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Sesja Rady Miasta

Mieszkańcy wybiorą 
Rady Dzielnic

W ostatnią środę 26 października 
na roboczej sesji zebrała się Rada 
Miasta. Zaproponowany porządek 
obrad był bogaty, a kilka z jego 
punktów zasługiwało na szczególną 
uwagę, zwłaszcza punkty o podwyż
szeniu opłaty targowej i parkingo
wej, zmianach w Programie Profi
laktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz zarządzeniu wy
borów do Rad Dzielnic.

Po stwierdzeniu prawomocności 
obrad i przyjęciu porządku dziennego 
sesji głos zabrała przewodnicząca RM 
Urszula Szynol, która przedstawiła 
radnym informację na temat propozycji 

Kontraktu Regionalnego.
Zdaniem U. Szynol oraz zabierające

go po niej głos Jerzego Frelicha, ów 
kontrakt jest swego rodzaju paktem, w 
którym gminy i inne instytucje zobo
wiązują się współdziałać w podejmo
waniu wszelkiego rodzaju inicjatyw

służących rozwiązywaniu lokalnych 
problemów, a także promowaniu wszy
stkiego, co sprzyja gospodarczemu 
ożywieniu regionu.

Z uwagi na nieobecność Józefa Ma
kosza, przebywającego na posiedzeniu 
Rady d/s Samorządu przy Prezydencie 
RP, zabrakło zwyczajowej “informacji 
prezydenta o pracach zarządu”.

Zmiany w budżecie 
Następnie radni dokonali zmian w bu

dżecie miasta. Dokonano m.in. prze
niesień wydatków między działami. O 
905 mln zł zmniejszono dotację na wy
kończenie zakupionego od Huty “Sile
sia” budynku przy ulicy Wolnej, prze
znaczając ją  na kontynuowanie uzbro
jenia terenu Rybnickiej Strefy Ekono
micznej w rejonie Inkubatora Przedsię
biorczości. Ograniczając z kolei o 
1.756.039 tys. nakłady na moderniza
cję oczyszczalni ścieków oraz remont 
w Domu Pomocy Społecznej, przeznaczono

przeznaczono te pieniądze na sfinansowanie 
zwiększonego zakresu prac remonto
wych w szkołach /m.in. adaptowanie 
pomieszczeń dla nowo utworzonego 
Wydziału Zarządzania i Marketingu 
Politechniki Śląskiej oraz budowę 
ZSE-U/ i na krytej pływalni.

Wybory ławników 
Kolejnym punktem obrad były wybo

ry ławników oraz członków Kolegium 
d/s Wykroczeń. W głosowaniu tajnym 
RM wybrała 96 ławników Sądu Rejo
nowego w Rybniku, w tym 10 do orze
kania spraw z zakresu prawa pracy oraz 
10 do Sądu Wojewódzkiego w Katowi
cach, w tym 2 do orzekania spraw z za
kresu prawa pracy i ubezpieczeń spo
łecznych. Wybrano ponadto 66 człon
ków Kolegium d/s Wykroczeń przy Są
dzie Rejonowym w Rybniku. Warto za
znaczyć, że nowo wybrani ławnicy i 
członkowie kolegium zaczną pełnić 
swe obowiązki dopiero po złożeniu 
ślubowania, jednak nie wcześniej niż w 
przyszłym roku.

Nowy “Meksyk” 
i wybory do Rad Dzielnic 

Rada jednogłośnie postanowiła utwo
rzyć na wniosek mieszkańców nową 
dzielnicę Rybnika - Meksyk. Obszar 
ten, wyodrębniony z dzielnicy Śród
mieście, zawiera się między ulicami: 

c.d. na stronie 3

Rocznicowa zbiórka wodniaków

Wspólna przejażdżka prezydentów Rybnika Józefa Makosza i Żor Zygmunta 
Łukaszczyka dostarczyła wielu wrażeń również widzom. Zdj.: pal

Trzydziestopięciolecie założenia dru
żyny żeglarskiej świętowali harcerze 
nad zalewem elektrowni. Uroczysta 
zbiórka z tej okazji odbyła się w nie
dzielę 23 października, szczęśliwie 
przy pięknej pogodzie. Aura zaś była 
bardzo ważna, ponieważ zbiórka odby
ła się w plenerze. Święto 6 Harcer
skiej Drużyny Żeglarskiej im. kmdr. 
Z. Przybyszewskiego rozpoczęło się 
od meldunku, który drużynowy pod
harcmistrz Krzysztof Rusinowski 
złożył komendantce hufca harcmistrzy
ni Teresie Knurze. Później goście mo
gli podziwiać flotyllę harcerskich łodzi, 
łódek i łódeczek, defilującą przed po
mostem.

Odważni mieli okazję na chwilę się 
zadryfować i popływać po zalewie, 
mniej odważni wybrali harcerską gro
chówkę. Związek Żor i Rybnika bardzo

c.d. na stronie 3
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AUTORYZOWANY
PRZEDSTAWICIEL
FIRM:
FABRYKA KUCHNI

SUPER OFERTA
Przy każdym zakupie
powyżej 3 mln zł.

nagroda - 
3-dniowy pobyt

dla dwóch osób 
w hotelach w najbardziej 

atrakcyjnych miejscowościach

a r d o

elemis
Amica

z e l m e r

|  MAŁA SCENA RYBNICKA |
w Rybniku, /ul. Kościuszki 54/

 zaprasza w każda sobotę na

w godzinach od 19.00 do 1.00 .
Cena biletu 40.000.-

UWAGA, UWAGA !!!  
D la pierwszych osób 
bilety w cenie 20. OOO.-zł

W Y T N I J 
I PRZ Y J D Ź  WCZEŚNIEJ 

N I E  P R Z E GA P  OKA Z J I !

W Dniu Wszystkich Świętych znicze zapłoną również u stóp odnowionego 
pomnika Powstańców Śląskich na rybnickim cmentarzu

ks. Jan Tw ardowski

o nieobecnych
M yślała że  zo sta ł ju ż  tylko na fo tografii 
z  tw a rzą  bez oddechu  
Tym czasem  w  każdej chwili 
kiedy zap a la ła  światło...

( f r a g m e n t )

Watykan, 17 października 1994 r

SEKRETARIAT S T A N U

SEKCJA PIERWSZA- SPRAWY OGÓLNE

Szanowny Panie,

W imieniu Jego Świątobliwości Jana Pawła II serdecznie 
dziękuję za dary przekazane podczas pielgrzymki do Wiecznego 
Miasta. Bóg zapłać.

Wdzięczny za wyrazy życzliwości Ojciec Święty modli się w 
intencji Pana Prezydenta i całej Rady Miejskiej, by Chrystus - 
Źródło życia i świętości, był dla wszystkich siłą w 
pielgrzymowaniu do ostatecznego celu każdego człowieka - do 
Domu Ojca.

Łączę wyrazy szacunku

Oto treść listu jaki otrzymał z Watykanu prezydent Józef Makosz

W. Pan 
Józef MAKOSZ 

Prezydent Miasta Rybnik

S E K R E T A R I A T

W okresie świątecznym

Zmiany w organizacji ruchu
Zarząd Miasta Rybnika informuje, że w okresie 

od 29.10.br do dnia 2.11.1994 r.
w związku z dniem Wszystkich Świętych na terenie miasta wprowadzone 
zostaną zmiany organizacji ruchu w okolicach cmentarzy,

a mianowicie:
- ul. Rudzka - zakaz zatrzymania się i postoju po lewej 
stronie jadąc w kierunku dz. Orzepowice
- ul. Janiego dawna Groborza - zakaz zatrzymania się i 
postoju w obu kierunkach.

Do dyspozycji kierujących pozostają parkingi przy ul. Rudzkiej, Cmentarnej 
oraz ul. Gliwickiej. Dla osób korzystających z parkingu Ruda 

przy ul. Gliwickiej uruchomione zostanie przejście na cmentarz 
przez teren Szpitala Psychiatrycznego.

Jednocześnie informujemy, że w dniach 
31 października i 1 listopada autobusy komunikacji miejskiej 

kursować będą jak w soboty.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

Mons. L. Sandri 
Asesor
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Na sesji
w środę 26 października 

Rada Miasta Rybnika 
postanowiła:

w sprawie zarządzenia wyborów do organów 
samorządowych dzielnic

I. W związku z upływem czteroletniej kadencji zarządził 
wybory do Rad Dzielnic.

II. Wybory odbędą się niezwłocznie po podaniu niniejszej uchwa
ły do publicznej wiadomości - w terminach ustalonych przez Ko
misje d/s Samorządu nie później niż do 30 listopada br.
III. Rady Dzielnicowe - zgodnie z art. 17 powołanej ustawy - wy
biera się w liczbie wynikającej z ilości mieszkańców danej dzielni
cy i tak w dzielnicy:
1. Boguszowice Osiedle - rada liczy - 22 osoby
2. Boguszowice Stare - 18 osób
3. Chwałowice - 20 osób
4. Chwałęcice - 15 osób
5. Golejów - 15 osób
6. Grabownia - 15 osób
7. Gotartowice - 15 osób
8. Kamień - 15 osób
9. Kłokocin - 15 osób
10. Ligota - Ligocka Kuźnia - 18 osób
11. Niedobczyce - 22 osoby
12. Niewiadom - 18 osób
13. Orzepowice - 15 osób
14. Paruszowiec - 15 osób
15. Popielów - 15 osób
16. Radziejów - 15 osób
17. Rybnicka Kuźnia - 18 osób
18. Stodoły - 15 osób
19. Smolna - 18 osób
20. Wielopole - 15 osób
21. Zamysłów - 15 osób
22. Zebrzydowice - 15 osób
23. Śródmieście - 22 osoby
24. Zachód - Nowiny - 28 osób
25. Północ - 18 osób
26. Meksyk - 15 osób
IV. Rady wybierane są przez zebranie mieszkańców dzielnicy w
głosowaniu jawnym.
V. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje pełnoletnim mie
szkańcom dzielnicy posiadającym stałe zameldowanie na jej tere
nie uczestniczącym w zebraniu wyborczym.
VI. Szczegółowe zasady wyboru organów samorządowych określa 
Statut Dzielnicy przyjęty uchwałą Rady Miasta Rybnika NR 72/X/ 
90 z dnia 7.XI.1990 r. wraz z późniejszymi zmianami.
VII. Organizację wyborów powierza się Komisji d/s Samorządu 
oraz aktualnym przewodniczącym Zarządów Dzielnic.
VIII. W zebraniach wyborczych wezmą udział radni oraz członko
wie Zarządu Miasta.
IX. Czynności wyborcze /wybór Rady, Zarządu oraz jego Przewo
dniczącego jak też podział funkcji w ramach Zarządu/ - winny być 
stwierdzone odpowiednim protokołem.
Nowo wybrany Przewodniczący Zarządu przekaże Radzie Miasta 
protokoły z czynności wyborczych.
X. Kadencja dotychczasowych Rad i Zarządów wygasa z chwilą 
dokonania wyborów nowych Rad i Zarządów nie później jednak 
niż do 31.XII.1994 r.
XI. Przewodniczący Zarządu Dzielnic przekażą niezwłocznie 
nowo wybranym Zarządom użytkowane mienie, dokumentacją i 
niewykorzystane środki finansowe nie później jednak niż do 31 
grudnia 1994 r.
W przypadku nie wyłonienia do tego czasu Zarządu Dzielnicy, do
tychczasowy Przewodniczący rozlicza się ze Skarbnikiem Miasta.
XII. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W sprawie zmiany opłaty targowej 
Rada Miasta postanowiła również:

1. Ustalić następujące stawki opłaty targowej: 
a/ z tytułu umów stałych - miesięcznych za handel:
- na straganach dużych metalowych /do 8 m kw. powierzchni/
- na straganach zajmujących powyżej 10 m kw. powierzchni
- w kioskach, budkach, kontenerach, przyczepach
- z samochodów łącznie ze straganami ustawionymi na targowi
skach miejskich z wyjątkiem targowiska w dzielnicy Boguszowice,
- stawkę dzienną

10.000. - zł za 1 m kw. zajmowanej powierzchni, płatne z góry za 
dany miesiąc, w kwocie wynikającej z pomnożenia dni roboczych 
przez w/w stawkę,
b/ z tytułu umów:
- za dni targowe /środy, soboty/
- w pozostałe dni handlowe
- ze straganów poniżej 10 m kw., koszy, skrzyń, pojemników, sa
mochodu, z ręki itp. /opłata dzienna/

18.000. -zł za 1 m kw. zajmowanej powierzchni.
c/ za handel doraźny opłata dzienna analogicznie jak w pkt. b/

18.000. -zł za 1 m kw. zajmowanej powierzchni
d/ za handel w dzielnicy Boguszowice /opłata dzienna/ analogicz
nie jak:
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pkt. a/ ... 7.000.-zł za 1 m kw. 
pkt. b/ i c/... 13.000.-zł za 1 m kw.
e/ grunt pod pawilonami dla celów płatności czynszu zgodnie z 
umową dzierżawy, 6.000.-zł za 1 m kw. zajmowanej powierzchni 
płatne z góry za dany miesiąc w kwocie wynikającej z pomnożenia 
dni roboczych przez w/w stawkę, a dla targowiska Boguszowice
4.000.-zł za 1 m kw. zajmowanej powierzchni, płatne j.w.
2. Powierzchnię liczy się w pełnych metrach kwadratowych nie 
mniej niż 1 m kw.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1995 r. po uprze
dnim jej ogłoszeniu w prasie lokalnej i na terenach targowisk.
4. Traci moc Uchwała Nr 334/XLI/93 Rady Miasta z dnia 29 gru
dnia 1993 roku w sprawie opłaty targowej.

W sprawie opłat za parkowanie pojazdów 
Rada Miasta postanowiła:

I. Wprowadzić następujące zasady odpłatności za parkowa
nie pojazdów mechanicznych w miejscach do tego wyznaczo

nych /parkingi płatne nie strzeżone/, wyznaczonych na 
terenach stanowiących własność miasta:

1. Odpłatność wynosi:
a/ samochód osobowy - 10.000.-zł
b/ samochód półciężarowy do 3,5 t ciężaru całkowitego - 20.000.-zł 
c/ samochód ciężarowy - 40.000.-zł 
d/ motocykle, motorowery - 5.000.- zł 
e/ przyczepy do w/w - jak pojazd podstawowy
2. Uiszczenie opłaty i posiadanie kwitu uprawnia do korzystania w 
danym dniu z postoju na innych parkingach, bez konieczności ui
szczania ponownej opłaty - nie dotyczy to wjazdów na parkingi 
przy ulicy Młyńskiej /2 parkingi + targowisko/. Zasada ta nie doty
czy parkingów strzeżonych, parkingów prowadzonych przez osoby 
fizyczne lub prawne na swoim terenie, oraz parkingów wymienio
nych w pkt. II niniejszej Uchwały.
3. Ustala się abonament miesięczny dla samochodów /oprócz par
kingu na targowisku/:
- dostawczych - 300.000.-zł
- ciężarowych - 600.000.-zł
4. Wprowadza się miesięczne karnety dla samochodów osobo
wych/oprócz parkingu na targowisku/ w wysokości : - 200.000.- zł
II. 1. Opłaty za korzystanie z parkingów przeznaczonych dla han
dlowców /przylegające do placu targowego - wjazdy od ulicy 
Młyńskiej/ ustala się w wysokości:
a/ dla dni beztargowych /1,2,4,5,7 dzień tygodnia/
Lp .Rodzaj pojazdu godz. 6-12 godz. 13-6
1. Samochody osobowe 20.000.-zł 40.000.-zł
2. Samochody dostawcze 40.000.-zł 80.000.-zł
3. Samochody ciężarowe 

/powyżej 3,5 tony ciężaru
całkowitego/ i autobusy 60.000.-zł 120.000.-zł

b/ dla dni targowych /3,6 dzień tygodnia/
Lp.Rodzaj pojazdu godz. 6-18 godz. 18- 6
1. Samochody osobowe 30.000.-zł 40.000.-zł
2. Samochody dostawcze 50.000.- zł 80.000.-zł
3. Samochody ciężarowe 

/powyżej 3,5 t ciężaru
całkowitego/ i autobusy 70.000.-zł 120.000.-zł

c/ za przyczepy /-ki/ płaci się dodatkowo jak za pojazd podstawowy.
2. Opłatę za parkingi przy giełdzie samochodowej ul. Gliwicka w 
niedziele /7 dzień tygodnia/ ustala się na kwotę 30.000.zł
III. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.
IV. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały tracą moc:
- Uchwała Nr 254/XXXI I/92 Rady Miasta z dnia 16 grudnia 1992 
r. w zakresie wielkości opłat za parkingi, abonamenty i karnety / 
pkt. I. i II. w całości/.
- Uchwała Nr 282/XXXV/93 Rady Miasta z dnia 5 maja 1993 r. w 
zakresie wielkości opłat za parkingi /pkt. 1 “II/1/2/.
V. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 1994 r. po uprze
dnim ogłoszeniu w prasie lokalnej.

W sprawie ustalenia wysokości i zasad odpłatności 
za świadczenia na rzecz wychowanków Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
Rada Miasta postanowiła

1. Ustalić następujące zasady i wysokości odpłatności rodziców lub 
osób zobowiązanych do alimentacji za świadczenia na rzecz wycho
wanków Ośrodka:
I Grupa - wychowankowie objęci opieką całkowitą 
Grupę tę stanowią dzieci z rodzin patologicznych, wielodzietnych, 
niezaradnych życiowo, dotkniętych chorobami psychicznymi oraz 
sieroty naturalne i społeczne - dzieci te zostały skierowane do 
Ośrodka decyzją Sądu.

SYTUACJA RODZINNA ODPŁATNOŚCI
1. Brak dochodów zwolnienie od odpłatności
2. Brak możliwości ustalenia dochodów zwolnienie od odpłatności
3. Sieroctwo naturalne bez świadczeń zwolnienie od odpłatności
4. Dochód na członka w rodzinie 
udzielającej częściowej pomocy dziecku:
a/ do 650 tys. zł na osobę zwolnienie od odpłatności
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b/ pow. 650 tys. na osobę od 3 proc. do 30 proc.
przeciętnego wynagrodzenia 
w zależności od dochodów 
w rodzinie oraz rodzaju 
udzielanych wychowankowi 
świadczeń

5. W rodzinie nie udzielającej
żadnej pomocy dziecku odpłatność stanowić będzie

równoważnik dochodu 
na osobę

II. Grupa - wychowankowie objęci opieką częściową.
Grupę tę stanowią dzieci przebywające w Internacie Ośrodka od
poniedziałku do piątku, ze względu na brak możliwości pobierania
nauki w miejscu zamieszkania.

DOCHÓD NA OSOBĘ ODPŁATNOŚCI W PROC. STAWKI

do 750.000.-
751.000.- do 1.000.000.-

1.001.000. - do 1.300.000.-
1.301.000. - do 1.600.000.- 

powyżej 1.600.000.-

ŻYWIENIOWEJ 
zwolenieni z odpłatności 
25 procent 
50 procent 
75 procent 
100 procent

2. Upoważnić Dyrektora SOS-W do wydawania decyzji admini
stracyjnej - na wniosek osób zobowiązanych do odpłatności - w za
kresie ustalenia opłat poniżej wysokości określonych w pkt.1 
Uchwały, lub okresowego całkowitego zwolnienia od tych opłat.
3. Ustalić konto nr 372602-2118-131 PBK Warszawa I Oddział 
Rybnik, na które osoby zobowiązane będą uiszczać ustalone od
płatności.
4. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Miasta w zakresie 
pkt. 2 Dyrektorowi SOS-W.
5. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w “Gazecie Rybnic
kiej” i ma zastosowanie od roku szkolnego 1994 /95.

Zebrania sprawozdawczo-wyborcze  
Rad Dzielnic

Zapraszamy mieszkańców poszczególnych dzielnic do licznego 
udziału w zebraniach sprawozdawczo-wyborczych Rad Dzielnic.

A oto harmonogram najbliższych spotkań:

KAMIEŃ 4.11. /piątek/ godz. 17.00 Hala Sportowa 
MOSiR

SMOLNA 4.11. /piątek/ godz. 17.00 SP 34
NIEDOBCZYCE 4.11. /piątek/ godz. 18.00 DK

w Niedobczycach
CHWAŁĘCICE 6.11. /niedziela/ godz. 11.00 Klub “Sokół”
GOTARTOWICE 8.11. /wtorek/ godz. 17.00 OSP Gotartowice
GOLEJÓW 8.11. /wtorek/ godz. 17.00 OSP Golejów
KŁOKOCIN 8.11. /wtorek/ godz. 17.30 OSP Kłokocin
WIELOPOLE 9.11. /środa/ godz. 17.00 SP w Wielopolu
POPIELÓW 9.11. /środa/ godz. 17.00 SP 24
NIEWIADOM 9.11. /środa/ godz. 18.00 DK

KWK “Rydułowy”
Ruch II, Kino Marzenie

W zebraniach tych uczestniczyć będą prezydent lub wiceprezydenci 
naszego miasta oraz radni wybrani w poszczególnych dzielnicach.

Ważne dla
miłośników zwierząt!
Urząd Miasta Rybnika informuje, że z dniem 3.10.94 

powstał Terenowy Punkt Zatrzymań
dla bezdomnych zwierząt na terenie miasta Rybnika. 

Istnieje możliwość przekazania zatrzymanych bezpańskich psów 
lub poszkodowanych w wypadkach ulicznych.

Kontakt telefoniczny w godz. 16.00 - 20.00, tel. nr 55-33-28 

PTTK Oddział w Rybniku organizuje
kurs na przewodnika turystycznego.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie organiza
cyjne,

które odbędzie się w środę 26.10.1994 r. o godz. 15.30 
w Klubie Turysty PTTK, ul. Piłsudskiego 4.

Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel. 28-072.
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Mieszkańcy wybiorą 
Rady Dzielnic

c.d. ze strony 1

Kolejową, Świerklańską, Prostą, Brze
zinami Miejskimi, a Chwałowicką i li
czy około 2.500 mieszkańców. W 
związku z upływem czteroletniej ka
dencji radni specjalną uchwałą zarzą
dzili wybory do Rad Dzielnic /pełny 
tekst uchwały publikujemy na str 2/. 
Muszą się one odbyć nie później niż do 
30 listopada br. Rady Dzielnic uzyska
ły w naszym mieście dosyć duże zna
czenie. Do ich głosu, jako organu do
radczego, przywiązuje się wielką wagę 

j przy podejmowaniu wszelakich decyzji 
związanych z robotami inwestycyjnymi 
wdanej dzielnicy. Warto więc poświę
cić jedno popołudnie i wziąć udział w 
zebraniu sprawozdawczo-wyborczym 
by samemu mieć wpływ na wybór lu
dzi, którzy będą dbali o to, żeby nasze 
ulice i najbliższe otoczenie zmieniały 
się na lepsze.

Wybór przedstawicieli 
w Związkach Komunalnych

Ze względu na udział miasta w 
dwóch Związkach Międzygminnych 
zaszła konieczność wybrania do nich 
przedstawicieli naszego miasta. I tak w 
Zgromadzeniu Związku Telekomunika
cyjnego Radę reprezentować będzie 
Zygmunt Ryszka, a w Związku Ko
munikacyjnym Adam Grzybowski.

Miasto nabywa grunty 
W kolejnym punkcie porządku obrad 

RM przegłosowała zakup niezbędnych 
miastu gruntów. Związane to jest m.in. 
z budową ronda w okolicy ulic Żorska - 
Prosta, poszerzeniem ulic Wodzisław
skiej i św. Jadwigi, Beskidzkiej, K. 
Miarki, budową remizy strażackiej w 
Stodołach oraz budowę drogi i pasażu 
przy ulicy Raciborskiej.

Podwyższenie opłat targowych, 
opłat za parkowanie oraz stawek 

czynszu za lokale użytkowe 
Następnie radni stosunkiem głosów 

3 5  za i przy 3 wstrzymujących się usta
lili nowe stawki opłaty targowej. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 
stycznia 1995 roku. Z tytułu umów sta
łych miesięcznych za handel nowa 
stawka wzrasta z 7 tys. do 10 tys. za 1 
m. kw. zajmowanej powierzchni /w Bo
guszowicach 7 tys. zł/, płatne z góry za 
dany miesiąc w kwocie wynikającej z 
pomnożenia dni roboczych przez w/w 
stawkę. Opłata ta obejmuje handlują
cych na straganach metalowych do 8 m 
kw. powierzchni, innych straganach 
powyżej 10 m kw. powierzchni, w kio
skach, budkach, kontenerach. Z kolei 
oplata dzienna z tytułu umów za dni 
targowe, pozostałe dni handlowe ze 
straganów poniżej 10 m kw. po
wierzchni, koszy, skrzyń oraz opłata za 
handel doraźny wzrastają z 13 tys. do 
18 tys. za m kw. zajmowanej po
wierzchni /w Boguszowicach 13 tys. zł/ 
Pełny tekst uchwały publikujemy na 
str. 2.

Telefo n y  do redakc ji

Wywóz
sklepowych śmieci

Do naszej redakcji zgłosił się czy
telnik, który prowadzi magiel przy 
ul. Chabrowej, w lokalu Rybnickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. Od 
pierwszego października spółdziel
nia zażądała miesięcznej opłaty 300 
tys. zł za wywóz śmieci. Nasz czytel
nik do tej pory opłacał tylko czynsz i 
nie rozumie, skąd nagle ta dodatkowa 
należność. Poza tym ma wątpliwości, 
czy magiel produkuje rzeczywiście aż 
tak dużo śmieci.
O wyjaśnienie tej sprawy zwrócili

śmy się do Grażyny Bieniek z działu 
umów Rybnickiej Spółdzielni Mieszka
niowej. Dowiedzieliśmy się, że spół
dzielnia postanowiła uporządkować

Stosunkiem głosów 35 za i przy 3 
wstrzymujących się radni dokonali 
podwyższenia opłaty parkingowej. Po
przednie ceny obowiązywały blisko 
dwa lata, w tym czasie mieliśmy kilku
dziesięcioprocentową inflację, pojawił 
się 22 proc. podatek VAT - czynniki te 
sprawiły, że realny dochód, który mia
sto czerpało z targowisk stawały się co
raz mniejsze, stąd decyzja o podwyżce. 
Z dniem 1 grudnia br. odpłatność za 
parkowanie pojazdów na parkingach 
płatnych nie strzeżonych, wyznaczo
nych na terenach stanowiących wła
sność miasta, wynosi: samochód oso
bowy - 10.000 zł, samochód półcięża
rowy do 3,5 t ciężaru całkowitego -
20.000 zł, samochód ciężarowy -
40.000 zł, motocykle, motorowery -
5.000 zł, przyczepy do w/w - opłata jak 
za pojazd podstawowy. Opłaty za par
kingi przy giełdzie samochodowej w 
niedzielę na ulicy Gliwickiej ustalono 
na 30.000 zł. Podwyższeniu uległy tak
że opłaty za korzystanie z parkingów 
przeznaczonych dla handlowców /przy
legających do placu targowego/. Pełny 
tekst uchwały publikujemy na str. 2. 
Dużo to czy mało? Zapewne dla nie
których osób podwyżka stuprocentowa 
może wydać się szokująca, ale trzeba 
także spojrzeć na sprawę z innej strony
- wiceprezydent Michał Śmigielski 
zwrócił uwagę na fakt, że w Rybniku 
do dyspozycji kierowców oddanych 
zostało wiele miejsc parkingowych: 
kierowca nie traci więc zbędnego pali
wa na wyszukiwanie miejsca do parko
wania, kwit, który kierujący otrzymuje 
przy parkowaniu uprawnia do korzy
stania w danym dniu z postoju na in
nych parkingach bez konieczności ui
szczania ponownej opłaty. Radni zapo
znali się także z cenami miejsc parkin
gowych w kilku sąsiednich gminach / 
Jastrzębie - 5 tys./godz., Racibórz - 5 
tys./godz., Żory - 33 tys./dobę, Knurów
- 12 tys./dobę, Wodzisław - 35 tys./ 
dobę/. Wynika więc z tego, że w Rybni
ku nawet po podwyżce opłaty parkin
gowe będą należały do niższych w oko
licy.

Ostatnią z “podwyżkowych” uchwał 
przegłosowaną przez RM było podnie
sienie z dniem 1 lutego 1995 r. mie
sięcznych stawek czynszu na 1 m kw. 
powierzchni użytkowej. Zgodnie z 
przyjętą uchwałą, czynsz w lokalach 
użytkowych położonych na parterze 
budynków z ekspozycją wystawową i 
wejściem do niego od ulicy lub pasażu 
w I strefie miasta /Rynek wraz z przyle
głymi ulicami/ wzrasta z 80 tys. zł do 
110 tys. zł za m kw. pow. użytkowej, a 
w II strefie miasta z 30 tys. zł do 45 
tys. zł za m kw. pow. użytkowej. Staw
ki obejmować już będą podatek od nie
ruchomości. Jednocześnie trzeba za
znaczyć, że w/w uchwała nie ma zasto
sowania do lokali, w stosunku do 
których wyższe stawki ustalono w dro
dze przetargu.

W kolejnych głosowaniach RM usta
liła wysokość i zasady odpłatności za 
świadczenia na rzecz wychowanków

sprawę wywozu śmieci, za który firmy 
do października nie płaciły wcale. 
Sklepy i punkty usługowe zapłacą mie
sięcznie od 150 do 600 tys. zł. Stawki 
są zróżnicowane, w zależności od tego, 
ile śmieci zakład “produkuje” - sklepy 
płacą więcej niż punkty naprawcze, czy 
właśnie magle. Jeżeli przedsiębiorca 
nie jest zadowolony z opłaty za wywóz 
nieczystości, może indywidualnie za
wrzeć umowę ze spółką “Eko” lub inną 
firmę, zajmującą się oczyszczaniem 
miasta. Można też napisać do zarządu 
spółdzielni z prośbą o zmianę stawki, w 
przyszłym tygodniu te wnioski zostaną 
rozpatrzone. Na razie spółdzielnia 
otrzymała dwa pisma w tej sprawie, 
było za to wiele telefonów od osób, 
które chciały się dowiedzieć w jaki 
sposób oblicza się “śmieciowe” należ
ności. Jest więc jeszcze czas na starania 
o obniżenie opłat, ale trzeba o to wnio
skować na piśmie.

K.M.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

uczniowie piszą

"Urszulańskie święto
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho
wawczego /tekst uchwały na str. 2/, wy
dała spółce “GRAND” z Wałbrzycha 
pozytywną opinię o lokalizacji salonu 
gry na automatach losowych w wydzie
lonej części restauracji “Hotel Polski” 
przy ul. Korfantego 2, ustanowiła na 
rzecz Rybnickiego Koła Stowarzysze
nia na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym prawo nieodpłatnego 
użytkowania dwóch kondygnacji bu
dynku przy ulicy Kościuszki 55 z prze
znaczeniem na Warsztaty Terapii Zaję
ciowej, oraz dokonała poszerzenia 
składu osobowego Komisji RM.

Nowatorska uchwała
Stosunkiem głosów 31 za, przy 5 

wstrzymujących się i 2 przeciw, radni 
dokonali zmian w Programie Profilak
tyki i Rozwiązywania problemów alko
holowych. Podyktowane to zostało ko
niecznością zdyscyplinowania nie
których prowadzących punkty sprzeda
ży alkoholu, w sytuacjach powtarzają
cych się skarg i interwencji policji czy 
straży miejskiej w związku z narusze
niem porządku w lokalach czy ich naj
bliższym sąsiedztwie. Dotychczasowa 
profilaktyka, stosowana w celu zdyscy
plinowania w takich sytuacjach, pole
gała na pisemnym ograniczeniu godzin 
handlu alkoholem w placówce, a pismo 
podpisywał wiceprezydent miasta. Jed
nak w ostatnim czasie rygory nałożone 
owym pismem przestały być respekto
wane. Adresaci wskazywali na bezpod
stawność takich działań i żądali decyzji 
administracyjnej, która otwierałaby im 
drogę do wniesienia przepisanych pra
wem środków odwoławczych. W śro
dowej uchwale RM wyposażyła prezy
denta w możliwość wydawania takiej 
decyzji z rygorem natychmiastowej 
wykonalności. Przyjęte rozwiązanie ma 
umożliwić Urzędowi Miasta reagowa
nie na sytuacje, gdy sprzedaż alkoholu 
jest uciążliwa dla okolicznych mie
szkańców.

Na zakończenie obrad RM zapoznała 
się z przygotowaną przez radców infor
macją prawną dotyczącą ograniczenia 
prowadzenia działalności gospodarczej 
przez radnych.

W wolnych głosach i wnioskach 
m.in. stosunkiem głosów 13 przeciw, 
12 wstrzymujących się i 6 za Rada 
Miasta odrzuciła propozycję radnego J. 
Frelicha, aby na nowo określić politykę 
gospodarowania mieniem komunalnym 
w naszej gminie /dotyczy to mieszkań 
komunalnych i lokali użytkowych/.

Po wyczerpaniu porządku obrad 
przewodnicząca RM Urszula Szynol 
sesję zamknęła.

JACEK RECLIK

Piątek 21 października dla wielu lu
dzi był zwykłym dniem, nie wyróżnia
jącym się niczym szczególnym, jednak 
dla zgromadzenia Sióstr Urszulanek i 
uczennic prowadzonego przez nie li
ceum, był to dzień wyjątkowy - tradycyjnie

tradycyjnie obchodzono Uroczystość Świę
tej Urszuli, patronki szkoły i zakonu. 
Żyła ona ok. IV w. n. e. Jak głosi śre
dniowieczna legenda, poświęciła swą 
duszę Bogu i dla Niego poniosła naj
większą ofiarę.

Na obchody święta jak co roku przy
jechał przedstawiciel katowickiej Kurii 
Arcybiskupiej - tym razem w osobie 
księdza Wikariusza Generalnego Wik
tora Skworca, który w szkolnej kapli
cy odprawił uroczystą mszę koncele
browaną. Wśród zaproszonych gości 
byli m.in.: były duszpasterz szkoły i za
konu - ks. Józef Kaul oraz od lat za
przyjaźnieni z nami członkowie “Dzie
ła Przyjaciół Prywatnego Żeńskiego Li
ceum Ogólnokształcącego ss. urszula
nek w Rybniku” - ks. prałat - Przewo
dniczący Dzieła Alojzy Klon, ks. 
dziekan Henryk Jośko, ks. rektor 
Józef Bzik. Po mszy świętej w auli 
szkolnej uczennice złożyły życzenia 
siostrom i odbyła się część oficjalna 
uroczystości. Ważnym momentem było 
wręczenie Serviam - najwyższego wy
różnienia przyznawanego absolwent
kom. W tym roku otrzymały to odzna
czenie: Bożena Jankowska, nauczy
cielka matematyki, oraz absolwentki:

Anna Kania, Olga Jędrusiak, Janina 
Duda, Agnieszka Duda, Monika Pu
dełko, Dorota Sitek, Monika Sob
czok, Wioletta Stama, Marzena 
Szymczyk, Danuta Ślimok i Sonia 
Zmarlak.

Po wręczeniu odznaczeń klasa matu
ralna przedstawiła dramat Romana 
Brandsteattera pt. "Pokutnik z Osja
k u ”. Jest to refleksyjny utwór podej
mujący temat odpowiedzialności za 
czyny swoje i bliźnich. Rola kusiciela 
była bardzo dynamiczna i koncentro
wała uwagę widzów, natomiast w po
staci Pokutnika mogliśmy dostrzec głę
bokie prawdy o ludzkim losie. Oto jed
na z jego kwestii:
“Nie przyszedłem na świat po to, 
aby prawować się z Bogiem, ale 
po to, aby wolą moją Jego wolę 
potwierdzać ”.

Po części oficjalnej zaproszeni goście 
udali się na wspólne spotkanie. Trady
cyjnie, jak co roku, wszyscy zostali po
częstowani słynnym plackiem urszu
lańskim /drożdżowy z kruszonką/. Na
stępnie członkowie “Dzieła Przyjaciół” 
udali się do remontowanego przez za
kon internatu w celu obejrzenia prze
prowadzonych prac. Aby tradycji stało 
się zadość, w pierwszą niedzielę po 
uroczystości miało miejsce spotkanie 
absolwentek naszej szkoły. Przebiegało 
ono w bardzo serdecznej atmosferze.

B.A.K., uczennice 
Liceum Sióstr Urszulanek

Powitanie Wikariusza Generalnego księdza Wiktora Skworca

Prywatne liceum 
na nowym miejscu
Prywatne Liceum Ogólnokształcą

ce przeniosło się do nowej siedziby.
Licealiści, którzy do tej pory pobierali 
nauki w domu katechetycznym przy 
bazylice, będą się teraz uczyć przy ul. 
Chrobrego 39. Na Mikołowskiej, przy 
kościele św. Antoniego pozostała druga 
część szkoły prywatnej, czyli podsta
wówka. Ósmoklasiści, traktowani jako 
zerowa klasa liceum, również powę
drowali na Chrobrego. O nowej siedzi
bie mówi dyrektor szkoły, Jolanta Łu
czyńska: “Szkoła podstawowa i liceum 
mieszczą się teraz w innych punktach, 
co daje naturalne oddzielenie różnych 
grup wiekowych. Szkoła średnia jest u 
siebie i dzięki temu je j uczniowie w na
turalny sposób wydorośleli. Z Chrobre
go mamy blisko do stołówki, bliżej jest 
też nasze zaplecze naukowe - I LO, 
gdzie pracuje wielu naszych pedago
gów. Mamy zamiar wynajmować w 
“Ryfamie ” laboratorium chemiczne z 

prawdziwego zdarzenia. Punkt jest do
bry, blisko stąd do dworców PKP i 
PKS. Po południu przy Chrobrego uczą 
się osoby, które uczęszczają do naszego 
policealnego studium marketingu - 
pierwszej w Rybniku szkoły o takim 
profilu. ” K.M.

Rocznicowa zbiórka wodniaków
c.d ze strony 1

się zacieśnił, gdy 
prezydenci Józef 
Makosz i Zygmunt 
Lukaszczyk wsiedli 
do jednej kanadyjki. 
Zygmunt Łuka
szczyk z Żor jest do
świadczonym żegla
rzem, swego czasu 
bowiem należał do 
harcerskiej drużyny 
wodniaków. Gdy 
popływali już wszy
scy chętni, odbyło 
się uroczyste zakoń
czenie sezonu nawigacyjnego
nawigacyjnego, opu
szczenie bandery i 
gali flagowej.
Odznaczono też naj
lepszych instrukto
rów. A potem w le
sie zapłonęło ogni
sko, przy którym 
wspominano trzy
dzieści pięć lat dzia
łania drużyny. Uro
czystość zakończyła się polową mszą w 
intencji harcerzy, ich rodziców i gości.

K.M.

Wiosła w górę! -  żeglarski salut w 
czasie defilady na pożegnanie sezonu.

Zdj.: pal



Kabaret masochistyczny
Kto na świecie cierpi najbardziej? 

Kogo spotyka najwięcej przykrych 
chwil i rozczarow ań? Oczywiście 
optymistę.

A oto przykład: optymista dowiaduje 
się, że w jego mieście wystąpi artysta 
kabaretowy. Rzecz jasna, optymista 
lubi śmiech i żarty. Co więc robi? Już 
na godzinę przed koncertem zaczyna 
się ubierać, czesze się ładnie i maszeru
je do teatru. Jest na miejscu na cały 
kwadrans przed rozpoczęciem spekta
klu i cóż widzi? W foyer kłębi się tłum, 
a na kasie wisi kartka: “Bilety sprzeda
ne”. To właśnie spotkało wszystkich 
optymistów, którzy sądzili, że kupią bi
let przed rozpoczęciem przedstawienia 
Marcina Dańca w ubiegłą sobotę. Pesy
miści oczywiście zaopatrzyli się w kar
ty wstępu wcześniej.

Na co rybniccy widzowie tak chętnie 
wydawali 100 tys. zł “od łebka”? W 
pewnym sensie na to, by ich źle trakto
wano. Stałym fragmentem gry Dańca 
jest wybieranie z widowni kilku osób, 
którym dokucza - zabrania im klaskać, 
nie pozwala się śmiać, siedzieć z założonymi

SZCZĘŚCIE II
Szczęście jest gdy wiatr zawieje pustą 
ulicą
i nie postrąca glinianych garnków z
p ł o t ó w

szczęście jest gdy deszcz pada 
i srebrne krople tańczą mi po 
dziurawym parasolu 
i szczęście jest że woda chlupocze mi 
w butach
gdy śpiewam piosenkę...
Szczęście jest gdy czasem słońce 
czasem śnieg 
że muzyka 
że niebo niebieskie 
że po burzy tęcza
że dziś środa a nie na przykład ponie
działek
Szczęście to to, te mam na imię Doro
ta
i że nie mam rudych włosów 
i gdy wiosną mówi mi dzień dobry 
kwitnąca jabłoń którą widzę z okna 
szczęście jest te  nie czuwam 
nie czekam
na telefon na pukanie na list 
i szczęście jest że czekam 
na miłość....
i szczęście że jej jeszcze nie ma 
i gdy ludzie mówią “wierzę” i “ufam ” 
jest szczęście i gdy nic nie mówią też 
bo szczęście to wszystko co mam 
i to że tak naprawdę nie mam nic 
Szczęście jest to że spokój 
i cisza
i ta urocza niepewność 
co będzie jutro...

To już ostatni wiersz nagrodzony 
przez jurorów konkursu literackiego, 
który ogłoszono z okazji XXV Rybnic
kich Dni Literatury, Dorota PIK, jego 
autorka, chodzi do drugiej klasy V LO 
w Orzepowicach. Napisała go podczas 
pobytu w szpitalu, Do udziału w kon
kursie namówiła ją  przyjaciółka, Ela 
Motyka, z którą zresztą ex aequo otrzy
mała pierwszą nagrodę. Oto, co potrafi 
przyjaźń...

- Wiersze pisuję z rzadka. W szpitalu 
chciałam jakoś spędzić czas. Przez 
wiersze można się otworzyć, dać wyraz
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założonymi rękoma, kpi z ich stanu posia
dania, zaprasza na scenę i tam ośmie
sza. Oczywiście ofiary robią dobrą 
minę do złej gry i śmieją się najgło
śniej. Kilka lat temu w Tokio, gdzie 
ekspedienci są niezwykle uprzejmi, 
otwarto sklep, w którym z założenia źle 
się traktuje klientów, obsługa jest nie
grzeczna i burzliwa, a zamorscy turyści 
nie mają czego szukać, bo mówi się tyl
ko po japońsku. To przedsiębiorstwo 
odniosło olbrzymi sukces. /U nas ta
kich sklepów nie trzeba zakładać, bo 
wciąż są, tyle, że nikt tam nie zna ja
pońskiego/. Na podobnej zasadzie po
wodzenie mają występy Dańca - każdy 
może się spodziewać, że cała sala bę
dzie się śmiać z niego, chyba że siedzi 
w ostatnim rzędzie. Oczywiście przy 
kolejnych żartach widzowie bawią się 
świetnie, czując ulgę, że to nie ich wy
stawiono na pośmiewisko, lecz sąsiada 
z prawej. Ażeby widzowie się w końcu 
nie zbuntowali, że to kpiny z nich, 
mówi im się co parę chwil: “Jesteście 
wspaniałą publicznością! Jesteście naj
lepsi na świecie.” Osobiście nie lubię,

Koncert gitarowy Salvatore Falco
ne w szkole muzycznej trzeba było 
przerwać po dwóch bisach. Wpraw
dzie publiczność rzęsistymi brawami 
dawała do zrozumienia, że chce więcej, 
ale artysta śpieszył się do Domu Kultu
ry w Chwałowicach na następny wy
stęp. Włoskiego gitarzysty w ponie
działek 24 października w sali szkoły 
muzycznej słuchali fachowcy - ucznio
wie i pedagodzy. Młodzi muzycy zna
komicie przyjmowali grę Włocha - bra
wa po każdym utworze były coraz po
tężniejsze, a w przerwach między kom
pozycjami można było usłyszeć: “On 
jest znakomity! ”

Salvatore Falcone ma 28 lat. Urodził 
się w Turynie, ukończył z wyróżnie
niem konserwatorium w Alessandrii. 
Jego artystyczne sukcesy to między in
nymi pierwsze miejsca w konkursach w 
Anconie, Imperii, Asti, Gargano, a tak
że wysokie miejsca w konkursach międzynarodowych

gdy artysta zbyt często mówi widzom: 
“jesteście cudowni”, bo po pierwsze to 
widzowie mają ocenić występ, a nie 
występujący widzów. Po drugie, jeśli 
my tak dobrze się bawimy, to znaczy, 
że kabareciarze są świetni, więc właści
wie chwalą sami siebie. A po trzecie, 
gdy się słyszy takie dusery z estrady, to 
co można zrobić dalej, jeśli nie kla
skać? Czujemy się wówczas zobowią
zani, by bić brawa tym bardziej.

Daniec jest sprawnym estradowcem, 
bardzo udatnie wciela się w postać wię
źnia, czy człowieka z ulicy, który przy
padkiem trafił do kasyna w Monte Car
lo, ale nie udźwignąłby chyba całego 
dwugodzinnego programu. Jego skecze 
przeplatały się więc z piosenkami Ta
deusza Kroka, który śpiewa bardzo li
rycznie, a jego pieśni mocno kontrasto
wały ze złośliwym humorem gwiazdy 
programu. Była też “żywa” muzyka, 
grana przez Zbigniewa Serokę i Tade
usza Leśniaka. Im zresztą szef też do
kuczał, strofował, przerywał np. słowa
mi: “Nie grajcie teraz, nie widzicie, że 
cierpię?” Ale muzycy znoszą połajanki, 
bo dostają pieniądze, a widzowie pła
cą... i też znoszą wszystko.

KLAUDIA MICHALAK

międzynarodowych - pierwsze miejsce w 
Villafranca, trzecie miejsce we Franco- 
Italien di Parigi i drugie w Concorso di 
Alessandria. Gitarzysta nagrywa dla ra
dia i telewizji, współpracuje ze stacją 
RAI 3. Koncertuje nie tylko we Wło
szech, ale też w Austrii, Szwajcarii, Hi
szpanii. W Polsce jest już po raz drugi, 
a zapewne wkrótce przyjedzie ponow
nie.

Falcone, mimo że grał w Rybniku w 
jesienne popołudnie, stworzył swą mu
zyką atmosferę gorącej hiszpańskiej 
nocy, której poddała się cała sala. A na 
zakończenie koncertu pojawił się ele
ment wychowawczy - dyrektor Euge
niusz Stawarski uświadomił młodzieży, 
że ich gość nie tylko ćwiczy codziennie 
dziesięć godzin, ale nawet sypia ze 
swoim instrumentem, co dla rybnickiej 
muzycznej młodzieży może być znako
mitym przykładem.

KLAUDIA MICHALAK

P O K Ł O S IE
K O N K U R S U

swojej “f ilozofii ” życiowej, choć mło
dzież - w tym chłopcy - często się z tego 
śmieje. A to przecież nic złego, że wraż
liwsi z nas próbują się otworzyć. Po
winniśmy próbować coś robić, na przy
kład czytać książki, na które nie brak 
pieniędzy, skoro jest moda na kompute
ry, bywanie wieczorem w kawiarniach, 
na Rynku, na spotkaniach towarzy
skich. Większość moich rówieśniczek 
zabija czas czytaniem romansów z ta
śmy “Harlequina”. Mieć książkę, która 
jest rzadkością, to satysfakcja większa, 
niż posiadać to, co stoi w kioskach 
obok chustek do nosa czy papierosów. 
Na swojej półce mam “Pana Tade
usza ” mojej babci z początku XX  wie
ku...

Dorota bardzo interesuje się malar
stwem abstrakcyjnym i figurami prze
strzennymi. Marzy o tym, by w przy
szłości zostać oceanologiem. Interesuje 
się fauną i florą oraz ekologią morską. 
Ostatnio najmocniej przeżyła książkę 
Marii Starzyńskiej pt. “Kuszenie św. 
Antoniego” - o łasce godnej śmierci dla 
ludzi nieuleczalnie chorych.

Ceni poezję prostą, niosącą - jak 
wiersze Szymborskiej - życiową mą
drość. Jest otwarta na to, co wokół, lubi

jasne sytuacje, nie lubi dwulicowców, 
może dlatego w swoim otoczeniu ucho
dzi /jak twierdzi/ za osobę bardzo 
chłodną. Nie musi zostać poetką / i 
chyba nie chce/, ale kilka wierszy obie
cuje sobie jeszcze napisać.
Pozostaje pozdrowić ją  marynarskim: 
“tak trzymać”.

SCHODY POEZJI
ZAPRASZAJĄ

Za tydzień otwarcie rubryki poetyc
kiej w naszej gazecie. Rubryki - mam 
nadzieję - bogatej w różnorodne spoj
rzenia na świat, spojrzenia utkane ze 
słów. Jeśli wierzyć Stanisławowi Jerze
mu Lecowi, że “ nie pancerz chroni 
ludzką skórę, ale kostium ”, oczekuję 
od Was - Autorzy i Czytelnicy - pod
niesienia przyłbic, zrzucenia nagolen
ników i nałokietników. Kilkoro już wy
ciągnęło to i owo z szuflad. “Schody 
poezji” czekają na kolejnych uczestni
ków korowodu. Czekają “żółte skrzyn
ki” i adres redakcji. Dostojna toga czy 
modny ciuch, szata czy szmata słów, 
kostium czy naga prawda - wszystko w 
Waszych rękach i talentach.

GRZEGORZ WALCZAK

Falcone sypia z  gitarą

Rolnictwo
Prezentujemy dzi

siaj ostatni, piąty z 
witraży z Sali Posie
dzeń Rady M iasta 
Rybnika znajdujący 
się w Urzędzie Mia
sta przy ul. Chrobre
go. W itraż w oknie 
wychodzącym  na 
stronę w schodnią 
czyli na “ H erm es” 
przedstawia rolnika, 
który stoi pośród ła
nów zbóż trzymając 
kosę. Witraż jest sy
gnowany następują
cym napisem u dołu: 
Rolnictwo. Projekto
wał Jan P iasecki - 
Poznań /zrobiono w 
1928 roku/. Renowa
cję wykonano w Fir
mie Jan Kerm el - 
Rybnik.

Pragniemy przypo
mnieć, że przez 
ostatnie osiem tygo
dni prezentowaliśmy 
witraże z Urzędu 
M iasta Rybnika. 
Trzy z nich znajdują 
się w klatce schodo
wej, zaś pięć w sali

że są również widoczne z zewnątrz 
po zmroku, gdy sala jest oświetlona.

Tekst i zdj.: 
MAREK SZOŁTYSEK

posiedzeń. Witraże z klatki schodo
wej można obejrzeć codziennie w 
godzinach pracy urzędu, zaś do sali 
posiedzeń rady można wejść z balko
nu podczas sesji Rady Miasta. Witraże

UCZNIOWIE PISZĄ
Wspomnienie z XXV Rybnickich Dni Literatury

A C H , E M IL IA N !
To znaczące w ydarzenie ku ltu 

ra lne , jak im  n iew ątp liw ie  były 
XXV Rybnickie Dni Literatury, już 
dawno za nami, ale chyba powspo
m inać w arto? Im prezy odbyw ały 
się głównie w TZR i na Małej Sce
nie, choć te drugie były niew ątpli
wie za mało reklamowane.

Jestem osobą szukającą wrażeń, 
więc kiedy dotarła do mnie w iado
mość, że jednym  z gości R ybnic
kich Dni Literatury będzie Emilian 
Kamiński, w spaniały aktor Teatru 
“Pow szechnego” z Warszawy, na
tychmiast postanowiłam, że muszę 
go zobaczyć. Moje zafascynowanie 
tym aktorem zaczęło się, gdy zoba
czyłam  go w ro li szalonego  i 
w iecznie wesołego m alarza w fil
mie pt. “ Szaleństwa Panny Ewy” . 
W krótce potem  zauw ażyłam , że 
pan Kamiński w spaniale śpiewa i 
gra na gitarze. I oto on, we własnej 
osob ie , p rzy jeżdża do Rybnika! 
Pewne okoliczności nie pozwoliły 
mi zobaczyć go w m onodram ie 
“K o n trab a s is ta” , na szczęśc ie  w 
osta tn ie j chw ili do ta rła  do mnie 
w iadom ość, że Em ilian Kamiński 
w ystąpi na Małej Scenie razem  z 
Ju sty n ą  S ieńczy łło  w spek tak lu  
słowno-muzycznym pt. “Cygan” . I 
tak, razem z koleżanką, znalazłam 
się na sali wypełnionej m łodzieżą 
z Technikum Budowlanego.

Z dośw iadczen ia w iem , że nie 
wszyscy młodzi ludzie są wrażliwi, 
więc obawiałam się o zachowanie 
pub liczności. Jednak w tym m o
m encie w ażniejsze było to, że za

chwilę zobaczę mojego ulubionego 
aktora. K onferansjer wyjaśnił, że 
zapow iadany  spektakl się nie 
odbędzie, ale serdecznie zaprasza 
na recital Emiliana Kamińskiego. I 
oto na scenę wszedł on - Emilian 
Kamiński. Rozpoczął się wspania
ły, trwający ponad godzinę występ. 
Pan Emilian dokładnie wiedział co 
należy robić, gdy na sali znajduje 
się młodzież. Zaserwował nam po
rcję wspaniałych i niejednokrotnie 
mówiących o poważnych sprawach 
ballad Brella i Wysockiego, prze
platanych humorystycznymi obraz
kami z życia, po których publicz
ność wybuchała śmiechem. Gdy w 
pewnej chwili jakiś chłopak ryknął 
na całą salę: “To było dobre” z  jak 
najbardziej śląskim akcentem, ak
tor, zupełn ie  nie zmieszany, ze 
śmiechem odparł: “Jak ja lubię ślą
ską gwarę! Musisz przyjść do mnie 
po przedstaw ieniu, to sobie poro
zm aw iam y!” Em ilian  Kamiński 
tym występem zdobył niewątpliwie 
uznanie, o czym świadczy fakt, że 
natychm iast ustaw iła się niemała 
kolejka po jego autograf.

Warto było pójść i zobaczyć jed
nego z najlepszych polskich akto
rów. M iejm y nadzie ję , że po na
stępnych, choć już nie jubileuszo
wych, Rybnickich Dniach Literatu
ry, będziemy mogli się spodziewać 
czegoś równie dobrego.

G. z I LO

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Z ogromną torbą dotarłam rano 16 
października do znajdującej się w 
centrum Warszawy siedziby Mis
slandu.

Po trzech godzinach czekania na po
zostałe koleżanki wreszcie pojechały
śmy autobusem do miejscowości Dębe. 
Wieczorem próba. Oczywiście zupełnie 
nieudana - byłyśmy zmęczone, wykoń
czone podróżą i czekaniem. Drugiego 
dnia poinformowano nas, że w ponie
działek przeprowadzamy się do innego 
ośrodka, w miejscowości Rynia, który 
również znajdował się nad Zalewem 
Zegrzyńskim. Wieczorem przywiezio
no stroje. Była to zupełna antyreklama 
/spódniczki nieobszyte, niekompletne 
stroje, brak rękawiczek, beretów, kape
luszy, apaszek/. Każdy dzień upływał 
na męczących próbach - nauka poru
szania się, później prolog, układy do 
poszczególnych strojów, finał. Kiedy 
choreograf po raz setny powtarzał:
"dziewczęta - prolog” ? miałyśmy 
ochotę go udusić. Jednak efekt końco
wy pokazał, że opłacało się. Po prze
prowadzce do Rynii rozkład dnia się 
nie zmienił. Sytuacja z dnia na dzień 
stawała się coraz bardziej nerwowa i 
napięta. W czwartek miałyśmy “powal
czyć” z jury. Stres był niemały, bo wia
domo, że oceniać nas będą m.in. Artur 
Żmijewski, Arkadiusz Skrzypaszek, 
Irena Santor, Jerzy Gruza. Klub, gdzie 
miały odbyć się rozmowy z jurorami 
rozpoznałyśmy natychmiast, ponieważ 
wokół stały jaguary, mercedesy, toyo
ty... Nie było się czego bać, ponieważ 
pytania były jak najzwyklejsze np. pla
ny na przyszłość, pamiętne święta Bo
żego Narodzenia, Sylwester twoich 
marzeń itp. Patrząc w stalowoniebie
skie oczy Artura Żmijewskiego trudno 
było się skupić... Wieczorem, po roz
mowach, zjawił się fotograf Andrzej 
Cichocki oraz Paweł Żegota - Rzego
ciński /właściciel firmy PIK/. Poprosili 
na bok Monikę Wiadrowską. /Miss Na
stolatek/. Nie wiem, o czym rozmawia
li. Ale przy kolacji siedziałam w pobli
żu i słyszałam: “tak, sprawa załatwio
na. Inga Padlewska i Magda Lewan
dowska nie mają się o co martwić. 
Miejsce w finałowej piątce zapewnio
ne. Monika może się ju ż  w ogóle nie 
denerwować. ” Później okazało się, że 
nie tylko ja byłam świadkiem tej roz
mowy. Zaczęło się robić bardzo nie
przyjemnie, ale nadszedł piątek - dzień 
próby generalnej. Ćwiczyłyśmy w ope
retce do późnego wieczora i byłyśmy 
już prawie nieprzytomne. Początek był 
całkiem przyjemny i sympatyczny. Ja
cek Kawalec żartował ze Stockingerem 
na scenie, opowiadali dowcipy i roz
bawiali nas. Nieciekawie zrobiło się 
wtedy, kiedy za kulisami zjawił się pan

z PIK-u i poprosił Ingę Padlewską na 
bok. Inny sponsor rozmawiał z Moniką 
Wiadrowską. Dziewczęta po tych roz
mowach wróciły rozpromienione. Inga 
Padlewska była na tyle niemądra, że 
rozpowiadała na prawo i lewo, że miej
sce w piątce ma zapewnione, a może i 
koronę najpiękniejszej. Pan Żegota - 
Rzegociński /PIK/ dla każdej z nas

miał tysiące uwag krytycznych, ale dla 
Ingi i Magdy same pochwały. Dano 
nam odczuć, że jesteśmy tłem. Najbar
dziej denerwujące było to, że Inga ze 
swoim sponsorem nie starała się stwa
rzać najmniejszych pozorów gry fair. 
Po południu większości dziewczyn pu
ściły nerwy i zaczęły płakać. Były rów
nież problemy z sukienkami ślubnymi. 
Później za kulisy znów zawitał pan Że
gota - Rzegociński i Andrzej Cichocki. 
Większość z nas nie wytrzymała ner
wowo i zaczęłyśmy opowiadać lu
dziom znajdującymi się za kulisami o 
wszystkich układach i znajomościach, 
łącznie z ustaleniem MISS POLSKI i 
MISS POLSKI NASTOLATEK. Do
rota Kowalczyk /jej zdjęcie było w 
“Nie”/ rozmawiała o kulisach imprezy 
ze łzami w oczach z dziennikarzem, 
który po jej wysłuchaniu powie
dział: ”Ja Cię bardzo podziwiam na 
odwagę, za to, że mówisz o takich rze
czach, ale proszę Cię uważaj na siebie, 
bo narażasz się bardzo. Pamiętaj, ja  
cię za to szanuję, ale było ju ż  jedna  
odważna i skończyła z suszarką w wan
nie. ” /Jaworska/.

Chciałabym tylko dodać, że ocenę 
pozostawiam czytelnikowi, bo śmierć 
p. Jaworskiej jest niewyjaśniona do 
dziś. Jeden z jurorów zapisał numery 
dziewcząt, które wg naszych informacji 
miały miejsce w piątce finałowej. /Nie
krasz 16, Padlewska 18, Lewandowska 
11/ i obiecał nam, że to sprawdzi. Cała 
ta historia dotarła do sponsora firmy 
PIK, który całe lato podróżował z Pa
dlewską po Europie. Lewandowska 
również miała u niego “oczko”. Był 
zdenerwowany, bo wiedział, że my 
wiemy. Jego typy do koronacji /Pa
dlewska, Niekrasz/ odpadły, bo machi
nacje były zbyt jasno pokazane, bez za
chowania jakichkolwiek pozorów. Tak 
więc Lewandowska otrzymała tytuł

MISS, bo o niej nie mówiono zbyt gło
śno. Sobota rozpoczęła się całkiem 
sympatycznie. Poranna próba kamero
wa w operetce odbyła się w domowej 
atmosferze: my w wałkach, papilotach, 
dresach i bez makijażu. Nawet Jacek 
Kawalec zachwycał się oryginalnością 
próby generalnej podczas swojej kon
feransjerki na scenie. Zaczęła zbliżać

się godzina 18.00. Toalety były regular
nie odwiedzane przez wszystkie finali
stki. Wizażystki nas umalowały, fryzje
rzy uczesali wedle życzenia. Jeszcze 
tylko skok w suknie balowe i oczeki
wanie na prolog. Byłyśmy zdenerwo
wane i jednocześnie wdzięczne choreo
grafowi za to, że tak nas męczył na 
próbach. Każda z nas pamiętała takt i 
dźwięk, na który wchodzi, robi ukłon. 
Pierwsze dwie godziny koncertu minę
ły bez przeszkód. Było sympatycznie, 
lecz w biegu. Pięciominutowe przerwy 
pomiędzy prezentacjami zmuszały nas 
do sprintu podczas przebierania się.

Ale udało się. Skandal wybuchł wtedy, 
kiedy pomylono nazwiska finalistek / 
nigdy się już nie dowiemy, czy pomylo
no nazwiska, czy numery/. Telewizja 
umiejętnie to zatuszowała, ale, od razu 
zarządzono nieplanowaną przerwę . Pu
bliczność gwizdała i tupała. Ewa Ła
szewska płakała za kulisami. Kawalec i 
Stockinger byli bardzo zdenerwowani.

Ku naszej radości jed
ną z finalistek została 
Ola Skrzydło z Gliwic 

bardzo lubiana i 
sympatyczna, i życzy
łyśmy jej wygranej. 
Pytania dla finałowej 
piątki /której TV nie 
wyemitowała/ dosta
łyśmy dzień przed fi
nałem. Odpowiedzi 
były z góry ustalone, 
w czym publiczność 
się od razu zoriento
wała, ponieważ 
dziewczęta odpowia
dały bez namysłu. 
Przed ogłoszeniem 
końcowego werdyktu 
Stockinger wyszedł na 
scenę i powiedział, że 
biuro Fly Away zarea
gowało bardzo sponta
nicznie i ufundowało 
dla Ewy nagrodę po
cieszenia wycieczkę 
na Florydę /TV też to 
wycięła/. Odczytano 
werdykt, który przyję
to gwizdami i tupa
niem. Stojący obok 
mnie chłopak z Ma
zowsza zapytał: “która 
to Misska?” Ja wska
załam ją, ponieważ 
akurat wyszła zza ku
lis do koronacji. Zo
stało to skomentowa
ne krótko i dosadnie: “ 
O k...., co roku jest 
gorzej.” Po koncercie 
odbył się bankiet w 
hotelu Viktoria. Bawi

łam się świetnie, zresztą czy w towa
rzystwie Żmijewskiego i Skrzypaszka 
mogłoby być inaczej. Właściciel firmy 
Cora Tex zatańczył ze mną, a później 
zapytał, czy mogę mu opowiedzieć 
szczegóły zza kulis. Opowiedziałam 
mu to wszystko, co teraz państwu. On 
również opowiedział mi kilka szcze
gółów, dotyczących głosowania. Każdy 
z jurorów miał do dyspozycji dwie kar
ty. Na pierwszej wpisywano nazwiska 
piątki - którą wytypował każdy według 
siebie, a na drugiej wpisywano nazwi
ska na MISS i pozostałe wicemisski - 
po oficjalnym podaniu piątki. Zerknął

on dyskretnie na kartki siedzących 
obok niego członków jury... i zamarł. 
Typowali oni piątki na jednej karcie, a 
na drugiej mieli już wpisane nazwiska 
w odpowiedniej kolejności. Oczywi
ście u jednego i drugiego były one takie 
same, a i werdykt brzmiał tak samo. 
Nic dodać, nic ująć. Pewnie, że było mi 
trochę przykro, bo jednak ta iskierka 
nadziei cały czas gdzieś tkwiła. Jednak 
nigdy nie dowiedziałabym się tyle o ży
ciu, w tak krótkim czasie, gdyby nie ta 
impreza.

Była to szkoła życia, która nauczyła 
mnie dystansu do różnych wydarzeń, 
dowiedziałam się wiele o sobie i o in
nych. Poznałam zachowania ludzkie i 
rzeczy, do których ludzie są zdolni, je
żeli idzie o pieniądze. Uważam, że sy
tuacja wygląda podobnie w całym na
szym kraju, walka o pieniądz i sławę, 
wyzwala zwierzęce instynkty. Mam tyl
ko nadzieję, że rybniczanie byli dumni 
z mojego występu i że godnie reprezen
towałam nasze miasto.

ANITA CZAJA 
P.S. Chętnie udzielę większej ilości 
informacji osobom zainteresowa
nym. Należę do osób, które prawdy 
się nie boją.

-  Anito, jakie prezenty przywiozłaś z 
wyborów do domu?
- Dostałam płaszcz, strój kąpielowy, 
garsonkę, trzy pary butów i komplet 
kosmetyków.
-  Podobno na finał przyjechała grupa 
twoich fanów?
- Tak, dziesięć osób. Oczywiście była 
rodzina. Kiedy pozdrawiałam moich 
“kibiców” ze sceny, było ich słychać! 
To bardzo dodaje otuchy. Przy każdym 
kolejnym wejściu byłam mniej stremo
wana, myślałam: Robię to dla mamy.
-  Jak przyjęto cię w szkole?
- Różnie. Jedna dziewczyna rzuciła mi 
się na szyję i powiedziała, że dla niej 
byłam najpiękniejsza, ale niektórzy 
traktują mnie jak powietrze. Porobiło 
się trochę szkolnych zaległości, ale na
uczyciele są bardzo wyrozumiali.
-  Co byś powiedziała dziewczynie , 

która chce wziąć udział w wyborach 
miss ? Czy warto?
- No cóż... Polecam startowanie jak 
najbardziej, ale trzeba mieć do tego dy
stans, nastawić się nie na sukces, ale na 
przygodę i szkołę życia. Co ja się tam o 
życiu dowiedziałam... Nie będę miło 
wspominać postawy jurorów ani atmo
sfery wśród dziewczyn, ale już posta
nowiłam, że za dwa lata wystartuję w 
konkursie Miss Polonia. Ciekawa je 
stem, jak tam to wygląda...

Rozmawiała: 
KLAUDIA MICHALAK

ZA KULISAMI MISS POLSKI '94 UCZNIOWIE PISZĄ

W O L N A

A M E R Y K A N K A

Ćwierkająca wystawa
Wokół Szkoły Podstawowej nr 9 

przez kilka dni słychać było ćwier
kanie i świergotanie, gdy w szkolnej 
sali trwała /od 21 do 23 październi
ka/ wystawa ptaków egzotycznych.

Zebrano na niej 465 ptaków. Oczywi
ście najwięcej było śpiewających cytry
nek, czyli kanarków, ale można było też 
podziwiać papużki faliste, śliczne nie
rozłączki, ryżowce, łąkówki, rozele, barabanty

Prezes rybnickiego oddziału Związku Hodowców Kanarków i Ptaków Egzo
tycznych Piotr Daukszewicz ze swoją ulubioną papugą.
Więcej o "ptaszniku" z Popielowa w następnym numerze. Zdj.: /pal/

barabanty, a także najcenniejszego ptaka 
wystawy - śliwogłowę.

Wystawę zorganizował oddział 
Związku Hodowców Kanarków i 
Ptaków Egzotycznych, który w Rybni
ku skupia 15 osób, wyłącznie mężczyzn. 
Trzynastu z nich prezentowało swoje 
ptactwo. Nagrodę za najpiękniejszego 
ptaka wystawy - ryżowca - otrzymał Ro
bert Wiśniewski. Najlepszego kanarka 
wystawił Szymon Gajda, najładniejsze 
papużki faliste - Leon Szczyra. Rekor
dową liczbę ptaków zaprezentował 
Piotr Daukszewicz. Hodowcy spotyka
ją  się w każdą pierwszą niedzielę miesią
ca w kopalni Rymer. Ich podstawowym 
obowiązkiem jest kochać ptaki, poza 
tym muszą uiszczać 100 tys. zł składki 
rocznej. W czasie trwania wystawy do 
związku zgłosiło akces dwóch nowych 
miłośników stworzeń opierzonych.

Związek co nieco na wystawie zarobił, 
choć hojnie rozdawano darmowe bilety - 
bezpłatnie oglądały wystawę przedszko
laki z opiekunami, około tysiąca darm o
wych biletów powędrowało do szkół. 
Nie płacili oczywiście za wstęp gospo
darze czyli uczniowie “dziewiątki”, za 
darmo wchodziły dzieci ze Szkoły 
Specjalnej.

Prezes Związku Piotr Daukszewicz 
uważa, że bezpłatne wejściówki to naj
lepszy sposób by w dzieciach zaszczepić

Olimpiada 
z sercem dla dzieci

Dzieci z zespołem Downa, dzie
ci z porażeniem mózgowym, dzie
ci na wózkach, dzieci upośledzo
ne umysłowo, ale i te zdrowe,  
wszystk ie  bawiły się razem na 
“Olimpiadzie z sercem” w szkole 
podstawowej nr 1.

Zabawę przygotowało grono pedagogiczne

pić zamiłowanie do takiej hodowli.
Zrzeszeni w związku miłośnicy pta

ków są bardzo wdzięczni dyrektorce 
szkoły nr 9, Romanie Olszewskiej, za 
pomoc - szkoła po raz kolejny udo
stępniła salę. Dzięki staraniom Roma
ny Olszewskiej i Piotra Daukszewicza 
w szkole powstała klasa ekologiczna, 
jej uczniowie pomogli przy zorganizo
waniu ekspozycji, dostarczając piasek 
i zieleninę dla ptaków.

Jeśli powiodą się plany rybnickiego 
stowarzyszenia hodowców, w roku 
1996 mogą się w naszym mieście 
odbyć m istrzostw a Polski ptasiej 
piękności.

K.M.

pedagogiczne szkoły. 26 październi
ka w sali gimnastycznej “jedynk i” 
zebrali się uczniow ie Szkoły Ży
cia, Szkoły Specjalnej i Przedszko
la Specjalnego z rodzicam i i nau
czycielami. W sumie w zabawowej 
o lim piadzie  w zięło  udział około 
s iedem dzie sięciorga dzieci z róż
nymi uszkodzeniami, od zupełnych 
maluchów do nastolatków. Przygo
towano dla nich rozmaite sportowe 
konkurencje: rzu t do kosza, rzut 
w oreczkiem  do obręczy, skok w 
dal, kopanie piłki do bramki. Były 
też kręgle, w ielkie em ocje w zbu
dziło przeciąganie liny. Dzieciaki 
ćwiczyły bardzo chętnie, a dla po
krzepienia organizatorzy przygoto
wali dla nich soki i kołacze.

Warto podkreślić ,  że Szkoła  
Podstawowa nr 1 przygotowała  
zawody d la dzieci n iep ełn o
sprawnych już po raz siódmy.

K.M.

5GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825

Anita Czaja



IX Silesian Jazz MeetingO "6 na 6” na dwa głosy

Brawo
młodzi!

Sobotni koncert zespołu "6 na 6” w 
bazylice św. Antoniego dowodzi, że 
młodzi ludzie nie tylko nie stronią od 
trudnej pracy, ale też potrafią wykony
wać ją  z radością. W powodzi narzekań 
na młode, rzekomo głuche pokolenie, 
wrażliwe tylko na mocne uderzenia, ta
kie zjawisko jak ten zespól jest czymś 
krzepiącym. Jeśli dodać jeszcze, że 
wśród słuchaczy koncertu było także 
sporo młodych ludzi, to okazuje się, że 
obiegowe opinie nie do końca są praw
dziwe. Możemy być dumni, że w na
szym mieście mamy taką młodzież. 
Myślę, że nie bez znaczenia w powsta
waniu takich “zjawisk” jak zespół “6 na 
6” ma szczególny klimat, jaki panuje w 
naszym mieście wokół wszystkiego, co 
związane jest z kulturą. Takie koncerty 
mogą być powodem satysfakcji dla in
stytucji i ludzi od lat oddanych kulturze 
w naszym mieście. To są przecież owo
ce ich pracy.

A jak śpiewał młody zespół? Ano 
tak, że słuchacze oklaskiwali go długo i 
na stojąco.

WANDA ŚWIEŻA

Udany
debiut

Swój debiutancki koncert w ba
zylice św. Antoniego zespół “6 na 
6” dedykow ał O jcu Św iętem u z 
okazji 16 rocznicy inauguracji po
ntyfikatu. W zapełnionej do osta t
niego m ie jsca św iątyni koncert 
rozpoczął się bardzo nastrojow o, 
bow iem  w całkow ite j ciem ności 
zabrzm iała w zruszająca pieśń “O 
matko m iłościw a” . N astępnie roz
błysły światła i zespół pod kierun
kiem Joanny Glenc zaprezentow ał 
swój program: utwory średniow ie
cza, renesansu, jazzow e i muzyki 
gospel. Z espół w ykonał także 
utwory rybnickiego kom pozytora 
Jacka G lenca - “Ave M aria” oraz 
mszę. Każda z czterech części kon
certu  nagradzana była grom kim i 
braw am i, a po osta tn im  utw orze 
publiczność podziękowała młodym 
artystom  d łu g o trw ałą  ow ac ją  na 
stojąco.

M.M.

LAURY DLA MATURZYSTY
Od dwudziestu jeden lat redakcja 

“Życia Warszawy” prowadzi ogólno
polski konkurs na najlepsze prace ma
turalne z języka polskiego. 25 paździer
nika br. na warszawskim Ratuszu odby
ło się wręczenie nagród jego laureatom. 
Znalazł się wśród nich Maciej 
ŚWIERCZEK, tegoroczny maturzy
sta I Liceum Ogólnokształcącego im. 
Powstańców Śląskich w Rybniku, a 
obecnie student historii sztuki na Uni
wersytecie Jagiellońskim w Krakowie. 
Maciej pisał pracę maturalną zatytuło
waną: “Dokonaj analizy porównawczej 
i interpretacji utworów: Zbigniewa

Herberta "Pieśń o bębnie ” i Cypriana 
Norwida “Bema pamięci żałobny ra
psod”.

Nauczycielka języka polskiego, Ali
cja GODLEWSKA, w recenzji pracy 
swojego ucznia napisała m.in.: “Do
skonały przykład analizy semiotyczno - 
intertekstualnej z wykorzystaniem dużej  
erudycji historyczno-literackiej i wie
dzy o języku oraz fachowych terminów 
z literaturoznawstwa /.../". Pozostaje 
każdemu maturzyście życzyć takich re
cenzji, a polonistom takiej satysfakcji z 
uczniów, jaką ma /nie po raz pierwszy/ 
pani profesor z I LO w Rybniku! /gw/

L ist  do redakcji

Mozart na stojąco
Od naszej czytelniczki otrzymali

śmy list, w którym dzieli się ona kry
tycznymi uwagami dotyczącym i 
organizacji koncertu w bazylice św. 
Antoniego, gdzie rybniccy filharm o
nicy wykonali “Requiem ” Mozarta.

A oto końcowe wnioski zawarte w 
liście:
1. Koncert powinien rozpocząć się 
dopiero po wejściu wszystkich chęt
nych/.../
2. Jeśli “poślizg” koncertu był nie
możliwy, z chwilą rozpoczęcia, sto
jący na zew nątrz powinni zostać 
wpuszczeni szybko, bez biletów.
3. Wejście powinno być z tyłu ko
ścioła, co nie przeszkadzałoby ani 
wykonawcom, ani słuchaczom.
4. Cena biletu, jak na tak krótki kon
cert, była za wysoka.

Nie zgadzam się tu z p. Mickiewi
czem, który twierdzi w G.R. nr 41/ 
196 , że “bilety na Requiem były za 
tanie /.../”.

Obawiam się, że biedne dziecko 
mając 50 tys. nie przeznaczy ich na 
koncert.

P. Mickiewicz zapomina również, 
że na takie koncerty nierzadko przy
chodzi cała rodzina i wtedy koszt 
jest dość wysoki. Dla starszych osób 
też nie jest to mała suma.

Kończąc, wyrażam opinię nie tyl
ko swoją, ale wielu osób wychodzą
cych z niezadowoleniem z bazyliki. 
Słyszało się głosy: “Zapłaciłem 40 
tys. zł za chwilę muzyki wysłuchanej 
na stojąco, choć osoby pozostające 
po mszy św. w kościele siedziały i 
nie płaciły wcale”.

Sezon filharmonii rozpoczął się 
więc moim zdaniem niewypałem
organizacyjnym. Wiele osób zniechęciło
zniechęciło się i nie da się ich rychło na

mówić na kolejne koncerty.

W imieniu wielu 
Maria S.

/nazwisko do wiadomości redakcji/

UCZNIOWIE PISZĄ

Na rybnickim cmentarzu wśród nagrobków można znaleźć 
prawdziwe dzieła sztuki. Zdj.: J.J.

Z djęcie z album u  
czy te ln ik ów

Zapraszamy naszych Czytelników do wspólnego oglą
dania zdjęć. Wystarczy przyjść do redakcji z ciekawym 
zdjęciem, które po skopiowaniu natychmiast zwrócimy. 
/Można też wrzucić je do naszych "żółtych skrzynek"/.

A utora n ajsym p atyczn iejszego  lub n ajb ard ziej 
"odjazdowego" zdjęcia  firm a "EKSPRES FUJI", 
Rybnik, ul. Reja 2 nagrodzi bezpłatnym  w yw oła
niem i wykonaniem odbitek z rolki filmu.

Fundacja ekologiczna EKOTERM- 
SILESIA zaprosiła szkoły ponadpod
stawowe do wzięcia udziału w warszta
tach ekologicznych, organizowanych 
na terenie elektrowni “Rybnik”. Jako 
pierwsze na zaproszenie zareagowało 
nasze IV Liceum Ogólnokształcące w 
Rybniku-Chwałowicach. Zajęcia odby
wały się w ciągu trzech dni w połowie 
października br. Najciekawszy, jak oce
nia to dzisiaj czternastu licealistów, był 
drugi dzień zajęć prowadzony przez 
Grzegorza Francuza, który zajmuje

wody i gleby oraz mogliśmy podpa
trzeć pracę rybnickiej elektrowni od 
kuchni. Podczas wykładów, mimo wie
trznej pogody, wypłynęliśmy z Barba
rą Wodzińską na naszego “rybnickie 
morze”, obserwując oraz zbierając z 
powierzchni zalewu zawiesinę orga
niczną nazywaną perfitonem. Następ
nie naszą zdobycz badaliśmy przy po
mocy mikroskopów.

Młodzież uczestnicząca w trzydnio
wych warsztatach ekologicznych od
niosła wrażenie, że w naszej części 
Górnego Śląska zaczyna się poważnie 
myśleć o ekologii. Miejmy nadzieję, że 
również inne rybnickie szkoły skorzy
stają z edukacyjnej oferty “Ekotermu- 
Silesia”, bo droga do pogłębiania na
szej świadomości ekologicznej prowa
dzi właśnie poprzez fachową wiedzę.

Grzegorz STÓJ 
IV LO Rybnik-Chwałowice

Ekologiczne
warsztaty

się nową dyscypliną wiedzy - ekofilo
zofią. Wspólnie więc mieliśmy możli
wość zastanowić się nad wieloma zaga
dnieniami naszego bytowania na świe
cie. Kolejne dni spędziliśmy na słucha
niu wykładu Ryszarda Zajączkow
skiego na temat ochrony powietrza,

O d jazzu  tradycyjnego  
do w sp ółczesn ego

Tegoroczny IX Silesian Jazz Meeting,
który odbędzie się w dniach 4 i 5 listo
pada otworzy rybnicki zespół jazzu tra
dycyjnego “South Silesian Brass 
Band”, który z okazji dwudziestolecia 
swego istnienia przedstawi program pt. 
“SSBB i jego goście”. Do udziału zo
stali zaproszeni muzycy, którzy na 
przestrzeni 20 lat współpracowali z ze
społem -jubilatem lub jego członkami. 
Drugim wykonawcą tego dnia będzie 
wrocławska grupa “Why Not” w skła
dzie: Izabela Zając - śpiew, Jarosław 
Małys - fortepian, leader, Jan Cichy - 
git. bas., Andrzej Trefon - gitara, Mi
rosław Sitkowski - perkusja i gościn
nie Jerzy Główczewski - saks. alt.

W drugim dniu imprezy wystąpią 
dwa zespoły Katowic: “Grzegorz Ka
połka Band” w składzie: Grzegorz 
Kapołka - gitara, Dariusz Janas - 
instr. klawisz, Andrzej Rusek - git.

bas., Paweł Twardoch - perkusja, i go
ścinnie Bronisław Duży - puzon. Jako 
drugi wejdzie na scenę Big Band Aka
demiii Muzycznej w Katowicach An
drzeja Zubka, który przedstawi pro
gram wykonany uprzednio na tego
rocznym Jazz Jamboree w Warsza
wie. Koncerty meetingu prowadzą jak 
co roku Jan Poprawa i Wojciech Bro
nowski. Kierownictwo artystyczne im
prezy sprawuje Czesław Gawlik.

Na Małej Scenie Rybnickiej przy uli
cy Kościuszki po obu koncertach odbę
dą się jam sessions z udziałem muzy
ków występującym na koncertach. Jam 
session w piątek 4 listopada zostanie 
poprzedzona recitalem gitarowym 
Krzysztofa Pumy - Piaseckiego.

Początek koncertów w TZR - godz. 
18.00, początek jam sessions na Ma
łej Scenie - godz. 21.30.

Jubileuszowe Konfrontacje Filmowe w TZR

Te f ilmy trzeba zobaczyć!
Poniedziałek 7.XI.
“HAMLET” w reż. F. Zefirellego / 
nie grany w Polsce - prosto z Londy
nu/. W roli gł. Mel Gibson, prod. 
ang.
“WIEK XX” w reż. B. Bertoluccie
go - projekcja filmu 5 godzin, 
prod.wł/fr/RFN 
Wtorek 8.XI.
“ POWIATOWA LADY MAK
BET” w reż. A. Wajdy, prod. jugosł.

KIEDY MĘŻCZYZNA KOCHA 
KOBIETĘ”, dram at m iłosny L. 
Mandoki. prod. USA 
Środa 9.XI.
“MEDEA” - głośny film P. P. Paso
liniego z Marią Callas, prod. wł./fr/ 
RFN
“SZERYF EARP”
- najdroższy w e
stern w historii!
Hit!, wyk. K. Cost
ner i G. Hackman, 
prod. USA 
P o n i e d z i a ł e k  
14.XI.
“OJCIEC SER
GIUSZ” w reż. J.
Protazanowa o największym aktorze 
stulecia, prod. rosyj.
“OLBRZYM” - ostatnia rola Jame
sa Deana, także m.in. E. Taylor, 
prod. USA 
Wtorek 15.XI.
“TRZY DNI KONDORA” - kulisy 
CIA w reż. S. Pollacka, g rają  R. 
Redford i F. Dunaway, prod. USA 
“OPOWIEŚCI KANTERBERYJ
SKIE” - rubaszna i rozpustna śre
dniowieczna Anglia, reż. P. P. Paso
lini, prod. wł/fr.
Środa 16.XI.
“NIEBEZPIECZNA KOBIETA” z
Debrą Winger w roli tytułowej, prod. 
USA
“CZYSTA FORMALNOŚĆ”, grają 
G. Depardieu i R. Polański. Hit!, 
prod. wł./fr.
Poniedziałek 21.XI.
“PLANETA MAŁP” - jeden z naj
słynniejszych obrazów science-fic
tion, prod. USA
“ZAKOCHANE KOBIETY” -
ew olucja stosunków m iędzyludz
kich, grają A. Bates, O. Reed, G. 
Jackson, prod. ang.
Wtorek 22.XI.
“SANDAKAN NR 8” - wstrząsająca 
opowieść obyczajowa, prod. jap.

“ŻEGNAJ MOJA KONKUBINO"
- opowieść o w ierności, “OSCAR 
93”, prod. Hongk/Chiny 
Środa 23.XI.
“08 /15” cz. I “Koszary” - ekraniza
cja powieści H. H. Kirsta, prod. RFN 
“WŚCIEKŁE PSY” - gangsterska 
opowieść Q. Tarantino w roli gł. Ha
rvey Keitel, prod. USA 
Poniedziałek 28.XI.
“08/15 cz. II “Front”, cz. III “Ka
pitulacja” - nie wyświetlane w Pol
sce, wstrzym ane przez cenzurę, 
prod. RFN 
Wtorek, 29.XI.
“UCIECZKA” cz. I i II - nie wy
św ietlany w Polsce, wstrzymany 

przez cenzurę, 
prod. ZSRR 
Środa, 30.XI. 
“ P O J E D Y N E K  
NA SZOSIE” - 
pierw szy film S. 
Spielberga, prod. 
USA
“EGZORCYSTA"
2 1/2 - parodia słyn
nego “Egzorcysty” 

W. Friedkina, prod. USA 
Czwartek 1.XII.
“TOM JONES” - pełna humoru, ło
trzykowska opowieść w reż. T. Ri
chardsona, grają A. Finney i S. York, 
prod. ang.
“WILK” - horror. Grają niezwykły 
Jack Nicholson i urzekająco piękna 
Michelle Pfeiffer. Hit!, prod. USA 
Piątek 2.XII.
“THE DOORS” - duża porcja do
brej muzyki na Dolby Stereo, prod. 
USA
“TOTAL BAŁAŁAJKA SHOW”
czyli “Leningrad Cowboys “ i zespól 
pieśni i tańca Armii Czerwonej grają 
i śpiewają rocka. Hit!, prod. fin. 
Sobota 3.XII.
“CINEM A” - przedstawienie tea
tralne zrealizowane językiem kina. 
Teatr K.T.O. z Krakowa

Wszystkie seanse 
rozpoczynają się 

o godz. 18.00

KARNETY SPECJALNE NA CA
ŁOŚĆ FESTIWALU - w cenie pro
mocyjnej 250.000 zł, karnety tygo
dniowe 80 tys. zł, karty wstępu na 
jeden dzień - czyli dwa filmy - 50 
tys. zł, do nabycia w kasach TZR.

Dyskusyjny 
Klub Filmowy

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Abecadło
Rzeczy

Śląskich
Paciorki nanizane na sznurek 

używane są przy odmawianiu mo
dlitw zarówno przez buddystów i 
muzułmanów, jak  i przez ka to l i
ków. Wśród katolików ten sposób 
modlitwy upowszechnił na począt
ku XIII wieku założyciel zakonu 
dominikanów - św. Dominik. Kato
licy zachowali paciorki na sznur
ku, natomiast nadali modli tw ie 
swoją specyficzną treść, która za
wiera prośbę do Matki Boskiej o 
wstawiennictwo przed Bogiem. A 
ponieważ Matkę Boską określano 
dawniej “Różą duchow ną” /po ł a
cinie: rosa mystica/, modlitwę tę 
nazwano “różańcem ” /po łacinie: 
rosarium/. Różańcem nazwano 
również ów przedmiot, sznur z pa
ciorkami. Ten sposób modlitwy 
stał się w kościele katolickim tak 
popularny, że w XVI wieku na 
pierwszą n iedzie lę  październ ika  
ustanowiono święto Matki Boskiej 
Różańcowej. Natomiast w II poło
wie XIX wieku papież Leon XIII 
zalecił odmawianie tej modlitwy 
na codziennych nabożeńs tw ach  
przez cały październik. Na nabo
żeństwa różańcowe chodziły daw
niej do kościoła całe rodziny, jeże
li zaś był ktoś akurat zajęty wy
kopkami czy zwożeniem kapusty z 
pola - odmawiał tę m odlitwę w 
domu. Po nabożeństw ie znajomi 
przystawali na krótkie rozmowy w 
świetle ulicznych latarń, zaś dzieci 
i młodzież wesołymi gromadami 
wracały ciemnymi październikowy
mi ulicami do domu. Chłopcy mieli 
okazję sprawdzić swoje nowe latarki 
i robili zakłady czy ich strumień 
światła “dociągnie” na kościelną 
wieżę. Babcia opowiadała mi także o 
straszeniu się w tym czasie duchami. 
Otóż przed październikowymi przy
mrozkami należało zerwać z ogrodu

wszystkie banie, czyli dynie. Więk
szość z nich zostawiano na zimę nie
tknięte na strychu lub w piwnicy. 
Jednak niektóre dynie krojono zaraz,

na co głównie cieszyły się dzieci wy
jadające wtedy ze środka pestki, zaś 
z miąższu gotowano kompoty o 
ostrym, kwaskowatym smaku. Twar
dą skórę z dyni wyrzucano przeważ
nie na gnojok, chociaż - jak wspomi
nała babcia - niektóre pomysłowe 
dzieci specjalnie nie rozcinały dyni, 
lecz ją  drążyły i zostawała im pusta 
kula. Potem wystarczyło wyciąć 
oczy i usta, a duch był gotowy. Do 
środka wkładano małą świeczkę. Tak 
przygotowane straszydło stawiano 
na cementowe słupki płotów i tymi 
świecącymi w ciemności głowami 
duchów straszono powracające z

różańca dziewczyny. Robili to głów
nie chłopcy. Komu nie chciało się 
wycinać ducha z dyni, wykorzysty
wał do robienia straszydła własną 

twarz. Odpowiednio 
wykrzywiał ją, robił 
głupią minę czyli 
tzw. afę i tak zdefor
mowaną twarz pod
świetlał od dołu ta
szlampą, czyli latar
ką kieszonkową. 
Można więc rzec, że 
chodzenie na wie
czorne nabożeństwa 
różańcowe nie było 
wyłącznie aktem po
bożności, ale dostar
czało ludziom, a 
zwłaszcza młodzie
ży, ciekawej rozryw
ki. Wygłupy te jako 
żywo przypominają 
obrzędy anglosaskie
go, ale wywodzącego 
się z wierzeń rdzen
nych mieszkańców 
Meksyku, święta 
Halloween, obcho

dzonego w Anglii i Stanach Zjedno
czonych 31 października, a więc w 
przeddzień naszych Wszystkich 
Świętych.

Dzisiaj na nabożeństwa różańcowe 
chodzi coraz mniej ludzi, a jeszcze 
mniej dzieci i młodzieży. Oczywi
ście, wszyscy mamy dużo zajęć, a i 
czas wolny wolimy spędzić inaczej. 
Choćby przed telewizorem, ogląda
jąc jak to amerykańskie dzieci stra
szą się nawzajem przy pomocy wy
drążonych dyń z zapaloną w środku 
świecą.

Tekst i zdj.: 
MAREK SZOŁTYSEK

Z okazji
OSIEMNASTYCH URODZIN 

życzę Tobie Basiu 
dużo zdrowia, szczęścia, 

pomyślnego zdania matury 
oraz spełnienia wszystkich marzeń 

koleżanka Kasia

Różaniec 
z duchami

KONKURSY  
W BIBLIOTECE
Miejska Biblioteka Publiczna w Ryb

niku /ul. Szafranka / ogłasza dwa kon
kursy tematycznie związane z nadcho
dzącymi Świętami Bożego Narodzenia.

Pierwszy z nich to literacki konkurs 
wspomnień pt. “Moja wigilijna wie
czerza” dla dzieci, dorosłych i mło
dzieży. Uczestnicy powinni nadesłać 
utwór nie przekraczający 2 stron ma
szynopisu w terminie do 2 grudnia br. 
na adres biblioteki. Prace należy opa
trzyć godłem, a w zamkniętej kopercie 
z tym samym godłem trzeba umieścić 
imię, nazwisko i adres autora.

Drugi konkurs dotyczy własnoręcz
nie wykonanej pocztówki świątecz
nej lub ozdoby choinkowej. Jest to 
również konkurs bez ograniczeń wieku 
uczestników. Każdy może wykonać do
wolną ilość prac, które należy składać 
lub przesłać do biblioteki do dnia 2 
grudnia br. Najlepsze prace zostaną 
wykorzystane do dekoracji biblioteki.

Ogłoszenie wyników obu konkursów 
oraz zdobywców nagród nastąpi 30 
grudnia br. /gw/

Pani Jadwidze MAJNUSZ
z okazji urodzin moc gorących życzeń: 

wiele radości, zadowolenia 
z wszystkich i z wszystkiego oraz 

doskonałego zdrowia
składają: Przyjaciele

*  *  *

Z okazji urodzin oraz imienin 
stu lat życia w zdrowiu 

oraz wszelkiej pomyślności 
Kochanej Mamusi

życzą Lila, Mietek. 
Dawidek i Adrianek

Kina
__________________________j

“APOLLO”
28 października, godz. 16.30,
18.15., 29 października, godz. 
14.45, 16.30,, 30 października,
godz. 14.45, 1630 /projekcja z lekto
rem/,, 31 października, godz. 14.45, 
16.30, “FLINTSTONOWIE”, prod. 
USA
28 października, godz. 20.00, 22.00 
„ 29 października, godz. 18.15, 30 
października, godz. 18.15, 20.15,31 
października, godz. 18.15, 2-4 li
stopada, godz. 17.00, 19.00, 21.00 
“CZTERY WESELA I POGRZEB”, 
prod. ang.

DKF “EKRAN” przy TZR 
Poniedziałek, 31 października,
godz. 19.00, “KOCHAM KŁOPO
TY”, prod. USA, grają Julia Roberts, 
Nick Nolte, wstęp za okazaniem kar
netów

“WRZOS” - Niedobczyce 
Niedziela, 30 października, godz.
17.00, “ WIEK NIEW INNOŚCI” , 
prod. USA /od lat 15/

“ZEFIR” - Boguszowice 
30 października - 3 listopada, 
godz. 17.00 i 19.00, “ANGIE” , 
prod. USA /od lat 15/

Konkursy
“Klub Energetyka”

- ul. Podmiejska
Piątek, 28 października, godz.
17.00, “KOLOROWE RYBKI” - 
konkurs plastyczny
Sobota , 29 października, godz.
15.00, “MISTRZ GIER I ZABAW”, 
godz. 17.00, KONKURS MODE
LARSKI

f Dyskoteki
Piątek, 28 października, RESTAU
RACJA “OLIMPIA”, GODZ. 20.00 
- 2.00, 30.000.- zł
Sobota, 29 października, MAŁA 
SCENA RYBNICKA, godz. 19.00 - 
1.00, cena 40.000.-zł; KINO 
“APOLLO” godz. 20.00 - 2.00

/gw/

Utopek 
z Wielopola

Prziśli my z różańca doś niyskoro, 
bo po drodze my na Perdelcu kadzi
dłami ciepali do gory. Zawsze w paź
dzierniku to my robiyli, taki rakety 
my puszczali. Kadzidło sie robiyło z 
biksy po konzerwach. Gwoździym 
sie w biksie dziury porobiyło, potym 
konszczek drotu prziwionzało i na 
koniec sie glut wciepło z fojery. Po
tym my to dookoła kryńciyli i ciepa
li jak nojwyżi. Leciała tako biska z 
tym glutym i iskry sie suły choby z 
jakij rakety. Jak my prziśli du dom, 
to my śmierdzieli jak dudki, bo nike
dy my do tego glutu dowali suche 
krowińce, żeby sie bardzi iskry suły. 
Tak tyż było w ta sobota, mama sie 
nerwowała, kaj tak dłogo siedzymy. 
Jak żech z mojimi siostrami du dom 
wloz, to jo zaroz od mamy nachytoł. 
Nic niy pomogło, żech to na Grimka 
swalił, że tak nos trzimała przi ka
pliczce na tym różańcu. Te moji sio
stry ze strachu, że tyż dostanom - 
prziznały sie co my robiyli na Per
delcu, zamias za mnom iść. “Teraz 
gibko sie pokompać, jeść i spać. Kto 
to widzioł telki czasy na różańcu sie
dzieć” - pedziała mama i już loła 
woda do wanny. Kożdo sobota grzoł
o sie woda w garcu na kaczycy i po

koleji my sie kompali. Nojprzód sie 
kompała ta nojmłodszo siotra, potym 
ta drugo a jo zawsze ostatni, bo żech 
był nojstarszy. Zawsze w tyj wodzie 
po nich, do keryj napewno obie naj
scały, nic niy pomogło, żech sie niy
roz skuli tego fantowoł. Doloła mi 
mama gorczek ciepłyj 
wody i godo: lyź synek, a 
niy wynochwiej, bydziesz 
szwarniejszy jak  sie po 
dziołchach okompiesz” .
Musioł żech w to wierzić, 
bo inacyj to bych jeszcze 
nachytoł. Tak my sie okom
pali, pojedli chleba ze sma
żonkom na zosmożce i ce
bulce, i śli my spać. Spali 
my w nojlepsze, jak keryś 
zaczon do dźwiyrzi burzić.
Mama oświyciyła i pado ta
towi : “wejrzi stary przez 
okynko, kogo tam diosi 
przismyczyli. Kto to widzioł 
ludzi po nocy budzić, prze
ca już dwie na zygarze.”
Tata wejrzoł i godo: “dyć to 
jest twój braciszek, Franc, kaj łon sie 
tu wytrzas”. Jak my to usłyszeli, ka
lup wszyjscy na doł ku dźwiyrzom. 
Ujkowi Francowi to my przoli jak 
diobli. Miyszkoł on w Raciborzu, 
był cukernikym i robiył u Antosa, 
kerego cołki Racibórz znoł, bo noj
lepsze kreple piyk. Ujka Francka my 
downo niy widzieli, ale jak do nos

przijechoł, to na pewno jakich ma
szketów prziwioz. Napewno bydzie 
mioł zaś te czorne pierniki, o kere 
my sie zawsze prali. Toż my śleźli w 
tej nocy na doł i co my ujrzeli? Na 
schodkach stoł jakiś chłop, co mioł 
głos od naszego ujka, ale wyglondoł

choby sie w  marasie obkuloł, jak jaki 
straszek. W jednyj rynce trzimoł za 
sznorka tako papierzannno skrzinka, 
co sie torty nosi. Była ta skrzinka 
cołko rozmoczono, dno sie ledwo 
trzimało i jakoś woda z rudkym śnij 
ciykła. W pojszczotku jest na pewno 
dorta, jak ona bydzie wyglondała? - 
pytoł żech sie som siebie. W drugij

rynce trzimoł nabikowano tasza, na
pewno som w nij czorne pierniki, ki
chle i makrony. Tyż śnij czerwiono 
woda kapała. Dyszcz loł na dodatek 
w tyj nocy jak z cebra. Niy szło z uj
kym pogodać, bo sie cołki trzyns z 
zimna. Tata gibko ogiyń w kaczycy 

zrobiył, mama sie pomogła 
ujkowi seblyc i dekom go 
przikryła, a my śli zaś na 
wiyrch dalij spać. Dopiyro w 

niydziela kole połednia, jak sie 
ujek przespoł, to nom zaczon 
godać, co w tyj nocy przeszoł. 
Jak zaczon łosprowiać, to my 
gyńsij skorki dostali. Nojprzod 
to cug mioł spóźniyni, bo w 
Niedobczycach przi ranżyrowa
niu jakiś wagon towarowy wy
glajzowoł i niy było wjazdu. 
“Pierziński baniorze - padoł 
ujek Franc - ci majom ruła.” 
Potym jak już wysiodoł na Pa
ruszowcu - jak zawsze - ćma 
było, a on ni mioł taszynlampy. 
Chodź już niyroz szoł tom dro
gom kole fesztrownie przez las 

do Wielopola, to jednak iść po omac
ku niy bardzo mu sie uśmiychało. Co 
mioł robić, szoł. Jak już był w hany
sowym lesie, ujrzoł jakiś światła z 
daleka. “To żech już jest dobry, yno 
sie musza trzimać kole tyj przikopy” 
- godoł se ujek. Tak sie trzimoł, aż 
sie znojd przi szpyndlowym stawie w 
Kamiyniu, a te światła co mioł przed

sobom kajś sie straciyły. Kapnył sie, 
że coś tu niy gro, downo by musioł 
być u nos. Zwyrtnył sie nazod i zaś 
szoł kole tyj przikopy aż zaszoł ku 
jakimś mostkom. Zrobiył pora kro
ków i tonknył sie aż pod parza w ba
rzoły. Jakoś sie wydostoł z tego ma
rasu i juzaś widzi światełko. Myśloł 
ujek, że to jakiś chłop jedzie ze Sily
zje na kole z roboty i kalup za tym 
światełkym. Zaś wpod do przikopy. 
Potym sie mu zdało, że już tu był w 
tym miejscu i strach go oblecioł. “Na 
pewno mie utopek posmykoł” - my
śli se ujek. Wroz sie przi nim znojd 
taki mały szkwot i sie odzywo: “Jak 
mocie co dobrego, to wos wykludza 
z tych barzołów, ale jak nic niy do
cie, to tu do rana bydziecie pokuto
wać” . Ujek wyciongnył z tasze te 
czorne pierniki i ciepnył tymu łebo
niowi. Potym sie drab przeżegnoł i 
zarozki poznoł kaj jest. “Dyć to jest 
ta grobl: od hanysowego stawu ku 
pajtoku” - padoł ujek i tak sie u nos 
znojd. Dziynki Bogu tak sie to skoń
czyło, a mogło być gorzij. My yno 
żałowali tyj dorty, kero trza było ku
rom wyciepać. Jo zaś mioł pierziń
sko nerwa na Magierki skuli tych 
czornych pierników, kere od ujka 
Franca wycyganiył. Ujek mie pocie
szoł, że jak przijada do Raciborza, to 
moga som cołko dorta zjeść za to.

B. DZIERŻAWA

Utopek i ujek

Pierona! Kaj jo  sie dostoł... Rys.: B. Dzierżawa

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Restauracja OLIMPIA w Rybniku - Kamieniu
zaprasza codziennie od godziny 6.00 - 23.00.

Polecamy kuchnię regionalną, polską, europejską, orientalną i wegetariańską. 
Przyjmujemy zlecenia na organizację wszelkich bankietów, komunii św., 

prymicji oraz uroczystości weselnych w roku 1995.
W sprzedaży zaproszenia na “Bal Andrzejkowy”, 

który odbędzie się w sobotę 26 listopada, a także na “Bal Sylwestrowy”.

Kawiarnia

“R O N D O ”
w tzw. “ Kuloku’

Rybnik, ul. Wysoka /w Domu Rzemiosła/
zaprasza

na relaksową kawę, 
drinki, dania barowe. 

Organizuje wesela oraz imprezy 
okolicznościowe do 250 osób.

Tel. 26-179 czynny od 9.00 do 22.00,
w soboty od 16.00 do 22.00

A D A R
oferuje usługi w zakresie 

ślusarstwa, instalowania 
urządzeń ogrzewczych 

/c.o., gazowe/ oraz wod.-kan., 
plastik, miedź, ocynk, 
murarskie, malarskie, 

tapeciarskie.
Rybnik, ul. Pełczyńskiego 5, 
tel. 25-656 czynny całą dobę

Zarząd Zieleni Miejskiej 
w Rybniku

Dział
Usług Pogrzebowych

ul. Rudzka 70 b

/Cmentarz Komunalny -tel. 28-991/

oferuje następujące usługi:
*wynajęcie 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
* wynajęcie autobusu 

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

Ceny konkurencyjne

O g ło sz e n ia  d r o b n e

KUPIĘ LUB 
WYNAJMĘ 

KAWALERKĘ
(małe mieszkanie) 

na terenie Rybnika. Tel. 28-825

*  *  *

SPRZEDAM
"GARBUSA"

ul. Dworek 7/52, Rybnik

B E Z P Ł A T N E
P O R A D Y

P R A W N IK A

w "Gazecie Rybnickiej"

W piątki w godz. 15.00-17.00 
w siedzibie naszej redakcji 
/Kościuszki 54, tel. 28-825/ 

dyżuruje prawnik, udzielający 
bezpłatnie porad.

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

K ronika p o licy jn a

Skradli gilotynę
Między 15 a 17 października włamano 
się do pomieszczeń jednej z rybnickich 
spółek. Łupem złodziei padła gilotyna 
do cięcia kostki, zagęszczarka do gruntu
gruntu wraz z  silnikie m oraz taczka z gumo
wym kółkiem. Straty wyniosły 50 mln 
zł.

Jak to w rodzinie
Jedna z mieszkanek Rybnika powiado
miła policję, że córka wraz ze swym 
znajomym skradła wyposażenie jej 
mieszkania - dwa tapczany, dywany i 
inne przedmioty wartości 4 mln zł. 
Uszkodzili także zlewozmywak i fote
le. Szkody wyniosły 1,5 mln zł.

Wziął pieniądze i zniknął 
17 października w jednej z rybnickich 
hurtowni pewien mężczyzna wziął 120 
mln zł na zakup towaru. Do tej pory nie 
ma ani towaru, ani pieniędzy, ani spryt
nego “handlowca”.

Biją na tańcach
Jedna z mieszkanek Rybnika zgłosiła, 
że na dyskotece w Domu Kultury przy 
ul. Morcinka w nocy z 15 na 16 paź
dziernika został pobity jej syn. Poszkodowany

Poszkodowany przebywa w szpitalu z urazem 
głowy. Jak kultura to kultura.

Kieszonkowy w autobusie 
20 października o godz. 9.45 w autobu
sie linii 588 nieznani sprawcy okradli 
pasażerkę. Zabrali jej portfel z gotówką 
w kwocie 650 tys. i trzema złotymi 
pierścionkami. Straty wyniosły 2,5 mln 
zł.

BM w jawę
20 października o godz. 13.20 na 
skrzyżowaniu ulic Małachowskiego i 
Gronowej w Boguszowicach samochód 
BMW podczas cofania potrącił moto
cykl jawa. Czterdziestodziewięcioletnia 
pasażerka motocykla doznała otwarte
go złamania nogi. Przebywa w szpitalu 
na Rudzkiej.

Buszujący w kuchni
21 października jedna z mieszkanek 
Rybnika powiadomiła policję, że znany 
jej mężczyzna dokonał zniszczeń wy
posażenia kuchni, drzwi i boazerii. 
Straty wyniosły 0,5 mln zł. Policja za
trzymała sprawcę, był pijany, w alko
mat nadmuchał 1,1 prom. alkoholu.

Za rynny do aresztu 
21 października właściciel fermy dro
biu w Niedobczycach zgłosił, że w 
nocy nieznani sprawcy skradli mu 12 
kotłów, rynien i wideł aluminiowych o

O cenach i sklepach
To już dwa lata mijają jak w naszej 

gazecie co tydzień ukazuje się “Środo
wa giełda cenowa” . Zgodnie z założe
niami naszej redakcji nie powinna ona 
stanowić reklamy poszczególnych skle
pów, ale systematycznie i rzetelnie in
formować Czytelników o rozbieżności 
cen tych samych artykułów w różnych 
sklepach. Mimochodem “Giełda...” po
kazuje jednak tańsze sklepy i zachęca 
do oszczędzenia w ten sposób pienię
dzy.

Przed dwoma laty spisywanie cen 
przyjmowano w sklepach chłodno: A 
po co pan to pisze? Chyba tego nie da
cie do gazety pod nazwą sklepu? itd... 
Najbardziej, oczywiście, protestowały 
sklepy, które miały nieatrakcyjne ceny. 
Wymyślano tam wtedy przeróżne po
wiedzenia np,: Ale napiszcie, że to jest

drogie, ale świeże! Proszę napisać 
mniej /np. o 5 tys./, bo właśnie mia
łam zamiar obniżyć cenę! Zdarzały się 
również słowne ataki właścicieli skle
pów czy kantorów, najbardziej dziwiła 
jednak agresja klientów, dla dobra 
których nasza giełda cenowa przecież 
powstała. Jeden z nich chciał nawet le
gitymować spisującego ceny dzienni
karza i sugerował okazanie dokumentu 
do tego uprawniającego. W odpowie
dzi dziennikarz poprosił go o pozwole
nie na wchodzenie do sklepu i ogląda
nie cen oraz produktów.

Spisywanie cen miało jednak również 
swoje zabawne momenty. W nie
których sklepach tak przyzwyczaili się 
do wizyt kogoś z gazety, że na ten czas 
starali na szybko i nieskutecznie - jak 
się okazywało - zniżać ceny. Natomiast

W r a z i e  p o t r z e b y

wartości 100 mln zł. Podjęte działania 
przy użyciu psa tropiącego doprowa
dziły do ustalenia sprawców i odzyska
nia łupu. Złodziejami są dwaj mie
szkańcy Jejkowic. Zostali zatrzymani w 
areszcie.

Za torebkę i w nogi
21 października nieznany nieletni do
konał zuchwałej kradzieży torebki. Ze
rwał ją  z paska przewieszonego przez 
ramię. Straty wyniosły 500 tys. zł.

Prosto pod malucha 
21 października o godz. 21.55 na 
ul. Gliwickiej siedemnastoletnia dziew
czyna prowadząca fiata 126p potrąciła 
czterdziestodziewięcioletniego piesze
go, który nagle wtargnął na jezdnię. 
Doznał on złamania nogi i ogólnych 
potłuczeń. Przebywa w szpitalu na 
Rudzkiej.

Samochodowa noc
W nocy z 20 na 21 października doko
nano kilku włamań do samochodów 
poprzez wybicie szyby i przy pomocy 
dopasowanego klucza. Na ul. Racibor
skiej obrobiono poloneza caro i toyotę, 
na Mglistej renaulta 19, a na ul. Saint 
Vallier również poloneza. Kradziono 
radiomagnetofony, kolumny głośniko
we i inne akcesoria. Straty w sumie wy
niosły 16 mln zł. /jak/

prawie zawsze padało pytanie sprze
dawców: pokaż pan, po ile mają w 
innych sklepach? Po czym korygowa
no własne ceny do cen konkurenta. 
Nieraz sprzedawcy wzdychali na widok 
pracownika gazety: Że też wam się 
chce tak co tydzień... A czyta to kto? 
No właśnie, oto jest pytanie. Przekonać 
się o tym było można już w kilka go
dzin po wydaniu gazety, w której zda
rzył się błąd w cenie na niekorzyść 
sklepu. Wtedy zaraz ktoś zadzwonił - 
ze sklepu ma się rozumieć i z pretensja
mi. A poza tym giełdy się nie czyta, tyl
ko sprawdza w niej cenę wtedy, gdy 
jest to potrzebne. Tak jak nie czyta się 
co tydzień drukowanych u nas nume
rów telefonu dyżurujących w weeken
dy aptek - do rubryki tej zerka się wte
dy, kiedy trzeba szybko wykupić lekar
stwo.

MAREK SZOŁTYSEK

POG. RATUNKOWE: 999, 23-666 
POLICJA: 997, 21-091
STRAŻ MIEJSKA: 27-254 w godz. 6.00-22.00 
STRAŻ POŻARNA: 998, 28-867
POG. GAZOWE: 55-37-91, 55-37-56, 55-38-28, 55-38-87
POG. ENERGETYCZNE: 210-71
POG. WOD.-KAN.: 236-81, 261-92, 266-47
POG. CIEPŁOWNICZE: 249-56, 246-45
INFORMACJA: PKS 22-242, PKP 23-009, WPK 21-820
POSTÓJ TAXI: 236-60, 286-60
RADIO TAXI: 27-000
POSTÓJ TAXI BAGAŻOWYCH: ul. Młyńska, tel. 23-561 
NOCNY DYŻUR APTEK: od 28 października do 3 listopada, 
ul. Morcinka 14, Rybnik-Niewiadom, tel. 26-031

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

Rybnik, tel. 23-710 k o n k u re n c y jn e  c e n y !  
u l. Chrobr ego 19 Zapraszamy do współpracy!

FUJICOLOREKSPRESS 
Rybnik, Reja 2

Wywoływanie negatywów również typu POCKET i wykonywanie 
odbitek w czterech formatach. Terminy od 1 do 24 godzin.

4  zdjęcia paszportowe - tylko 50 tys zł,
"Dziś fotografujesz - dziś masz zdjęcia"

"KORPOS" sp. z o.o.
44-200 Rybnik, ul. Reja 2, tel./fax (0-36) 27-395, telex 732-604

zaprasza hurtownie i sklepy
do nowo otwartego składu fabrycznego

konserw mięsnych 
produkcji Z.M.S. Bydgoszcz

w godz. od 8.00 do 16.00 Zapraszamy!

Środowa Giełda Cenowa
M ięso sch ab

w olow e
extra

szynka wp. 
gotow ana śląska

PIOTROWSKI 91,1 86,7 135,6 70,2
Franek & Kluba 84 88 125 66
TARG 8 4 - 8 8 8 5 - 8 9 1 2 8 -1 3 0 69-71

Owoce/Warzywa pom idory papryka winogrona ziemniaki

C ytrusek 30 36 35 4,5

R aciborska 15 31 43 35 4,5
TARG 2 0 - 3 0 2 0 - 3 5 30 4

S p o żyw cze m asło cukier jajko mąka

Jan  N oga 14 13,5 3 7

H e rm e s 15 15 3,1 7,5-9

TARG 13 12,5 2 ,7 -3 ,2 6,8-7

W aluty dolar marka czeska francuska

P ew ex  duży. 23050\23280 15200\15330 800\815 4420\4480

Delikatesy, ul. Miejska 23100\23300 15200\15350 800\815 4420\4500
Gallux, R ynek 23100\23300 15200\15350 795\810 42504400

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

PIECZĄTKI
WIZYTÓWKI

Rybnik-Boguszowice, Os. Południe 37 (Dom Górnika), 
tel. 39-21-34 lub 20-278



SZACHrowanie ? Żużel Żużel
Żużel od "kuchni"

Oni nie wychodzą do prezentacji
Zawieszenie działaczy, degradacja 

drużyn i dochodzenie w komisji dys
cyplinarnej - takie są skutki meczu 
szachowego między Białą Podlaską i 
RMKS Rybnik.
Mecz odbył się 29 sierpnia w Białej 

Podlaskiej w czasie drużynowych Mi
strzostw Polski Juniorów I ligi, które 
trwały od 19 do 28 sierpnia, W ostat
niej rundzie Rybnik miał zapewnione 
pozostanie w II lidze, Biała Podlaska 
miała szansę utrzymać się w I lidze, je
śli partie z Rybnikiem zakończyłyby się 
remisami.
Mówi Andrzej Filipowicz, prezy

dent strefy Międzynarodowej Federacji 
Szachowej: “Poprzedniego wieczoru 
kierownicy obu ekip spotkali się na 
przyjęciu, są na to świadkowie, nawet 
sędziowie. ” Piotr Bobrowski odpo
wiada na to: “Było tam siedmiu z jede
nastu kierowników drużyn. To, że uma
wialiśmy się tam na wynik meczu, to 
insynuacja. Przed ostatnią odprawą 
prosiłem zawodników o bezkompromi
sową walkę, tak, byśmy utrzymali 
czwarte miejsce ”. Obaj rybniccy zawo
dnicy, Marcin Wałach i Piotr Stefa
nek, potwierdzają, że ich zadaniem 
było wygranie partii. Z listu Marcina 
Wałacha do Zarządu RMKS: “/.../ Wy
soka przegrana “Startu” Lublin wytwo
rzyła szansę utrzymania się w I lidze 
dla drużyny Białej Podlaskiej. Do za
kończenia meczu pozostały tylko dwie 
partie: moja i Piotra Stefanka. Na sali 
zapanowała zła atmosfera. /.../ Kibice 
drużyny Białej Podlaskiej namawiali 
mnie, żebym zgodził się na przyjęcie 
. . ./remisu. /.../ Do nacisków z ich 
strony dołączyły się namowy i różne
go rodzaju oferty, w tym i pieniądze, 
kierownika turnieju Romualda Izdeb
skiego. /..,/ Zrozumiałem, że wszyscy 
wokoło chcą, żebym zgodził się na re
mis. /.../ Przyjąłem propozycję i po
wiedziałem Stefankowi, by zrobił to 
samo. /.../” Piotr Stefanek napisał do 
Zarządu RMKS: “/.../ Po krótkim na
myśle Marcin powiedział żebym remi
sował. Po przyjściu do internatu zoba
czyłem ustawioną moją pozycję, nad 
którą stali kierownik sekcji i Piotr Bo
browski i Buturin. W tym momencie 
zrozumiałem swój błąd, ale nie dało 
się tego odwrócić./.../” Włodzimierz 
Buturin był oficjalnym kapitanem 
drużyny. 29 sierpnia kierownik dru
żyny “Startu” Lublin Zbigniew  
Pyda wystosował protest do sędzie
go głównego mistrzostw. Piotr Stefa
nek pisze: “/.../  Gdy na zakończenie 
pan Pyda odczytał protest , czułem  
się winny i załamany i zrozumiałem, 
że zrobiłem krzywdę kolegom z Lu
blina/.../ ”

Zarząd Polskiego Związku Sza
chowego postanowił zdegradować 
obie drużyny o klasę niżej - RMKS 
do II ligi, B iałą Podlaską do okrę
gówki. Wynik meczu zweryfikowano 
na 0 : 0 . Postanowiono ukarać czte
rech zawodników, obu kapitanów i 
kierowników drużyn. Piotr Bobrow
ski powiedział nam: “Nie czuję się 
winny. Nie byłem tam nawet przez  
cały c za s”. W piśm ie do komisji 
dyscyplinarnej Polskiego Związku 
Szachowego Piotr Bobrowski napi
sał: “D ecyzja/.../ dotycząca zaw ie
szenia mnie, jako działacza, jest nie 
tylko niesprawiedliwa, ale wysoce 
krzywdząca. Zapadła bez uprzednie
go wyjaśnienia okoliczności sprawy. 
/.../ Incydentu, który nastąpił nie 
mogłem zakładać, gdyż podobnych 
wypadków nigdy dotąd w drużynie 
nie było.
dotychczasowa długoletnia działal
ność sportowa i wychowawcza z 
młodzieżą i dziećmi za moją sprawą 
była wzorcowa i odnosiła znaczące 
rezultaty. Świadczy o tym fak t, że

wszyscy jun iorzy eksligowcy ukoń
czyli studia lub studiują. Zawodnicy 
RMKS Rybnik /.../nigdy nie sprawia
li organizatorom i sędziom kłopotów 
wychowawczych i sportowych/.../”. 
Piotr Bobrowski pisze też, że w cza
sie ostatnich meczów był na obie
dzie. Po powrocie do Rybnika prze
słuchał zawodników, następnego 
dnia zwołał nadzwyczajne zebranie 
działaczy i instruktorów sekcji sza
chowej. Piotr Bobrowski uważa, że 
część winy za wydarzenia w Białej 
Podlaskiej ponosi sędzia, który po
zwalał na rozmowy i nie reagował na 
nagabywanie zawodników. “Sprawa 
je s t  bardzo paskudna - mówi An
drzej Filipowicz. - K apitanow ie i 
kierownicy drużyn zostali ukarani za 
to, że nie reagowali odpowiednio. 
Bardzo mi przykro, że w tę sprawę 
wplątany je s t  pan Bobrowski, do 
którego żywię g łęboki szacunek za 
organizowanie od lat imprez szacho
wych. Najbardziej bulwersuje nas to, 
że zrobili to ludzie zajm ujący się 
sportem młodzieżowym i rozwijają
cym go. W liście Marcina Wałacha 
je s t mowa o pieniądzach, które mu 
proponowano, moim zdaniem, to nie
duże kwoty, ale my jesteśmy biednym 
związkiem, nie ligą piłkarską... ”

RMKS i sam Piotr Bobrowski 
odwołują się od decyzji zarządu Pol
skiego Związku Szachowego. Bo
browski ma nawet nadzieję, że RMKS 
powróci do I ligi. Postępowanie pro
wadzi komisja dyscyplinarna Polskie
go Związku Szachowego. Ostateczny 
werdykt zapadnie do końca tego roku.

Piotr Stefanek zakończył list do za
rządu RMKS słowami: “/.../ Przyrze
kam, że to się więcej nie powtórzy. 
Proszę o łagodny wymiar kary. ”

KLAUDIA MICHALAK

Trwa nabór do drużyny młodzików

Koszykarskie
derby

Koszykarskie derby Rybnika w kate
gorii “młodzików”/ 12-13 lat/ wygrała 
zdecydowanie drużyna trenująca w sali 
Komendy Policji. MKKS II - MKKS I 
- 132:42 /49:22/

MKKS “Rybnik” prowadzi w dal
szym ciągu nabór chłopców pragną
cych grać w koszykówkę. Chętni 
chłopcy /rocznik 1982 i młodsi/ mogą 
się zgłaszać w sali gimnastycznej Ko
mendy Policji w Rybniku w ponie
działki, wtorki, czwartki i piątki w 
godz. 16.00 - 19.00.

W minioną niedzielę rybniccy żegla
rze zakończyli tegoroczny sezon trady
cyjnymi regatami o Błękitną Wstęgę 
Jeziora Rybnickiego. Rozegrane przy 
pięknej, słonecznej pogodzie zawody 
zostały zorganizowane przez sekcję że
glarską RKS “Energetyk”, a uczestni
czyli w nich zawodnicy z wielu oko
licznych klubów.
W y n i k i :
1. Klasa “Optymist” /A/ 1. Paweł Pi
szczyk, 2. Michał Olchawski,
2. Klasa “Optymist” /B/ 1. Piotr Sikor
ski, 2. Witold Kostrzewski 3. Grzegorz 
Brożyna

Główny wyścig regat odbył się w kla
sie “Omega”. Startowało kilkanaście 
trzyosobowych załóg. Nie było ścisłe
go podziału za drużyny klubowe, a bywało

Tegoroczny sezon żużlowy dobiegł 
końca. Ponownie rycerzy “czarnego 
toru” będzie można zobaczyć wiosną. 
Zawodnicy to ludzie znani, często 
oklaskiwani przez kibiców. O nich pi
szą gazety, ich poczynania prezentuje 
telewizja. Ale organizacja zawodów 
żużlowych wymaga pracy wielu, często 
bezimiennych, osób, które pozostają w 
cieniu. Niemal nikt ich nie zauważa, 
choć niektórzy są wymienieni w pro
gramach zawodów jako “osoby funk
cyjne”. Nie wszyscy znają kulisy żużlo
wych widowisk. Przyjrzyjmy się zatem 
jak to wygląda “od kuchni”.

Termin zawodów jest znany kibicom 
i organizatorom już na początku sezo
nu. W dniu imprezy ruch na rybnickim 
stadionie zaczyna się już o świcie. O 
godz. 6.00 na tor wychodzą toromi
strze. Zapoznają się ze stanem toru i 
przystępują do “kosmetyki”. Polega 
ona na odpowiednim zbronowaniu, po
lewaniu wodą i ugniataniu areny zma
gań żużlowców. Toromistrzami w Ryb
niku są Jan Pawliczek i Stanisław De
renowski. Od nich zależy, czy zawo
dnicy będą jeździli na zapewniającej 
bezpieczeństwo nawierzchni. Pełnienie 
funkcji toromistrza wymaga dużego 
doświadczenia, zdobywanego przez 
kilka sezonów. W dniu zawodów toro
mistrze pracują przez cały dzień - aż do 
wieczora. Po zakończeniu ostatniego 
wyścigu muszą bowiem wyrównać tor i 
pozostawić go w stanie umożliwiają
cym w dniu następnym treningi. W 
czasie zawodów toromistrze zasiadają 
za kierownicami ciągnika równającego 
tor i zraszającej nawierzchnię pole
waczki. Również wczesnym rankiem 
przychodzi na stadion kierująca recep
cją Urszula Michałek. Przyjmuje ona 
zgłaszających się zawodników i przed
stawicieli prasy a także troszczy się o 
zapewnienie wszystkim osobom funk
cyjnym właściwych warunków pracy i 
dba o ład i estetykę w obiektach klubo
wych. Około siódmej rano w obiekcie 
jest również kierownik zawodów. W 
zakończonym sezonie funkcję tę pełni
li zazwyczaj Piotr Matloch i Henryk 
Tomaszewski. Kierownik zawodów 
jest najważniejszą, obok sędziego, oso
bą na stadionie. Odpowiada praktycz
nie za wszystko, co może zdarzyć się 
podczas imprezy. Do jego zadań należy 
odpowiednie, zgodne z regulaminem, 
zabezpieczenie wszystkich służb nie
zbędnych podczas zawodów. Musi 
sprawdzić, czy wszystkie osoby funk
cyjne są na swoich stanowiskach, a w

bywało tak, że na sprzęcie klubu z Gliwic 
startowała mieszana załoga z Rybnika i 
Bielska - Białej. Było bardzo sympa
tycznie, a żeglarze żałowali, że to już 
koniec sezonu i ponownie będzie moż
na wypłynąć dopiero zimą. W głów
nym wyścigu o Błękitną Wstęgę Jezio
ra Rybnickiego tryumfowała załoga w 
składzie: Stanisław Jaskot, Lucjan 
Wrzosk i Adam Toman.
Drugie miejsce zajęli: Andrzej Goły
ziak, Mariusz Groszek i Zdzisław Ko
bała, a na trzeciej pozycji uplasowali 
się: Artur Tomanek, Krzysztof To
manek i Dariusz Żmuda, którzy mi
nimalnie wyprzedzili Radosława Jam
roza, Ilonę Skrzypiec i Małgorzatę 
Morawiec.

PIOTR SZWEDA

razie potrzeby zapewnić zastępstwo. 
Sprawdza, czy wszyscy zawodnicy 
mają odpowiednie dokumenty upraw
niające do startu. Odpowiada za stan 
toru i wydaje odpowiednie polecenia 
toromistrzom. W czasie zawodów nato
miast koordynuje pracę wszystkich 
osób funkcjynych i ściśle współdziała z 
sędzią głównym, wykonując jego pole
cenia. Po zakończeniu imprezy kierow
nik zawodów otrzymuje od sędziego 
ocenę za swoją pracę. W Rybniku rzad
ko zdarza się, aby kierownik zawodów 
otrzymał inną ocenę niż “piątka”.

Mało widoczny z trybun jest kierow
nik parku maszyn. Zwykle w tej roli 
występowali Zbigniew Łobacz i 
Franciszek Salamon. Do jego zadań 
należy “kierowanie ruchem” w parkin
gu. Dba o to, aby wyjeżdżający na tor 
zawodnicy założyli na kaski pokrowce 
we właściwych kolorach, przyjmuje od 
kierowników drużyn zgłoszenia zmian 
w obsadzie poszczególnych wyścigów i 
informuje o tym sędziego. Kierownik 
parku maszyn musi często przynaglać 
zawodników do wyjazdu na tor. Sędzia 
uruchamia bowiem bursztynowe świa
tło, biegnie czas, a mechanicy jeszcze 
pośpiesznie dokonują “ostatniego szli
fu” motocykla. Mniej zorientowanym 
warto wyjaśnić, że kierownika parkin
gu można poznać po zielonej chorą
giewce, którą sygnalizuje zawodnikom 
wyjazdy do wyścigów. Po wyjeździe z 
parkingu żużlowcy ustawiają się na li
nii startu. Tutaj jest królestwo Alojzego 
Norka - kierownika startu. Pod jego 
komendą pracują podprowadzające 
dziewczęta w kolorowych strojach. 
Dziewczęta te są uczestniczkami zajęć 
w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w 
Rybniku-Niedobczycach. Kierownik 
startu w czasie zawodów sygnalizuje 
zawodnikom ilość okrążeń do końca 
wyścigu, a na mecie wymachuje biało- 
czarną chorągiewką. Przekazuje rów
nież startującym sygnały sędziego. 
Właściwy start ma w żużlu ogromne 
znaczenie, dlatego od kierownika startu 
wymaga się dobrego refleksu, szybkiej 
orientacji i dużego doświadczenia. Do 
pomocy ma on wirażowych, którzy 
przekazują czerwonymi chorągiewkami 
sygnały przerwania wyścigu oraz po
magają opuścić tor zawodnikom, 
którzy upadli.

W godzinach południowych na miej
scu zawodów zjawia się sekretarz za
wodów. Funkcję tą pełni Urszula Bu
dzińska. Zajmuje się ona przygotowa
niem wszystkich dokumentów niezbędnych

L ist  do redakcj i

Do żużlowców!
Na pierona kandego, ludkowie! Co

Wy to wyprowiocie z tym żużlym. By 
Was diosi wziyni. Jak by se pon Stu
dnik łobudziył, to by Wos powyszczy
lać doł. Pamiyntom, jak my za łebków 
tyrali na żużel - to była uciecha wiel
go. Koży Z nos nosiył jakiś miano łod 
tych żużlowcow. Jo ech se nazywoł 
Draga. A to skuli tego, że mi se podo
bała ta jego “ekselsiora”. Jak niom 
wyjechoł piyrszy roz, a wtedy prawie 
tak piyknie słoneczko błyszczało, to 
łona se zaczła miechtać na wszystki 
mitury. To my se padali, że mistrzyni 
świata i łokolic łostanie. A łon jak  wy
rwoł ze startu, to ci niy poradziył 
skryńcić na wirażu, tak gibko jechoł. 
To tyż yny targoł prosto miyndzy ludzi
skami, aż na sama szpica stadyjonu. A 
po tym - o loboga - próbowoł nazod z

Żeglarze 
zakończyli sezon

niezbędnych dla przeprowadzenia imprezy. W 
czasie zawodów sekretarz zajmuje 
miejsce w wieżyczce sędziowskiej i 
prowadzi protokół. Również w połu
dnie odbywa się odprawa kasjerów. Po
bierają bilety i programy i udają się na 
swoje stanowiska pracy. O tej samej 
porze przybywają służby porządkowe, 
kierowane przez Stanisława Putko. 
Nad zdrowiem zawodników czuwają 
załogi karetek pogotowia, a zwykle 
kontuzjowanym żużlowcom na pomoc 
spieszy pielęgniarka Gabriela Ziół
kowska. Pracę służb medycznych ko
ordynuje lekarz zawodów. W roli tej 
występują dr Jacek Twardzik i dr 
Władysław Gaweł.

Na godzinę przed rozpoczęciem za
wodów odbywa się zgłoszenie zawo
dników przez kierowników drużyn, 
kontrola motocykli i odprawa startują
cych. Wszystkich tych czynności doko
nuje sędzia zawodów. W czasie zawo
dów zajmuje on miejsce w wieżyczce 
Sędziowskiej, nad linią startu. Obok 
sędziego siedzi chronometrażysta Ka
rol Drewniok, który mierzy czas po
szczególnych wyścigów i zapisuje ko
lejność zawodników na końcu każdego 
okrążenia.

Gdy wszystko jest zapięte na ostatni 
guzik, zawodnicy wychodzą do prezen
tacji. Przedstawia ich spiker, którym w 
minionym sezonie był Józef Cycuła, a 
na ostatnich imprezach Damian Holo
na. Jest to bardzo ważna funkcja, gdyż 
od podejścia spikera zależą nastroje wi
downi i atmosfera widowiska. W trak
cie zawodów żużlowcy uzupełniają pa
liwo w parkingowej stacji paliw, którą 
obsługuje Wiesław Mannek. Po zawo
dach sędzia i kierownik zawodów oma
wiają ich przebieg, podpisują protoko
ły, a żużlowcy biorą kąpiel i udają się w 
drogę powrotną. Jednakże osoby funk
cyjne jeszcze długo pozostają na swo
ich stanowiskach. Kasjerzy liczą pie
niądze, toromistrze równają tor, a służ
by porządkowe sprzątają to, co pozo
stawili po sobie widzowie. A w dniu 
następnym już wszyscy myślą o przy
gotowaniach do następnej imprezy.

Zajmując miejsce na widowni nie za
wsze uświadamiamy sobie, jak wiele 
pracy różnych osób trzeba włożyć w 
zorganizowanie zawodów żużlowych. 
Ludzie ci poświęcają swój wolny czas, 
na ogół w niedzielę, zwykle bezpłatnie 
lub za symbolicznym wynagrodzeniem. 
Zakończony niedawno sezon skłania 
do tego, aby wszystkim zaangażowa
nym w tworzeniu widowisk na torze, i 
tym wymienionym i tym pominiętym, 
wyrazić podziękowania. A kibice sie
dząc na trybunie niech mają świado
mość tego, że sprawny przebieg zawo
dów to również zasługa tych, którzy 
pozostają w cieniu głównych aktorów 
widowiska.

PIOTR SZWEDA

tego wiyrchu sjechać.
To ci było cyrku, jeronie! Naroski 

my widzieli i żużel i ynduro. Łobejrzi
cie se jyno - za pora groszy. Ale tak po 
prowdzie pedzieć, to sztimowali ze so
bom łoni wtedy i mistrza zdobywali le
kuśko jak se zgruchli do kupy: Maj, 
Tkocz,  Woryna, no i tyn krynżel Wy
glynda. Ale za to Wom padom jak cis. 
Zawsze kierymuś brile zaklajstrowoł 
co tako szpryca wypuściyl, jak  z za
kryntu na prosto wyjyżdżoł. A potym 
szpacyrowoł jak  pow po stadijonie i 
asiył sie - niech tam, mioł skuli czego. 
Taki był zocny aż frelki za nim jscaly. 
Teraski - no każ to kto widzioł, żeby 
mieć taki piyknisty stadijon - a tak sie 
mamlasić. Chcioł ech tyż ros iś na tyn 
żużel, ale to yny skuli tego, że mi 
wnuczka gowa suszyła. Bo tak rychtik 
pedzieć - to bych to łosmolył. Beztoż 
jeszcze licza na tych młodzików. Piero
na, weście sie do roboty, synki!

Czego Wom łogniście życza.
Wasz cichy kibic Wrzos

9GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Nowy most na Nacynie

Za parkingiem znajdującym się na południowym skraju targowi
ska trwają prace związane z budową mostu na rzece Nacynie oraz 
drogi łączącej ulicę Wiejską z ulicą Młyńską. Umożliwi to łatwiejszy 
wyjazd z targowiska, a również zmniejszy gigantyczny ruch na ulicy 
Młyńskiej. Głównym wykonawcą drogi jest Przedsiębiorstwo Robót 
Inżynieryjnych i Budowlanych z Rybnika, natomiast wykonania 
mostu zaprojektowanego przez wrocławską firmę Geo-Pro-Inż pod
jęło się Wodzisławskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych. Dro
ga zostanie oddana do użytku najprawdopodobniej pod koniec 
roku, jednak może się to stać później ze względu na niekorzystne 
warunku gruntowe. Tekst i zdj.: jack

damiani
RYBNIK RYNEK 6

Wśród autorów 
prawidłowych 

rozwiązań 
rozlosujemy 

2 bony towarowe 
po 200 tys. zł każdy, 
ufundowane przez 
sklep DAMIANI, 
Rybnik, Rynek 6

Poziomo: A / na świat, na sprawę, B/po niego do głowy, C/ocena 
do przybicia, D/ zwykle stoi w mieszkaniu, E / chemiczny kanon, 
F/zguba /z częścią długu/, G/ brzeg tkaniny zagięty i przyszyty, H / 
zawsze to powie, byś dbał o zdrowie, I/  bomba w górę, one w 
przód, J / każdy go żąda po przegranej
Pionowo: 1/ na czekoladzie, 2 / sprawiedliwy tłuszcz, 3 / herbowy 
samochód, 4 /dla wieszcza była ojczyzną 5 /zastępca aktora, 6/f il
mowy, teatralny lub w życiu 7 /schowek na asa, 8 /śmigała w ręku 
pana Michała, 9/ działania, pagórkowaty, ogrodzony, 10 /szkliwo 
na garnku.
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie po 
uporządkowaniu liter wg szyfru: J-7; A-1, E-2, C -1, I-4 , I-5, J-5; 
J-1, A-3, I-3, E-10, F-8; J-9,I-4,D-9;H-10,E-4,J-7,C-2,J-9,B-4,J- 
6,E-3,B-8,
Na rozwiązanie w raz z kuponem czekamy 10 dni od daty ukazania 
się numeru. Rozwiązania prosimy przesyłać na kartkach poczto
wych na nasz adres, lub wrzucać do naszych “żółtych skrzynek” / 
Rynek 12, Kościuszki 54/.
Nagrody za rozwiązanie krzyżówki nr 52 z hasłem “Ma bieda 
nogi, a rozkosz rogi” otrzymują: HALINA TARANCZEWSKA, 
ul. Saint-Vallier 2, 44-200 Rybnik oraz HELENA MURZYN, ul. 
Webera 18, 44-200 Rybnik.
Nagrody do odebrania w redakcji.

Przepraszamy czytelników za kilkudniowy brak 
"żółtej skrzynki"

w Rynku 12, spowodowany remontem budynku.

P o d  z n a k a m i  z o d i a k u

BARAN -  Jedno zasłyszane zdanie stanie się dla Ciebie zastrzykiem dynamizmu wprawia
jącym w ruch wydarzenia, które mogą mieć dla Ciebie zasadnicze znaczenie. Nadstaw 
więc ucho i wytęż uwagę...
BYK- Nadchodzi czas, kiedy będziesz mógł zwolnić tempo i obejrzeć się wstecz, by spożyt
kować wnioski wyciągnięte z dotychczasowych doświadczeń. Refleksja i dystans spowodu
ją  że zrobisz to z korzyścią dla własnego komfortu psychicznego.
BLIŹNIĘTA - Na horyzoncie widnieje możliwość nawiązania skutecznej współpracy z 
ludźmi o podobnej wibracji. Przepływ idei i poczucie wspólnoty okażą się elektryzującym 
przeżyciem.
RAK - Zbyt ambicjonalne podejście do problemu, a na dodatek Twoja ekstrawagancja 
mogą spowodować negatywne skutki, zbyt dużo ryzykujesz, by temu nie zapobiec... 
LEW - Twoim bezkrytycznym i nieprzemyślanym podejściem do wielu problemów spra
wiasz, że emocje biorą górę nad rozsądkiem. Ważna więc będzie umiejętność wyciszenia 
się, wyjścia na zewnątrz do innych i odczytanie również ich potrzeb...
PANNA - Partner jeszcze w różny sposób udowadniać będzie swoją wyższość, ale gene
ralnie pojawi się tendencja do pojednania i porozumienia. Doceń wagę kompromisu... 
WAGA - Dobry czas na wewnętrzne porządkowanie i wyciszenie się. Będziesz w zgodzie z 
sobą i innymi, co zaowocuje wspaniałymi wynikami w może nie całkiem serio, ale zawsze 
współzawodnictwie.
SKORPION - Zachowaj ostrożność, gdyż przesadne ambicje mogą zniweczyć wynik 
przedsięwzięcia. Potrzebny jest relaks i dyscyplina wewnętrzna, by sprostać później ewen
tualnemu sukcesowi, który wydaje się być na wyciągnięcie ręki.
STRZELEC - Nieznane Ci dotąd zjawiska spowodują przełamanie schematów myślo
wych, przyzwyczajeń i rutyny. I  choć doświadczenie nie będzie bezbolesne, na dłuższą metę 
opłaci się mu poddać...
KOZIOROŻEC - Nawet serdeczna i szczera rozmowa z najbliższą Ci osobą nie usunie 
dręczących Cię wahań i wątpliwości. Nie mając oparcia w rzeczywistości, są one zatem 
pochodną Twoich nieuzasadnionych lęków. Najwięcej zdziała rozmowa z samym sobą... 
WODNIK - Akceptacja stanu rzeczy, tolerancja i zachowanie równowagi wewnętrznej 
sprawią że będziesz działać bardziej elastycznie. Niezbędne jest zwiększenie zaufania do 
samego siebie i własnych umiejętności...
RYBY -  Praca nad sobą i umiejętność korzystania z intuicji pozwolą Ci zakończyć wszyst
ko co jest w toku bez specjalnej katastrofy, choć nie obędzie się bez drobnych wpadek. 
Uważaj jednak, bo i one mogą wpłynąć negatywnie na coś, na czym Ci zależy...

Ciepłe nóżki Fatałachy z naszej szafy

Zimą jednak jest u nas zimno i, co 
tu dużo mówić, takie supermini jakie 
jest obecnie modne, może nam się 
dać we znaki. Ale ponieważ projek
tanci i kreatorzy 
mody to przecież nie 
potwory i mają tro
chę poczucia rzeczy
wistości,  zawsze 
wymyślą coś, co zła
godzi nawet najdzik
sze pomysły. Żeby 
więc ochronić nogi 
przed chłodem - wy
myślili, i to wtedy, 
kiedy przewalała się 
pierwsza fala mini 
czyli w latach 70, 
grube rajstopy. De
kadę później modne 
były tzw. getry, czyli 
pończochy bez stóp, 
które malowniczo 
marszczyły się na nodze. Obecnie 
wrócono do tego pomysłu w sposób 
nieco zmodyfikowany - nosimy gru
be pończochy, już ze stopami, naciągamy

naciągamy je nieco za kolano i też pozwa
lamy, żeby malowniczo się mar
szczyły. Do tego ciężkie obuwie wy
ższe lub niższe, a jeżeli niższe to za

miast długich pończoch 
można założyć grube 
skarpety wychodzące z 
tegoż obuwia. Podobną 
rolę spełniają miękkie 
buty za kolana z cholew
ką ze skóry, weluru lub 
nawet innej ciepłej tkani
ny, często takiej samej 
jak krótka spódniczka.

Pomysłem na zimową 
wersję gołej talii, czyli 
krótkich bluzek i sweter
ków, jest noszenie pod 
spodem np. koronkowe
go body, które jest w i
doczne w talii. Takie po
żenienie mody bie li
źniarskiej z innymi styla

mi. Ci projektanci jak już coś wymy
ślą...

Wróżka

5 m in u t ła m a n ia  głowy

Ilustracje różnią się w 7 miejscach, znajdź różnice.
Wśród czytelników, którzy w ciągu 10 dni od daty ukazania się numeru nadeślą prawidło
we rozwiązanie łamigłówki, wylosowana zostanie nagroda w postaci bonu towarowego 
wartości 200.000 zł, ufundowanego przez Biuro Usługowo-Doradcze z Rybnika-Boguszo
wic.
Rozwiązania prosimy przesyłać na kartkach pocztowych na nasz adres, lub wrzucać do naszych 
“żółtych skrzynek” /Rynek 12, Kościuszki 54/.
Za rozwiązanie łamigłówki z nr 41 nagrodę otrzymuje: MICHAŁ WNĘK, ul. Sławików 15a/ 
16, 44-200 Rybnik

Pod koniec feryji było mnie i Mar
kowi luto, że ju ż koniec z gniylucho
waniem i trza docna nos w książki 
wstryknąć. Zacznie sie utropa z uczy
niym. Lebo my sie po darymnicy sta
rali. Jest fajnie, jak trza!

Jeszcze my sie na dobre niy dołożyli 
do nauki po długim, latowym wypo
czynku, a juzaś jeżdżymy na wycieczki 
klasowe. Ani na zachodzie niy maju 
sie szkolone tak dobrze, jak my.

Marek boł trzy dni w Zakopcu, a jo 
w Żywcu. Pogoda boła trocha niymra
wo, ale po górach szło trocha pode
ptać. Ani Marek, ani jo  takim wyciecz
kom niy krzyw, nom sie to bumlom
nie fe s t widziało. Jeno w doma cię
giem buczom, że dzieprem kupa pi
niyndzy na książki poszło, na ubezpie
czenie, na komitet i juzaś sie wyno
kwio wycieczki. Mama wrzeszczom, że 
przeca skuli nos, niy pudom Banku 
Ślonskigo okraść. Podzim, trza karto
fle do grodzy kupić, kwańty na zima, 
bo ze starych sie wyrosło, a my, kucz
pioły zasmolone, ino wynoszymy pi
niondze do szkoły. Przeca żodne PIT-y 
i VAT-y, lebo inksze pierzyństwo nom 
tych szkolnych wydatkow od podatku 
niy łodliczy. Tata zaś rzekli, że jak niy 
skończymy z tym wycionganiem łod 
nich forsy, to sie siednom pod kieryś 
kopiec Makosza i bydom, jak Łondra
szek, napadali na bisnesmenów.

Wele łojców, jak dzieprem sie nauka 
zaczła, momy sie uczyć, a na wyciecz
ki możymy  jeździć w maju, jak jest lep
szo pogoda i niy ma mocka wydatków. 
Jo tam nic niy godom, inoch jest rod, 
bo zaś my niy mieli nauki skuli konfe
rencji i skuli Dnia Nauczyciela.

EDEK,
FOMFEL MARKA MATEJI

Śląskie
beranie

-  Podobno sie rozchodzicie z babą 
pyto szatajger górnika. - Po jakiemu?
- Ano wiedzą, już dłużej nie moga wy
trzymać tej samotności.

*  *  *

Jedni młodzi dostali nareszcie mie
szkanie w nowym budownictwie. Jak 
ino mieli klucze, wprowadzili się, a 
potem  wysłali do ojców telegram: 
“Nareszcie dostali my nowe mieszka
nie. Wszystko dobrze, ino kuchnia
trocha w biodrach uwiero!”

*  *  *

-  Jo sie tam mojej starej nie boja 
pado Antek do górników. - Jak ino 
ryknie na mnie, to jo  fu k  pod stół i 
siedza tam cicho. A jak  ona w złości 
woło: “Wyleziesz mi spod tego stola, 
czy n ie?” - to jo  mom odwagę pe
dzieć, że nie.

*  *  *

Jedna baba pedziała do swojego 
chłopa:
- Skocza ino na chwila do sąsiadki, 
ty Franek mieszej te krupy, ja? Ino 
pamiętaj, co pół godziny dolewaj tro
cha wody, coby sie nie przypoliły, 
wiesz!

Z książki "Śląskie beranie 
- humor Górnego Śląska"

Z e b ra ła  i  o p ra c o w a ła  D o ro ta  Simonides
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