunkowo szczupłe/ 
środki, wspomagając je umiejętnie wykorzystanym 
krótkoterminowym kredytem inwestycyjnym oraz 
współpracować harmonijnie z ogromnym potencja
łem, który tkwi w ludziach tej ZIEMI.
RUCH ROZWOJU RYBNIKA PROPONUJE 
MIESZKAŃCOM PEŁNY 45-OSOBOWY 
ZESPÓŁ ŁĄCZĄCY DOŚWIADCZENIE 
OSTATNICH 4 LAT Z ZAPAŁEM CORAZ 
TO WIĘKSZEJ GRUPY MIESZKAŃCÓW 

ROZUMIEJĄCYCH ŻE 
“SAMORZĄD - TO MY WSZYSCY”. 

ZESPÓŁ GOTOWY Z PEŁNĄ ODPOWIE
DZIALNOŚCIĄ PODJĄĆ TO WYZWANIE.

KANDYDACI
PSL I UNII PRACY W RYBNIKU 

Okręg nr 1
1. Krystian TOMICZEK, lat 48, nauczyciel II 
LO, członek Unii Pracy, popierany przez ZNP
2. Andrzej WALISZEWSKI, lat 39, technik- 
mechanik, kier. Zakładu Cieplnego, członek 
Unii Pracy
3. Krystyna BŁASZCZYK, lat 49, nauczy

cielka - inż. rolnik, dyr. ZSR, członek PSL
4. Krzysztof WYLEŻYCH, lat 45, inż. mech., 
dyr. Kolumny Transportu Sanitarnego, popiera
ny przez Unię Pracy
Okręg nr 5
1. Zygmunt SABATOWSKI, lat 55, emeryto
wany nauczyciel, dyr. SP 23, członek PSL
2. Krystyna BUGLA, lat 39, nauczycielka SP 
22, popierana przez ZNP

Okręg nr 7
1. Bogumiła MARYAŃSKA, lat 39, nauczy
cielka SP 31, popierana przez ZNP 

2. Benedykt PODLEŚNY, lat 45, inż. rolnik, 
członek PSL
3. Henryka BARTECZKO, lat 41, nauczyciel
ka SP 9, popierana przez ZNP 

4. Grzegorz SZULIK, lat 34, nauczyciel Ze
społu Szkół Technicznych, popierany przez 
ZNP

Sylwetki kandydatów
Bogumiła MARYAŃSKA, lat 39, nauczycielka 
SP 31, popierana przez ZNP kandyduje w okrę
gu nr 7

“W  przypadku wybrania mnie na radną 
chciałabym mieć wpływ na dalszy rozwój na
szego miasta poprzez wyrażenie opinii środo
wiska w tym nauczycielskiego ”
Henryka BARTECZKO, lat 41, nauczycielka 
SP 9, popierana przez ZNP kandyduje w okręgu 
nr 7

“M ój program to zwrócenie szczególnej uwa
gi na zdrowie dzieci - “Zielone szkoły”, ochro
na środowiska naturalnego oraz integracja ro
dziców z miejscem nauki ich dzieci”.

WSPÓLNY DOM
GRUPA WYBORCZA 
“WSPÓLNY DOM”

Nasi kandydaci zostali wybrani 
przez społeczności lokalne. To 
ci, których znasz, których spoty

kasz, to osoby związane z Twoim osiedlem i 
dzielnicą.
Odnowiono centrum - to wizytówka Miasta 
Kuszą wystawy sklepowe - to osiągnięcie 

Trzeba bardziej zadbać o osiedla 
i inne dzielnice. Ich mieszkańcy nie są gorsi.

Wszystko kosztuje. Za wszystko płacimy.
Rosną ceny żywności i innych towarów, ceny 
energii ciepła i wody.

3/4 rodzin wszystkie pieniądze wydaje na bieżą
ce potrzeby.
Trzeba je chronić.

Dużo zależy od Miasta.
Trzeba wykorzystać lokalne możliwości. 

Nasi kandydaci umieścili lokalne możliwości w 
swoim programie. Chcą uczestniczyć w podej
mowaniu ważnych i strategicznych decyzji, chcą 
wykorzystać te możliwości.

Wybierz ich do Rady Miasta.
Głosuj na swoich kandydatów 

Grupy Wyborczej “Wspólny Dom”.

W następnym numerze publicznie zaprezentu
jemy sylwetki kilku z nich.

Ruch
Autonomii

Śląska

Wyborco!
Ruch Autonomii Śląska
Śląska biorąc udział w wy
borach lokalnych ma 

nadzieję przełamania pewnych stereotypów i nie 
zawsze demokratycznych form zarządzania na
szym miastem. Często jesteśmy tylko obserwato
rami sobiepaństwa władz i zadajemy sobie pyta
nie czy tak być musi zawsze, czy też istnieją 
możliwości zmiany takiego stanu rzeczy w przy
szłości? W naszym szerokim programie dla mia
sta znalazły się problemy i znaki zapytania więk
szości mieszkańców które staramy się głęboko 
przeanalizować i przedstawić. Jako organizacja 
społeczna, widzimy ze swej strony za celowe:
1. Większe upodmiotowienie dzielnic i większy 
ich udział w zarządzaniu miastem. Rady Dziel
nic muszą współdecydować w podziale budżetu 
miasta, natomiast jego wielkość w poszczegól
nych dzielnicach powinna być oparta i uzależ
niona od ilości mieszkańców, stopnia zurbanizo
wania oraz wielkości obszaru, a w żadnym przy
padku od ilości radnych czy też etatowych stano
wisk w Urzędzie Miasta. Z mapy miasta muszą 
stopniowo znikać białe plamy zaniedbania.
2. Ukończenie budowy szpitala w Orzepowi
cach. Do zrealizowania tego celu należy zmobili
zować wszystkie niezbędne środki finansowe 
centralne i miejskie. Punktem honoru władz mia
sta powinien być właśnie szpital a nie schody 
przed Teatrem. Centrum naszego miasta powinno

no być piękną wizytówką, ale nie za wszelką 
cenę kosztem bardziej w danej chwili potrzeb
nym inwestycjom. Ten przykład i podobne oce
niamy jako niewłaściwe wydatkowanie środków 
finansowych miasta, które mają tylko i wyłącz
nie znamiona propagandowego działania władz.
3. Podjąć nareszcie konkretne a nie pozorowane 
działania w kierunku szeroko pojętej ochrony 
środowiska naturalnego, takie jak:
- rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sie
ci kanalizacji
- budowa ciepłociągów dla wyeliminowania ko
tłowni lokalnych i rozwiązanie problemu skła
dowania odpadów na składowisku spełniającym 
normy ochrony środowiska
- działania zmierzające w kierunku zatrzymania 
degradacji środowiska przez szkody górnicze i 
zwałowiska kopalniane. Należy rygorystycznie 
ograniczyć wydawanie zezwoleń na powiększa
nie wielkości zwałowisk kopalnianych zmusza
jąc Rybnicką Spółkę Węglową do lokowania ka
mienia na dole kopalń lub w innych wyrobi
skach. W ostatnim czasie zaniechano lub 
wstrzymano zupełnie tego typu działania. Sytu
acja finansowa kopalń nie może być usprawie
dliwieniem dla działań przeciw społeczeństwu, 
zaś następne pokolenia nie mogą ponosić skut
ków głupoty władz administracyjnych i gospo
darczych.
4. Poprawienie bytu najbardziej poszkodowa
nym w obecnej sytuacji bezrobotnym widzimy 
poprzez kompleksowe zorganizowanie prac in
terwencyjnych przez władze administracyjne. 
Kolejne punkty naszego programu wyborczego 
zostaną przedstawione w następnych numerach 
“GR”

Sojusz
Lewicy

Demokratycznej

PROGRAM
SZTABU WYBORCZEGO SLD

1. Deklaracja wyborcza SLD - samorządność, 
modernizacja, współdziałanie dla dobra mie
szkańców miasta Rybnik i okolic.
Samorząd terytorialny jest ważnym osiągnięciem 
przemian demokratycznych ostatnich lat. Nieste
ty, w momencie tworzenia ustaw samorządo
wych ugrupowania solidarnościowe przyznały 
samorządom terytorialnym zbyt małe uprawnie
nia. SLD zwracało na to uwagę, lecz nie uwzglę
dniono naszych zastrzeżeń. W czasach rządów 
postsolidarnościowych następowała centralizacja 
władzy, a jej przejawem był ciągły proces two
rzenia administracji specjalnych, rejonów admi
nistracji ogólnej, przyznanie sejmikom samorzą
dowym tylko uprawnień opiniodawczych. W ten 
sposób wielkie obszary administracji państwo
wej pozbawione zostały kontroli wyborców. Do
piero po powstaniu rządu centrolewicowego 
PSL-SLD ugrupowania postsolidarnościowe 
ogłosiły się obrońcami samorządów terytorial
nych. W wyniku wyborów samorządowych w 
maju 1990 roku do władzy doszli ludzie związa
ni z Komitetami Obywatelskimi. W czasie kam
panii wyborczej lansowali różne wzniosłe pro
społeczne projekty. Jednak po wyborach bardzo 
szybko ujawniło się ich prawicowe oblicze. W 
wielu radach najważniejszym zjawiskiem były 
kolejne podziały polityczne oraz zmiany nazw 
ulic i usuwanie pomników, przy jednoczesnym 
zaniedbywaniu spraw oświaty, ochrony zdrowia, 
bezrobocia, kultury.
2. Modernizację uważamy za przyszłość na
szego miasta.
Kontynuowany przez dziesiątki lat sposób 
uprzemysłowienia doprowadził nasz region do 
strukturalnego zacofania gospodarczego, kata
strofy ekologicznej, zagrożenia życia mieszkań
ców, bliskiej perspektywy olbrzymiego bezrobo
cia. Aby temu zaradzić konieczne jest podjęcie 
procesu modernizacji. Modernizacja oznacza dla 
nas: restrukturyzację gospodarki, reformę oświa
ty, oraz likwidację różnorakich barier w dostępie 
do oświaty, zwiększenie ruchliwości społecznej, 
przezwyciężanie dotychczasowego społecznego, 
historycznego, kulturowego rozbicia.

3. Współdziałanie dla dobra mieszkańców 
oznaczać będzie dla nas rozwój gospodarczy i 
ograniczenie bezrobocia na naszym terenie.
Samorządy terytorialne w większym niż dotych
czas stopniu powinny włączyć się w stymulowa
nie rozwoju gospodarczego, bo tylko w ten spo
sób możliwa jest przebudowa gospodarki miasta 
oraz ograniczenie bezrobocia. Realizacja tego 
zadania musi uwzględniać wiele lokalnych uwa
runkowań, jak rozwijanie lokalnej infrastruktury, 
promocja restrukturyzacji przedsiębiorstw, uru
chomienie prac interwencyjnych, tworzenie in
kubatorów przedsiębiorczości. Samorządy po
winny ułatwiać uruchamianie i prowadzenie 
działalności bezrobotnym podejmującym dzia
łalność gospodarczą przez: okresowe obniżki 
czynszów, obniżki podatków i opłat lokalowych, 
udostępnienie niewykorzystanych obiektów.
4. Problemy pomocy społecznej będą powin
nością lewicowych radnych.
Nie może to być działalność charytatywna, lecz 
musi być profesjonalnie zorganizowana, powin
na trafić tam, gdzie jest konieczna. W tym celu 
konieczna jest poprawa współdziałania między 
instytucjami zajmującymi się sprawami socjal
nymi, miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, Re
jonowe Urzędy Pracy, policja, sądownictwo, 
oświata, kościoły. Niezbędna jest też profilakty
ka wobec młodzieży z rodzin zagrożonych. Po
trzebne są świetlice dzienne, dla młodzieży z ro
dzin zagrożonych.
5. Przejmowanie placówek oświaty przez sa
morządy terytorialne spowoduje że problemy 
oświaty staną się jednymi z najważniejszych 
dla zarządów gmin sprawami.
Oświata będzie pochłaniającymi od 20 do 30 
procent budżetów gmin. W systemie oświaty na
szej gminy występuje obecnie szereg barier spo
łecznych, kulturowych. Podjęcie likwidacji tych 
barier powinno być jednym z ważniejszych 
wskaźników lewicowości naszego programu. 
Nasi radni będą proponował i ustanowienie przez 
zarządy gmin stypendiów dla młodzieży, umoż
liwiających ograniczenie barier społecznych w 
dostępie do oświaty. Radni, zarządy gmin po
winni mieć świadomość że inwestycje oświaty, 
są to inwestycje zapewniające modernizację i 
lepszą przyszłość naszego miasta.

c.d. w następnym numerze 
Szanowny Czytelniku!

W następnym numerze zaczniemy też prezenta
cję naszych kandydatów na radnych. Ludzi spo
kojnych, uczciwych, znanych, szanowanych i 
lubianych w swoich dzielnicach, spełniają
cych Wasze oczekiwania.
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GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

U N I A
P R A C Y



List do redakcji

Hasłem przewodnim tegorocznego 
regionalnego Festiwalu Piosenki Re
ligijnej “KANAAN”, który w tym 
roku odbędzie się w sobotę i niedzie
lę, 18 i 19 czerwca w Domu Kultury 
KWK “Dębieńsko” w Czerwionce, 
przy ul. Furgola /popularny “Grzyb”/ 
, będzie fragment orędzia papieża 
Jana Pawła II ze Światowego Dnia 
Młodzieży: “Jak mnie p o słał O j
ciec, tak i ja  Was posyłam ”. Za 
główny cel festiwalu organizatorzy 
stawiają sobie propagowanie piosen
ki jako formy ewangelizacji i pomo
cy charytatywnej /dofinansowanie 
działalności Domu Matki i Dziecka 
w Dąbrówce Wielkiej k/Piekar Ślą
skich/.

KANAAN stworzony został na 
wzór słynnego już GAUDE FEST. 
Aby jednak nie dublować imprezy z 
Ustronia, organizatorzy postanowili 
ograniczyć się do małego obszaru,

sporadycznie wykraczającego poza 
granice ROW-u. Festiwale w Le
szczynach odbywają się regularnie w 
drugiej połowie czerwca od 1992 
roku. Od zarania patronuje im Kato
lickie Stowarzyszenie Młodzieży, 
oddział w Leszczynach.

W latach ubiegłych koncerty da
wały tu takie sławy, jak ADORA
MUS czy GRANUM. W tym roku po 
raz kolejny wystąpi GRANUM, a do
datkowo rybnicki LAS PIŃAS. Na 
zgłoszenia innych zespołów komitet 
organizacyjny nadal czeka, ostatecz
ny termin ich nadsyłania mija wraz z 
końcem miesiąca. Grupa, która wy
razi chęć udziału w festiwalu otrzy
muje regulamin, kwestionariusz 
uczestnika, mapkę i wizytówkę. Wy
konawcom zapewnia się nagłośnie
nie, posiłek w każdy dzień festiwalu, 
garderobę, identyfikatory pozwalają
ce na swobodne poruszanie na tere
nie obiektów, oraz w razie potrzeby 
nocleg. Jak co roku, koncerty zapisy
wane będą na taśmach magnetofono
wych oraz video, zgodę na transmisję

Amerykanie 
w Filharmonii
W czasie wtorkowego koncertu orkie

strę Rybnickiej Filharmonii poprowa
dził Amerykanin Zelman BOKSER, 
który do Rybnika zawitał wraz ze zna
komitą flecistką Jill FELBER, wystę
pującą w partii solowej.

Na koncert złożyły się utwory Bee
thovena, Bacha oraz “Elaborate Win
dows” samego Zelmana Boksera, który 
zajmuje się również komponowaniem. 
Utwory na flet i orkiestrę należą do naj
bardziej subtelnych spośród całego kla
sycznego repertuaru, taki też był wtor
kowy koncert i szkoda, że wysłuchała 
go jedynie garstka najwierniejszych 
melomanów.

/wack/

“KANAAN" PO RAZ TRZECI
Zdj.: wack

transmisję imprezy otrzymały już radia 
PULS i MARYJA. Organizatorzy 
otwarci są nadal na pomoc finanso
wą wszelkiego rodzaju sponsorów. 
Ze swej strony zapewniają reklamę 
w radiach oraz na sprzedawanych 
materiałach audio i videofonicznych. 
Informacje o festiwalu przekazane 
zostaną okolicznym parafiom w celu 
odczytania podczas ogłoszeń mszal
nych.

DARIUSZ GRZESISTA

Z okazji urodzin 
Elżbiecie Krakówka

najlepsze życzenia: dużo zdrowia, 
wiele lat życia 

oraz wszystkiego dobrego
życzą

mama, teściowa, mąż, syn i brat

Jeszcze raz 
o młodych 

Duńczykach
Jako organizatorzy i gospodarze 

tego młodzieżowego spotkania chcie
libyśmy odpowiedzieć na zarzuty po
stawione duńskiej młodzieży przez 
pracowników “Małej Sceny”, a przed
stawione w artykule K. Michalak w 
“GR” z9.05.br.

Jesteśmy przekonani, że dyskoteka, 
która odbyła się 19.04.br na “Małej 
Scenie” niczym nie odbiegała od jej 
podobnych imprez organizowanych w 
inne dni tygodnia “bez Duńczyków”. 
Nieprawdą jest jakoby Duńczycy za
chowywali się skandalicznie. Bawili 
się w sposób w jaki to robią również u 
siebie. Rzekoma ich nadpobudliwość i 
brak kultury są niczym innym jak tyl
ko efektem b. tolerancyjnego wycho
wywania i sposobu edukacji. W prze
ciwieństwie do starszych zresztą Pola
ków potrafią być żywiołowi, otwarci, 
nieskrępowani. O nieprzekroczeniu 
żadnych reguł świadczy fakt nieinter
weniowania duńskich opiekunów - 
mimo swej tolerancyjności - nie po
zwalających na chuligańskie wybryki.

Wydaje się, iż sprawa niepotrzebnie 
została przedstawiona w tak nieprzy
jem ny dla nas i naszych opiekunów 
sposób, bowiem jako osoby mające 
możliwość bliższego poznania na
szych duńskich kolegów możemy 
spojrzeć na to bardziej obiektywnie.

Zbytecznym jest wymaganie od za
granicznych gości zachowania lepsze
go niż nasze własne, to tylko niepo
trzebne uprzedzenia.

Z poważaniem 
uczestnicy tejże wymiany 

uczniowie I LO

"Yanina" na Małej Scenie Rybnickiej
W środę 1 czerwca na Małej Scenie o 

godz. 19.00 rozpocznie się koncert lu
bianego gitarzysty i piosenkarza Janu
sza “Yaniny” Iwańskiego. Organiza
torem koncertu jest Stowarzyszenie 
Oświatowe “Rodzice-Dzieciom”, które 
wcześniej zorganizowało już dwa zna
komite koncerty: Stanisława Sojki, 
który wystąpił razem z Iwańskim i Cze
sława Niemena. Rybnicki koncert “Ya
niny” będzie miał charakter muzyczne
go spotkania autorskiego i będzie jed
nym z pierwszych tego typu koncertów 
w karierze artysty. Cena biletu tym ra
zem niewysoka - 60 tys. zł. Jedna z

nowszych piosenek “gitarzysty w bere
ciku” zatytułowana “Wielkie podziele
nie” zajmuje ostatnio pierwsze miejsce 
na krajowych listach przebojów. Biorąc 
pod uwagę temperament artysty, jedno 
jest pewne - zabawa będzie znakomita.

Na naszych czytelników czeka jed
no podwójne zaproszenie na ten nie
zwykły koncert, wystarczy tylko dziś, 
tj. w piątek 27 maja, zgłosić się z naj
nowszym numerem "GR" w sekretaria
cie prowadzonej przez Stowarzyszenie 
Oświatowe Społecznej Szkoły Podsta
wowej i odebrać wejściówkę. Zapra
szamy! wack

Przedszkolaki na estradzie
Dwa dni trwały odbywające się na 

Małej scenie Rybnickiej przesłuchania 
Międzyprzedszkolnego Przeglądu 
Wokalno-Tanecznego, zorganizowa
nego wspólnie przez rybnicką Delega
turę Kuratorium Oświaty i Wychowa
nia oraz Miejski Zarząd Szkół i Przed
szkoli. Wystąpiło 30 zespołów z tyluż 
rybnickich przedszkoli. Każdy z nich 
zaprezentował dziesięciominutowy 
program, na który składały się spraw
nie połączone w jedną całość tańce i 
piosenki. Wszystkie przedszkolaki wy
stąpiły w przygotowanych specjalnie 
na tę okazję, bardzo pomysłowych stro
jach. Były również i rekwizyty, tańczo
no z piłkami i obręczami, największym 
jednak powodzeniem cieszyły się para
solki.

Jury, w skład którego weszli m.in. Li
dia Marszolik i Kazimierz Niedziela, 
wyróżniło zespoły przedszkoli n r 7, 9, 
21,33, 20, 15, 22, 5, 38, 41, 42, 17, 36,
6, zaś szczególnie za krzewienie ślą
skiego folkloru przedszkole nr 2. Wyróżnione

Wyróżnione zespoły wystąpią w wielkim 
finale, który odbędzie się również na 
Małej Scenie Rybnickiej 30 m aja o 
godz. 10.00, a związany będzie rzecz

jasna z obchodami Dnia Dziecka. Kon
cert finałowy odbędzie się pod hasłem 
“Dzieci - Dzieciom” i zaproszone zo
staną nań dzieci specjalnej troski, dla 
których wystąpią rówieśnicy. Nie za
braknie również rodziców.

Tekst i zdj.: wack

Zespół z przedszkola nr 36 tańczy "Warszawską poleczkę z piłkami" My też mamy maturę!

Z d jęc ie
z a lb u m u  c z y te ln ik ó w

Po obejrzeniu zdjęć, które w tym kąciku ukazały się w ciągu 
ostatnich dwóch miesięcy, nagrodę przyznaliśmy: 

Michałowi LIPCE oraz Grzegorzowi LEŚNIKOWI.
Prosimy zgłosić się do redakcji po odbiór talonów.

Zapraszamy 
n a s z y c h  
Czytelników do 
w s p ó l n e g o  
oglądania zdjęć. 
Wystarczy przyjść 
do redakcji z 
c i e k a w y m  
zdjęciem, które po 
s k o p i o w a n i u  
n a t y c h m i a s t  
zwrócimy. /Można 
też wrzucić je do 
naszych “żółtych 
skrzynek”/. Autora 
n a j s y m p a
tyczniejszego lub 
n a j b a r d z i e j  
“ o d ja z d o w e g o ” 
zd jęc ia  firm a 
“ E K S P R E S  
F U JI” Rybnik, ul. 
R eja 2 nag rodzi 
b e z p ł a t n y m  
w yw ołaniem  i 
w y k o n a n i e m  
od b itek  z ro lk i 
filmu.

Życzeń

Eko-show 
w II LO

W najbliższą sobotę 28 maja w II 
L.O. im. Hanki Sawickiej odbędzie się 
już drugi Wielki Show Ekologicz
ny, organizowany z okazji przypadają
cego na dzień 5 czerwca Międzynaro
dowego Dnia Ochrony Środowiska. 
Uczniowie rybnickich szkół średnich w 
sobotę odrabiać będą wolny piątek po 
święcie Bożego Ciała, toteż w “Hance” 
ekologiczne święto rozpocznie się z 
pierwszym dzwonkiem - od przygoto
wanych przez uczniów audycji radio
wych, emitowanych przez szkolny ra
diowęzeł. Około godziny 9.00 rozpocz
nie się finał konkursu na najlepszego 
ekologa szkoły, w którym wystąpi pię
ciu finalistów, wyłonionych we wcze
śniejszych półfinałach.

Zaproszeni goście: Eugeniusz Mą
czyński i reprezentująca Nadleśnictwo 
Rybnik Janina Kuczera wygłoszą pre
lekcje na temat zdrowej żywności i 
“ekologii praktycznej”. W czasie trwa
nia imprezy rozstrzygnięty również zo
stanie konkurs na najciekawszy plakat, 
zdjęcie i wiersz ekologiczny. Pomysło
wymi plakatami i fotografiami wykle
jone już zostały szkolne korytarze. Na 
smakoszy czekać będzie specjalnie 
przygotowany bufet ze zdrową żywno
ścią ekologicznymi z nazwy i składu 
sałatkami i zdrowymi sokami. Będzie 
można zasięgnąć także opinii na temat 
hodowli kwiatów i obecności natury w 
naszych domach.

Do udziału w imprezie zaproszono 
również rodziców licealistów i 
uczniów innych szkół. Jak mówią 
główni organizatorzy “Ekologicznego 
Show”, nauczycielki biologii Agnie
szka CIESIELSKA, Maria MINKUS i 
Hanna LICZBA, cykl imprez ekolo
gicznych trwa w II L.O. od Dnia Ziemi, 
który obchodzony był w końcu kwiet
nia. wack

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5 7



Przedstawiam się zawsze tak: Mam 
na imię Marek, jestem alkoholikiem 
i lekomanem. Alkoholu skosztowa
łem po raz pierwszy, kiedy miałem 
siedem lat. To było piwo. Ojciec był 
na stanow isku kierowniczym , w 
moim domu rodzinnym cały czas był 
alkohol, wydawało mi się, że nie ma 
innego życia, że zawsze musi być 
flaszka. Już w szkole podstawowej 
bardzo często się upijałem. Kiedy 
miałem 15 czy 16 lat, odkryłem, że 
alkohol dodaje mi odwagi - mogłem 
zatańczyć, iść do dziewczyny, poro
zmawiać, nakłamać, śmiać się, pła
kać. W ’73 roku przyjechałam  do 
Rybnika do szkoły. Piłem jednak tak 
często, że wyrzucono mnie i trafiłem 
do zawodówki w Katowicach. W 
wieku 17 lat, wypiłem przed egzami
nem trzy szklanki wina i zdałem - al
kohol był bodźcem, w chory sposób 
pomagał mi załatwiać życiowe spra
wy. Piłem, żeby pozbyć się strachu. 
Ten strach był we mnie odkąd mia
łem kilka lat - w moim domu było 
p icie i b ijatyki, a ja uciekałem  w 
pola. Parę lat temu wstydziłbym się 
o tym opowiadać, dzisiaj już nie. Po
trafię też płakać przy ludziach, nie 
wstydzę się uczuć.

Tragedia zaczęła się, kiedy się oże
niłem. Miałem wtedy 22 lata. Przed 
ślubem ukrywałem picie przed na
rzeczoną, zresztą sam nigdy nie do
puściłem myśli, że jestem uzależnio
ny. To było niem ożliw e, zawsze 
mówiłem, że picie to je s t życie, a 
niepicie to jest głupota, w łaściwie 
się nie kontaktowałem z niepijącymi. 
Tylko w rodzinie mojej żony prawie 
się nie piło, alkohol mógł sobie stać, 
nalewało się po sznapsie, a resztę się 
chowało. W ’80 roku zacząłem pra
cować w kopalni “Jankow ice” . W 
’82 roku pierwszy raz nażarłem się 
prochów, wylądowałem na trzy dni 
na Gliwickiej. Wyszedłem zadowo
lony, bo dostałem  dwa tygodnie 
zwolnienia. Żona walczyła ze mną

W rzeczywistości jest zupełnie 
inaczej. Rodzin przeżywających kło
poty z alkoholem jest mnóstwo, w 
wielu z nich żyją dorastające dzieci. 
Dla nich, by mogły się spotkać i po
rozmawiać, działa ALATEEN - 
w spólnota grup młodych ludzi, 
których bliscy nadużywają alkoholu. 
Zwykle alkoholikiem jest jedno z ro
dziców, ale może to być rów nież 
brat, siostra, przyjaciel. Jeżeli jedna 
osoba w rodzinie pije, cała rodzina 
jest chora, poważne psychologiczne 
problem y dotykają w szystkich jej 
członków. W Alateenie młodzi lu
dzie /od dwunastego do dwudzieste
go roku życia/ mogą się, zawsze za
chowując anonimowość, podzielić 
swoimi kłopotami z innymi, którzy 
ich rozumieją, bo doświadczają tych 
samych problemów. Może stać się 
tak, że pod wpływem uczestniczenia 
dziecka w Alateenie rodzic zaczyna 
się zastanawiać nad swoim postępo
waniem, a w końcu przestaje pić. Ale 
celem działania grupy je s t pomoc 
dzieciom, nie rodzicom. Nawet jeże
li alkoholik pije dalej, jego dziecko
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od początku, prosiła, błagała, wycią
gała obraz, żeby na niego przysię
gać... a to wyśmiewałem, mówiłem 
“Pijak pije, pijak ma, pijakowi Pan 
Bóg da” i uważałem takie życie za 
coś norm alnego. Żona w iele razy 
mogła odejść, została ze mną tylko 
dlatego, że jest wierząca. Moja naj
starsza córka ma 13 lat - nie pamię
tam, kiedy zaczęła chodzić, kiedy jej 
ząbki rosły, nie wiedziałem dokła
dnie jaki ma kolor włosów. Chciałem 
tylko pić. Zdrowie zaczęło mi wysiadać

wysiadać. W ’87 zarabiałem dużo, a dużo 
pieniędzy to było dużo alkoholu, 
było za co pić. Przez kilka lat brałem 
też prochy. W ’88 roku byłem trzy 
miesiące na leczeniu w Gorzycach, 
tam po raz pierwszy złamano mój sy
stem zakłamania, zaprzeczanie, że 
jestem uzależniony. Mówiłem sobie: 
w życiu nie byłem w izbie w ytrze
źwień, nie byłem w sądzie, mam pra
cę, utrzymuję dom, rodzinę - tak mój 
chory umysł to przedstawiał. W Go
rzycach zaczęło do mnie docierać, że 
ten dom prowadzi żona, pracę trak
tuję jak piąte koło u wozu. Dręczyły 
mnie koszmary nowe, lęki - bałem 
się wyjść na ulicę, iść do pracy. Po 
odwyku chciałem tylko zrobić prze
rwę w piciu na trzy miesiące, dojść 
do siebie i od nowa, ale stało się cał
kiem inaczej - dopadło mnie ducho
we przebudzenie.

Zdecydowałem się na odwyk bo 
bałem się, że zdechnę - wysiadało mi 
serce. Lekarz mi powiedział: “Jeżeli 
nie przestaniesz pić, to pójdziesz do 
jam y kolego, nie będzie tu po co 
przychodzić.” Tego lekarza spotkałem

może poczuć się szczęśliwsze, zająć 
się sobą, żyć normalniej, starać się 
mu pomóc, ale przede wszystkim po
magać sobie i istnieć osobno. Zdarza 
się również, że alkoholik zaczyna się 
leczyć, przestaje pić, ale problemy 
domowe trw ają nadal, nawet przez 
wiele lat, i wtedy także można szu
kać pomocy w A lateenie. Dorośli 
“alateenowcy” mogą uczestniczyć w 
spotkaniach A l-Anonu, na których 
zbierają się członkowie rodzin alko
holików, przede wszystkim ich żony. 
W Rybniku działa kilka grup A l- 
Anon, ale do tej pory nie było Alate
enu. W czwartek 2 czerwca, o godz. 
16.00, w Poradni Leczenia Uzależ
nień przy ul. Hibnera 36a /te l.220- 
70/ ma się odbyć spotkanie założy
cielskie pierw szej grupy A lateen. 
Spotkanie będzie miało charakter in
formacyjny i organizacyjny - będzie 
można się dowiedzieć jak działa gru
pa i jakie są jej cele. Organizatorzy 
zapraszają wszystkich młodych lu
dzi, borykających się z alkoho li
zmem swoich najbliższych.

K.M.

spotkałem półtora roku później, kiedy już 
nie piłem i chciałem mu podzięko
wać, ale strasznie się wstydziłem. W 
końcu odważyłem się, podszedłem, 
podałem mu rękę, powiedziałem, co 
dla mnie zrobił i że nie piję od półto
ra roku. Facet stanął jak wryty, za
murowało go, oczywiście mnie nie 
pamiętał, ale mnie było już lżej.

Kiedy wróciłem po odwyku do Bo
guszowic, najbardziej zagrożonej 
dzielnicy w Rybniku - najwięcej 
morderstw, samobójstw - czułem się

jak  w dżungli. Znałem tylko takie 
m iejsca, gdzie się pije i ciągnęło 
mnie do nich jak  magnes. Wtedy 
właśnie trafiłem do wspólnoty Ano
nimowych Alkoholików i wreszcie 
miałem z kim porozmawiać, do kogo 
iść, ale te początki były bardzo cięż
kie, wręcz tragiczne, bo nie da się 
zmienić człowieka od razu - trzeba 
było czasu, cierpliwości rodziny, sa
m ozaparcia, a przede wszystkim  
ufności do Pana Boga. Pojechałem 
do Ośrodka Trzeźwości do Zakro
czymia i to był zwrot w moim życiu - 
tam po raz pierwszy zobaczyłem lu
dzi, którzy nie pili po osiem, dzie
sięć lat. Przyjęli mnie serdecznie, 
wszystkich traktowali tak samo, dy
rektora, robotnika, inżyniera, księ
dza. Wiele rzeczy tam sobie uświa
domiłem, a najważniejsza jest taka: 
jeże li trzeźw ość chcesz zachować 
tylko dla siebie, to kup sobie lepiej 
flachę, bo jesteś z góry przegrany. 
Jeżeli tą  trzeźw ością chcesz się 
podzielić z drugim człowiekiem, to 
masz szansę. Bardzo długo nie mo
głem tego zrozum ieć... Dotarło do

Na
smyczy!

W rybnickim “Sanepidzie” duże 
zaniepokojenie budzą wypadki po
gryzienia ludzi przez psy. Ostatnio 
notuje się takich wydarzeń coraz 
więcej - niedawno zarejestrowano 
ich dwanaście tylko w ciągu jednego 
dnia! Na szczęście w Rybniku nie 
doszło na razie do żadnego tragicz
nego wypadku, ale w całej Polsce 
bardzo dotkliwe pogryzienia dzieci 
zdarzają się ostatnio często - zdecy
dowanie zbyt często - a również w 
naszym mieście mamy sporo poten
cjalnie groźnych zwierząt i nie mo
żemy być pewni, że i u nas nie zda
rzy się coś bardzo złego.

Przepisy mówią o smyczy i kagań
cu dla każdego spacerującego psa, 
ale przepisy przepisami, a życie ży
ciem. Zresztą właściciele psów czę
sto są dumni z “temperamentu” swo
ich czworonogów - niedawno w ie
czorem na rybnickim Rynku miałam 
okazję podziwiać potężnego wilczu
ra, szarżującego na przypadkowego 
przechodnia, najwyraźniej z zamia
rem pożarcia go. W łaściciel zdołał 
uspokoić ulubieńca jeszcze zanim 
ten ostatni dobrał się do przechodzą
cej “ko lacji” , a kolację d rżącą z 
przerażenia i znajdującą się na skra
ju  ataku histerii poinform ował, że 
jego pupilek “tak na wszystkich”, co 
n ieszczęsną ofiarę dodatkowo po
zbawiło złudzeń co do jej wyjątko
wej apetyczności.

Rozsądni właściciele na pewno już 
uważają na swoje psy - reszta z nas 
może tylko uważać na siebie i swoje 
dzieci na wypadek spotkania nieroz
sądnych psów.

K. MICHALAK

mnie, że nie mogę dłużej obwiniać 
rodziców o swoją chorobę. W domu 
było nas siedmioro, ale troje się nie 
uzależniło. Cała ta choroba alkoho
lowa polega na tym, że winę zwala 
się na kogoś albo na coś, a sam alko
holik zawsze czuje się niewinny. 
Uświadom iłem  sobie taką prostą  
rzecz, ale jak to zrozumiałem, myśla
łem, że zwariuję: mama była półsie
rotą, ojciec też bardzo wiele przeżył 
jako młody chłopiec, ożenił się kiedy 
miał 18 lat. Powiedziałem sobie: po
patrz, Marek, kto ci miał dać to cie
pło, tą miłość? Oni też tego nie mie
li, nikt ich tego nie nauczył. Ty masz 
teraz szansę, żeby coś zrobić w swo
im życiu, żeby dać tym, których ko
chasz, to ciepło i bezinteresowną mi
łość, których nie m iałeś albo nie 
chciałeś mieć. Tamto życie trzeba za
mknąć, odłączyć się od niego. Oczy
wiście człowiek się nigdy nie pozbę
dzie tego, co przeżył, ale trzeba się z 
tym pogodzić i uczyć się żyć na 
nowo. Dotarła do mnie taka prosta - 
dzisiaj prosta rzecz: ja  mam się 
zmienić. Ja, twardziel, mam powie
dzieć żonie przepraszam? Upokorzyć 
się? Około dwóch lat trwało, zanim 
to zaakceptowałem . Na drodze do 
niepicia przeszedłem bardzo wiele. 
Za moich czasów przez AA przewi
nęło się mnóstwo ludzi, zostało - 
może jedna piąta, może mniej. Mnie 
AA daje to, czego potrzebuję, nie 
korzystam  w tej chwili z żadnej 
przychodni. W moim domu jest spo
kój, chociaż oczywiście nie zawsze. 
Jestem zadowolony z życia, cieszę 
się, że udało się uratować rodzinę 
dzięki Panu Bogu i moje żonie, bo 
na pewno nie dzięki mnie. Mamy 
troje dzieci. Jeszcze piłem , kiedy 
urodził się syn. Jest taki zamknięty, 
ale pracujemy nad nim - już potrafi 
się przytulić, pogłaskać. Kiedy żona 
była w ciąży, to był najgorszy okres 
mojego picia i myślę, że to się na 
nim bardzo odbiło, ale to wszystko

—

L is t do redak c ji

Koło PTTK “Ramża” przy kopalni 
“Dębieńsko” składa podziękowanie za 
wspaniały artykuł zamieszczony w Wa
szej gazecie, zachęcający miłośników 
kolarstwa do rajdu, który odbył się w 
ruinach zamku Chudowa.

Impreza była bardzo udana, przybyło 
na nią 107 uczestników z różnych oko
lic, za co jeszcze raz gorąco dziękuje
my.

Sekcja kolarska PTTK “Ramża”

Kryminałki
Nocny napad

19 maja ok. godz. 1.00 w nocy sa
motnie mieszkającą przy ulicy Krzyż
kowickiej w Rzuchowie kobietę obu
dził hałas. Wstała i zapaliła światło. 
Hałas spowodowali dwaj młodzi męż
czyźni, którzy usiłowali wyłamać 
drzwi. Po chwili jednak zrezygnowali i 
jeden z nich młotkiem wybił szybę w 
oknie na parterze. Tą drogą weszli do 
mieszkania i obezwładnili kobietę 
środkiem w aerozolu. Zakneblowali jej 
usta, związali i przywiązali swoją ofia
rę do drzwi w pokoju. Obaj napastnicy 
byli zamaskowani. Groźbami zmusili 
kobietę do wydania im pieniędzy, ze
garków i biżuterii. Poszkodowana wy
ceniła swoje straty na ok. 3 mln zł. 
Sprawcy przed wejściem do domu za
bili młotkiem psa. Mieszkanie opuścili 
tą samą drogą, którą dostali się do środ
ka. Dochodzenie w tej sprawie prowa
dzi Komenda Rejonowa Policji w Ryb
niku. Policja apeluje o pomoc w ujęciu 
sprawców. Ktokolwiek mógłby przeka
zać informacje w tej sprawie proszony 
jest o kontakt z Komendą Rejonową 
Policji w Rybniku /tel. 21091/ lub z 
najbliższą jednostką policji.

można odrobić. To je st wspaniałe, 
kiedy dziecko podchodzi, żeby się 
przytulić. Kiedyś nawet bym na to 
nie zwrócił uwagi. Jest co jeść, sa
mochodu mieć nie muszę. Jest cięż
ko, niepicie to nie jest nic lekkiego, 
ale naprawdę jest to opłacalne. Zna
jom i, z którymi piłem, na początku 
się naśmiewali, teraz ode mnie ucie
kają. N iektórzy umarli. Młodzi lu
dzie, kobiety, mężczyźni.

Co piąta rodzina zagrożona jest w 
Polsce alkoholizmem. Dziś w Rybni
ku jest siedem grup AA, to bardzo 
duża rzesza ludzi. Oni się uczą, że 
najważniejsza jest odpowiedzialność
- jak  sobie pościelisz, tak się wy
śpisz, tu się nie da nic oszukać.

Bohater artykułu jest alkoholikiem 
niepijącym  od lat, działa w ruchu 
Anonimowych Alkoholików. Od lat 
mówi o swoich przeżyciach młodzie
ży, opowiada również o alkoholiźmie 
na spotkaniach w kościołach. Kiedy 
zbiera się kilkadziesiąt osób - mówi
- zawsze mogę wskazać kilka takich, 
które mają problemy w domu, zwła
szcza problem y z piciem  rodziców. 
To widać po oczach, rękach, zacho
waniu. Młodzież przyjmuje to z nie
dowierzaniem i lękiem, zawsze wiele 
osób ma pytania.

Pan Marek gotów jest opowiadać 
np. w szkołach o swoich doświad
czeniach, może też zaprezentować 
18-minutowy film “Przesłanie do 
m łodzieży” . Mówi o alkoholiźmie, 
żeby przekazać to, co przeżył i prze
m yślał, nie chce za to pieniędzy. 
Można się z nim kontaktować przez 
księdza proboszcza w Boguszowi
cach Starych, albo przez “Gazetę 
Rybnicką”.

Notowała: 
KLAUDIA MICHALAK

Nowe sklepy
* Nowa kw iaciarnia powstała przy 
ul. Chrobrego.

* Top Shop przeniósł się z ul. 
Raciborskiej na ul. Sobieskiego 4.

* Przy ul. Powstańców 14 otwarto 
salon odzieżowy.

* Sklep z odzieżą "Image" powstał 
przy ul. Sobieskiego.

/K/

Podpalenie auta
W nocy z 18 na 19 maja około godz.

1.00 w Boguszowicach uległ spaleniu 
fiat 126p, zaparkowany w pobliżu bu
dynku przy ulicy Śniadeckiego 1. Poli
cja podejrzewa, że przyczyną było pod
palenie. Ktokolwiek mógłby udzielić w 
tej sprawie informacji ułatwiających 
wykrycie sprawców proszony jest o 
kontakt z Komendą Rejonową Policji 
w Rybniku lub najbliższą jednostką po
licji.

Kto podpalił stodołę?
3 maja o godz. 17.50 przy ulicy Po

wstańców 36 w Świerklanach Dolnych 
spaleniu uległa stodoła oraz budynek 
gospodarczy. W wyniku pożaru po
wstały straty o wartości około 3 mld zł. 
Spaliły się znajdujące w stodole maszy
ny rolnicze, słoma i siano oraz zwierzę
ta hodowlane. Strażacy ustalili, że 
przyczyną pożaru było podpalenie. Po
licja apeluje do mieszkańców o pomoc 
w ustaleniu sprawców. Kto mógłby 
udzielić w tej sprawie jakichkolwiek 
informacji, proszony jest o kontakt z 
Komendą Rejonową Policji w Rybni
ku, tel. 21091 ,.997, 24674, komisaria
tem policji w Świerklanach, tel. 
305110 lub najbliższą jednostką poli
cji. /jak/

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

Jestem alkoholikiem
niepijącym...

Jeżeli w Twoim domu ktoś pije za dużo

Grupa Alateen 
powstaje w Rybniku

Jesteś młodym człowiekiem i jest Ci bardzo ciężko, bo bli
ska osoba pije. Najtrudniej jest, jeżeli ta osoba to jedno z 
rodziców. Wstydzisz się pijanego ojca, boisz się jego agresji, 
kiedy wróci. Nie wierzysz, że matka naprawdę Cię kocha, 
kiedy po pijanemu wykrzykuje Ci w twarz okropne słowa. 
Przez cały czas starasz się pomóc “swojemu” alkoholikowi, 
zmusić go, żeby się zmienił. Obsesyjnie myślisz o tym, co 
robi, z kim jest, czy przyjdzie do domu pijany. Jest Ci bar
dzo trudno, bo wydaje Ci się, że jesteś jedyną osobą, która 
ma taki problem.



A b e c a d ł o  
R z e c z y  

Ś l ą s k i c h
“Dziecko jest ojcem człowieka” /the 

child is the father of the man/. Tak romantyczny

D z i e c i ,
d z i e c i . . .

romantyczny poeta angielski William 
Wordsworth scharakteryzował dzieciń
stwo, w którym konstytuuje się osobo
wość dorosłego człowieka. Psycholo
gia mówi, że pierwsze trzy lata są naj

ważniejsze dla późniejszego życia i 
rozwoju. W ostatnich czasach zauwa

żono również, że nie bez znaczenia dla 
ludzkiej psychiki jest okres prenatalny 
czyli jeszcze przed urodzeniem, kiedy 
dziecko żyje w łonie matki. Bez wcho

dzenia jednak w zawiłości nauki, ludzie 
od zarania dziejów starali się 
tak wychowywać swoje dzie
ci, by wyszły one w przyszło

ści “na ludzi”. We wszystkich 
językach, jakby na potwier
dzenie tej zasady, funkcjonują 
stosowne powiedzenia. W 
Polsce mamy: “C zym  sk o
rupka za m łodu n a s ią k
nie...”, “Czego się Jaś nau

czy to Jan umie” itd.
Życie dziecka na Górnym 

Śląsku o tyle różniło się i róż
ni od życia innych dzieci, o 
ile nasz region odmienny jest 
od pozostałych części Polski.
Dzisiaj nasze dzieci żyją w 
bardziej niż gdzie indziej za
nieczyszczonym środowisku.
W czasach dawniejszych, 
przed pierwszą wojną świato
wą oraz podczas okupacji 
większość dzieci w naszym 
regionie musiało uczyć się w 
szkole obcego dla siebie języ
ka niemieckiego. To niewąt
pliwie wywoływało stresy i 
poczucie obcości. Pewną 
odmienność czuło również śląskie 
dziecko, kiedy szkoły były już polskie. 
Opowiadał mi pewien niestary jeszcze

dobytkiem. Dzieci oczywiście od naj
młodszych lat były wciągane we wszy
stkie gospodarskie zajęcia. Była to dla 
dzieci prawdziwa szkoła życia, a nad 
ich pracą czuwało wymagające oko ro
dziców. Uwagi starszych uczyły perfek
cji i solidności: To majom być wypuco
wane szczewiki? To je  pozamiatane? 
Króliki nafutrowane? Co tak stoisz, 
chytej sie roboty! Tak więc dziewczyny 
poznawały wszystkie tajniki bycia mat
ką i żoną, zaś chłopcy wyrastali na 

prawdziwych domowych 
“fachmanów”. Dzieciństwo 
zatem nie było usiane róża
mi, a młodych ludzi nie izo
lowało się od realnych pro
blemów życia. Mimo wielu 
obowiązków i skromnego 
bytowania wydaje się, że 
dzieci były radośniejsze niż 
dzisiaj.

Wydaje się zatem, że daw
niej warunki bardziej sprzy
jały kształtowaniu osobo
wości młodego człowieka. 
Szkoły zaś, zwłaszcza pod
stawowe, bardziej wycho
wywały niż kształciły. Wy
daje się to ze wszech miar 
słuszne! Zerknijmy dla 
przykładu do podręcznika 
języka polskiego. Niestety 
ma on zniszczone pierwsze 
strony i nie wiemy z której 
jest klasy, jednak na okładce 
ma odręczne zapiski: “Jan. 
Rodzony 1912. Chwałowi
ce. Powiat Rybnik 
Podręcznik ten, pochodzący 

z około 1925 roku, już na stronie piątej 
ma wierszyk zatytułowany: “Nie 
wstydź się pracy”, który przekonuje

człowiek o swoim zaskoczeniu, kiedy 
poszedł do pierwszej klasy i nauczycie
le mówili czystą polszczyzną. Był to 
dla niego szok, ponieważ w domu 
mówiło się inaczej, po Śląsku.

Najważniejszym jednak obowiąz
kiem dzieci była pomoc rodzicom. Na 
Śląskich wsiach i w robotniczych mia
steczkach przez ostatnie 150 lat /z wy
łączeniem ostatnich 30 lat/ życie płynę
ło podobnie. Ojciec pracował w kopal
ni czy w hucie, a po szychcie obrabiał

Rok 1924 - uczennice szkoły w Chwałowicach.

jeszcze trochę pola. Matka zaś cały 
dzień opiekowała się dziećmi, gotowa
ła, prała i zajmowała się gospodarskim

Rok 1994 - zabawy dzieci ze SP 5 w czasie przerwy między lekcjami
młodych czytelników, że skoro św. 
Józef i mały Jezus pracowali, to tym 
bardziej my... Zaraz niżej jest czytanka 
“Prawdziwe bogactwo”. Oto frag
menty: Pewien młodzieniec podczas 
rozmowy z nauczycielem uskarżał się 
na swoją biedę. Czy doprawdy jesteś 
tak biedny? - zapytał nauczyciel. Czy 
oddałbyś swoje oczy za wielką posia
dłość? A może oddałbyś ręce na dużo 
pieniędzy? Nie - odrzekł młodzieniec - 
za żadne skarby świata! Widzisz więc 
jakim cię Bóg bogactwem obdarzył i ty 
jeszcze nie jesteś mu za to wdzięczny. 
Młodzieniec uznał zatem słuszność 
słów nauczyciela i przestał narzekać na 
swój los.

Te dwie podręcznikowe czytanki 
odbiegają słownictwem i nastrojem od 
współczesności, ale głębi owych słów 
próżno by szukać w dzisiejszych szkol
nych książkach. Prawdopodobnie gdy
by dzisiaj przeczytać te dawne czytanki 
13 lub 14-latkom, to wybuchnęliby 
śmiechem. Wiele na ten temat opowia
dała mi pewna doświadczona nauczy
cielka historii. Dawniej - mówiła - 
dzieci w milczeniu i z wypiekami na 
twarzy słuchały lekcji o śmierci księcia 
śląskiego Henryka Pobożnego, które
mu Tatarzy obcięli głowę, nabili na 
tyczkę i obwozili wokół murów Legni
cy. Dzisiaj dla dzieci opowiadanie to

jest bardzo śmieszne.
Oczywiście, starsi zawsze wychwala

ją  dawne czasy i narzekają na “dzisiej
szą młodzież”. Ale mają chyba jakieś 
powody? Warto o tym pomyśleć przy 
okazji “Dnia Dziecka”.

MAREK SZOŁTYSEK

 Festyny 
DOM KULTURY - Boguszowice 

Środa, 1 czerwca, od 8.00, z okazji 
Dnia Dziecka projekcje filmów, kon
cert orkiestry dętej kop. “Jankowice”, 
mini-zoo z Chorzowa, komputery, krót
kofalówki, konkursy i inne atrakcje / 
patrz notatka wewnątrz numeru/

DOM KULTURY - Niedobczyce 
Sobota, 28 maja, od godz. 14.00, Fe
styn z okazji Dnia Matki i Dnia Dziec
ka: występ zespołu tanecznego 
“Uśmiech”, orkiestr dętych MOD 
“Rybnik” i “Vitkovak” z Ostrawy, ka
pel “Rymeroki” i “Kowole”, “Decho
vki” z Ostrawy, zespołu DK “Feniks” , 
konkursy, gry, zabawy

 K oncerty
MAŁA SCENA RYBNICKA 

Niedziela, 29 maja, godz. 19.00
koncert jazzowy - Jazz Trio i Little 
Egoists, wstęp 40.000 zł.
Środa, 1 czerwca, godz. 19.00, kon
cert Janusza YANINY Iwańskiego, 
wstęp 60.000 zł

Utopek 
z Wielopola

Po weselu, Anka godo Francikowi: 
“Wiysz, że u nos jest za ciasno i dłużyj 
na tyj jednyj izbie niy bydymy sie gnio
tli, a z twojimi gospodarzami żech sie 
już dogodała. Dali nom dwie izby w 
kerych obiyli trzimali, yno musisz tam 
po niydzieli wybiylić i te klamory wy
chronić co tam jeszcze po starzikach 
zostały”. Niy twało dwa tydnie jak 
Francik ze swojom Ankom przeklu
dziyli sie do nowego gniozdka, kaj 
Anka zarozki zaczła rzondzić. Noj
przod w oknach powiesiła gardiny, co 
od ciotki Hildy dostała, a na ścianie w 
kuchni powiesiyła garnitura, co za ko
łocz od somsiadki dostała. Nad łożka
mi, co od starki Anka na razie wziyna / 
były to piykne łożka kere jeszcze kajzra 
Wilusia pamiyntały, taki gołki miały po 
rogach i dziurki po chrobokach z ke
rych sie treciny suły/, powiesiła obroz z 
Maryjom i dzieciontkym, a kole nich 
aniołki ze skrzidełkami furgały. Za pora 
dni Anka godo do Francika: “Dzisioj 
mie gospodorz zawołali i pedzieli mi, 
że nom za szopkom konsek zegrodki 
dajom, co by my tyż mogli se co zasa
dzić. Posadzisz mi tam pora krzoczków 
tomatow, łogorki i banie na kompot”.

Na drugi dziyń Francik wzion szte
chowka i porył cołki zogonek. Pogra
biył wszystek, porobiył piykne grzond
ki, posioł co mu Anka kozała, podloł i 
czekoł aż poschodzi. Za pora miesiyn
cy po weselu, Ance już pod zoposkom 
było piyknie znać. Ludzie po wsi godali

godali: “Ale tyn Francik robotny, co posieje 
to mu piyknie rośnie”. Co prowda, to 
prowda, ale ze zegrodkom to tak piyk
nie niy wyglondało.

Roz po obiedzie Anka godo: “Wiysz 
Francik, kej żech szkorupy już pomyła, 
przyjnda sie trocha, bo mi terazki wiyn
cyj luftu trza”. I tak se idzie, 
idzie, aż zaszła groblom za 
stawy. Dziwo sie i widzi, że 
za barzołami kole dymba 
coś sie zielyni. Grzondki po
robione, a Magierka obraco 
z konewkom tam a nazod.
Co on tam tyż mo posadzo
ne, myśli se Anka. Siadła se 
pod gałynziom i czeko, aż 
utopek skończy podlywać.
Jak sie straciył, to ona gibko 
groblom obleciała i aż jom 
zatkało. Na utopkowyj 
grzondce tomaty wielki jak 
bale, trocha dali widzi ogro
mniste banie. Tak jom to 
znerwowało, że zwyrtła sie 
jeszcze gibciyj i wali ku 
chałpie.

Francik stoł przed wrotami, bo już 
czekoł na nia i godo do Anki: “Coś ty 
Anka tako roztrzyńsiono, czy cie kery 
pogoniył, abo żeś Lucypera ujrzała”. 
Anka ani śnim godać niy chciała od 
złości. Jak sie trocha ucholkała, godo: 
“Byś ty widzioł utopkowe banie i to
maty, to byś na rzić siod. Ty Francik 
jednak łepy ni mosz do gospodarki”. 
Francik sie cołki czerwony zrobiył, co 
mu ta baba godo za gupoty. “Idź se 
obejrzeć utopkowe grzondki, to by
dziesz inaczyj godoł” - pado mu Anka.

“Ty wiysz Francik, jak jo na jednyj bani 
siadła okrakym, to mi nogi w lufcie be
lontały”. Teraz sie dopiyro Francik 
kapnył, po co tyn utopek na placu ko
byloki zbiyroł do kibla i za stow z tym 
lotoł. Gańba go było, jak na te swoji 
grzondki sie podziwoł, bo banie wyglondały

wyglondały jak opadówki pod płonkom, a 
tomaty malutki jak cześnie. Żol mu sie 
tyż Anki zrobiyło, bo jom przeca miło
woł i chcioł do nij jak nojlepij. Francik 
długo ształnowoł, jak tego Magierki 
wykiwać, aż wykombinowoł. Bydzie 
miała Anka co zaprawiać, bo krałzow 
mo dużo, a kompotu na chściny potrze
ba.

Za pora dni na wieczór sie zaćmiyło i 
błyskać sie zaczło, burza nadciongała. 
Wzion Francik miech z komorki i wali 
na utopkowo zegrodka banie kraść.

Cima było co ni możno, yno jak sie 
blyskło to te banie widzioł. Już mioł 
dwie banie w miechu jak sie coś bły
skać przestało. Francik już zwontpiył, 
zaczon do Ponbóczka rzykać, “Panie 
migni na te banie” . Jak tak rzyko, jak 
go wroz coś niy huknie w łep, aż mu 

sie w ślypskach wszystki 
gwiozdy pokozały. Francik aż 
ryknył z bolu i z żolym na 
niebo zaglondo i prawi: “Pa

nie, jeszcześ niy mignył, a już 
żeś mie chibnył” . Maco sie 
czy jeszcze jest cołki i pomału 
sie do zadku obraco. Za nim 
utopek stoji z jakomś kłoni
com i godo: “Ty jeronie jedyn, 
to ty mi banie kradniesz, ty 
najduchu, co bych cie tu ostat
ni roz widzioł”.

Francik niy wiedzioł kaj od 
gańby wlyść, nojlepij by pod 
ziymia sie schowoł. Miech z 
baniami niechoł i gibko du 
dom śmiatoł. Na drugi dziyń 
rano łep mioł spuchnyty jak ta 
utopkowo bania. Anka mu 

tego przeboczyć niy umiała, kaj tyn 
gałgan tam zaszoł. Po łące cołki dziyń 
babski liści zbiyrała, kerymi potym 
dwa tydnie mu ta szczaskano palica 
okłodała. Gospodorze tyż go żałowali, 
bo Anka z gańby ocyganiyła, że Franci
kowi w stodole rano bolek z piyntra na 
łep ślecioł jak po siano koniom zaszoł.

Jak Francik wyzdrowioł, to do Anki 
godo libeźnie: “Wiysz Anka, jada na 
torg do Rybnika, kupia ci tam z dwie 
banie, co byś miała co zaprawiać”.

B. Dzierżawa

Kina
“APOLLO”

27 maja - 5 czerwca, “PSY 2”, prod. 
pol.

DKF “EKRAN” przy TZR 
30 maja, godz. 19.00, “AUDIEN
CJA”, prod. USA, wstęp za okazaniem 
karnetów 

PREMIEROWE przy TZR
30 maja, 2 czerwca, godz. 15.00, “I
KTO TO MÓWI 3”, prod. USA, cena
20.000 zł
31 maja, 2 czerwca, godz. 17.00 i 
19.15, “FILADELFIA”, prod. USA, 
cena 30.000 zł

“WRZOS” - Niedobczyce 
29 maja, godz. 17.00, “REGGAE NA 
LODZIE”, prod. USA

“ZEFIR” - Boguszowice 
29 maja - 2 czerwca, godz. 17.00 i 
19.00, “KSIĘGA DŻUNGLI”, prod. 
USA, cena 20.000 zł

“VEGA” - Żory
27 - 29 maja, godz. 18.00, “BEETHO
VEN II”, prod. USA 
27- 31  maja, godz. 20.00, “GRA PO
ZORÓW”, prod. brytyjskiej

 D yskotek i 
Sobota, 28 maja, godz. 19.00, MAŁA 
SCENA RYBNICKA, godz. 20.00, 
kino “APOLLO” /gw/

Lato na Małej Scenie
Mała Scena Rybnicka zaprasza od so

boty, 28 maja, na dyskoteki po specjal
nej letniej, obniżonej cenie - 40 tys. zł.

Zabawa, jak zwykle trwa od 19,00 do
1.00

B an ie  od u to p ka

Panie mignij na te banie! Rys.: B. Dzierżawa

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Za rz ą d  M iasta  In fo rm u je

Zarząd Miasta Rybnika
OGŁASZA PRZETARG OGRANICZONY W FORMIE PISEMNYCH 

OFERT NA ZAGOSPODAROWANIE PIWNIC I STROPU 
NAD POWIERZCHNIĄ PIWNICY NA POSESJI 

PRZY UL. ZAMKOWEJ 8 W RYBNIKU Z PRZEZNACZENIEM 
NA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNĄ 

Z WYŁĄCZENIEM ALKOHOLU.

Informuje się, że na posesji występuje piwnica ze sklepieniami łukowy
mi o pow. 69,0 m kw., zaś pow ierzchnia stropu wynosi 72,8 m kw. Zago
spodarowanie stropu nastąpi w formie pawilonu, w związku z czym za
chodzi potrzeba opracowania projektu koncepcyjnego architektury jego 
zabudowania przez ofertodawcę. Oferty w zamkniętych kopertach zaw ie
rające:
1/ projekt koncepcyjny arch itek tu ry  zagospodarow ania piw nicy i po 
wierzchni stropu poprzez zabudowanie pawilonu 
2/ forma i wysokość odpłatności za dzierżawę
3/ termin realizacji budowy pawilonu i rozpoczęcia działalności gospo
darczej
należy składać w W ydziale Lokalowym Urzędu Miasta Rybnika przy 
ul. 3-go Maja 12, pokój nr 9 w term inie do 8 czerwca 1994 r. Przystę
pujący do przetargu zobowiązani są wnieść vadium w w ys. 20.000.000.- 
zł najpóźniej do dnia przetargu do godz. 9.00 w kasie tut. Urzędu  
Miasta przy ul. Chrobrego 2.
Przetarg - otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 czerwca 1994 r. o godz. 10.00 
w sali nr 37 I piętro w budynku Urzędu M iasta Rybnika przy ul. 
Chrobrego 2.
Vadium przepada w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy uczest
nika wygrywającego przetarg.
Zastrzega się prawo wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez po
dania przyczyny.

HURTOWNIA PIWA I NAPOJÓW
STANOWICE 
ul. Leśna 42, 

tel. komórkowy 
0-90 300 558 

CZYNNA 
CAŁĄ DOBĘ

RYBNIK 
ul. Pod hałdą 31, 

tel. 393 228 
CZYNNA 

8.00 -  20.00

Oferujemy do sprzedaży:
PIWO 0,5 l "GÓRNOŚLĄSKIE" 12,5% 

NIEPASTERYZOWANE W CENIE 7.700 zł/but.

PIWO BECZKOWE - TYP KEG
* jasne pełne "Górnośląskie" 12,5% - cena brutto 11.900 zł/litr
* ciemne słodowe 10,5% - cena brutto 11.700 zł/litr

Również w ciągłej sprzedaży pełen asortyment wyrobów browarów 
TYCHY, ŻYWIEC, GŁUBCZYCE, RYBNIK, LECH 

oraz pełna gama napojów chłodzących.

Kronika policyjna
Dziura do kiosku

W nocy z 17 na 18 maja patrol policji 
ujawnił włamanie do kiosku Ruchu 
przy ulicy Chrobrego. Sprawca wszedł 
do środka po wybiciu otworu w płycie 
pilśniowej ściany i skradł aparat foto
graficzny oraz inne przedmioty.

Elegancki włamywacz 
W nocy z 17 na 18 maja przy ulicy 
Strażackiej w Boguszowicach włamano 
się do sklepu drogeryjnego. Sprawca 
rozerwał kabłąki kłódek z kraty zabez
pieczającej i wyrwał zamek w 
drzwiach. Skradł kosmetyki i artykuły 
chemiczne o wartości 12 mln zł.

Kradzież w szkole
18 maja w Specjalnym Ośrodku Szkol
no-Wychowawczym przy ulicy Miko
łowskiej nieznany sprawca skradł 12 
mln zł z kasetki metalowej, znajdującej 
się w pomieszczeniach biurowych. 
Jego łupem padła kosmetyczka oraz 
100 dolarów USA - własność jednej z 
pracownic ośrodka.

Między nami biznesmenami 
18 maja właściciel hurtowni obuwia 
“Darbut” w Rybniku zgłosił na policję, 
że w grudniu ub. roku właściciel firmy 
“Darbut” w Gliwicach przywłaszczył 
sobie 30 par obuwia wartości ponad 4 
mln zł.

Ciężarówka bez kół
W nocy z 18 na 19 maja przy ulicy 
Świerklańskiej w Jankowicach niezna
ny sprawca skradł cztery komplety kół 
z samochodu ciężarowego liaz. Straty 
wyniosły 20 mln zł.

Włamanie po złoto 
19 maja między 15.00 a 15.15 włama
no się do budynku mieszkalnego przy 
ulicy Nadbrzeżnej. Po wyłamaniu za
mku w drzwiach sprawca skradł 1,3 
mln zł w gotówce, zegarek “Sanyo” 
oraz 4 złote monety o nieustalonej war
tości numizmatycznej.

Śmierć w łaźni
19 maja w łaźni szybu kop. ”Jankowi
ce” podczas kąpieli zmarł nagle 39-let
ni górnik. Prawdopodobną przyczyną 
śmierci był zawał serca. Wskutek upad
ku na posadzkę górnik doznał złamania 
podstawy czaszki. Prokuratura zarzą
dziła sekcję zwłok.

“Cienkusiem” w steyra 
21 maja przy ulicy Mikołowskiej kie
rowca fiata cinquecento na skutek 
nadmiernej prędkości nie opanował po
jazdu i zjechał na lewą stronę jezdni. 
Uderzył bokiem w nadjeżdżający z 
przeciwka samochód ciężarowy steyr z 
przyczepą. W wyniku zderzenia po
ważnych obrażeń doznali pasażer i kie
rowca cinquecento. Zostali przywiezie
ni do szpitala przy ulicy Rudzkiej.

O g ł o s z e n i a  d r o b n eOgłoszenia drobne

CZYSZCZENIE DYWANÓW, 
TAPICEREK 

“PERS”,tel. 392024
Je Je Je

SPRZEDAM pianino, 
tel. 392024

*  *  *

PRZYJMĘ POD OPIEKĘ 
DZIECI od 1 do 3 lat. 

Rybnik, Kilińskiego 37a/25

BEZPŁATNE
PORADY

PRAWNIKA
w "Gazecie Rybnickiej"

W pią tk i w godz. 15.00-17.00 
w siedzibie naszej redakcji 
/K ościuszki 54, tel. 28-825/ 

dyżuruje prawnik, udzielający 
bezpłatnie porad.

Zarząd Zieleni Miejskiej 
w  Rybniku

Dział Usług Pogrzebowych 
ul. Rudzka 70 b

/Cmentarz Komunalny -tel. 28-991/
oferuje następujące usługi:

*wynąjęcie karawanu
* całodobowy przewóz zwłok
* szeroki asortyment trumien 
*kosmetykę, ubranie
i przechowanie zwłok 

*wynąjęcie kaplicy do pogrzebu 
*usługi cmentarne 
*zamówienie wieńców, palm, 
wiązanek, kwiatów 

*możliwość załatwienia orkiestry 
*wynąjęcie autobusu

Możliwość załatwienia formalności 
pogrzebowych również w Zakładzie 
Anatomopatologii w Orzepowicach 
przy ul. Energetyków 46

Ceny konkurencyjne

Rybnicka Giełda 
Samochodowa

Ceny w mln zł. z ubiegłej 
niedzieli 22 maja

Cena/Rok/Model
wartburg - 29/87, 24/86
polonez - 120/92/caro 1.9D, 92/92/
caro 1.6, 39/86, 27/83
fiat - 135/87/croma, 59/87/ritmo
1.7D, 62/85/uno 1.3D
fiat 126p - 63/93, 57/93, 48/91, 41/
90, 27/87, 24/86, 20/85, 19/84, 18/
84, 15/84, 17/83
fiat 125p - 43/89, 21/84, 19/83, 16/ 
83, 15/81, 8/76 
dacia - 20/84
skoda - 110/92/favorit, 22/88/105S 
VW - 125/87/golf 1.6, 35/86/polo 
1.1, 33/79/passat 1.3, 32/79/passat 
1.3
ford - 78/86/ascona 1.6, 44/81/kadet 
1.2
tawria - 75/92 
audi - 88/84/80 
renault - 72/85/11 
łada - 38/85/2105 
peugeot - 82/87/309 1.3 
zastawa - 11/77
mercedes - 59/79/200 D. /ps/^

Zniszczony wartburg
22 maja w Popielowie na ul. Torfowej 
nieznany sprawca dokonał zniszczenia 
samochodu wartburg. Wartość szkód 
wyniosła 5 mln. zł.

Napad w biały dzień 
22 maja o godz. 17.00 w parku przy 
ulicy Kościuszki dokonano napadu na 
jednego z mieszkańców Rybnika, za
bierając mu skórzaną kurtkę. Sprawca 
został zatrzymany w pościgu i osadzo
ny w areszcie. Badanie alkomatem wy
kazało 2,1 prom. alkoholu. /jak/

10

W razie potrzeby
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. GAZOW E: 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 27 maja do 2 czerwca, Rybnik, 
ul. Reym onta, tel. 27-151

Biuro Usługowo-Doradcze
Zaprasza Państw a do zakupów sam ochodów krajowych  

i zagranicznych oraz maszyn przem ysłow ych  
wskazanych przez klienta

w formie leasingu (dla osób prawnych KSERO
w systemie ratalnym (dla osób fizycznych) 

Udzielamy również kredytów na. 
LAKIERY * remonty samochodów, * remonty mieszkań i domów, 

SAMOCHODOW E  * imprezy okolicznościowe (wesela, stypy, komunie)

Rybnik-Boguszowice 
 Os. Południe 37 (Dom Górnika), tel. 39-21-34 lub 230-31 w 5134 

EKSPRESS 
Rybnik, Reja 2

Zatrudnimy fotografa 
i  osobę obsługującą mini-lab

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
SZYBKO 
I TANIO

Husqvarna
LAS & OGRÓD

MASZYNY I URZĄDZENIA

pilarki, pompy, sprzęt ogrodniczy, agregatory prądotwórcze, 
przecinarki do betonu, ubijaki, zagęszczarki, kosiarki

S E R V ICE ► raty, leasing
Autoryzowany dealer "LASEL" sp. z o.o. 

44-200 Rybnik, ul. Mikołowska 42, tel. 28-306

Środowa Giełda Cenowa
M ię s o s c h a b

w o lo w e
extra

szy n k a  w p. 
g o to w a n a śląska

PIOTROWSKI 79 77 116,6 50

TARG 76 75 124 60

HERMES 8 0 82 125 67

Owoce/Warzywa ogórki pomarańcze sa ła ta pomidory

TARG 12-15 16-18 4-5 22-35

HERMES 17 21 5 43

Miejska 3 15 20 5 36

S p o ż y w c z e m a sło cuk ier jajko m ąka

Jan NOGA 10,5 10 2,2 7,5

TARG 10,3 8 ,6 1 ,6 - 2 ,4 6,3-7,3

HERMES 10,7 10,5 2,1 7,5

W a lu ty do lar m arka cz e sk a francuska

Delikatesy, ul. Miejska 22150\22350 13370\ 13480 750\758 3920\4000

Pewex duży 22200\22350 13370\ 13480 750758 3930\4000

Hermes 22150\22350 13400\ 13500 755\765 3950\4000

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

WODZISŁAW ŚL 
ul. Łużycka 1, 

tel. 553 619 
CZYNNA 

7.00 - 16.00
GÓRNOŚLĄSKIE



 ż u ż e l    Ż U Ż E L  

PLASTRONY ŻUŻLO W CÓ W  
CZEKAJĄ N A  W AS!

Kończący się tydzień przyniósł kolej
ny sukces w rozgrywkach ligowych 
drużyny RKM, ale wszyscy kibice żuż
lowi w Rybniku rozmawiają w tej 
chwili już tylko o planowanym na so
botę 28 maja, na godz. 16.00, Między
narodowym Turnieju Indywidualnym o 
Puchar “LOTTO”.
Na torze w Rybniku RKM w minioną 

niedzielę podejmował “ISKRĘ” 
Ostrów Wlkp. Rybniczanie wygrali 
52:38, a najlepsi w tym meczu zawo
dnicy gospodarzy to Dariusz Fliegert / 
12 pkt/ oraz Henryk Bem i Mirosław 
Korbel, którzy zdobyli po 10 pkt. W 
drużynie “ISKRY” wystąpił Rosjanin 
Rif Saitgareev, który był zdecydowanie 
najlepszym zawodnikiem tego spotka
nia - w 6 startach zdobył aż 17 pkt. Ze 
znakomitym Rosjaninem zdołał wygrać 
tylko Dariusz Fliegert. Mimo dosyć 
wysokiego zwycięstwa RKM mecz ten 
był bardzo dobrym widowiskiem. W 
większości wyścigów na całym dystan
sie trwała zacięta walka, a często na 
mecie różnice między zawodnikami 
były minimalne. Zespół z Ostrowa dys
ponował znakomicie przygotowanym 
sprzętem, co sprawiało, że lepiej wy
szkoleni technicznie rybniczanie mu
sieli sporo napracować się na każdy 
punkt. Nieźle wypadł debiutant w roz
grywkach ligowych, 19-letni Euge
niusz Sosna, który w swoich trzech 
startach zdobył 3 pkt dla RKM. W su
mie mecz udany, pogoda dopisała, a 
4000 widzów opuszczało stadion w do
brych nastrojach.

W najbliższą niedzielę, 29 maja, ryb
niczanie wyjeżdżają do Krakowa na 
spotkanie z tamtejszą “WANDĄ”. Po
czątek meczu o godz. 17.00. Zawody te 
zapowiadają się niezwykle emocjonu
jąco, gdyż zespól “WANDY” na wła
snym torze jest bardzo groźny. Mena
dżer RKM Piotr Pyszny zapowiedział, 
że na ten mecz przyjedzie Lars-Henrik 
Jorgensen. Trener Jerzy Gryt liczy na 
zwycięstwo, a zawodnicy są pełni opty
mizmu. Nie ulega wątpliwości, że w tej 
chwili zwycięstwo w Nowej Hucie jest 
rybniczanom bardzo potrzebne, gdyż 
“POLONIA” Pila wyszła na pierwsze 
miejsce w tabeli II ligi - wprawdzie tyl
ko “małymi” punktami, ale...

W sobotę natomiast czekają nas od 
dawna zapowiadane atrakcje. O godzi
nie 16.00 początek Międzynarodowego 
Turnieju Indywidualnego o Puchar 
“LOTTO”. Bramy stadionu zostaną 
otwarte o godz. 14.00. Warto przyjść 
wcześniej, gdyż przed zawodami odbę
dzie się pokaz skoków spadochrono
wych w wykonaniu członków Aeroklu
bu ROW. Ponadto lotnicy wykonają 
nad stadionem akrobacje samolotowe. 
Można liczyć na wysoki poziom tych 
ewolucji, bo przecież rybniccy akroba
ci samolotowi należą do czołówki 
światowej. Oprócz podniebnych ewo
lucji, można będzie obserwować pokaz 
musztry paradnej oraz posłuchać kon
certu orkiestry dętej.

Natomiast główne wydarzenie - Tur
niej Żużlowy - ma obsadę, o jakiej

W rozegranych na strzelnicy sporto
wej w Paruszowcu zawodach strze
leckich “O Przechodni Puchar Pre
zydenta Rybnika”, zorganizowanych 
przez Miejski Klub Strzelecki LOK, 
w konkurencji strzelania z pistoletu 
do tarcz opadających w klasyfikacji 
drużynowej zwyciężyła reprezenta
cja LOK-u z Dąbrowy Górniczej 
przed pierwszym i drugim zespołem 
MKS LOK Rybnik, czwarte miejsce 
zajął “Desant” Będzin, piąte drużyna 
Komendy Rejonowej Policji w Ryb
niku. Indywidualnie zwyciężył Krzy
sztof K orusiew icz przed M irosławem

można było tylko marzyć. W zawodach 
wystartują bowiem: nr 1 - Henrik Gu
stafsson, nr 2 - Antonin Kasper, nr 3 - 
Jacek Gollob, nr 4 - Grzegorz Rempała, 
nr 5 - Piotr Winiarz, nr 6 - Zoltan Ador
jan, nr 7 - Marvyn Cox, nr 8 - Dariusz 
Fliegert, nr 9 - Piotr Świst, nr 10 - Ro
man Jankowski, nr 11 - Lars Henrik 
Jorgensen, nr 12 - Tomasz Gollob, nr 
13 - Adam Pawliczek, nr 14 - Steve 
Schofield, nr 15 - Andrzej Huszcza, nr 
16 - Henryk Bem. Zawodnicy rezerwo
wi to: Rafał Wilk, Mirosław Korbel, 
Krzysztof Fliegert, Mariusz Kuciapa.

Zawody poprowadzi znakomity sę
dzia Lechosław Bartnicki z Gdańska. 
Spikerem będzie doskonały fachowiec, 
redaktor Krzysztof Hołyński, którego

kunszt po raz wtóry można będzie 
podziwiać w Rybniku. Spodziewane 
jest przybycie na turniej wielkiego mi
łośnika sportu żużlowego - ministra 
Mieczysława Wachowskiego.

Przed turniejem organizatorzy posta
rali się, aby wszystko wypadło jak naj
lepiej. Uporządkowano stadion, odma
lowano trybunę krytą. W pracach wy
datnie pomogli członkowie rybnickie
go “Speedway Fan Clubu”, którzy nie 
szczędząc własnego czasu i sil ofiarnie 
porządkowali obiekt.

Głównym sponsorem turnieju jest 
“Totalizator Sportowy”. Całkowity do
chód zostanie przekazany na dofinan
sowanie wypoczynku dzieci z woje
wództwa katowickiego w czystych eko
logicznie regionach Polski.

Po zakończeniu zawodów odbędzie 
się na stadionie aukcja plastronów, w 
których występowali żużlowcy. Do
chód z aukcji również będzie przezna
czony na ten szlachetny cel. Warto za
brać na stadion większą gotówkę /cena 
wywoławcza plastronu - 1 mln zł/ i na
być efektowny, pamiątkowy plastron, 
okazja taka może się bowiem prędko 
nie powtórzyć. Ponadto szczytny cel 
imprezy - pomoc dzieciom - niech 
sprawi, by nikt nie żałował wyłożonych 
pieniędzy. Ceny biletów są takie same, 
jak na zawody ligowe. A więc do zoba
czenia w sobotę na stadionie.

Piotr Szweda

Mirosławem Siemionką i Wacławem Szelą
giem.

W konkurencji karabinka mało
kalibrowego zwyciężyli biathloniści 
SKS “Ryfama” Rybnik, cztery two
rzone przez nich zespoły w klasyfi
kacji drużynowej zajęły pierw sze 
cztery miejsca. Indywidualnie naj
celniej strzelał pechowy uczestnik 
ostatniej zimowej olimpiady w Lille
hammer Tomasz Sikora, wyprzedza
jąc Eugeniusza Pęczka i M ichała 
Piechę. Rewanże dopiero za rok.

/Chch/

Szanowna Redakcjo!

Od kiedy w Waszej gazecie artykuły 
o żużlu pisze rzecznik prasowy RKM, 
stały się nieciekawe, a opisujące to, co 
my kibice oglądamy i notujemy sobie w 
programach na stadionie podczas za
wodów. Prócz tego wyczuwa się, że pi
sane są zgodnie i w myśl Zarządu Klu
bu. Starzy kibice pamiętają bardzo do
brze, co od paru ładnych lat dzieje się 
w klubie i czego to są skutki. To że 
obecnie drużyna wygrywa zawody w 
II-giej lidze nikogo nie dziw i, gdyby 
przegrywali byłoby wręcz odwrotnie. 
Jedno jest pewne, że gdyby trener był 
dobry, to drużyna nie spadałaby co 
roku do II-giej ligi.

W ubiegłym sezonie, gdy byli w I-ej 
lidze pamiętamy wszyscy, jakimi rezul
tatami kończyły się zawody, aż wstyd.

Od redakcji:

Nie jest to jedyny list w tej sprawie, 
najwyższy więc czas napisać parę słów 
wyjaśnienia. Zacząć trzeba jednak od 
początku. W ubiegłym roku, na wio
snę, rybniccy żużlowcy wystartowali 
ponownie w I lidze, o czym red. Tro
szka pisał z radością i optymizmem. Z 
rozpoczęciem sezonu żużlowego uka
zała się w “GR” wkładka pt. “Spee
dway”, ogłosiliśmy konkurs na odgady
wanie wyników meczów z udziałem 
drużyny ROW Rybnik, nasz wielka
nocny konkurs związany był tematycz
nie z historią rybnickiego żużla, nie 
przemilczeliśmy żadnego sukcesu na
szych zawodników, pisząc np. w tytule 
“Lwie serca rekinów”. Wszystko to ro
biliśmy z nadzieją, że oto jest szansa 
powrotu świetności rybnickiego żużla. 
Jednak po kolejnych porażkach druży
ny pióro red. Troszki stało się krytycz
ne wobec poczynań zawodników i tre
nera. Właśnie wtedy zaczął się konflikt.

We wtorek na Malej Scenie rozegrane 
zostały Mistrzostwa Rybnika Przed
szkolaków w Szachach, w których do 
gry zasiadło 83 rybnickich przedszko
laków. Tytuł mistrzowski, podobnie 
jak przed rokiem, wywalczyła Marta 
Szydłowska z Przedszkola nr 38, która 
“pogodziła” męską czołówkę. Następ
na w generalnej klasyfikacji szachistka 
Katarzyna Leciak zajęła ostatecznie 21 
miejsce. Drugie miejsce w turnieju 
przypadło Mateuszowi Kuleszy, który 
stracił do zwyciężczyni 1 punkt, 
podobnie jak trzeci w turnieju Paweł 
Durdziński.

W klasyfikacji drużynowej zwycię
żyła reprezentacja Przedszkola nr 9, 
gdzie zajęcia szachowe prowadzi Bar
bara Szkatuła, zaś dyrektorką jest Bar
bara Skulska. W mistrzowskiej druży
nie wystąpili: Krzysztof Groborz, Piotr 
Kotas, Bartłomiej Polok, Jarosław Ju
reczko, Paweł Kotas i Przemysław

Dobiegły końca rozgrywki pierw
szej edycji “Rybnickiej Ligi Szkół 
Średnich w K oszykówce” . P ierw
szym zwycięzcą została, prowadzona 
przez byłego trenera ligowego ze
społu rybnickich koszykarek Grze
gorza Szulika, drużyna Zespołu 
Szkół Technicznych, dawnego Tech
nikum Górniczego, która wyprzedzi
ła “Powstańców” i “Budowlankę” . 
Kolejne m iejsca zajęły II 
L.O .”Grambud”, “M echanik - NO
WER”, “Jankowice”, “Ryfama” i IV 
L.O.

Była to pierwsza edycja “szkolnej 
lig i” , a mimo to cieszyła się ona

A co z młodzieżą? Kto w przyszłym se
zonie będzie jeździł? Czy znowu “sta
ruszki”? A gdyby drużynie udało się 
awansować znowu do I-ej ligi to co da
lej, znowu spadek i tak na zmianę?

Dlaczego odsunięty został red. Tro
szka od pisania na ten temat w waszej 
gazecie? Znał te tematy bardzo dobrze, 
stosunki panujące w klubie i zachowa
nie zawodników. Wiemy też, jak zaan
gażowany był red. Troszka w sprawy 
klubowe, myślimy, że nie można mu 
nic zarzucić, służył pomocą różnym 
“panom” działającym w zarządach w 
ostatnich latach, ile czasu poświęcał na 
sport żużlowy. Widocznie nawet w 
obecnych czasach, gdzie jest wolność 
słowa, nie opłaca się być sumiennym i 
prawdomównym. Artykuły red. Troszki 
nam kibicom dawały dużo do myślenia, 
a tak to już nie ma co na ten temat czy
tać w gazecie. Jedno nas zastanawia - 
jakim sposobem klub stać na rzeczni
ka? Przez jakie znajomości dostał się

Na zainicjowanym przez klub spotka
niu z redakcją “GR” obrażeni zawodni
cy domagali się, by red. Troszka nie pi
sał więcej o żużlu. Wobec oczywistej 
absurdalności takich żądań /zawodnik 
miałby decydować, który dziennikarz 
ma prawo pisać o nim/ red. Troszka pi
sał dalej, trochę łagodniej, lecz drużyna 
wciąż przegrywała. W efekcie po nieu
danej jesiennej rundzie ROW Rybnik 
wraca do II ligi /do czego, jak komen
tują to złośliwi, oprócz złej prasy przy
czynić się miała również zła pogoda/. 
Oczywiście władze klubu, trener, za
wodnicy, mechanicy robili wiele by 
utrzymać się w I lidze, coś było jednak 
nie tak.

Z przygotowaniami do sezonu ’94 
zaczęło się mówić o wielkich zmianach 
w klubie, o stworzeniu takich warun
ków, by drużyna wróciła do I ligi na 
stałe. “GR” piórem red. Troszki całko
wicie opowiedziała się za takimi zmia
nami. Owszem, zmiany nastąpiły, lecz 
obawy, którym i Pan dał wyraz w swym

Łódtka. Drugie miejsce zajęła drużyna 
przedszkola nr 17 /Aron Kowalski, Ba
zyli Kowalski, Wojciech Pomorski, Pa
weł Durdziński, Łukasz Janus, Seba
stian Klonowski/, trzecie miejsce ekipa 
Przedszkola nr 10 /Wacław Poręba, Se
bastian Szmit, Sebastian Kowalczyk, 
Karina Szczepkowska, Maria Cycuła, 
Katarzyna Kupczak/.

Mistrzostwa Rybnika były prelu
dium do Międzynarodowych Szacho
wych Mistrzostw Polski Przedszkola
ków, które w najbliższą sobotę i nie
dzielę rozegrane zostaną na sali gimna
stycznej Miejskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji przy ul. Powstańców Śl. 40 / 
pływalnia kryta/. W otwartych mi
strzostwach Polski udział weźmie 120 
młodych szachistów z całego kraju i 
około 40 przedszkolaków Francji, Nie
miec, Węgier, Czech, Słowacji, Litwy i 
Ukrainy.

dużą popularnością. Niektóre zespo
ły postarały się nawet o sponsorów, 
odstępując im w zamian miejsce w 
nazwie drużyny, tak jak ma to miej
sce w profesjonalnym  sporcie. W 
organizację meczy zaangażowali się 
nauczyciele wf, którym za wytrwa
łość należy się szczególne uznanie. 
Pozostaje mieć nadzieję, że przy
szłoroczne rozgrywki nab iorą je
szcze większego znaczenia dla sa
mych grających, jak i innych miło
śników sportu w naszym mieście.

/Chch/

taki rzecznik do gazety, odsuwając na 
bok zatrudnionego tam redaktora?

Czyżby Zarząd Miasta wpływał na ta
kie decyzje? Jeżeli tak to, panowie, 
zbliżają się wybory samorządowe, wia
domo - klub RKM posiada niewielu 
obywateli, nas kibiców jest wiele, wie
le więcej. I jeszcze jedno: rzecznik 
RKM na odwagę pisać do “Tygodnika 
Żużlowego” na temat red. Troszki i ety
ki zawodowej? A jaką etykę on repre
zentuje, kopiąc pod kimś dołki? “Niech 
uważa, bo sam w nie wpadnie” - /przy
słowie/.

Gdyby ten list nie ukazał się w gaze
cie, będziemy uważać że w waszej ga
zecie mogą ukazywać się tylko takie ar
tykuły i listy, na które zgadza się samo
rząd miasta, a wiadomo, to jest ich ga
zeta. W takim razie wyślemy go do in
nych lokalnych gazet i nie tylko.

Z poważaniem wieloletni kibic 
Piotr Homan

liście, pozostały. Po wyrażeniu ich 
przez red. Troszkę w “GR” konflikt za
ostrzył się. Na stadionie dochodziło do 
pogróżek i “słownych rękoczynów” ze 
strony trenera i niektórych zawodni
ków. To na pewno nie ułatwiało red. 
Troszce wykonywania pracy dzienni
karskiej. Swoje zaniepokojenie niekoń
czącym się konfliktem pomiędzy “GR” 
a miejscowym klubem okazał również 
prezydent miasta. Ten ciągnący się już 
od roku konflikt należało przerwać w 
imię spokoju i nienarażania honoru red. 
Troszki. Niestety, z tymczasową stratą 
dla tych czytelników, którzy polubili 
jego fachowe i barwne, choć być może 
czasem wpadające w zbyt mentorski 
ton teksty. Teraz, kiedy drużyna odnosi 
zwycięstwa, pouczanie choćby najbar
dziej słuszne i ciągłe przypominanie 
obaw co do przyszłości rybnickiego 
żużla może przecież zepsuć radość tym 
kibicom, dla których zwycięstwo ich 
drużyny jest najważniejsze.

I Wiosenne spotkania

z koszykówką
W ramach akcji “O uśmiech każdego 

dziecka” w ubiegły poniedziałek, 23 
maja w hali sportowej MOSiR przy 
ul. Powstańców odbyły się I Wiosenne 
Spotkania z K oszykówką. 
Organizacją imprezy zajął się zespół 
nauczycieli wychowania fizycznego z 
trzech rybnickich szkół średnich: 
Wojciech Szymczak oraz Grażyna 
Szulik z LO im . Hanki Sawickiej, 
Urszula Grzonka z Zespołu Szkół 
M echaniczno-E lektrycznych oraz 
Grzegorz Szulik z Zespołu Szkół 
Technicznych. Dla uczniów  
przygotowano turniej koszykówki 
chłopców  w system ie “każdy z 
każdym”. Pierwsze miejsce przypadło 
Zespołow i Szkół Technicznych, 
drugie m iejsce Liceum  
O gólnokształcącem u im. Hanki 
Sawickiej i trzecie miejsce Zespołowi 
Szkół Mechaniczno-Elektrycznych. 
W przerw ach m iędzy meczami 
przewidziano konkurs rzutów za 3 
punkty /I miejsce Bartłomiej Kozieł-
II LO, II m iejsce Norbert 
Wiktorowski - ZSM-E, III miejsce 
Marek Zwinka - ZST/ oraz konkurs 
rzutów osobistych, w którym I miejsce 
zajął Artur Wasela - ZSM-E, II 
miejsce Wojciech Bluszcz - II LO i
III miejsce Marcin Woryna - II LO. 
Odbyło się rów nież losow anie 
drobnych nagród dla publiczności.

Jest to pierwsza tego typu impreza 
łącząca zmagania kilku szkół - mówi 
Wojciech Szymczak. - Dotychczas na 
terenie II LO rozegraliśmy dwa mecze 
typu nauczyciele-uczniowie, dochód z 
nich przeznaczony zosta ł na cele 
charytatywne.

Dariusz Grzesista

O Puchar Prezydenta

Przedszkolaki szachują

/Chch/

Finał szkolnej ligi

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Szkolne mury  nie muszą być ponure. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 już po 
raz drugi wymalowali betonowe ploty okalające szkolne boiska. Po krótkiej nara
dzie zdecydowano, że tematyka malowideł będzie młodzieżowa, tak by i malowa
nie i przebywanie na szkolnym placu było dla uczniów przyjemnością. O farby 
postarała się, przy pomocy sponsorów, sama szkoła, zaś samo malowanie “szkol
nych fresków ” odbywało się pod okiem nauczycieli plastyki. Na ścianach pojawi
ły się obrazy przywodzące na myśl subkultury młodzieżowe, a także znaczki klu
bów NBA. Po przeciwległej stronie znalazło się miejsce na sztukę inspirowaną 
antykiem. Pomysł godny naśladowania. /wack/

d amiani
R Y B N I K  R Y N E K  6

Wśród autorów 
prawidłowych 

rozwiązań 
rozlosujemy 

2 bony towarowe 
po 200 tys. zł każdy, 
ufundowane przez 
sklep DAMIANI, 

Rynek 6.

P o d  z n a k a m i  z o d i a k u
BARAN - Nadmiar ambicji może zaszkodzić Twoim planom. Lepszy niewielki, ale 
pewny zysk niż nierealna fortuna. Czas sprzyja robieniu głupstw, potrzebna jest 
więc szczególna ostrożność.
BYK - Wyjścia poszukaj raczej dyskretnie. Wszelkie spektakularne gesty postawią 
Twoich wspólników w niezręcznej sytuacji, a oni tego nie lubią i mogą nie zapo
mnieć...
BLIŹNIĘTA - Irytujący spokój zostanie przerwany dość gwałtownie i zostaniesz 
wciągnięty w wir spraw, w które, choć dotyczą Cię tylko marginalnie, warto się 
zaangażować...
RAK - Nie rezygnuj gdy tylko pojawią się pierwsze trudności! Dając szansę sobie, 
dajesz ją  również tym, którzy na Ciebie liczyli. Rozczarowani drugi raz Ci nie za
ufają...
LEW - Poniesione ostatnio straty odrobisz w niezłym stylu, towarzyszyć Ci będą 
spojrzenia pełne uznania, ale i... zazdrości. Nie obnoś się więc z sukcesem, bo kto 
ma go docenić, już to zrobił.
PANNA - Ktoś podsunie Ci nieźle brzmiącą propozycję, nim ją  jednak przyjmiesz, 
przyjrzyj się dokładnie założeniom teoretycznym i spróbuj sobie wyobrazić je j  
wcielenie w życie. Jeżeli sprawi Ci to trudność - zrezygnuj!
WAGA - Dyskusje, a tym bardziej spory, w których niewiele jest konstruktywnej 
krytyki, są nie na czasie. Sprawa potrzebuje raczej dystansu i “odleżenia ”. Tobie 
też się to przyda.
SKORPION - Nic nie usprawiedliwi Twojego rozleniwienia teraz, kiedy najbar
dziej potrzebna jest mobilizacja! Jeżeli przegapisz tę sprzyjającą chwilę, możesz 
tego żałować przez długi czas.
STRZELEC - Tym razem zarezerwuj sobie stanowisko obserwatora i na zimno 
rób notatki. Przydadzą się, kiedy znajdziesz się w podobnej sytuacji, co nastąpi już  
niedługo.
KOZIOROŻEC - Poszukując nowości, nie zapominaj, że i dawne doświadczenia 
mogą być pomocne. Może się okazać, że będziesz się musiał do nich odwołać je
szcze nie raz.
WODNIK - Myśląc, że kłamstwem ochronisz najbliższych przed odkryciem gorz
kiej prawdy, popełniasz błąd. W efekcie może to spowodować więcej szkód niż 
pożytku, bo brak szczerości, nawet w dobrej wierze, oddala od siebie...
RYBY - Odreagowywanie stresu za pomocą wrogich zachowań jest bronią obo
sieczną. Otoczenie odda Ci “przykre za nadobne ” i stres, zamiast zniknąć, może 
się pogłębić...

Fatałachy z naszej szafyKsiężniczka 
i żebraczka
O wpływie egzotyki na współczesną modę można by 

w nieskończoność. Wielcy projektanci całymi garścia
mi czerpali i czerpią z afrykańskiego, indiańskiego czy 
dalekowschodniego folkloru. Indie były obecne w mo
dzie niejednokrotnie, szczególnie mocno zaznaczyły 
się w latach 70, kiedy wraz z fascynacją ich kulturą i 
filozofią hipisowska młodzież przyjęła też elementy 
hinduskiego stroju.

Po latach Indie wróciły i to jakby w dwu nurtach: 
ascetycznym i bogatym. Najlepszym przykładem tego 
pierwszego jest Patrick Swayze w swoim najnowszym 
filmie “Miasto radości”, w którym kreuje postać leka
rza w najuboższej dzielnicy Kalkuty. Biała, wyrzucona 
na wierzch hinduskich, zamotanych spodni długa ko
szula z rozcięciami po bokach i stójką to podstawowy 
element tego nurtu, ale także prosty jednorzędowy ża
kiet ze stójką w ekologicznych barwach.

Inspiracją nurtu drugiego jest strój hinduskiej księż
niczki - bogate prześwitujące materie, motane na wzór 
sarongu, spódnice na obniżonej i gołej talii, krótkie 
góry odsłaniające żołądek, powiewne spodnie, korzen
ne ciepłe barwy.

I co najważniejsze, nie jest to moda dla nas niedostępna
niedostępna. W każdym prawie mieście znajduje się sklep z orientalną, oryginalną indyj
ską odzieżą, a szperanie w niej to sama przyjemność... Wróżka

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 
200.000 zł, ufundowanego przez Biuro Usługowo-Doradcze 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 19 nagrodę otrzymuje: Helmut Kozik, Os. Sikorskiego 27d/29, 
Żory.

Przyszedł roz synek do sklepu i pado, 
że chce masła i chleba kupić, ale na 
kredyt. Sprzedawca zły pado mu:
- No wiela razy żech ci ju ż pedzioł, że 
na kredyt nic ci nie sprzedom?
- Ja, jo  nie wiem wiela razy, bo to oni 
ta księga prowadzą!

Roz dzieci przystępowały do spowie
dzi. Józik tak se klęknął, że mu Aloj
zik cięgiem po podeszwie drutem jeź
dził, bo to downiej dzieci boso chodzi
ły, nawet do kościoła. No i jak Józik z 
tej słuchatelnicy wyszedł, to pado do 
kolegi:
- Ty mosz szczęście, żech jest akurat w 
stanie łaski, ale jutro ci za to zęby wy
bija i ślepie na modro ufarbuja!

Śląskie
beranie

- Francik, wymień mi cztery żywioły 
świata.
- Ogień, woda, wojna i... karczma, 
panie rechtór!
- Karczma? Po jakiemu karczma ?
- No wiedzą, jak  tatulka długo nie ma 
z szychty i siedzą w karczmie, to 
mama rządzą: “Ten ju ż zaś w swoim 
żywiole”.

-Aniołeczku - mówi babcia do wnuka
- ja k  ty możesz mówić z taką pełną 
buzią?
- To robi praktyka, babciu!

- Dzieci, co jest ważniejsze - pyta nau
czyciel - słońce czy księżyc?
- No pewnie, że księżyc. Słońce świeci 
wtedy, jak  i tak jest jasno, a księżyc 
jak  jest ciemno!

Na lekcji wychowania nauczyciel 
chciał dać dzieciom lekcję poglądową 
i zachęcić je  do pracy. Mówi więc:
- Patrzcie dzieci, mrówki pracują po 
16 godzin dziennie. Jaka stąd płynie 
dla was nauka?
- Że nie mają związków zawodowych!

- Powiedzcie mi dzieci, co się robi z 
wełny? - pyto nauczyciel
- ?
- No przeca z wełny robi się... no... 
No, Antek, z czego mosz twoje galoty!
- Z  tacinowych przeszyte, panie rech
tór!

Rozszalała się burza, grzmi i błyska. 
Z pokoiku dziecięcego wychodzi mały 
i woła:
- Mamo, czy tata znów naprawia tele
wizor?

- Mamulko! O la Boga! Komu też 
tako wielko kromka chleba kroicie?
- Dlo ciebie synku, dlo ciebie - padała 
mu matka.
- Co? Tako mało?

Z książki "Śląskie beranie 
- humor Górnego Śląska”

Zebrała i opracowała 
Dorota Simonides

NASZ ADRES: 
44-200 Rybnik  

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

9 .0 0 -1 7 .0 0

GAZETA RYBNICKA. Ukazuje się od sierpnia 1919 r., wydawana w okresie międzywojennym przez M ICHAŁA FRANCISZKA KW IATKO
W SKIEGO, a redagowana od 1927 do 1939 przez IGNACEGO KNAPCZYKA. OBECNIE: tygodnik samorządowy. Nr indeksu 359-823.
Redaguje zespół w składzie: redaktor naczelny RUDOLF PALARZ, sekretarz redakcji W IESŁAW A RÓŻAŃSKA, fotoreporter WACŁAW  

TROSZKA, skład kom puterowy EDYTA SZYMASZEK, EW A KRZYŚCIAK - KUCHARSKA  
Druk: Drukarnia "OLDPRINT", Żory. W ydawana na zlecenie Zarządu M iasta.
Zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów i zmiany tytułów. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

1 2 GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

Poziomo: A/można z nim odejść, B / do puszczania, “lecenia" lub 
grania, C/ zna się na ciałach i kościach, D / cieszy podejrzanego jeśli 
je  ma, E/ wychodzi na ulicą lub na podwórko, F / łączy jeża z nicią, 
G/ bywa święta lecz bez aureoli H/naczynie z dziurami, I/ sąsiad, 
ale nie za ścianą J / ostoja woja
Pionowo: 1/fragment koła, 2/ np. do przerwy 0:1, 3/ słup w grocie, 
4/ kojarzy się z pulsowaniem, 5/ mikrofregata, 6/ Drakula wśród 
owadów , 7/ ptak z koralami, 8/ z Krainy Deszczowców, 9/ kolega 
oszusta i szachraja, 10/ dziewczyna ratownika 
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie po 
uporządkowaniu liter wg szyfru: A-10, D-8, D-7, B-7, J-9, A-5, 
C-2, A-3, E-8, G-4,H-6, A-8,A-4, C-2, F-7, G-3, H-8, B-2,C-6,
C-8, B-6, J-5, C-1, A-1 ,D-2,A-2, F-10, D-4,D-10,A-5, B-8,F-9,C- 
5,A-4,E-8,C-6
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 30 z hasłem 
“ Poezja to diabelskie w ino” otrzymują: H elena Podleśny, 
Wyzwolenia 16/37, Rybnik oraz Stefan Czyż, Dąbrówki 3D/33, 
Rybnik. Nagrody do odebrania w redakcji.


