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Kontakty z Dorsten

Wypełniają się życiem...
“N asze przyjacielskie kontakty będą służyły rozbudowie wzajem
nych powiązań i zbliżaniu obywateli naszych m iast w duchu zjed
noczonej Europy. Oby partnerstw o naszych m iast przyczyniło  się  
do przyjaźni, porozum ienia i tolerancji pom iędzy naszym i obywa
telami

Tymi słowam i kończy się tekst umowy o partnerstwie między 
północnowestfalskim  miastem Dorsten a Rybnikiem, którą pod
pisano w kwietniu ub. roku. Od tego czasu kontakty zacieśniają 
się, o czym świadczyć mogą wzajem ne wizyty oficjalne przedsta
wicieli w ładz obu miast, ale również, co jeszcze bardziej optym i
styczne, zwyczajne kontakty między obywatelami.

Wiceburmistrz Friedhelm Fragemann wręcza prezydentowi Józefowi Mako
szowi zebrane przez mieszkańców Dorsten pieniądze przeznaczone na kontynu
ację budowy szpitala w Orzepowicach. Zdj.:sol.

W ten sposób “wzajemne stosunki 
wypełniają się życiem ”, o czym marzył 
w swoim wystąpieniu w czasie podpi
sywania umowy o partnerstwie Hans - 
Joachim Thelen, przewodniczący 
Koła Przyjaciół Rybnika w Dorsten, 
niezmordowany animator kontaktów 
między obu miastami.
Potwierdzeniem słuszności nawiązy

waniu podobnym więzi może być wi
zyta ponad 40-osobowej grupy mie
szkańców Dorsten, która gościła ostat
nio w Rybniku. Wyjazd nie miał cha
rakteru stricte oficjalnego, po prostu 
grupa mieszkańców Dorsten chciała 
bliżej poznać miasto, z którym podpi
sano umowę o partnerstwie, a przy oka
zji zwiedzić również Kraków i Oświę
cim. Niemcy byli do pobytu bardzo sta
rannie przygotowani. Już w trakcie pla
nowania wyjazdu poproszono stronę 
rybnicką o wszelkie materiały dotyczą
ce naszego miasta: kasety wideo, wido
kówki, foldery, literaturę. Do tych “ma
teriałów poglądowych” rybnicki bro
war dodał dwie beczułki piwa...

Ale ponieważ z grupą przyjechał nie
zawodny Hans - Joachim Thelen, a tak
że wiceburmistrz Dorsten Friedhelm 
Fragemann, doszło również do ofi
cjalnej wizyty w Urzędzie Miasta. Na 
wstępie spotkania prezydent Makosz 
powitał gości, przypomniał krótką je
szcze historię kontaktów Dorsten z 
Rybnikiem, oraz przedstawił obecne na 
spotkaniu osoby odpowiedzialne za 
różne sfery życia społecznego w na
szym mieście. H.-J. Thelen wyraził ra
dość z ponownego pobytu w Rybniku i 
kolejnych pozytywnych w nim zmian. 
Zdradził również, że istnieje szczegól
ny powód tego spotkania. Orientując 
się w problemach naszego miasta, władze

władze Dorsten zainicjowały zbiórkę pie
niędzy, które wspomogłyby fundusz na 
rzecz budowy szpitala w Orzepowicach

Orzepowicach. Do akcji prowadzonej od grudnia 
ub. roku dołączyło się Towarzystwo 

c.d. na stronie 2

Oddech dla ZOZ-u

Hamowanie “nabierania wody”
W służbie zdrowia dzieje się źle i co 

do tego nikt nie ma wątpliwości. Licz
by mówią, że właśnie Śląsk jest w tej 
sferze regionem szczególnie dotknię
tym niedoborem środków finanso
wych. A ponieważ Rybnik nie jest sa
motną wyspą, nic dziwnego, że i tu sy
tuacja dojrzała do zadania pytania: 
co dalej?

Na koniec kwietnia br. zobowiązania, 
czyli niezrealizowane płatności rybnic
kiego ZOZ-u, wynosiły 20 mld starych 
złotych. Złożyły się na to: rosnąca infla
cja, mocno odczuwalna zwyżka cen le
ków i żywności, za czym nie poszło

zwiększenie państwowych dotacji, a tak
że zaszłości związane z pilotażem. Wła
dze samorządowe miast, które weszły w 
pilotaż, uważały za niesprawiedliwe, że 
system oddłużania objął tylko te jednost
ki służby zdrowia, które podległe są wo
jewodzie lub Ministrowi Zdrowia, a 
omijał podległe gminom. To m.in. zade
cydowało o wycofaniu się z programu 
pilotażowego Rybnika. Po prostu ogrom 
zadań, które na gminach spoczęły, nie 
przystawał do możliwości ich 
finansowania. Obojętnie jednak czy pań
stwowa czy gminna, służba zdrowia 

c.d. na stronie 2

"Złota
Lira"

Lira"

po raz czwarty
Następny weekend upłynie w Ryb

niku “marszowo i paradnie”.
Po raz czwarty zjadą do naszego mia

sta orkiestry dęte, by wystąpić w kolej
nym Międzynarodowym Festiwalu 
Orkiestr o "Złotą Lirę". W konkursie 
wystąpią: Orkiestra Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych Litwy z Wilna, 
Orkiestra Łotewskich Narodowych Sił 
Zbrojnych z Rygi, Orkiestra Miejska 
VŽKG Kotouč ze Stramberka w Cze
chach, a także zespoły polskie: Orkie
stra Zakładowa Kop. “Krupiński”, 
Orkiestra Zakładowa Kop. “Morcinek” 
w Kaczycach oraz Orkiestra Garnizo
nowa z Rzeszowa i Bielska Białej. 
Otwarcie festiwalu i pierwsze koncerty 
musztry paradnej i przemarsze roz
poczną się na Rynku w piątek 9 
czerw ca o godz. 18.30

c.d. na stronie 2

N o w o  o t w a r t y
SALON GIER HAZARDOWYCH I AUTOMATÓW

z a t r u d n i
barmanki, barmanów i pracowników salonu. 

Rybnik, Rynek, Hotel Polski - Biała Sala.
Zgłoszenia: osobiście w godzinach od 10.00 - 24.00

Już jutro, w sobotę o godz. 17.00 
spotykamy się na Rynku i bawimy 

z "Dyskoteką Pana Jacka"!
Zapraszam!

D om inika

Nagrody w dziedzinie kultury

W kręgu Małej Ojczyzny
Z okazji obchodzonego 31 maja 

Dnia Pracownika Kultury Prezydent 
Miasta przyznał tradycyjne nagrody 
dla osób, które szczególnie mocno za
znaczyły swoją obecność w sferze 
kultury naszego miasta.

Jak podkreślił wręczający dyplomy 
na okolicznościowym spotkaniu na 
Małej Scenie Rybnickiej wiceprezy
dent Jerzy Kogut, wszystkie nagro
dzone osoby łączy umiłowanie ich Ma
łej Ojczyzny - Śląska. Henryk Kon
sek, pielęgnujący śląską gwarę i trady
cje, obdarzony zaszczytnym tytułem 
Ślązaka Roku ’94, Henryk Delowicz, 
autor książki "Śladem krwi ”, wyczer
pującej monografii jednego z najtragicz
niejszych wydarzeń minionego czasu, 
czyli “marszu śmierci” 1945 r. oraz wie
lu innych publikacji, Józef Kolarczyk, 
historyk amator, kronikarz Golejowa, 
autor ciekawych opracowań dotyczą
cych dziejów Ziemi Rybnickiej, i w koń
cu Marek Szołtysek, nasz redakcyjny

4 zdjęcia za 3 zł!

Kodak dzieciom  
i rodzicom

Wystarczy wyciąć zamieszczony ni
żej kupon i udać się z nim 2 czerwca 
na Sobieskiego 3 do firmy KODAK - 
EXPRESS, by za 3 zł dać sobie zrobić 
4 zdjęcia paszportowe lub legityma
cyjne.

Nie przegap okazji!

kolega związany z “Gazetą Rybnicką” 
od jej początków, autor rubryki “ABC 
Rzeczy Śląskich” przybliżającej historię 
i tradycję naszej ziemi. Sylwetki laurea
tów znane są naszym czytelnikom, gdyż 
wszyscy pojawiali się na naszych łamach 
i pewnie jeszcze niejednokrotnie się po
jawią.

W spotkaniu na Małej Scenie Rybnic
kiej wzięli udział pracownicy miejskich 
instytucji kultury, a także zaproszeni go
ście: wspomniany już wiceprezydent 
Kogut, a także przewodnicząca Rady 
Miasta Urszula Szynol i przewodniczą
cy Komisji Kultury Jerzy Widera.

Życzyli oni pracownikom kultury 
optymizmu i zadowolenia, a także 
większych środków finansowych, 
których brak kultura dotkliwie odczu
wa. Wydaje się jednak, że mizeria fi
nansowa jest rekompensowana zaanga
żowaniem ludzi, bo przecież Rybnik 
trudno nazwać kulturalną pustynią.

/r./

RYBNIK , UL. SOBIESKIEGO  3

Wytnij i przynieś

Z R O B iM y  Ci
4 zdjęcia  paszportowe 

lub legitymacyjne 
tylko za 3  zł 

2  czerw iec 95

1

 Filharmonia Ziemi Rybnickiej 
zaprasza na ostatni w sezonie artystycznym 94/95 

koncert symfoniczny.
Teatr Ziemi Rybnickiej, czwartek 8 czerwca, godz. 18.00. 
Solistą koncertu  b ędzie znakom ity polski skrzypek

Konstanty Andrzej Kulka
W program ie koncert sk rzypow y  A-dur Karłowicza 

i VII Symfonia A -dur L. van Beethowena. 
Całość poprowadzi Sław om ir Chrzanowski._______________

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5
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Zarząd Miasta informuje
Zarząd Miasta Rybnika wspólnie z Radą Dzielnicy Niedobczyce 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE SIECI 
GAZOWEJ ŚR. PRĘŻ. OSIEDLOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W 

DZIELNICY NIEDOBCZYCE W RYBNIKU.

Przetarg dotyczy wykonania sieci gazowej z rur polietylenowych o średnicy od 
25 mm do 110 mm. Dokumentacja techniczna - do wglądu - przedmiar robót, 
szczegółowe informacje oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia moż
na uzyskać w Wydziale Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miasta Rybnika, ul. 
Hallera 10 a.
Rozpoczęcie inwestycji - III kwartał 1995 roku.
Sieć gazowa będzie inwestycją wieloletnią, realizowaną sukcesywnie w dostoso
waniu do corocznych środków finansowych zabezpieczonych w budżecie. 
Przyłącza finansowane będą ze środków mieszkańców przy udziale Społecznego 
Komitetu Gazyfikacji Niedobczyce.
Oferty opracowane zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i 
umieszczone w zamkniętej kopercie z napisem "Sieć gazowa osiedlowa Niedo
bczyce" należy składać w terminie do dnia 26 czerwca 1995 roku do Wydziału 
Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miasta Rybnika, ul. Hallera 10 a. 
Komisyjne otwarcie ofert z udziałem oferentów nastąpi w dniu 27 czerwca 1995 
r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, sala nr 37.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 
5.000,00 zł do kasy Urzędu Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2.

Zarząd Miasta Rybnika 
ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY I OGRANICZONY NA NAJEM 
LOKALI UŻYTKOWYCH NA STAWKĘ MIESIĘCZNĄ CZYNSZU 

ZA 1 M KW. POW. UŻYTKOWEJ NA DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWO - 
GOSPODARCZĄ

ORAZ PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 
STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA RYBNIK.

Przedmiotem przetargu jest:
- najem lokali użytkowych

Lp. Usytuowanie pow. lokalu wizja stawka wadium
lokalu w m. kw. w dniu godz. wyjściowa 

za 1 m2 zł
w wys. zł

1. Kościelna 7 
parter str. lewa

72,70 12.06 9-11 11,00 500,00

2. Kościelna 7 
I p. str. lewa 64,57 12.06 9-11 4,50 500,00

3. Kościelna 7 
I p. str. prawa 36,43 12.06 9-11 4,50 500,00

4. Kościelna 7 61,56 12.06 9-11 4,50 500,00
poddasze str. lewa

5. Kościelna 7 33,80 12.06 9-11 4,50 500,00
poddasze str. prawa

6. Raciborska 20 
oficyna

16,00 13.06 9-11 4,50 500,00

7. 1 Maja 57 127,10 13.06 9-11 4,50 500,00
8. Kościuszki 9 31,00 14.06 9-11 4,50 500,00
9. Rynek 12 20,40 16.06 9-11 4,50 500,00

oficyna - przetarg ograniczony na kawiarnię
Do stawki czynszu za 1 m kw. pow. użytkowej naliczony zostanie obowiązujący 
podatek Vat w wys. 22 procent

- sprzedaż nieruchomości
Lp. Nieruchomość Nr Ks.Wiecz. Pow. Łączna Wadium Wizja

zabudowana Parceli na nieruch, wartość 10% ceny nieruch.
przy: K.m. 1 w  m.kw. składnika wywoł. godz.

budowal. w zł dzień
i  g runtow.

1. ul. Staszica 3 KW 162 parc. 132 43.000,00 4.300,00 9-11
nr 822/94 20.VI.
Km 3 dod 2 1995 r.
obręb Rybnik

2. ul. Willowa 28 KW 646 1016 19.000,00 1.900,00 9-11
Rzędówka parc. 21. VI.
Nr 3912/54 K.m 1995 r.
Leszczyny dod Kamień
obręb Kamień

Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Lokalowego Urzędu Miasta 
Rybnika tel. 24-168, 25-344

Oferty zawierające proponowaną cenę nabycia w/w nieruchomości należy skła
dać do dnia 21 czerwca 1995. godz. 15.00 do Wydziału Lokalowego Urzędu Mia
sta Rybnika przy ul. 3 Maja 12 pokój nr 9.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są wnieść wadium w wys. wyżej poda
nej od każdej pozycji najpóźniej do dnia przetargu do godz. 9.30 w kasie tut. Urzę
du Miasta przy ul. Chrobrego 2. Wadium przepada w przypadku uchylenia się od 
zawarcia umowy uczestnika wygrywającego przetarg. Przetarg na lokale użytkowe 
odbędzie się w dniu 22 czerwca 1995 r. o godz. 10 w sali nr 38 I piętro w bu
dynku Urządu Miasta Rybnika ul. Chrobrego 2, natomiast przetarg - otwarcie 
ofert dot. sprzedaży nieruchości nastąpi w dniu 22 czerwca 1995 r. o godz. 11.00 
w sali wyżej podanej.
Dodatkowo należy wpłacić koszt organizacyjny w wysokości 15,00 zł od jednej 
pozycji.
Uczestnik przetargu winien zapoznać się z regulaminami przetargów, które są do 
wglądu w Wydziale Lokalowym Urzędu Miasta przy ul. 3 Maja 12. Zastrzega 
się prawo wyboru ofert oraz unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD MIASTA RYBNIKA ogłasza 
konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły 

Podstawowej Nr 17 w Rybniku - Boguszowicach
Kandydaci winni spełniać następujące warunki:

- co najmniej 5-letni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub 
nauczyciela akademickiego w pełnym wymiarze godzin
- wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
- dobry stan zdrowia
Oferty kandydatów zawierające:
1/ kwestionariusz osobowy,
2/ odpisy dyplomów studiów i inne dokumenty potwierdzające posiadane 
kwalifikacje i osiągnięcia zawodowe,
3/ opinie z miejsc pracy z ostatnich 5 lat,
4/ koncepcję pracy na stanowisku dyrektora szkoły,
należy składać w Miejskim Zarządzie Szkół i Przedszkoli w Rybniku, ul. 3 
Maja 2 7 , I piętro, pokój 5 w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego 
ogłoszenia tj. do dnia 16 czerwca włącznie.

Konkurs odbędzie się w 3 dekadzie czerwca br.
O dokładnym terminie osoby zainteresowane zostaną 

powiadomione indywidualnie.

Wypełniają 
się życiem...

c.d. ze strony 1
Przyjaciół Rybnika i wspólnie zebra
no ponad 7 tys. marek, które Prezy
dentowi Makoszowi wręczył wicebur
mistrz F. Fragemann.

Prezydent podziękował za dar, który 
był aktem i to wcale nie symbolicznym, 
dobrej woli zarówno władz, jak i mie
szkańców Dorsten. Grupa zwiedziła 
również miasto, a potem budowany 
szpital, by przekonać się o ogromie 
tego przedsięwzięcia.

Kolejnym etapem kontaktów z Dorsten 
jest trwająca właśnie wizyta w tym mie
ście prezydenta Józefa Makosza. Bę
dzie on jednym z uczestników Dni Eu
ropejskich w Dorsten, w których we
zmą udział przedstawiciele miast poło
żonych na różnych kontynentach, 
a utrzymujących partnerskie stosunki 
z Dorsten. W imprezach z tej okazji 
będą również uczestniczyć piłkarskie 
drużyny z Boguszowic i Rymeru. Zaś 
na przełomie czerwca i lipca do Do
rsten wyjedzie silna i różnorodna grupa 
muzyczno-taneczna: orkiestra kameral
na rybnickiej Szkoły Muzycznej, ze
spół folklorystyczny “Sobótki” z Jan
kowic i grupa rockowa “Rodney”. Za
prezentują się oni kilkakrotnie przed 
niemiecką publicznością. 
____________________________W.R.

"Z ło ta  L ira"  
po raz czwarty

c.d. ze strony 1
W sobotę przesłuchanie i występy na 

Rynku rozpoczną się o godz. 15.00, zaś 
koncert galowy z udziałem zwycięzcy 
festiwalu i zwycięzcy ubiegłorocznego 
festiwalu - orkiestry z Kijowa będzie 
miał miejsce w niedzielę 11 czerwca w 
Teatrze Ziemi Rybnickiej o godz. 
18.00.

Festiwalowi będą towarzyszyły inne 
muzyczne imprezy. Po przemarszu uli
cami miasta oraz mszy św. w bazylice 
św. Antoniego, również w niedzielę bę
dzie miał miejsce koncert połączonych 
chórów rybnickich. Okazją do tego bę
dzie jubileusz 75-lecia rybnickiego 
Okręgu Polskiego Związku Chórów i 
Orkiestr.

Maraton muzyczny zakończy we 
wtorek 13 czerwca o godz. 17.00 w Te
atrze Ziemi Rybnickiej występ 70-oso
bowej Reprezentacyjnej Orkiestry 
Sił Powietrznych USA z Colorado 
Springs. Przekonamy się jaka siła tkwi 
w orkiestrze złożonej z “amerykań
skich chłopców” w mundurach.

/r/

Zapisy do Społecznego 
Ogniska Muzycznego

Grać? Grać!
Społeczne Ognisko Muzyczne w 

Rybniku ogłasza wpisy na rok 1995/ 
1996 do klas o następujących instru
mentach: fortepian, akordeon, gita
ra, skrzypce, organy elektryczne 
oraz na 2-letni kurs dla czynnych 
organistów bądź pragnących się 
uczyć gry na organach.

Zgłoszenia przyjmuje oraz wszelkich 
informacji udziela sekretariat Pań
stwowej Szkoły Muzycznej I i II 
stopnia w Rybniku /ul. Piłsudskiego 
33, telefon 25340, 22775/ od ponie
działku do piątku w godz. 10.00 - 
14.00.

W zależności od liczby zgłoszeń ist
nieje możliwość otwarcia filii na tere
nie innych miejscowości.

Hamowanie 
“nabierania wody”

c.d. ze strony 1
musi funkcjonować i pełnić rolę, do 
której została stworzona.

Odpowiedź na pytanie co dalej miało 
dać spotkanie zorganizowane z inicjaty
wy prezydenta Józefa Makosza, a na 
które oprócz szefostwa ZOZ-u w Rybni
ku w osobach dyrektora Ryszarda Ku
fla, dr Józefa Meisla, a także członkini 
Zarządu Miasta odpowiedzialnej za 
służbę zdrowia dr Marii Kufy - Skoru
powej, zaprosił również lekarza woje
wódzkiego dr Andrzeja Sośnierza i 
przedstawicieli ościennych gmin. Zgo
dnie z wyznaczoną przez siebie filozofią 
ucieczki do przodu prezydent Makosz 
uważa, że nie można czekać z założony
mi rękami aż załamie się cała struktura 
lecznictwa i wtedy, w sytuacji katastro
falnej, zmieni się dotycząca tej sfery po
lityka państwa i pieniądze się znajdą, ale 
trzeba podjąć takie środki, by przynaj
mniej do września ZOZ mógł funkcjo
nować bez płacenia karnych odsetek. 
Mając na uwadze wzorową, jak uważa, 
współpracę z lekarzem wojewódzkim je
śli chodzi o wspólne zdobywanie środ
ków na kontynuację budowy szpitala w 
Orzepowicach, prezydent Makosz za
proponował podobny układ: miasto wy
supła ze swego budżetu pewną sumę na 
ratowanie ZOZ-u, ale oczekuje też wyło
żenia dodatkowych pieniędzy przez pań
stwo. Trzecim partnerem byłyby oko
liczne gminy, których mieszkańcy ko
rzystają w dużym stopniu z usług rybnic
kich placówek leczniczych szczególnie 
tych specjalistycznych.
Potwierdzeniem tego mogą być dane 
przytoczone przez dyrektora Kufla - na 
specjalistycznych oddziałach rybnickich 
szpitali i w przychodniach liczba osób

Kolejna edycja konkursu

O ładniejszy Rybnik
Jeszcze tylko do 14 czerwca można 

zgłosić swój balkon, ogród, teren przed 
blokiem, szkołą lub sklepem do konkur
su “O ładniejszy Rybnik", którego kolej
na edycja właśnie rusza.

Specjalna Komisja oceniać będzie:
* najładniej ukwiecony balkon i loggię,
* najładniej zagospodarowany teren wokół 
budynków prywatnych,
* najlepiej urządzony i utrzymany teren 
wokół budynków mieszkalnych, wieloro
dzinnych w ramach administracji spół
dzielczej, zakładowej i komunalnej,
* najładniej urządzone otoczenie pawilo
nów handlowych i innych obiektów użyteczności

spoza Rybnika wynosi 52,4 procent 
ogółu. Jak się wydaje, taka argumentacja 
trafia do przedstawicieli sąsiednich 
gmin, sprawa zresztą była omawiana już 
wcześniej na konwencie miasta i gmin 
dawnego powiatu rybnickiego. Szcze
gólnie jasno i pozytywnie opowiedział 
się za takim rozwiązaniem burmistrz 
Czerwionki - Leszczyn Marek Kornas. 
Zaproponowana przez prezydenta suma, 
jaką byłoby w stanie zebrać miasto i 
gminy plus dodatkowa dotacja państwo
wa, która zadowoliłaby ZOZ, miałoby 
wynosić 13 mld zł. Pozostałe 7 miliar
dów stanowiłoby tzw. bezpieczny dług, 
którego udźwignięcie przez ZOZ byłoby 
możliwe. Z wypowiedzi lekarza woje
wódzkiego dr Andrzeja Sośnierza wyni
ka, że byłby on skłonny przyjąć taki spo
sób rozwiązania problemu rybnickiego 
ZOZ-u, na razie jednak uzyskał on tylko 
ustne zapewnienie ministra Jacka Żo
chowskiego o zwiększenie środków. Je
śli tylko zostaną one przekazane, Rybnik 
na pewno nie zostanie pominięty. Pod
kreślić należy, że sumy, o których 
mowa, przeznaczone byłyby tylko na 
wy datki rzeczowe.

Omawiając strukturę lecznictwa na 
Śląsku, dr Sośnierz podkreślił rolę ryb
nickich placówek, które świadczą usługi 
lecznicze dla całego rejonu, stąd m.in. 
kontynuacja budowy szpitala w Orzepo
wicach.

A. Sośnierz uważa, że zamierzenia re
formatorskie nabierają przyśpieszenia, 
ale do reformy trzeba dotrwać, bo wpro
wadzenie nawet najlepszych rozwiązań 
wymaga czasu. Póki co, takie solidarne 
działanie jakie zaproponowano w Ryb
niku, może “nabieranie wody ” - jak 
obrazowo nazywa pogłębianie się trud
ności finansowych ZOZ-u dyrektor Ku
fel - przyhamować, zaś lecznictwo "ule
czyć" mogą tylko zmiany systemowe.

W.R.

użyteczności publicznej.
Zgłoszenia do konkursu przyjmuje 

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu 
Miasta, ul. Chrobrego 2 w terminie do 
14 czerwca 1995 roku.

Już dzień później w teren ruszy specjalna 
komisja, by ocenić urządzenie zgłoszonego 
do konkursu obiektu pod względem kom
pozycji, ogólny porządek wokół niego, 
stan zieleni: dobór gatunków roślin, utrzy
manie trawnika, kwietników, krzewów, 
drzew. Będzie też oceniała wkład pracy w 
założenie i stałą pielęgnację całego obiek
tu, a także stan techniczny elementów tzw. 
małej architektury: ławek, huśtawek, pia
skownic, murków, schodów, tablic infor
macyjnych.
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach 

otrzymają nagrody pieniężne.

Za liczne dowody serdeczności i współczucia 
w chwili śmierci

ś.p. EUGENIUSZA BOJKÓW
przyjaciołom, sąsiadom 

i wszystkim uczestnikom pogrzebu
serdeczne podziękowanie 

składa Irena z Rodziną
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Do ogrodu, gdzie bawią się dzie
ci, prowadzi mnie pani psycholog. 
Zobaczyło nas kilkoro z nich i bie
gnie w naszą stronę.  Jeden z 
chłopców przytula się do mojej 
przewodniczki,  jasnowłosa dziew
czynka łapie mnie za nogi.  G ła
szczę j ą  po głowie. Nic. Pytam jak 
ma na imię - Ola.  Po sekundzie 
dziewczynka trzymała mnie mocno 
za rękę i ciągnęła do huśtawki.

Trafiają tu dzieci z całego woje
wództwa. Są umieszczane na pod
stawie postanowień sądu lub na 
prośbę rodziców. A takie sytuacje 
się zdarzają,  gdy matka z ojcem 
zrzeka się praw do dziecka po jego 
urodzeniu /takich przypadków jest 
4 do 5 w roku/. Kilkoro maluchów 
przebywa tu tymczasowo, z powo
du trudności w rodzinnym domu. 
Najczęściej  dotyczy to ciężkiej  
choroby któregoś z rodziców. Ma
ksymalnie po pół roku m u sz ą  j e d
nak wrócić do prawowitych opie
kunów.

Ola zrezygnowała z kolejnej za
bawy. Dz iew
czynka mało 
mówi.  Po prostu 
chce żeby z n ią  
być. Towarzyszy 
nam też Marc i 
nek. On za to 
nadrabia mi lcze 
nie Oli. Teraz mu
szę huśtać ich 
oboje.  Z daleka 
przygląda nam się 
drobna blondynka 
z warkoczykami .
W pewnej chwil i  
Ola mnie zaska
kuje - patrząc mi 
prosto w oczy 
mówi “mama ” .
Zaprzeczam - nie, 
nie mama, ciocia.
Dziewczynka re 
zygnuje równie łatwo jak podjęła 
próbę.

Dzieci rodziców pozbawionych 
praw są zgłaszane do ośrodków 
adopcyjnych i szuka się dla nich 
nowych rodziców. “ W ciągu roku 
około 50 maluchów trafia do no
wych rodzin.
Jest to większa  
liczba niż dzie
ci wracające do 
p o p r z e d n i c h  
o p ie k u n ó w " -
powiedziała dy
rektorka K r y 
s tyna K ub a t .
Zdarzył  się 
przypadek,  że 
4-letnia dziew
czynka dobrze 
pamiętała swoją  
natura lną  matkę.  Wydawała się 
dzieckiem t rudnym do adopcj i .  
Kiedy przyszła rodzina zaintereso
wana dzieckiem i ona sama została 
poinformowana o nowych opieku
nach - nie chciała o niczym s ły
szeć. Wtuliła się w panią psycho
log i płakała.  Po chwil i  j ednak  
przestała i wskazując na przybyłą 
kobietę powiedzia ła  - “To j e s t  
moja m a m a ! ”. “Dzieci reagują  
często niezgodnie z wszelkimi nor
mami -Waler ia  A br ah am czy k  od 
18 lat pracuje w Domu Dziecka 

jako psycholog - 2-letni chłopiec  
odrzucił dwie rodziny adopcyjne. 
Jedna  z nich bardzo to przeżyła.  
Gdy przyszła trzecia, nie wiedząc 
wcale, że o niego chodzi - rzucił 
im się w ramiona krzycząc “mamo, 
tato!

Pani psycholog ma wiele sukce
sów na swoim koncie. Największy 
to, j a k  twierdzi ,  umieszczenie 
dziewczynki bez rączki w polskiej 
rodzinie.  Chore dzieci, upośledzo
ne interesują bardziej cudzoziemców

cudzoziemców. Nie jest  to jednak szokująca 
liczba adopcji .  W ciągu roku to 
tylko 2 - 3  dzieci.  Adoptowane 
dzieci reagu ją  w miarę rozwoju 
różnie na swoją  rodzinę.  Pewna 
dziewczynka gdy została adopto
wana miała 4 lata. Po roku zaczęła 
w m a w i a ć  
mamie,  że 
nosi ła j ą  w 
brzuchu.  W 
w ię k sz oś c i  
przypadków 
dzieci wie
dzą,  że 
żyją  nie w 
“ n a t u r a l
nej” rodzi
nie. Wie
dzą to, ro
zumieją  i 
w pełni ak
c e p t u j ą .
“Bo najważniejsze, to być wzglę
dem nich u c z c iw y m ” - twierdzi  
Waleria Abrahamczyk. Ale w 
Domu Dziecka zda rza ją  się też

wróciły z nasłonecznionej  weran
dy. Na parterze jest  jeszcze pokój 
przeznaczony dla nieletnich matek. 
Są to dziewczęta o upośledzonej  
zaradności  życiowej lub nawet  z 
lekkim upoś ledzeniem umys ło
wym. W izolatce śpi niedawno

Potrafią dorosłą osobę wyeksploato
wać in te lek tua ln ie  ” - śmieje się 
pani psycholog.  Atrakcją dla star
szych dzieci  j es t  “ zw ie dza n ie ” 
domu. Chodzą do innych grup, ale 
najchętnie j  do “dz i dz i us iów ” . 
Dzieci  są pełne czułości ,  bardzo

Gorsze dzieci?
Gdy wybrałam się do Domu Dziecka w Rybniku, myśla
łam o tradycyjnych relacjach telewizyjnych z tego typu 
placówek - wielkie, smutne oczy 2,3-latków błagalnie 
wpatrzone w kamerę, zapłakane niemowlęta, których nie 
ma kto przytulić. Zastanawiałam się czy właśnie taką sy
tuacją zastanę.

43 dzieci przebywających 
aktualnie w placówce to tzw. 
sieroty społeczne. Nie ma tu 
ani jednego dziecka, które 
byłoby sierotą naturalną. Po
chodzą z rodzin słabych eko
nomicznie, alkoholików, nie
jednokrotnie z rodzin, w 
których w ystąpiła choroba 
psychiczna.

Troska opiekunek nie zawsze jest w stanie zastąpić 
uczucia prawdziwych rodziców

dramaty: nastolatek przyszedł za
płakany, gdy dowiedział się, że zo
stał adoptowany. Miał wielkie pre
tensje do rodziców, że przez tyle 
lat go okłamywali .  Chciał odszu
kać swoją naturalną rodzinę.

Ola jeszcze raz chciała mnie zła
pać na “ ma mę” , 
ale kiedy jej się 
to nie udaje, pro
wadzi mnie do 
nowej zabawki.  
Stajemy przed 
drewnianym ko
nikiem. Pokazuję 
dziewczynce,  że 
konik j e s t  g łod
ny, t r zeba dać 
mu w wiaderku 
owsa - Ola staje

 na palcach,  by
dać zwierzęciu wiaderko.  Potem 
razem klepiemy konika po grzbie
cie.

Cały Dom Dziecka - opiekunki 
dziecięce, pielę
gniarki ,  lekarz,  
psycholog,  p ra 
cownik socjalny, 
to ciocie i jeden 
wujek. Maluchy 
roczne,  dw ule t 
nie nie ustępują 
jednak łatwo i 
nieraz patrząc 
na opiekunkę z 
nadz ie ją  w g ło 
sie py ta ją
“mama?” Nikt jednak nie ustępuje.

13 dziewczynek i 30 chłopców 
podzielonych jest na 5 grup wieko
wych.  Pierwsza od zera do pół 
roku. W tej grupie jest 3 miesięcz
na dziewczynka,  której rodzice 
zrzekli  się praw,  i mały ś l iczny 
Rumunek. Drugą salę zajmuje ko
lejna grupa - dzieci od 6 miesięcy 
do roku. Teraz śpią - przed chwilą

Odnaleźć naturalnych ro
dziców można tylko przez sąd 
i w takich przypadkach on 
pośredniczy w spotkaniu. 
Rzadko się jednak zdarza, 
aby pozbawione praw mał
żeństwo tego sobie życzyło.

przywieziona dziewczynka.  Była 
bardzo zaniedbana - ma świerzb.  
Reszta grup zajmuje pomieszcze
nie na pierwszym piętrze. Pierwsza 

jest sypialnia trze
ciej grupy. Tu śpią 
j edno - dwulatki .  
To właśnie one 
wprowa dza ją  tu 
niekiedy małe za
m i e s z a n i e :  
“K tóregoś  dnia  
wieczorem  usły
szałam wrzawę do
chodzącą z ich p o
koju - opowiada 
pani psycholog.  - 
Gdy weszłam, z o
baczyłam, że z r o
biły sob ie  bitwę  
na poduszk i.  Zo
baczywszy mnie  
z n i e r u c h o m i a ł y  
czekając na reak
cję. A le kiedy się  
roześmiałam , od  

razu dostałam poduszką  ”.
Czwarta grupa to dzieci dwu - 

trzyletnie, natomiast piąta to tzw. 
grupa obserwacyjno-adaptacyjna.  
Dom Dziecka działa również j ak 
pogotowie opiekuńcze - trafiają tu 
więc dzieci przywiezione “wprost 
z ulicy” . Okres potrzebny na prze
badanie,  również obserwację roz
woju psychicznego przed zakwali
fikowaniem do którejś grupy spę
dzają właśnie tutaj. “Czasami  
przywożone je s t  do nas dziecko 3-l
etnie, ale rozwój ma nieste ty  na 

poziomie roczniaka ” - mówi Wale
ria Abrahamczyk.

W stronę Oli idzie najmniejsza 
dziewczynka wśród bawiących się 
dzieci .  Całe ręce i buzię na w y
smarowane czekoladą ze zjedzone
go właśnie ciastka. Łapie mnie za 
spodnie, przytula się. Mocno trzy
ma materiał.  Myślę o czekolado
wych plamach.  Teraz już  wiem 
dlaczego wszystkie opiekunki cho

dzą w j e d n a k o 
wych,  n ie b ie 
skich uni fo r 
mach.

Dzień podzie
lony jes t  na po
siłki i zabawy. Z 
j edzeniem na 
ogół nie ma pro
blemów. Nikt  
nie grymasi wię
cej niż przecięt
ny maluch.  Jest 

tylko j eden wyjątek - Ola,  która 
nie tknie płynnych pokarmów, lubi 
ciastka, wędlinę,  wyrywa wszyst
kim chleb. Zbiera nawet okruszki z 
podłogi. Nie wypija natomiast her
baty, mleka czy nawet zupy. Dzie
ci nie ma ją  zbyt wiele zabawek.  
Uwielb iaj ą  duże samochody,  na 
które można usiąść. Bardzo chęt
nie bawią się też klockami.  "Potrafią

pedagogiczne kończą 
się - Ola zaczyna 
płakać. Nie wiem 
jak  j ą  uspokoić.
Okazuje się,  że 
Marcinek znalazł 
w trawie malutki 
samochodz ik ,  a 
dziewczynka też 
go chcia ła  za 
brać.  Chłopczyk 
j e s t  wyraźnie 
z m i e s z a n y .
Chciałby za cho
wać zabawkę, ale 
nie chce żeby Ola 
płakała.  Mówi,  
że dz iewczynka  
ma katar,  poka
zuje na zapłakaną 
koleżankę,  żeby 
wytarła nos. Spór 
stara się rozstrzygnąć opiekunka 
prosi Marcinka, żeby dał na chwilę 
samochód Oli.  Gdy pożycza za
bawkę, a dziewczynka chowają  do 
kieszeni spódniczki ,  on zaczyna

m.in. we własnym zakresie pomalował 
placówkę, i Andrzej Kaczor, bezpłat
nie przekazując potrzebne farby.

Pomagają też paraf ie :  oo. fran
ciszkanów, św. Jadwigi;  szkoły z 
Rybnika,  Żor,  Chwałowic często 
prowadzą zbiórki zabawek, pienię
dzy, ubrań. Czasami jednak akcje 
te sprawiają więcej przykrości niż 
pożytku. “Niektórzy traktują takie 
zbiórki jako  pretekst do domowych 
porządków ” - tłumaczy dyrektorka 
Krystyna Kubat. - ”Trafiają do nas 
rzeczy bardzo zniszczone, brudne, 
w strasznym  stanie. Zabawki z a
wsze cieszą maluchy, ale drobnych 
misiaczków czy zajączków piszczą
cych mają naprawdę dużo, bawią  
się nimi tylko przez chwilę. Woleli
byśmy, aby zam ias t  tego ja k a ś  
szkoła ufundowała jed n ą  zabawkę  
- k lock i  lego, duży  samochód,  
wózek dla lalek. Te dzieci chcą się 

bawić ja k  każ
de inne ”.

Dużą radośćWszyscy podopieczni przeby
wają tu przez maksimum pół 
roku. Jeżeli przez ten okres nie 
zostanie uregulowana ich sytu
acja prawna - Dom Dziecka 
występuje o je j wyjaśnienie. 
Psycholog i pracownik socjalny 
przeprowadzają liczne wywiady 
w naturalnej rodzinie dziecka. 
Na podstawie wyników ankiet 
Poradnia psychologiczno-peda
gogiczna orzeka o umieszczeniu 
dziecka w placówce opiekuń
czo-wychowawczej i kieruje 
sprawę do sądu

i pomoc sp ra
wia ją  op ieku
nom i dz ie
ciom odw ie
dziny uczennic 
i uczniów z li
ceum.  P rzy
chodzą  tutaj 
pobawić się z 
dziećmi.  Ma
luchy są wtedy 
s z c z ę ś l i w e .  
Każdy ma 
swoją  “wła
sną” ciocię,  
która zajmuje 
się tylko nim. 
Mogą  wtedy 
iść na space r 

do miasta,  pojechać autobusem.  
Dla nich to p rawdziwa atrakcja.  
Takie odwiedziny dobrze działają 
na wszys tkich.  Jedyną słabą ich 
stroną jest  czas - trw ają tylko parę

Wiele zabawek pochodzi od sponsorów

płakać. Ola tym razem nie p rze j
muje się nim i prowadzi  mnie 
znów na huśtawkę.

Dom Dziecka,  j ak wiele p l a 
cówek podlegają
podlegających kurator ium,  
boryka się z t rud
nościami finanso
wymi.  Pieniądze 
przekazywane z 
oświaty s ta rcza ją  
jedynie na j e d z e
nie. Pomaga ją  
sponsorzy - R e
montex ,  E co l ,
PPHU Lord s.c., Henryk  Pośpie
szny, Tad eu sz  Sedera  dostarcza 
pieczywo, Grzegorz Procek wyro
by wędl iniar skie .  Rodzina z ul. 
Wiejskiej  wzbogaci ł a ostatnio 
konto Domu o 10 mln.

Właśnie zakończono częściowy 
remont  instalacji elektrycznej. Po
mógł w tym Tadeusz Kolub, który

godzin.
Jeszcze chwilę trwa moja wspól

na zabawa z Olą. Opiekunka woła 
swoją grupę - dzieci muszą umyć 

się przed obia
dem. Ola ze
skakuje z huś
tawki.  Biegnie 
do swoich ko
leżanek i kole
gów, zapomina 
o mnie.  Nie 
mam czasu nawet

_________________  wet pożegnać
się z nią, obie

cać, że jeszcze kiedyś j ą  odwiedzę.
Wychodzę przez bramę. Po dro

dze mijam boczny plac zabawy - 
dwa małżeństwa bawią się z dzieć
mi - wkrótce będą już rodziną.

A neta T waróg 
Z dj.: Z b. S olarski

Z okazji Dnia Dziecka ryb
nicki Dom Dziecka odwiedził 
prezydent miasta Józef Ma
kosz. Po zwiedzeniu placówki i 
rozmowach z wychowawczy
niami przekazał ich podopiecz
nym słodycze.

3GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

lubią opiekować się nie
mowlakami ,  dawać im 
smoczek,  pomagać w 
karmieniu,  przewijaniu,  
kąpieli.  Same niekocha
ne, j ednocześnie tak ł a 
two pot raf i ą  uczuciami 
obdarować innych.

Moje zdolności  pedagogiczne



Wystawa w “Galerii" TZR

M o t y w ł u k u
- Często jestem pytany o to, co przed

stawia moje malarstwo. A cóż przed
stawia drzewo? Czy trzeba być botani
kiem, żeby lubić drzewa? Czy trzeba 
znać nuty, żeby kochać muzykę? Moje 
obrazy otwierają pole dowolnej ich in
terpretacji. Widz może swoją wizję roz
budować, dokończyć ją. Ja nie odpo
wiadam na pytania, raczej je  zadaję.

Tak wprowadził uczestników werni
sażu w “Galerii” Teatru Ziemi Rybnic
kiej w świat swojej twórczości, którą 
sam nazwał abstrakcjonizmem symbo
licznym, Józef Sowada. Artysta ten, 
urodzony i dotąd mieszkający w Go
rzycach koło Wodzisławia, jest absol
wentem Państwowej Wyżej Szkoły 
Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, 
członkiem rybnickiego koła ZPAP. Jak 
sam mówi, świadomą, konsekwentną 
pracę nad sprecyzowaniem własnego 
języka malarskiego rozpoczął w 1985 
roku. Wtedy to powstały pierwsze 
obrazy z motywem łuku, który pojawia 
się prawie na każdym z wystawionych 
w “Galerii” płócien. Element ten, łą
czący zazwyczaj dwa brzegi, dwa żywioły

W głębi: autoportret artysty, jedyne 
przedstawienie figuralne na całej 

wystawie

żywioły, dwa światy, zdaje się podobną 
łączącą i porządkującą funkcję pełnić w

twórczości Józefa Sowady. Na nie
których płótnach na pierwszym planie 
pojawia się ni to złota kula, ni to nie
znana planeta będąca jakby sputnikiem 
przedstawionej na obrazie rzeczywistości

Początki plastycznej edukacji...

rzeczywistości, a całość przywodzi na myśl KO
SMOS. Autor broni się jednak przed 
posądzeniem go o ilustracyjne potrak
towanie tego tematu. - Jeżeli kosmos, to 
ten nasz własny, wewnętrzny, a nie ten 
z książek science - fiction - mówi.

Na wystawie dominują obrazy olejne, 
choć artysta używa też innego tworzy
wa - tkaniny, błyszczącej folii, gałęzi 
drzew, wszystko jednak w wyważo
nych proporcjach. Wzrok przykuwa 
również kolorystyka prac - różne od
cienie błękitu, różu i fioletu, choć arty
sta nie wzbrania się przed szarością, 
czernią.

Określony przez szefową “Galerii” 
Marię Malczewską jako osoba metafi
zyczna, tak wypowiada się Józef Sowa
da na temat swojej twórczości:
- Moje obrazy nie są rejestracją su
biektywnych przeżyć i emocji. Mam na
tomiast nadzieję, że niektóre z nich do
tykają tego co ukrywa się za efektowną, 
choć złudną, zasłoną świata rzeczy.

WR
Z dj.: Z b. Solarski

Tańczyć każdy może
Pod hasłem “Tańczyć każdy może”

w Teatrze Ziemi Rybnickiej zaprezen
tował swój dorobek zespół “Domino”. 
Od kilku lat działa on w MDK, a obe
cnie kieruje nim Ilona Myszka.

Kilka grup dzieci przedstawiło roz
maite układy choreograficzne, w więk
szości autorstwa I. Myszki. Niektóre

członkinie zespołu.
Dodatkową atrakcją były stroje. 

Wszystkie zaprojektowane i wykonane 
przez kierującą zespołem I. Myszkę 
wspaniale współgrały z prezentowany
mi tańcami. Zespół miał czym się po
chwalić i w pełni usatysfakcjonował 
licznie zgromadzoną publiczność.

tańce przypominały połączenie baletu z 
tańcem dworskim, część natomiast wy
korzystywała figury tańca dyskoteko
wego czy rock and rolla. Ilustracją była 
również muzyka filmowa. Bez wątpie
nia wszystkich olśnił układ do piosenki 
“Volare”.Niektóre tańce zostały wymy
ślone przez starsze dziewczynki -

4

Występ był również okazją do 
podziękowań sponsorom i Miejskie
mu Zarządowi Szkół i Przedszkoli za 
wynajęcie sali.

W kolejnych dniach zespół “Domi
no” występował również na licznych 
imprezach z okazji Dnia Dziecka.

/a/

Wystawa w bibliotece

Zobaczyć
więcej...

“Cywilizacja sama produkuje niewi
domych ” - powiedział Teodor Lepich, 
członek Zarządu Wojewódzkiego Pol
skiego Związku Niewidomych w Cho
rzowie, przybyły na otwarcie wystawy 
poświęconej książce mówionej i innym 
przedmiotom ułatwiającym życie oso
bom ociemniałym, niedowidzącym, 
która otwarta została w ostatnich

Rynek 15
To zapewne jedna z najstarszych ka

mienic w naszym mieście pochodząca 
prawdopodobnie z drugiej połowy 
XVIII wieku. Cechą 
charakterystyczną tej 
budowli jest środkowy 
element pasów, co jest 
typowe dla stylu kla
sycystycznego. W bu
dynku tym chyba “od 
zawsze” mieściła się 
apteka, a i dzisiaj je
szcze wielu rybniczan 
nazywa tę kamienicę 
“starą apteką”. Wypa
da tylko żałować, że 
względy ekonomiczne 
zakończyły tę wieko
wą “aptekarską” tradycję.

SZOŁ

skupionych w organizacji. 5 tys. z nich to 
osoby dodatkowo nie słyszące i nie 
mówiące. Coraz więcej niewidomych 
to ofiary wypadków i cukrzycy. Niejed
nokrotnie powodem ślepoty jest zbyt 
duże stężenie tlenu w namiotach tleno
wych, w których przebywają niemow
lęta, co powoduje odklejanie się siat
kówki. Tlen ratuje im życie czyniąc je 
jednocześnie inwalidami. Niewielkie są 
możliwości kształcenia niewidomych. 
Po skończeniu szkoły podstawowej i li
ceum ze specjalnym programem /naj
bliższe w Dąbrowie Górniczej / mogą 
oni jedynie zdobyć zawód masażysty 
po ukończeniu 2-letniej szkoły w Kra
kowie. Zmniejsza się również liczba 
Spółdzielni Inwalidów, a o pracy w 
normalnych zakładach pracy można 
tylko pomarzyć.

Podczas otwarcia wystawy wspo
mniano też o niedawnym włamaniu do 
rybnickiej siedziby PZN. Złodzieje wy
nieśli sprzęt grający, maskotki przezna
czone na prezenty na Dzień Dziecka. 
Nie uchował się nawet wrzutowy tele
fon zamocowany na korytarzu. Z kasy 
zniknęło ponad 3 mln starych złotych. 
Straty były spore, ale jeszcze bardziej 
oburza bezwzględność złodziei - czego 
nie mogli zabrać - zniszczyli, nie ba
cząc na to, że czynią krzywdę ludziom 
dostatecznie już pokrzywdzonym przez 
los. /a/

Wystawę odwiedzili również najbardziej zainteresowani - 
ociemniali. Zdj.: sol

nagrywane są one w 
Studiu Nagrań Pol
skiego Związku Nie
widomych. “Mówio
ne” lektury, podręcz
niki szkolne, także do nauki języków 
obcych. Zbiory biblioteki osiągnęły już 
1390 tytułów, jednak liczba czytelni
ków z roku na rok spada, choć, jak wynika

wynika z informacji członków PZN biorą
cych udział w otwarciu wystawy, szere
gi ociemniałych ciągle rosną. W Polsce 
jest ich już 75 tys. i ok. 6 tys. nie skupionych

dniach maja w Miejskiej Bibliotece Pu
blicznej.

Wśród eksponatów znalazły się 
przedmioty codziennego użytku: centy
metr, maszyna do pisania, żelazko, ca
lówka, budzik, mocno powiększające 
szkła, gry - chińczyk, 
warcaby - wszystkie 
oznaczone alfabetem 
Braille’a. Pokazano 
też książki pisane tą 
techniką. Rybnicka bi
blioteka nie posiada 
ich wiele - są to naj
częściej wydawnictwa 
o tematyce religijnej 
przekazywane przez 
Duszpasterstwo Nie
widomych. Na wysta
wie znalazł się np. 
modlitewnik i mie
sięcznik dla niewido
mych “Nasz świat”.

W alfabecie Brail
le’a książki wydawane 
są od ponad 150 lat.
Jako pierwszą wydano 
w 1837 roku historię 
Francji. Aktualnie Bi
blioteka Miejska gro
madzi przede wszyst
kim książki mówione;

R yb k i
sponsorowane

Dzieci z Przedszkola nr 14 w 
Chwałowicach od dwóch lat oprócz 
zajęć przewidzianych programem mają 
dodatkową atrakcję - opiekują się kąci
kiem akwarystycznym. Przedszkolaki 
chciały podglądać rybki, zebrały więc 
we wrześniu 2 lata temu na ich kupno 
50 tys. zł. Niestety, suma okazała się 
niewystarczająca. Dzieci trafiły jednak 
do sklepu Lidii i Leona Pilichów i 
szczęście się do nich uśmiechnęło. 
Właściciele zostali sponsorami przed
szkolaków - ufundowali im 60-litrowe 
akwarium wraz z pełnym wyposaże
niem i rybkami. Wśród zielonych roślin 
pływały welony, skalary, danio pręgo
wany. Od tamtej pory Państwo Pilicho
wie dają również pokarm dla rybek. 
“Dzieci muszą mieć przecież jakiś  
ekran na przyrodę. Nie mogą tylko 
oglądać zwierząt i roślin w książkach ” 
- powiedział L. Pilich.

Dzieci razem z personelem z Przed
szkola nr 14 w Chwałowicach składają 
podziękowanie dla państwa Lidii i Leo
na Pilichów za kilkuletnie sponsorowa
nie kącika akwarystycznego.

/a/

Kina
“APOLLO”

2 czerwca, godz. 16.00, 18.00, 20.00,
3 czerwca, godz. 16.00, 18.00,
4 czerwca, godz. 16.00, 18.00, 20.00;
5- 8 czerwca, godz. 17.00, 19.00 - 
“GŁUPI I GŁUPSZY”, prod. USA /od 
lat 12/

“PREMIEROWE” przy TZR 
2 czerwca, godz. 16.00 - “KRÓL 
LEW”, prod. USA /b/o/ cena 3,5 zł; 
godz. 18.00 - “KLAN URWISÓW”, 
prod. USA /b/o/, cena 4 zł
3- 4 czerwca, godz. 16.00,18.00 - “KRÓL 
LEW”, prod. USA /b/o/, cena 3,5 zł
6- 7 czerwca, godz. 17.00, 19.15, 
“BARWY NOCY”, prod. USA /od lat 
18/, cena 4,5 zł

DKF “EKRAN” przy TZR
5 czerwca, godz. 19.00 - “EKSPLO
ZJA”, prod. USA, wstęp za okazaniem 
karnetów

“WRZOS” - Niedobczyce 
4 czerwca, godz. 17.00 - “AKADE
MIA POLICYJNA VII”, prod. USA 

“ZEFIR” - Boguszowice
4- 8 czerwca , godz. 17.00, 19.00 - 
“KRÓLOWA MARGOT”, prod. USA 
/od lat 15/

Estrada
E s t r a d a

Teatr Ziemi Rybnickiej 
2 czerwca, godz. 8.30, 10.30 - “TĘCZOWY

TĘCZOWY MUSIC BOX”, występ Re
wii Dziecięcej “Sylaba” /TVP, War
szawa/, cena 4 zł

Koncerty
Teatr Ziemi Rybnickiej 

8 czerwca, godz. 18.00 - Zakończe
nie sezonu Filharmonii Ziemi Ryb
nickiej: Konstanty Andrzej KULKA 
/skrzypce/, Sławomir CHRZANOW
SKI /dyrygent/, w programie: Kon
cert skrzypcowy A-dur op. 8 M. 
KARŁOWICZA oraz VII Symfonia 
A - dur op. 92 L. van BEETHOVE
NA, cena 8 zł /ulg. 5 zł/

 Dyskoteki 
Restauracja “OLIMPIA” - Kamień 

Piątek, 2 czerwca, od 20.00 do 2.00 
Mała Scena Rybnicka 

Sobota, 3 czerwca od 19.00 do 1.00 
cena 4 zł

Kino “APOLLO”
Sobota, 3 czerwca, od 20.00 do 2.00

Zabawy
Mała Scena Rybnicka 

Niedziela, 4 czerwca, od 17.00 do 
23.00 tańce w rytmach lat 60. i 70., 
cena 3 zł.

/gw/

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825

RYBNICKIE KAMIENICE

Fragment układu do piosenki ”Volare"



Tydzień temu, w artykule zaty
tułowanym "Dramat Szpitala 
Psychiatrycznego", była zasa
dniczo mowa o problemach ma
terialnych tej placówki. "Ustawa 
o ochronie zdrowia psychiczne
go" ze stycznia br. oraz zwią
zane z nią rozporządzenia 
zwiększyły wymogi względem 
personelu medycznego. Posza
nowanie podmiotowości pacjen
ta, jego godności osobistej, za
pewnienie odpowiednich, go
dziwych warunków bytu, akcep
tacja bliższego i dalszego śro
dowiska - to wskazówki, które 
umożliwiają rewolucyjną w isto
cie przemianę modelu naszego 
lecznictwa psychiatrycznego. 
Trzeba jednak zaznaczyć, że 
nowe osadzenie prawne, aby 
mogło właściwie funkcjonować, 
powinno być poparte odpowie
dnimi funduszami. Tych - jak 
wiadomo - nie ma.

Z drugiej strony trzeba stwierdzić, iż 
w rybnickim Szpitalu Psychiatrycz
nym wiele działań wyprzedziło nową 
ustawę. Wystawa prac plastycznych 
pacjentów z Rybnika w bibliotece 
miejskiej w Bielefeld miała miejsce 
już w 1992 roku. Systematycznie orga
nizowane są wernisaże plastyczne w 
Klubie Pacjenta rybnickiego szpitala. 
Jest to efekt działań podjętych w ra
mach jednego z kierunków terapii za
jęciowej - artoterapii. Danuta Musioł 
i Andrzej Obuchowicz starają się uła
twić pacjentom kontakt ze światem ze
wnętrznym, z innymi ludźmi za pośre
dnictwem różnych form wypowiedzi 
plastycznej - od psychorysunku poczy
nając, na wypowiedzi malarskiej, 
uprawianej przez pacjenta z wewnętrz
nej potrzeby - kończąc. Prace plastycz
ne ludzi psychicznie chorych cieszą 
się wielkim zainteresowaniem nie tyl
ko widzów, którym nie daje spokoju 
zagadka człowieczeństwa. Ostatnio 
prace rybnickich pacjentów reprodu
kował kolorowy dodatek “Gazety Wy
borczej” ze stycznia br.

Od 1992 roku trwa współpraca i

wymiana doświadczeń z pokrewną 
rybnickiej placówką psychiatryczną 
w Bedburg - Hau w Nadrenii w ra
mach Polsko-Niemieckiego Towarzy
stwa Zdrowia Psychicznego. Sprowa
dza się ona do prowadzenia szkoleń 
dla pielęgniarek i pielę
gniarzy, terapeutów, psy
chologów i lekarzy na 
przemian w obu placów
kach oraz organizowania 
konferencji naukowo- 
szkoleniowych. Dzięki 
tej wymianie 20 pielę
gniarek z Rybnika zosta
ło przeszkolonych w 
Niemczech. Od 8 - 12 maja br. w Pań
stwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psy
chicznie Chorych przebywało z rewizytą

naczelna pielęgniarka wojewódzka, a 
także przedstawiciele pielęgniarek z 
oddziałów psychiatrycznych szpitali 
na terenie województwa katowickiego. 
Jednym z ważnych efektów konferen
cji było zaproszenie dalszych 15 osób

Szpital psychiatryczny w Rybniku

KTO POMOŻE ?
z województwa katowickiego do Nie
miec, w tym pielęgniarzy i pielęgnia
rek z rybnickiego szpitala. Oprócz zysków

Uczestnicy jednego ze spotkań towarzyskich w szpitalnym Klubie Pacjenta

rewizytą 6 pielęgniarzy z Niemiec. 10 maja 
br. odbyła się wspólna polsko - nie
miecka konferencja poświęcona pro
blemom organizacji opieki pielęgniar
skiej. Można było zapoznać się z refe
ratami osób zatrudnionych w różnych 
oddziałach tutejszego szpitala, które 
omawiały specyfikę swojej pracy. Re
feraty dotyczyły oddziału schorzeń 
afektywnych, psychosomatycznego, 
detoksykacyjnego, psychiatrycznego 
ogólnego oraz odwykowego dla ko
biet. W konferencji brali udział goście 
z województwa: prezes Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych oraz naczelna

Wiedzą co to poezja

Z dziennik a

Antologia -  miłośnika
poezji
dziecięcej.

Jaki prezent może dać dziecko swojej 
mamie z okazji jej majowego święta? 
Może dać kwiatek, może dać własno
ręcznie zrobioną laurkę, może wreszcie 
dać ... wiersz. I to nie wycięty lub prze
pisany z książki, ale wiersz własny, 
osobisty, wyraża
jący dziecięcą 
nadzieję, radości i 
troski.

Na pomysł po
darowania ma
mom tomiku wła
snych wierszy 
wpadły dzieci z 
Koła Miłośników 
Poezji Ogniska 
Pracy Pozaszkol
nej nr 3 w Orze
powicach, mają
cego swą siedzibę 
w Szkole Podsta
wowej nr 31. Wy
starczyła niewiel
ka zachęta ze stro
ny opiekunki koła, polonistki Mirosła
wy Motyki, by dzieci chwyciły za 
pióra. A wszystko zaczęło się od rozbu
dzenia ich zainteresowania poezją po
przez wspólne czytanie wierszy, ich in
terpretację i dyskusje.

Efektem - tomik “Z dziennika - mi
łośnika” z podtytułem “Antologia poe
zji d z i e c i ę c e j ". Zawiera on wiersze 
piętnaściorga młodych poetów - Mo
niki Bolewskiej, Urszuli Dziewior, 
Małgorzaty Foryś, Moniki Frystac
kiej, Doroty Hartman, Justyny Ja
rzębskiej, Artura Jaśkiewicza, Aliny 
Kuczery, Martyny Paś, Anny Rojek,

Joanny Sasor, Karoliny Strączyń
skiej oraz Dawida, Katarzyny i Mał
gorzaty Weinreich.

Wiersze są różne: długie i króciutkie, 
refleksyjne i zabawne o ludziach i 
zwierzętach, o sprawach ważnych i 

przeżyciach dnia co
dziennego. Wszystkie 
są jednak szczere. 
Dzieci napisały wierszy 
tak dużo, że trzeba było 
dokonać selekcji, 
wspólnie z uczniami 
klas VI c i VI e SP 31 
zrobiła opiekunka Koła 
M. Motyka. Opracowa
nie komputerowe jest 
również wspólnym 
dziełem nauczyciela i 
ucznia - Bogdana Za
partego i Wojciecha 
Wengrzyka. Dzieci 
same zaprojektowały 
okładkę /na ilustracji 
obok/ oraz wybrały 

motto: strofy W. Broniewskiego

“Nie wiem, co to poezja 
Nie wiem, po co i na co.
Ale wiem, że ludzie czasami 
Czytają wiersze i p łaczą ”

Tomik zadedykowano mamom i wrę
czono go z okazji Dnia Matki.

Mirosława Motyka ma nadzieję, że 
książeczka już wkrótce stanie się “bia
łym krukiem”, bo wydrukowano ją  w 
ilości 25 egzemplarzy.

Oryginalna inicjatywa i efekty.
W.R.

zysków merytorycznych taka wymiana 
pozwala dyrekcji szpitala na mocniej
sze związanie z placówką osób wyko
nujących niezmiernie potrzebną, a 
ciężką, niebezpieczną i pozbawioną 
satysfakcji finansowych pracę.

Rybnicki szpital współpracuje także 
z Kliniką Psychiatryczną Collegium 
Medicum Uniwersytetu Jagiellońskie
go w Krakowie. Dzięki temu oddział 
schorzeń afektywnych, leczący ludzi 
dotkniętych depresją, został zorgani
zowany wg krakowskiego schematu 
organizacyjnego.

Znajdujący się w dramatycznej sytu
acji materialnej szpital właściwie nie 
ma wyjścia: musi się otwierać na ze
wnątrz. Tym łatwiej to przychodzi, że 
przemiana modelu pracy z “zamknię
tego” na “otwarty” nastąpiła tutaj już 
wcześniej oraz że jest zgodna i ze 
współczesnymi tendencjami w psy
chiatrii, i z obecnym stanem prawnym. 
Dyrektorce szpitala, dr n. med. Marii 
POCIESZE - LEŚNIAK, bardzo leży 
na sercu potrzeba organizacji mode
lu rehabilitacji pacjentów, szczegól
nie tych przewlekle chorych psychicz
nie.

Aby zminimalizować skutki choroby 
szpitalnej, będącej wynikiem długiego 
leczenia, wśród których najczęstsze to 
apatia, bezwolność, brak samodzielno
ści, aby przywrócić chorych względnie 
normalnemu życiu - trzeba im dać 

m oż liw ość 
szerok iego  
kontaktowa
nia się ze 
z d r o w y m  
otoczeniem. 
Oczywiście, 
zakres naby
w a n y c h  
przez chore

go swobód musi powiększać się stop
niowo. Jednym z elementów tego 
“otwarcia” jest wprowadzenie ubrania 
cywilnego dla chorych poruszających 
się po terenie szpitala i poza nim. Ko
lejne to spacery pod opieką medyczną, 
później spacery w grupach, w których 
chorzy pomagają sobie wzajemnie a 
także organizowanie treningów umie
jętności samoobsługowej. Szpital uzy
skał również zgodę Urzędu W oje
wódzkiego na reorganizację dotych
czasowego pawilonu X na centrum re
habilitacji chorych psychicznie. Od 2 
lat funkcjonuje w szpitalu 
oddział dzienny, gdzie 
chory dochodzi na zajęcia 
rehabilitacyjne z domu, a 
równocześnie utrzymuje 
więź z rodziną. Ta forma 
opieki nad chorym psy
chicznie zasługiwałaby na 
rozpropagowanie w środo
wisku pozaszpitalnym, po
nieważ umożliwia skróce
nie pobytu w szpitalu, a 
tym samym zmniejsza ko
szty leczenia przy równo
czesnym zachowaniu wię
zi z rodziną. Dodajmy, iż 
zyskała ona aprobatę pa
cjentów leczonych w od
dziale dziennym, czego 
dowodem była wypowiedź 
jednego z nich - członka 
Zarządu Stowarzyszenia 
“Homo homini” - w cza
sie ostatniej konferencji.

Nowa ustawa zapewnia 
pacjentom prawo do życia 
w środowisku, które ich 
akceptuje. Ale realia są ta
kie, że chory pozostaje w 
szpitalu pozostawiony sam sobie na
wet przez najbliższych. Drogą unik
nięcia choroby szpitalnej - spraw
dzoną w krajach zachodnich - jest 
przekazywanie pacjentów środowi
sku ludzi zdrowych. Tylko w kon
taktach z nimi, z życiem codziennym, 
pacjenci mają szansę powrotu: między 
innymi rozwijają wtedy umiejętność 
samoobsługiwania się i utrwalają wła
ściwe zachowania społeczne. Ten model

model rehabilitacji chorych psychicznie 
dopiero czeka u nas na realizację. Ko
lejne etapy przekazywania społecz
nościom lokalnym chorych mogą 
prowadzić przez domy opieki spo
łecznej, zapewniające im jeszcze kwa
lifikowaną opiekę medyczną i bytową, 
poprzez małe grupy chorych mie
szkających razem, pomagających 
sobie wzajemnie z wchodzeniem w 
życie /tzw. forma domów społecz
nych samopomocowych/, z dyskretną 
opieką odpowiednich służb. Każda z 
tych form jest tańsza od pobytu cho
rego - z braku innych wyjść - w szpi
talu.

Model ten czeka na realizację. Wy
maga on - rzecz jasna - środków finan
sowych. Ale każdy ciężar łatwiej 
udźwignąć, gdy jest niesiony wspól
nie. Szpitalowi Psychiatrycznemu 
mogą pomóc i władze państwowe, i 
samorządy lokalne. Chodzi np. o wy
gospodarowanie środków i miejsc w 
domach opieki społecznej. Gdyby do
brze poszukać, w rybnickich /i nie tyl
ko/ domach znalazłyby się wolne loka
le dla chorych zakwalifikowanych do 
samopomocowej formy rehabilitacji. 
Pomóc mogą grupy wyznaniowe i

Recital swoich piosenek wykonywał z dużym po
wodzeniem pacjent szpitala

ludzie dobrej woli. Zresztą - ostatecz
nie - bez względu na instytucjonalny 
czy pozainstytucjonalny charakter tej 
pomocy, jest /i może być/ ona spraw
dzianem naszej wrażliwości na cudze, 
niezawinione nieszczęście. W swojej 
dramatycznej sytuacji finansowej 
Szpital Psychiatryczny nie może pozo
stać sam. Kto poda pomocną dłoń? 
G rzegorz W alczak

Z dj.: Z b. Solarski
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Nauczyciele 
wpuszczeni w maliny
Dział Socjalny przy Miejskim Zarzą

dzie Szkół i Przedszkoli w Rybniku 
zaproponował pracownikom rybnic
kiej oświaty autokarową wycieczkę do 
Pragi w cenie 120 zł. Program wy
cieczki zapewniał 2 noclegi, śniadania 
i kolacje w Hotelu Awia w Pradze oraz 
dwudniowe zwiedzanie Pragi z prze
wodnikiem. Mieliśmy również podzi
wiać Pragę nocą. Wszyscy uczestnicy 
pełni optymizmu punktualnie stawili 
się na zbiórkę dnia 29.04.1995 r. Wy
jazd odbył się planowo. Już na począt
ku spotkała nas pierwsza niespodzian
ka. Pani pilot poinformowała nas, że 
noclegi będą w Tepleszowicach - miej
scowości położonej 30 km od Pragi. 
Dowiedzieliśmy się również, że w ho
telu, w którym my mieliśmy przeby
wać, będzie inna grupa z dodatkowej 
listy /utworzonej dużo później/. Ktoś 
więc nas “wpuścił w maliny”. Zamiana 
list została dokonana tuż przed naszym 
wyjazdem, a ponieważ nikogo z organizatorów

organizatorów wycieczki w punkcie zbiór
ki nie było, oszustwo udało się. Do tej 
pory nie wiadomo na czyje polecenie 
zamieniono listy uczestników. W auto
busie rosło więc napięcie. Pani pilot 
próbowała poprawić nam nastroje 
obiecując lepsze warunki pobytu w 
onych Tepleszowicach. Granicę prze
kraczaliśmy w Kudowie i od tej pory 
zaczął się prawdziwy koszmar 
podróży. Kierowca, który był po raz 
pierwszy w Czechach, nie otrzymał ze
zwolenia na korzystanie z autostrady, 
gdyż takowego nie wykupiono. Jecha
liśmy więc bocznymi drogami, podzi
wiając piękne krajobrazy Czech. Je
chaliśmy tak 12 godzin. Tak, dopiero 
po 12 godzinach dotarliśmy na miej
sce. I cóż się okazało? Nikt nas nie 
oczekiwał, żadnej recepcji nie było, 
kierownika też nie. Hotel okazał się 
zwykłym barakiem, którego pokoje 
pełne pajęczyn i brudu, oddzielone 
były dyktą. Zamiast pięknej łazienki 
zastaliśmy dwie ubikacje z nie działa
jącymi spłuczkami /ale było wiadro do 
spłukiwania/. W dodatku niesamowite 
zimno panujące w pokojach. W tej sy
tuacji większość wycieczkowiczów od

razu chciała wracać do Polski. Tylko 
zmęczenie kierowcy zatrzymało nas na 
noc. Rano zaświeciło słońce i udali
śmy się zwiedzać Pragę, która niestety 
jak się okazało oddalona była od miej
sca naszego noclegu o 60 km. Po 
zwiedzeniu przepięknej stolicy wraca
liśmy do baraku. I znów z przygodami. 
Zamiast na godz. 21.00 na miejscu by
liśmy o 23.00. Jechaliśmy znów opłot
kami, przy czym kierowca kilka razy 
zabłądził. Już nikt nie był w stanie 
rano następnego dnia zatrzymać nas 
dłużej. Wyjechaliśmy do kraju o jeden 
dzień wcześniej. Przestrzegamy wszy
stkich tych, którzy kiedykolwiek zechcą 
zwiedzić Pragę, nie dajcie się nabrać 
oszustom, którzy liczą na naiwność ludzi 
i ich kosztem robią pieniądze.

Organizatorem tej “wspaniałej przy
gody” był Ośrodek Usług Pedagogicz
nych i Socjalnych przy Zarządzie 
Głównym ZNP w Katowicach. Do tej 
pory straty finansowe i moralne jakie 
wszyscy ponieśliśmy nikt nie starał się 
nam zrekompensować.

Oszukani rybniccy nauczyciele 
/Nazwisko autora listu 

do wiadomości redakcji/
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Małolaty górą! Spartakiada 
ognisk wychowawczychOd 27 maja trwają pod patrona

tem Rady Dzielnicy Smolna imprezy 
związane z obchodami Dni Małolata 
w Szkole Podstawowej nr 34. Na
wstępie dyrekcja, w bardzo zresztą 
oryginalny sposób, przekazała mło
dzieży klucze od szkoły, poczym 
wszyscy mogli podziwiać tańczące ze
społy dziecięce, a następnie za orkie
strą z kopalni “Chwałowice” ruszyli w 
korowodzie przebierańców ulicami 
osiedla Kilińskiego.

Najwięcej atrakcji zorganizowano 
wokół szkoły. Na boiskach stworzony 
został Wielki Jarmark Rekreacyjno- 
Sportowy. Każda klasa opiekowała się 
poszczególnymi “budami jarmarcznymi

Klucze od szkoły są nasze!

jarmarcznymi”, w których można było stanąć do 
walki w konkurencjach takich jak 
“Bieg pijanego ”, ” Magiczne waha
dło ” czy “Slalom z lusterkiem”. Dziec
ko, aby wziąć udział w zabawie, na 
głównym stanowisku sędziowskim za 
jeden uśmiech otrzymywało kartę 
obiegową z pustymi okienkami. Spo
śród dwunastu konkurencji wybierało 
sobie sześć i po zaliczeniu dostawało 
na swojej karcie specjalne pieczątki. 
Po zliczeniu punktów - najlepszym 
rozdano nagrody.

“Wszystkie "budy jarmarczne” były 
pomysłami uczniów ” - powiedział 
Marek Florczyk, dyrektor szkoły - 
“Oni wymyślali konkurencje, pracowali

UCZNIOWIE PISZĄ

DZIĘKUJEMY 
/.../ Do widzenia 
pod powieką w łzach spieczoną 
krajobrazy rosną w ramach 
niepojętych
w perspektywie lat minionych /.../ 
Niech ogrody każdej wiosny 
listy piszą 
do widzenia /.../”

Bonifacy Miązek

Długo oczekiwana matura minęła, 
wraz z nią zaś odpłynęło całe napięcie, 
gorączka i emocje. Przed egzaminem 
dojrzałości nie wierzyłam, że można 
potem powiedzieć: “matura? - toż to 
drobiazg!”
A jednak, teraz widzę, że chyba można.

Pisemne egzaminy wywoływały naj
gorętsze emocje, nieustannie słyszałam 
rozpaczliwe pytania typu: “będzie ten 
totalitaryzm, genetyka, Jagielloni, czy 
nie?” Wszystko minęło jednak szczęśli
wie i po około tygodniu rozpoczęły się 
egzaminy ustne. Na każdą abiturientkę 
przypadły średnio dwa lub trzy.

26 maja br. odbyło się uroczyste wrę
czenie dyplomów i oficjalne pożegna
nie tegorocznych maturzystek, poprze
dzone mszą św. dziękczynną. Oczywi
ście nie obyło się bez zrobienia wspól
nej fotografii wszystkich uczennic, 
sióstr i grona pedagogicznego oraz 
wspólnego poczęstunku. Wszystko

wali od rana przy ich ozdabianiu, a 
potem - doskonale się bawili”.

Rozgrywano również konkurencje 
sportowe. W turnieju streetballa w ka
tegoriach dziewcząt i chłopców wy
grały odpowiednio drużyny “Air Wa
riors” i “Black Blood”. W sumie star
towało 6 drużyn żeńskich i 7 męskich.

W ramach Turnieju Piłki Nożnej ro
zegrano finały Szkolnych Igrzysk Spo
rtowych. Wśród klas starszych najlep
sza okazała się szóstka z 8 f, a wśród 
młodszych - z 5 c. “Konkurencją pt. 
“Rowerowy tor przeszkód” chcieliśmy 
nawiązać do wprowadzanego wycho
wania komunikacyjnego ” - powiedział 
Marek Florczyk - “a konkurs mode
larski stanowił podsumowanie działal
ności szkolnego kó łka”. Uczniowie 
pokazali wykonane modele samolo
tów, statków, samochodów, a wyróż
nienia otrzymywali w poszczególnych 
kategoriach.

Ciekawą formę przybrał Konkurs 
Plastyczny. Chętni otrzymali wycięte z 
papieru szablony podkoszulek, a ich 
zadanie polegało na namalowaniu pro
jektu koszulki na przyszłoroczny 
Dzień Małolata. Projekty wstępnie po
wieszono na sznurze do wyschnięcia i 
tak rozwieszane “pranie” oceniało 
dziecięce jury. Wygrał jednogłośnie 
pomysł Ewy Guzik z 7 b.

Z inicjatywy pań bibliotekarek zor
ganizowano również konkurs literacki: 
konkurencja “Przewodnik w krainie 
baśni” przeznaczona była dla uczniów 
klas I i II, a wygrał ją  Marcin Urban z 
I b. Wygrywając konkurencję dla star
szych dzieci najlepszą znawczynią ty
tułów książek okazała się Marta Słu
pik z III b, a m istrzynią szybkiego 
czytania Alicja Klimek z II a. Tytuł 
asa krzyżówek literackich powędrował 
do Dominiki Dudy z IV c.

W budynku szkoły były jeszcze dwie 
atrakcje - giełda zwierząt, podczas 
której można było wymienić się zwie
rzątkami, wystawa i konkurs piękności 
psa rasowego: kundla oraz salon kom
puterowy. Za drobną opłatą każdy 
chętny mógł zmierzyć się z kolegą w 
rozmaitych grach na ekranie komputera

Kolonie 
we Francji!

Jeżeli jesteś ciekawy świata, i chcesz 
spędzić wakacje inaczej niż dotąd, ta 
oferta Cię zainteresuje. Wspólnie z 
Biurem Turystycznym “Tramp” z Zie
lonej Góry Alliance Franҫaise organi
zuje kolonie w odległej o 95 km od 
Paryża i 65 km od Eurodisneylandu 
francuskiej miejscowości Soissons.

Oprócz dobrych warunków do rekre
acji na terenie kolonijnego obiektu,

było bardzo piękne, uroczyste i ... 
wzruszające.
Co prawda cieszymy się z zakończenia 
egzaminów, wiąże się to jednak z opu
szczeniem szkoły...
A jest czego żałować!
Rodzinnej atmosfery, prawdziwej tro
ski o nas, pozostawionej cząstki siebie 
samych w tych murach i w tych lu
dziach, przede wszystkim zaś tych wła
śnie ludzi, z którymi przeżyłyśmy owe 
cztery lata.

W tym miejscu chciałabym w imieniu 
wszystkich tegorocznych maturzystek 
podziękować Siostrom, Gronu Pedago
gicznemu, oraz tym wszystkim, którzy 
w jakikolwiek sposób przyczynili się 
do dołożenia choćby małej cegiełki w 
nasze wychowanie.

Dziękuję za to, że nauczono nas, 
czym jest prawdziwe człowieczeństwo 
i prawdziwe chrześcijaństwo.

ra. W ten sposób szkolne kółko zbiera
ło fundusze na zakup nowych progra
mów.

W czasie całej imprezy działał także 
bufet i grill - obsługiwane również 
przez uczniów.

Dzień uświetnił pokaz kaskadera Ju
rija Ziniewicza pk. “Czarny wojownik 
ninja”. Występ zaszokował nawet do
rosłych.

Chwila odpoczynku po korowodo
wych szaleństwach

Dalszy ciąg atrakcji z okazji Dnia 
Małolata miał miejsce 1 czerwca. W 
południe rozpoczęły się wybory miss. 
15 dziewczynek od sześciu tygodni 
przygotowywało się do występu. Pre
zentację przeprowadzono w trzech ka
tegoriach - szkolnej, dyskotekowej i 
wieczorowej. Do nich kandydatki mu
siały dostosować strój i zachowanie. 
Musiały również wykazać się elo
kwencją, humorem i refleksem odpo
wiadając na pytania przygotowane 
przez jury.

Przerwy między prezentacjami 
dziewcząt wypełniła Minilista przebo
jów  przygotowana również przez 
uczniów.

A neta T waróg 
Z djęcia : Z b. Solarski

P.S.
Ze względu na cykl wydawniczy ga

zety nazwiska zwyciężczyń podane zo
staną w kolejnym numerze “GR”.

dzieci będą miały okazję zwiedzić sto
licę Francji oraz europejski Disney
land, a także uczęszczać na lekcje ję
zyka francuskiego, których zaplano
wano ponad 20 w czasie jednego tur
nusu, a udzielać ich będą doświadcza
li lektorzy Alliance Franҫaise.

Koszt jednego turnusu wynosi 890 zł /8 
mln 900 tys. starych złotych/, ale na ten 
konkretny cel Powszechny Bank Kredyto
wy obiecał udzielić kredytu.

Szczegółowe informacje - Ośro
dek Kultury Francuskiej Alliance 
Franҫaise, Rybnik, Miejska Biblio
teka Publiczna, ul. Szafranka.
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Pechowcy proszą
Prosimy Was, nie znęcajcie się nad 

tymi, którym się nie powiodło na matu
rze. To, że nie zdali jest dla nich i tak 
już ciosem. Nie drukujcie więc list ma
turzystów w swojej gazecie, bo prze
cież brak niektórych nazwisk na tych

Przede wszystkim zaś dziękuję wszy
stkim siostrom za DOM jaki nam stwo
rzyły i, jak powiedziała s. dyrektor An
gelika Kwas na uroczystości rozdania 
dyplomów, “dom, który zawsze jest 
i będzie dla nas otwarty”. Dziękujemy 
Wam za nadzieję powrotu!

E lżbieta W ygnał

ABSOLWENTKA LICEUM SS. URSZULANEK

27 maja br. w godz. od 10.00 do 
17.00 na boisku przy pawilonie han
dlowym “Wanda” na Nowinach odby
ła się Spartakiada Ognisk Wycho
wawczych w Rybniku. Przypomnij
my, że na terenie miasta są cztery takie 
placówki: ognisko w Ośrodku Pomocy 
Wychowawczej przy ul. Żużlowej 
/z opieką całodzien
ną/, ognisko przy ul.
Wandy pn. “Wesołe 
Bractwo S i R), przy 
ul. Chrobrego - dzia
łające w budynku 
PCK oraz w Bogu
szowicach, działające 
wspólnie z probo
stwem. W czwartek,
1 czerwca br. zosta
nie uruchomione 
nowe ognisko w Nie
wiadomiu.

W sobotę, 27 maja 
na boisku zebrało się 
ok. 120 wychowanków świetlic środo
wiskowych. O tytuł “Najsprawniej
szych” walczyli wszyscy w grach ze
społowych /piłka nożna chłopców, 
“dwa ognie” dziewcząt, przeciąganie 
liny, zespołowa skakanka /oraz grach i 
zabawach indywidualnych /żonglerka 
piłką, strzały na bramkę, biegi, skok w 
dal, kozłowanie, skakanka/.

Zwyciężyło zespołowo “Wesołe 
Bractwo S i R ” /50 p./, pozostałe miej
sca zajęli wychowankowie Ośrodka 
Pomocy Wychowawczej na Żużlowej 
/44 p./, świetlica PCK /42 p./ i z Boguszowic

“To był dla mnie najbardziej wzru
szający moment” - powiedziała jedna 
z mam zaproszonych na uroczystość z

listach jest równoznaczne z publicz
nym ogłoszeniem, że nie zdali. Jak już 
koniecznie chcecie coś ogłaszać, to 
może wystarczą Wam listy absolwen
tów, a więc tych, którzy zostali dopu
szczeni do matury, bo przecież oni i tak 
dostaną świadectwa ukończenia danej 
szkoły. To z kolei byłoby krzywdzące 
dla tych, którzy repetują klasę matural
ną, więc najlepiej podajcie wszystko 
tylko w liczbach. Bądźcie tolerancyjni i 
wyrozumiali!

Pechowcy
Od redakcji:

Wprawdzie staramy się unikać dru
kowania anonimów, ale pragniemy pe
chowcom wyjaśnić, że dotąd zawsze 
drukowaliśmy listy ABSOLWENTÓW  
rybnickich szkół średnich, a nie matu
rzystów. Większość uczniów jednak  
maturę zdaje, a, ja k  to w demokracji, 
większość ma rację.

Boguszowic /32 p./. Za zwycięstwa w zawo
dach indywidualnych dzieci otrzymy
wały słodycze. Były nagrody zespoło
we /kosz z tablicą, piłki, kometka, 
rzutki/ oraz indywidualne. Dla dwui
półletniej Laury z Żużlowej - komplet 
foremek do piasku. Oceniano sposób 
kibicowania, prezentację poszczególnych

poszczególnych drużyn. Dzieciom zapewniono 
gorący posiłek /grochówka, kiełbasa, 
bułki/. Spartakiadę pomogła zorga
nizować Niezależna Drużyna Harce
rzy Starszych z Boguszowic, a wspo
mogli ją darczyńcy - Urząd Miasta, 
Zakład Usług Sanitarnych i Oczy
szczania Miasta "EKO", p. Antoni 
Dronszczyk z Boguszowic oraz fir
ma “DiM”. Dopisała pogoda ducha 
oraz ta wokół, a na wielu dziecięcych 
buziach zakwitł tego dnia majowy 
uśmiech.

/gw/

okazji Dnia Matki zorganizowanej w 
Domu Kultury w Chwałowicach. Mia
ła na myśli powitanie wszystkich mam

przez uczennice SP 14 Beatę Albrecht 
i Anetę Kuśmirek. W programie arty
stycznym przygotowanym przez dzieci 
z kół zainteresowań DK oraz uczniów 
okolicznych szkół wystąpiły m.in. lau
reatki Festiwalu Piosenki Dziecięcej: 
Joanna Sawicka, Joanna Kozicka i 
Marta Chartuniewicz, Zespół Tańca 
Nowoczesnego, Zespół dziecięcy “Za
jączki” oraz Zespół Tańca Ludowego, 
w wykonaniu którego mogliśmy obej
rzeć suitę wielkopolską. Nie zabrakło 
również śląskiego akcentu jakim był 
wiersz “Paweł i Gaweł” wykonany 
gwarą przez Łukasza Grobelkiewicza, 
Bartłomieja Dzierżęgę i Krzysztofa 
Michalskiego.

W imieniu mam - solenizantek oraz 
wykonawców pragniemy podziękować 
organizatorkom imprezy - Danucie 
Adamczyk i Michalinie Ogon.

Dorota Stachura

Zespól Tańca Ludowego działający pod kierunkiem Danuty Adamczyk tańczy 
suitę wielkopolską. Zdj.: Krystian Szuła

Jedną z konkurencji spartakiady było przeciąganie liny
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Dzień Matki w Chwałowicach



Młodzi nie lubią 
sztandarów!

Abecadło  
Rzeczy 

Śląskich
Dzisiejsze pokolenie tzw. dorosłych 

ludzi swoje młode lata przeżyło w cza
sach PRL-u. Wszyscy pamiętają szkol
ne akademie, pochody pierwszomajo
we czy transmisje z wielkich państwo
wych uroczystości, gdzie aż roiło się od 
wciskanych w rękę flag, szturmówek i 
pustych haseł. W efekcie pozostał nie
smak, a wiele osób straciło szacunek do 
narodowych barw, rocznic i świąt, co 
widoczne jest choćby w niechęci 
do flagowania na 3 maja i 11 listo
pada, świąt przecież nienarzuco
nych, o których nieskrępowanych 
obchodach marzyliśmy przez lat 
prawie 50!

Okazało się, że niechęć do przy
musu czasów minionych jest moc
niejsza niż obywatelski obowiązek 
wobec niepodległego dzisiaj pań
stwa. A jak to drzewiej bywało? 
Rozmawiamy o tym z długoletnim 
sztandarowym chóru “S eraf" 
Edwardem Piełką.

Edward Piełka to ten sam czło
wiek, który przez lata okupacji 
PRL-owskiej ateizacji przechowy
wał w domu krzyż, wiszący w la
tach międzywojennych w Urzędzie 
Miasta Rybnika. Dziś E. Piełka od
dał przed czterema laty krzyż no
wym władzom samorządowym, o 
czym w swoim czasie informowali
śmy naszych Czytelników. W la
tach międzywojennych E. Piełka 
pracował w rybnickim magistracie, 
udzielał się społecznie. Początkowo, w 
latach 1928-1933 śpiewał w chórze 
“Dzwon” przy hucie “Silesia”. Z cza
sem jednak dyrygent Teofil Kuna na
mówił pana Edwarda, by przeszedł do

chóru “Seraf’, istniejącego w Rybniku 
od 1913 roku. Tak więc niemłody już 
dzisiaj Edward Piełka od 1933 roku po 
dzień dzisiejszy śpiewa i udziela się 
społecznie w “Serafie” i wraz ze swoim 
chórem w maju 1993 roku obchodził 
80-lecie jego istnienia. Funkcję sztan
darowego uważał za bardzo zaszczyt
ną. Zachowało się nawet zdjęcie z uroczystych

uroczystych obchodów święta 3 Maja w 
1938 roku, na którym na czele kroczą
cego w pochodzie chóru “Seraf’ kro
czy poczet sztandarowy, a sztandar nie
sie nasz rozmówca. Miał go również

zaszczyt nieść w Warszawie w 1936 
roku przed Grobem Nieznanego Żoł
nierza. Rybniccy chórzyści brali udział 
w odbywającym się wtedy I Zlocie Pol
skich Chórów z Kraju i Zagranicy. 
Przedwojenny sztandarowy Edward 
Piełka obserwując dzisiejsze społe
czeństwo nie potrafi pojąć tej niechęci 
do oficjalnego reprezentowania związ
ku czy szkoły w tej właśnie formie.

Problem jest oczywiście szerszy. 
Młodzi ludzie nie garną się dzisiaj 
do działalności w organizacjach 
społecznych, czy amatorskim ru
chu artystycznym, choć to starsze 
pokolenie przygląda się bierności 
młodzieży z niepokojem, wspomi
nając swoje zaangażowanie w róż
ne sprawy społeczne. A może po 
prostu nasza młodzież jest dziś ak
tywna inaczej! Zresztą narzekanie 
na młodzież przeżywa każde poko
lenie -  już od czasów antycznych. 
Akcenty krytyczne wobec tamtej 
młodzieży pojawiały się również w 
czasach międzywojennych. A 
przecież II wojna światowa wyka
zała, że polska młodzież, kiedy 
trzeba było, dała dowód patrioty
zmu i bohaterstwa. Miejmy jednak 
nadzieję, że nasza dzisiejsza mło
dzież nie bądzie musiała tych cech 
wykazywać w tak tragicznych oko
licznościach.

Przez ostatnie sześć lat tak wiele 
zmieniło się w naszym kraju. Może na
stępne lata pobudzą to młode pokole
nie, które dzisiaj kończy szkoły średnie 
i wyższe uczelnie, do pracy społecznej 
i rozwijania życia kulturalnego w naszym

Sztandarowi chóru “Seraf”  podczas rybnickich 
obchodów święta 3 Maja w 1938 roku. Sztandar 
niesie Edward Piełka, któremu towarzyszą nieży
jący już kolega Groborz /po lewej/ i Eryk Sitek

Sztandar Polsk i

70 lat temu "Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 
donosiły od 26 maja do 1 czerwca 1925 roku

Wiadomości

- W pierwszy dzień Zielonych Świą
tek podczas nieszporów skradł złodziej 
pewnej pani z Paruszowca wózek dzie
cięcy /sportowy/, który przed kościo
łem zostawiła. Była to poniekąd wielka 
lekkomyślność, zostawić wózek bez 
dozoru na placu kościelnym. Z drugiej 
strony jednak widać, że złodzieje ani 
świętego miejsca nie respektują, tylko 
kradną, gdzie i co się da. Rybnik nabie
ra coraz to więcej sławy pod tym 
względem.

- /Nocne życie w Rybniku podczas 
świąt/ Piszą nam: Nocy świąteczne 
były bardzo ożywione. Ucieszno było 
też w pewnej restauracji, gdzie się go
ście bawili nawet do godziny 3 rana. U 
pewnego urzędnika przy ulicy Dworco
wej było w niedzielę blisko do godziny 
5 rano gwarno, a musiało im być i du
szno, gdyż panie o tej porze okna 
otwierały, wychylały się i na ulicę krzy
czały. W niedzielę i poniedziałek rano, 
kiedy się świtało, snuły się parki po uli
cach, aż się nareszcie usadowiły na ła
wach przy plantach. Bachus i Wenus 
przyszli na swój rachunek. Tak trwonią 
pewne sfery grosz, podczas gdy dziś ty
siące robotników bez pracy i ich rodzi
ny nieomal z głodu przymierają.

-/Są już czereśnie, ale... drogie./ W 
tych dniach w owocarniach pojawiły 
się czereśnie. Zbiór tych owoców w 
bieżącym roku zapowiada się dość ob
ficie, narazie jednak ceny tego swoj
skiego przysmaku są dość słone. Ceny 
te oczywiście nie utrzymają się długo.

Ogłoszenia
6-800 pożyczki
potrzebuję na 2 miesiące, dla objęcia 
generalnego zastępstwa poważnego ar
tykułu domowego. Procent według 
umowy. Oferty uprasza się do Sztanda
ru Polskiego pod F.M.

***

Niema nic lepszego jak Alboril
najprzedniejsze mydło pachnące 

***
Lepszy pokój meblowany 
w śródmieściu wynajmie kupiec kawa
ler

Po ukazaniu się naszej relacji z poby
tu Ojca Św. w Skoczowie jedna z Czy
telniczek skarciła nas, w bardzo ostrym 
tonie, za “zafałszowanie” liczby piel
grzymów, którzy przybyli na mszę św. 
na Kaplicówkę. Na nieszczęście połą
czenie zostało przerwane nie z naszej 
winy /co się zdarza bardzo często/, zo
staliśmy więc dodatkowo posądzeni o 
lekceważenie naszych Czytelników. 
Wymieniona przez nas liczba “ponad 
200 tys. ” była szacunkowa i nieprecy
zyjna, ale i naszym zamiarem nie było 
dokładne policzenie wiernych. Gdzie 
indziej, np. w “Gościu Niedzielnym” 
podano “blisko 300 tys.”, więc liczby 
aż tak bardzo się nie różniły. Gwoli

List do redak cj i

Szkolne
wspomnienia
Czytam wszystkie gazety wychodzą

ce w Rybniku, gdyż byłem długoletnim 
mieszkańcem tego miasta. Cała szata 
graficzna w Waszej gazecie jest wspaniała

Rybnik w okresie przedw ojen
nym szczycił się wieloma szkołami 
średnim i. W śród nich w ym ienić 
należało by: szkołę ss. “U rszu la
nek” , kształcącą młodzież żeńską, 
gim nazjum  m ęskie, szkołę ro ln i
czą, gdzie młodzież męską uczono 
m.in. na agronomów, koedukacyj
ną szkołę m uzyczną “braci Sza
franków “ oraz szkołę handlow ą - 
K atow ick ie j Izby H andlow ej,

wyjaśnienia: wydano 320 tys. kart 
wstępu, z czego nie wszystkie były wy
korzystane. Ale nawet jeżeli wiernych 
było więcej, nie o liczbę przecież cho
dzi. Jest nam przykro, że nasza Czytel
niczka nie zauważyła, że nasza relacja 
była najszersza w porównaniu z innymi 
gazetami lokalnymi i regionalnymi, że 
zacytowaliśmy słowa papieża, że za
mieściliśmy kilka fotografii, że tylko u 
nas można było zobaczyć, jak z bliska 
wygląda obraz ofiarowany przez rybni
czan Ojcu Świętemu. Chodziło nam 
przede wszystkim o oddanie ducha 
tego spotkania, mniej obchodziła nas 
dokładna statystyka.

R edakcja

Edward Piełka z dyplomem, który otrzymał w 1937 roku za udzielanie się 
w chórze “S eraf ", w którym przez ostatnie 18 lat pełni funkcję skarbnika. 
Na dyplomie widnieje m.in. podpis zacnego przedwojennego dyrygenta 
Teofila Kuny, który podczas wojny zginął w obozie w Dachau

naszym mieście i całym kraju. Być może 
dzisiejsi chórzyści I LO, Szkoły Pod
stawowej nr 9, czy uczniowie rybnic
kiej szkoły muzycznej stwierdzą za lat 
50 - “Kiedyś to była młodzież? ”. Oby 
mieli wtedy rację! Ale na to musimy 
sobie dzisiaj zasłużyć. Natomiast dawne

dawne pokolenia rybniczan w pełni zapra
cowały sobie na dobrą opinię.  Praco
wał na nią również ostatni żyjący 
chórzysta “Serafu” z lat międzywojen
nych, sztandarowy Edward Piełka.

M arek S zołtysek

wspaniała. Pragnę wejść z Wami u kontakt 
przez nadsyłanie artykulików - "Wspo
mnień o Rybniku”. Na wstępie pozwo
lę sobie przekazać pierwszy artykulik o 
szkołach średnich w Rybniku wraz ze 
zdjęciem z mojego albumu.

Nie pragnę żadnych honorariów, a 
czynię to z ambicji, jaką człowiek je
szcze posiada na starość. Jestem z rocz
nika 1915/.../

Ryszard Czerny 
Marklowice

ksz tałcącą m łodzież żeńską i mę
ską w kierunku ekonom iczno-han
dlowym.

Dyrektorem tej szkoły, i to przez 
szereg lat, był wytrawny pedagog 
Roman Wazowski. Niestety, szko
ła jeszcze wówczas /1930 - 31/ nie 
posiadała własnego gmachu. Dyrek
cja szkoły i 2 klasy m ieściły się w 
starym Ratuszu na Rynku, 2 klasy w 
starej szkole 
pow szechnej 
na Smolnej - 
dziś ul. W o
dzisławska - i 
2 klasy w 
szkole po
w s z e c h n e j  
koło kościoła.

W ykładow
c a m i  
przedm iotów  
byli wybitni 
profesorowie: 
języka po l
skiego uczył 
prof. Żelaw
ski, języka 
niem ieckiego 
- prof. N ie
w i a d o m s k i ,  
języka angiel
skiego - prof.

Ełk, rodowity londyńczyk, którego 
na początku nie rozumieliśmy, a on 
nas. Przedmioty o kierunku ekono
miczno-handlowym , wykładane na 
wysokim poziom ie przez zacnych 
profesorów były trudne, ale szybko 
pojmowane przez uczniów. Ucznio
wie wszyscy w eleganckich mundur
kach i czapkach, rzetelnie reprezen
towali szkołę. Podobnie jak uczenni
ce “U rszulanek” . Działalność spo
łeczną rozwijało Z.H.P. pod kierow
nictwem ucznia Stanisława W olne
go. Przy szkole istn iała również 
orkiestra dęta, którą prowadził uczeń 
Józef Kolanowski, później wspania
ły organomistrz w kościele św. Anto
niego. Absolwenci szkoły zostawali 
handlowcami, kupcami lub urzędni
kami. Jeden z moich kolegów  po
szedł na dalsze studia i został księ
dzem. Kilku kolegów poległo w II 
wojnie światowej, niektórzy w 1939 
roku.

Najwyżej stojący z prawej strony - autor wspomnień Ryszard 
Czerny, w drugim rzędzie z prawej - Jan Kisiel z Knurowa. 
Obaj utrzymują ze sobą stały kontakt, wspominają dawne cza
sy, bo pamięć im jeszcze dopisuje, chociaż dziś są 80-letnimi 
pradziadkami. Gnębi ich jednak, jak napisał w liście R. Czerny, 
samotność, smutek i żal...

7GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825

Gazeta R ybnicka

Ilu pielgrzymów na Kaplicówce?



Zarząd Miasta informuje Ogłoszenia drobne
Zarząd Miasta Rybnika

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY W FORMIE 
PISEMNYCH OFERT NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 

Z PRZEZNACZENIEM POD BUDOWNICTWO ZWIĄZANE 
Z USŁUGAMI KOMUNIKACYJNYMI Z MOŻLIWOŚCIĄ  

BUDOWY STACJI PALIW I OBIEKTÓW TOWARZYSZĄCYCH. 
Przedmiotem przetargu jest:

nieruchomość niezabudowana o powierzchni 5.215 m2, położona w Rybniku 
przy ul. Kotucza-Budowlanych /przy rondzie/, zapisana w Kw 2126 oznaczona 
jako działki nr nr 2261/220, 2267/220, 2269/220, 2273/220, 3450/220 i 3453/ 
220, stanowiąca własność Gminy Miasta Rybnika.
Cena wywoławcza wynosi: 144.977,00 zł
Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem “PRZETARG” zawierających pro
pozycję zagospodarowania terenu z określeniem cyklu realizacji /terminów, tech
nologii, itp/ należy składać w Urzędzie Miasta Rybnika przy ul. Miejskiej 7 w 
terminie do 13 czerwca 1995 roku.
Przystępujący do przetargu zobowiązani są wnieść wadium w wysokości 30 proc. 
ceny wywoławczej na konto PBK W-wa I/O Rybnik nr 372602-2017-139-1 naj
później do godz. 9.00 w dniu 13 czerwca 1995 roku.
Przetarg - otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 czerwca 1995 roku o godz. 11.00 
w sali 37 I piętro w budynku Urzędu Miasta Rybnika, przy ul. Chrobrego 2, 
w obecności przybyłych przedstawicieli oferentów.
Przyjęte oferty będą brać udział w licytacji, o terminie której przedstawiciele zo
staną poinformowani w dniu przetargu.
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotowej nieruchomości udziela Na
czelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta w Rybni
ku przy ul. Miejskiej 7, pokój 64, tel. /0-36/ 22-364.
Zarząd Miasta zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferentów do nego
cjacji, unieważnienia lub przerwania rokowań bez podania przyczyn oraz zatrzy
mania wadium jeżeli wybrany oferent odmówi podpisania umowy notarialnej.

Zarząd Miasta Rybnika
O G Ł A SZ A  P R Z E T A R G  N IE O G R A N IC Z O N Y  NA  
W Y K O N A N IE : S T O JA K Ó W  R E K L A M O W Y C H , 

K T Ó R E  B Ę D Ą  U M IE S Z C Z O N E  
W P A SA C H  D R O G O W Y C H  NA T E R E N IE  R Y B N IK A .

Do udziału w przetargu mogą zgłosić się tylko ci oferenci, którzy spełniają nastę
pujące warunki:

1. Informacje o wiarygodności finansowej firmy
2. Udzielą 36-miesięcznego okresu gwarancji
3. Przedstawią informacje o firmie /posiadany sprzęt/

Wzór /szkic/ stojaków reklamowych można odebrać osobiście w sekretariacie 
Wiceprezydentów Urzędu Miasta w Rybniku przy ul. Chrobrego 2 pokój 28 
w terminie do 13.06.1995 r.

Realizacja zamówienia do 3 miesięcy od daty podpisania umowy.

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Rybnika 
ul. Chrobrego 2 - pokój 28.
Koperta powinna być oznaczona napisem:
“OFERTA NA WYKONANIE STOJAKÓW REKLAMOWYCH”
Termin składania ofert upływa dnia 16.06.1995 r. o godz. 15.00
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, pokój 38, w dniu 19.06.1995 r. 
o godzinie 9.00.

Zarząd Miasta Rybnika
ORGANIZUJE PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE:

- kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 z rur PCV - 200 mm, w rejonie ul. Rey
monta w Rybniku, przebiegającej przez ogródki - prywatne posesje,
- termin realizacji zamówienia - 1995 rok,
- cykl realizacji określa oferent.

- przyłączy kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 z rur PCV - 150 mm do Szkoł
y Podstawowej Nr 16 i Przedszkola Nr 18 w Rybniku - Boguszowicach, ul. 

Małachowskiego,

- termin wykonania - do 15 sierpnia 1995 r.

Dodatkowe informacje, dokumentację techniczną - do wglądu - ślepy kosztorys, 
uzyskać można w Wydziale Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miasta Rybni
ka, ul. Hallera 10 a - mgr inż. A. Chwieduk.
Oferty zawierające:
- informację o firmie,
- referencje o zrealizowanych zadaniach,
- oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy, doświadczenia, potencjału eko
nomicznego i technicznego oraz pracowników zdolnych do wykonania 
przedmiotowego zamówienia,
- koszt zamówienia - wycena ślepego kosztorysu
należy złożyć w zamkniętej kopercie z zaznaczeniem tematu w terminie do 19 
czerwca 1995 roku.
Komisyjne otwarcie ofert z udziałem oferentów nastąpi w dniu 20 czerwca o 
godz. 9.00 w Urzędzie Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2 sala nr 37.

SPRZEDAM M-4 
+ garaż + telefon 

KUPIĘ parterówkę 
w Rybniku lub okolicy. 

Tel. 27-436 po 18.00

TELEFONICZNA
AGENCJA

INFORMACYJNA

511 870  
511 865 
511 864

KATOWICE
UL. MIKOŁOWSKA 72B

Udziela informacji o: 
*handlu *produkcji 

*usługach oraz *treści 
ogłoszeń i reklam 
Gazety Rybnickiej 
z ostatnich 7 dni

BEZPŁATNE 
PORADY PRAWNIKA

w "Gazecie Rybnickiej"

W piątki godz. 
15.00-17.00 
w siedzibie naszej 

redakcji
/Rynek 12a (oficyna), 

tel. 28-825/ 
dyżuruje prawnik, 

udzielający 
 bezpłatnie porad

Centrum Kształcenia Inżynierskiego 
Politechniki Śląskiej

w Rybniku ul. Kościuszki 54 prowadzi studia inżynierskie na kierunkach:
* Budownictwo - studia dzienne i wieczorowe
* Zarządzanie i Marketing - studia dzienne i wieczorowe
* Górnictwo i Geologia - studia wieczorowe

Wszelkich informacji udziela dziekanat, tel. 23-925

Gabinet internistyczny
Grażyna POTERA

lekarz specjalista 
chorób wewnętrznych 

Rybnik, ul. Św. Jana 5 -  I piętro 
wtorki, piątki 15.30 - 16.30 

 wizyty domowe - tel. 26-883

W razie potrzeby

TE L E FO N Y  A LA R M O W E  
POG. R A TU N K O W E: 999, 23-666  
STR AŻ PO ŻARNA: 998, 22-277  
PO LICJA: 997, 21-091
STR AŻ M IEJSK A: 27-254 w godz. 6 .00-22.00  
PO G . W ET E R Y N A R Y JN E : 22-461  
PO G . G AZO W E: 23-419, po godz. 15.00 - 55-37-91  
PO G . EN ERG ETY C ZN E: 210-71
PO G . W O D N O -K A N A L IZ A C Y JN E : 236-81, 261-92, 266-47  
POG. K O M U N IK A C JI M IE JSK IE J - D Y SPO Z Y T O R : 21-820  
PO G . C IE PŁ O W N IC Z E : 249-56, 246-45  
PO M O C  D RO G O W A: 27-569
W O DNE O C H O T N IC Z E  PO G O TO W IE R A TU N K O W E: 26-599  
PO G O TO W IE R A TU NK O W E K O LEJO W E: 22-638  
PO G O TO W IE R A TO W N IC TW A  G Ó R N IC Z E G O : 55-12-89  
PO G O TO W IE Z IM O W E : 21-233  
M IEJSK I O ŚR O D E K  D Y SPO Z YC Y JN Y: 21-000

T E L E FO N IC Z N E  SŁUŻBY IN FO R M A C Y JN E  
IN FO R M A C JA : PKS 22-242, PKP 23-009, W PK 21-820  
IN FO R M A C JA  O N U M E R A C H  TELEFO NÓ W : 913 
N A DA W A N IE TE L E G R A M Ó W : 900, 905  
Z A M A W IA N IE R O ZM Ó W  M IĘ D Z Y M IA ST O W Y C H : 900 
BU D ZE N IE T E L E FO N IC Z N E : 900 
ZE G A R YN K A : 926
IN FO R M A C JA  I R E K L A M A C JA  M IĘ D Z Y M IA ST O W A :909  
ZA M A W IA N IE  R O ZM Ó W  M IĘ D Z Y N A R O D O W Y C H : 901 
PO STÓ J TAXI: 236-60, 286-60  
RADIO  TAXI: 27-000
PO STÓ J TAXI B A G A Ż O W Y CH : ul. M łyńska, tel. 23-561  
H asło "K RYZYS" - sob otn io-n iedzie lne, całodobow e dyżury  
psychologów : 26-876 /izba  przyjęć szp ita la  p sych iatrycznego, ul. 
G liw icka 33/
N O CNY DYŻUR A PTEK : od 2 do 8 czerw c - A pteka, 
ul. P rzem ysłow a 16, tel. 22-834, R ybnik-P aruszow iec

Wywoływanie negatywów w procesie C-41 i wykonywanie 
odbitek w ośmiu formatach. Terminy od 1 do 24 godzin.

"Dziś fotografujesz - dziś masz zdjęcia"

CENNIK OGŁOSZEŃ W GAZECIE RYBNICKIEJ

•  1 cm 2 - 0 ,80  zł
•  1 słow o - 0 ,50  zł

w artykułach sponsorowanych  
• 1 / 4  strony - 90  zł
•  1/2 strony - 160 zł
•  3 /4  strony - 240  zł
•  1 strona - 300  zł

Środowa Giełda Cenowa
Mięso schab

wolowe
extra

szynka wp. 
gotowana śląska

PIOTROWSKI 8,86 9,09 13,33 7,02
Jastef, Raciborska 22 8,70 8,70 12,60 6,70
TARG 8,90-8,80 8,80-9,90 12,20-13,00 7,10-7,20

Owoce/Warzywa cytryny pomarańcze marchewka ziemniaki

R a c ib o rsk a  15 2,60 2,70 (hol.) 1,90 1,10
M iejska 2 3,00 2,80 (pol.) 2,00 1,00
TARG 2,80 2,00-2,50 1,20- 1,50 1,20

Spożywcze masło 
200 g cukier jajko mąka

R y n k o w y 200g- 1,50 1,70 0,20 1,00
J a n  N o g a 1,75 0,20 1,00
TA R G 227g- 1,55 1,60 0,14-0,20 0,83-0,97

Waluty 100
dolarów

100
marek

100 koron 
czeskich

100 franków 
francuskich

P e w e x  d u ż y 238,00\234,00 163,50\167,00 8,65\8,90 47,00\48,50
Delikatesy, ul. Miejska 238,00\234,00 163,00\167,00 8,65\8,90 46,50X48,50
G allux, R y n ek 238,00\234,00 168,00\167,00 8,50\8,80 46,50X48,50
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WYCENA NIERUCHOMOŚCI
Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
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Miss I  LO Dominika Pierchała

Wybory miss 
w  l LO

Wybory miss to stały od kilku lat element 
szkolnego życia w naszym mieście. Nadaje 
mu koloryt i zapowiada najczęściej bliski już 
koniec roku szkolnego. W I LO im. Powstań
ców Śląskich o koronę miss walczyło osiem 
kandydatek. Pretendentki zaprezentowały się w 
różnych strojach, odpowiedziały na wylosowane 
pytania i uśmiechały się do jury i publiczności. 
Jury w składzie: Gabriela Zawada - opiekunka 
samorządu szkolnego, Agnieszka Mazur -prze
wodnicząca Rady Młodzieżowej, Agnieszka Dol
iba - Miss ’94, Eliza Ostrowska - wicemiss ’94, 

Wojtek Gajewski i Jarek Chełmiński, przyznało 
koronę najpiękniejszej Dominice Pierchale, 
pierwszą wicemiss została Monika Zając, zaś 
drugą wicemiss Ewa Konieczna.

Dominika cieszyła się również dużą sympatią 
widowni - zdobyła tytuł Miss Publiczności i 
otrzymała ogromną maskotkę. Fundatorami na
gród był Night - club MINI - MAX z Rydułtów 
oraz Komitet Rodzicielski działający przy I LO.

Emocje związane z wyborami miss jeszcze nie 
opadły, gdyż z niecierpliwością oczekujemy na 
wybory najpiękniejszej dziewczyny rybnickich 
szkół średnich, które, jak powiedziała Agnie
szka Mazur, odbędą się prawdopodobnie je 
szcze w czerwcu.

Dorota Stachura

L ist d o  re d a k c j i

Obudźmy się...
Za budynkiem “Polmozbytu” przy ul. 

Gliwickiej znajduje się rozległy teren, 
który stopniowo przekształca się w 
wysypisko śmieci.
Rosnące góry od
padków, usychają
ce gałęzie drzew, 
bajorko, po które
go powierzchni 
pływają opony, bu
telki, puszki po 
olejach silniko
wych - oto obraz, 
jaki można zoba
czyć przybywszy 
w to miejsce.

Miasto chciało 
kiedyś stworzyć 
tam park rekreacyj
ny, jednak wynikły 
komplikacje doty
czące własności i 
pomysłu zaniecha
no. Obecnie teren niszczeje i nic nie 
wskazuje na to, aby jego los się popra
wił. Mieszkańcy okolicznych domów

wyrzucają tutaj nadal śmieci, nie za
stanawiając się, co robią. A przecież 
szkodzą sobie i środowisku. Myślę, że 
trafne jest tutaj stwierdzenie J. Kocha
nowskiego, który pisze w jednej ze 
swoich pieśni, że "... Polak przed  
szkodą i po szkodzie g łup i”. To bez
myślna działalność człowieka w głównej

głównej mierze czyni z tego terenu wysypi
sko. Dobrze, że cały obszar osłaniają 
od głównej drogi drzewa i krzewy, bo

gdyby ich nic było, mieszkańcy innych 
miast przejeżdżający przez Rybnik 
mieliby na co popatrzeć. Powinno nam 
być wstyd. Przecież uważamy się w 
większości za inteligentnych i kultu
ralnych ludzi. Nie wiem, czy takie za
śmiecanie świadczy o naszej kulturze. 
Myślę jednak, że w głównej mierze 

nasze postępowanie 
wynika również z za
łożenia, które mówi: 
“dbaj o swoje, obce / 
państwowe/ zaśmie
caj”. I jest to głupie 
myślenie człowieka.
Nie ma "mojej" i 
"państwowej" Ziemi. 
Jest ona nasza wspól
na i musimy o nią 
dbać.

Nadchodzi lato. 
Miejsce, o którym pi
szę, zaczyna się za
zieleniać i wszystkie 
góry śmieci zakryją 
zielone krzaki i 
drzewka, które je 
szcze nie wyschły. To 

nie znaczy, że śmieci zniknęły...
B artłomiej Fojcik

Kronika policyjna J
Chyba dla szpanu?

W nocy z poniedziałku na wtorek 22/ 
23 maja br. przy ulicy Dworcowej 
okradziono forda escorta - własność 
obywatela Niemiec. Nieznany sprawca 
zabrał jedynie... tablice rejestracyjne. 
Tej samej nocy przy ul. Kraszewskiego 
prawdopodobnie ten sam sprawca 
okradł drugie niemieckie auto - forda 
oriona. Skradł tablice rejestracyjne, a 
także kamerę wideo i 10 płyt kompak
towych za sumę 5200 złotych. Do cze
go potrzebna jest kamera wideo - wia
domo, ale po co złodziejowi tablice re
jestracyjne? Chyba dla szpanu albo na 
złom metali kolorowych ?

Strat na 14 milionów!
We wtorek 23 maja br. przy ulicy 

Wandy nieznani sprawcy wkradli się 
do mieszkania przy pomocy dopasowa
nego klucza. Skradli 440 zł w gotówce 
oraz biżuterię wartości 940 złotych.

Zabrali pistolet
We wtorek 23 maja przy ulicy Piasta 

nieznani sprawcy po wyłamaniu za
mków dostali się do samochodu do
stawczego żuk i skradli ze środka komplet

komplet kluczy płaskich, śrubokręty oraz 
pistolet straszak. Jeszcze kogoś zastrze
lą?!

Nie boi się cholesterolu
W czwartek 24 maja nieznany spraw

ca wkradł się do kiosku spożywczego 
stojącego na placu rybnickiego targo
wiska. Złodziej zabrał masła i różnych 
gatunków serów za sumę 225 złotych.

Bobo za 10 złotych
W biały dzień 24 maja sprzed domu 

przy ulicy Kilińskiego nieznany młodo
ciany złodziej zabrał małemu chłopcu 
rower dziecinny “Bobo” o wartości 10 
złotych.

Pożar w Boguszowicach
W czwartek 24 maja w Boguszowi

cach przy ul. Sztolniowej najprawdo
podobniej w wyniku zaprószenia po
wstał pożar w tamtejszej piwnicy. W 
ogniu zniszczona została instalacja 
elektryczna, telefoniczna, gazowa i 
centralnego ogrzewania, poza tym opa
liły się tynki i stropy. Straty szacuje się 
na 70 tysięcy złotych.

Ania w pianie
W nocy z 27 na 28 maja nieznani 

sprawcy wkradli się na teren ośrodka 
wypoczynkowego “Kotwica” przy ul. 
Rudzkiej. Wybili tam szybę w statku

pasażerskim “Ania", skąd wykradli i 
opróżnili dwie gaśnice pianowe. Straty 
oszacowano na 200 złotych.

Ukradli audi
W dzień targowy, w sobotę 27 maja 

br. nieznany sprawca około godziny 
12.30 skradł z ulicy Młyńskiej niedale
ko targowiska samochód audi 80 kolo
ru niebieskiego. Właścicielem skra
dzionego samochodu był obywatel 
Niemiec.

Zabita nożem
W piątek 26 maja podczas “sprzeczki 

rodzinnej” w jednym z domów w Jej
kowicach mężczyzna uderzył nożem 
kobietę w klatkę piersiową. Ofiara po
niosła śmierć na miejscu. Sprawcę za
trzymano w areszcie.

4 czy 7
W ubiegłym tygodniu jedna z po

szkodowanych czytelniczek zgłosiła w 
naszej redakcji pretensje, że błędnie 
podaliśmy straty jakie poniosła w wy
niku kradzieży. Zainteresowana pisała, 
że zginęło jej nie 4 a 7 kaczek oraz do
datkowo wiertarka. “Gazeta Rybnicka” 
zapewnia jednak, że straty te podaliśmy 
dokładnie za meldunkiem rybnickiej 
policji nr 125/95.

SZOŁ

Żużel 

Kontuzje 
i porażka

Wyjazdowe spotkanie w Grudziądzu z 
tamtejszym GKM-em nie okazało się zbyt 
szczęśliwe dla żużlowców Rybnickiego 
Klubu Motorowego. Rybniczanie przegra
li 35:54. Punkty dla RKM-u zdobyli: M. 
Dugard 18/3,3,3,3,3,3/, E. Tudzież 0 /0, 
u/, D. Fliegert 7 /3,2,0,1,1,0/, A. Musio
lik 0 /0,0,0, d/, M. Fojcik 0 /u, 0/. K. Mro
wiec 6/1, 2, 2, 1/E. Sosna 2/1, 1 ,0 /M. 
Węgrzyk 2/1, 1, 0/. Po tej porażce RKM 
zajmuje 5. miejsce w tabeli II ligi.

W Grudziądzu rybniczanie wypadli bar
dzo słabo. Pewien wpływ na postawę ze
społu wywarły zapewne kontuzje Anto
niego Skupienia i Pawła Sobczyka. A. 
Skupień na zawodach w Bydgoszczy zła
mał rękę, a P. Sobczyk podczas treningu 
na torze w Rybniku doznał urazu stawu 
biodrowego i będzie pauzował przez kilka 
miesięcy. Nadal kontuzjowany jest Krzy
sztof Fliegert, a Petr Vandirek będzie zdol
ny do startów dopiero za kilka tygodni. Tre
ner Jerzy Gryt znalazł się w trudnej sytua
cji. Mimo zdobycia 2 nowych licencji ław
ka rybnickiego zespołu jest nadal krótka. 
Zdecydowano się sięgnąć po Martina Du
garda. Na torze w Grudziądzu był on naj
lepszym zawodnikiem - zwyciężył we 
wszystkich swoich startach. Najlepszy czas 
podczas niedzielnych zawodów uzyskał 
wprawdzie w II wyścigu Dariusz Fliegert, 
ale w przekroju całego meczu nie zaprezen
tował się najlepiej. Można cieszyć się jedy
nie z postawy zawodników młodzieżo
wych, a szczególnie Krzysztofa Mrowca, 
który zdobył 6 punktów. Martwi natomiast 
fakt słabej jazdy najbardziej doświadczo
nych zawodników. Smutne jest, że rybni
czanie wygrali zespołowo w tych zawo
dach tylko 1 wyścig.

W najbliższą niedzielę - 4 czerwca ryb
niccy żużlowcy wyjeżdżają do Krosna na

mecz z KKŻ. Później trudne spotkanie z 
Unią Leszno i rozgrywki ligowe osiągną 
półmetek. P.S.

Cenny remis
W zaległym meczu II ligi żużlowej 

RKM Rybnik zremisował z ZKŻ Zielo
na Gór 45 : 45. Dla RKM-u punkty zdo
byli: M. Dugard 14 /3, 3, 3, 3,2/, E. Tu
dzież 4 /l, 1 ,1 ,1,0/, D. Fliegert 9 /0 ,1,2, 
3,3/, A. Musioł 7/1,0,3,2,1 /, M. Fojcik 2 
/2 ,0/, K. Mrowiec 4/3,1,0/, E. Sosna 0/0/ 
, M. Węgrzyk 5 /3 ,1,1,0/. W wyścigu IX 
Martin Dugard uzyskał czas 66,47 sek. i 
tym samym ustanowił nowy rekord toru. 
Zawody stały na wysokim poziomie, a re
mis uzyskany w tym meczu jest sukcesem 
rybnickiej drużyny.

W początkowej fazie spotkania widoczna 
była znaczna przewaga gości. W miarę 
upływu czasu rybniczanie radzili sobie co
raz lepiej. Uzyskali w pewnym momencie 
4-punktową przewagę i nadzieje na zwy
cięstwo stawały się coraz bardziej realne. 
Jednakże większe doświadczenie zespołu z 
Zielonej Góry sprawiło, iż goście odrobili 
straty i po 14 wyścigach był remis 42 :42. 
Przed ostatnim startem emocje sięgnęły ze
nitu. Zawodnicy kilkakrotnie podjeżdżali 
pod taśmę startową i szukali optymalnego 
miejsca do startu. Ostatni wyścig wygrał 
startujący w barwach ZKŻ Zielona Góra 
Rosjanin Rif Saitgariejew, drugi był Martin 
Dugard, trzeci Andrzej Musiolik, co spra
wiło, iż mecz zakończył się remisem. Poje
dynki Dugarda z Saitgariejewem były 
ozdobą tego meczu. Raz lepszy okazał się 
Anglik, a raz Rosjanin. Warto zwrócić 
uwagę na doskonale przygotowany sprzęt 
Martina Dugarda. Podczas środowych za
wodów Anglik dwukrotnie poprawił re
kord rybnickiego toru. Od roku 1987 sztu
ka ta nie udała się żadnemu zawodnikowi. 
Tak więc tegoroczne kontrakty z zawodni
kami zagranicznymi okazały się nader uda
ne. Obecnie RKM zajmuje 5 miejsce w ta
beli, ale do końca rozgrywek jeszcze daleko 
i wszystko jest możliwe.

P iotr Szweda

Do zobaczenia 
za rok!

Przez 9 dni od 20-28 maja Dom Wczaso
wy Halny w Wiśle był miejscem zmagań 
czołowych szachistek Europy. W  II Mię
dzynarodowym Turnieju Szachowym 
Kobiet organizowanym przez Stowarzy
szenie Szachowe “Caissa” w Rybniku 
wzięły udział 34 zawodniczki, w tym 18 z 
ekip zagranicznych. Od początku turnieju 
bardzo dobrze grała najlepsza szachistka z 
Łotwy, arcymistrzyni Enguna Erneste. 
Enguna - urocza blondynka z Rygi rozegra
ła najlepszą partię turnieju grając z arcymi
strzynią Martą Lityńską z Ukrainy. Po 
prawie siedmiu godzinach ostrej walki 
efektownie zamatowała przeciwniczkę. Er
neste zgromadziła 7 pkt. z 9 partii, za co 
otrzymała główną nagrodę 2000 marek. 
Drugie miejsce zajęła Natalia Żukowa z 
Ukrainy - 6,5 pkt. Agnieszka Szczygieł z 
RMKS-u Rybnik z 5,5 pkt. zajęła 8-12 
miejsce, a Monika Luks z Górnika Czer
wionka zajęła 13 miejsce z 5 pkt. Bardzo 
dobrze wypadła Agnieszka Matras, 
trzynastoletnia zawodniczka RMKS-u 
Rybnik, która w doborowej stawce za
wodniczek zdobywając 4 pkt. zajęła 
miejsce 21-28, uzyskując pierwszą kate
gorię szachową. Poziom turnieju był bar
dzo wysoki, o czym świadczą aż 4 normy 
na mistrzynię międzynarodową które uzy
skały Elena Kazniecowa z Rosji, Dagna

Ciuksyte z Litwy. Anna Łukasiewicz z 
Wrocławia i Ulrika Heyman z Niemiec. W 
czasie turnieju pogoda dopisała i uczest
niczki oprócz gry mogły spacerować po 
górach i zwiedzać jakże piękne o tej porze 
roku okolice Wisły. Na półmetku zawo
dów odbyło się uroczyste ognisko z mię
dzynarodowymi przyśpiewkami. Do zoba
czenia za rok - takim hasłem zawodniczki 
żegnały Wisłę. Impreza odbyła się pod pa
tronatem posła Tadeusza Janusza Jedy
naka, który dokonał uroczystego otwarcia 
zawodów. Imprezę podsumował i wysoko 
ocenił Wojewoda Bielski Marek Trombski, 
który zaprosił zawodniczki do przyszło
rocznego III turnieju. /B/

“Świeżo upieczonym” żużlowcom 
Marcinowi Konkolowi 

i Mariuszowi Węgrzykowi
z okazji zdania egzaminu na licencję 

“Ż” długiej, bezpiecznej, udanej 
w sukcesy i zwycięstwa kariery 

sportowej oraz wszystkiego dobrego 
w życiu osobistym

życzą 
Rajmund Fuchs 

i wierna grupa kibiców z Zamysłowa

PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO HANDLOWE

44-203 R y b n ik , u l. B rze z iń s k a  8a 
te l. 260-50, 226-21 w . 355, te l./fax 265-31

KUPIMY W RYBNIKU
1. Dom na dużej działce
2. Pomieszczenia biurowe z zapleczem magazynowym 

i produkcyjnym
3. Dużą działkę
Ad. 1,2: Mogą być do remontu lub w stanie surowym
Kontakt tel.: 26050; 226-21 w. 355 po godz. 15.00 tel. 23-951

9GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825

"Śmietnik" za Polmozbytem

DRZEWKO ŻYCZEŃ

INSBUD-RYBNIK



Zdjęcie
z albumu czytelników

FUJICOLOR

Zapraszamy na
szych Czytelni
ków do wspólne
go oglądania 
zdjęć. Wystarczy 
przyjść do redak
cji z ciekawym 
zdjęciem, które 
po skopiowaniu 
n a t y c h m i a s t  
zwrócimy. /Moż
na też wrzucić je 
do naszych "żół
tych skrzynek"/. 
Autora najsym
patyczniejszego 
lub najbardziej 
"odjazdowego" 
zdjęcia firma 
" E K S P R E S  
FUJI", Rybnik, 
ul. Reja 2 nagro
dzi bezpłatnym 
wywołaniem i 
w y k o n a n i e m  
odbitek z rolki 
filmu.

Drzewa umierają stojąc. Zdj.: C. Skrzypek

FOTO-WORLD A JOINT VENTURE 
WITH KODAK

Wśród autorów 
prawidłowych 

rozwiązań 
rozlosujemy 

nagrodę 
w postaci 

darmowego 
wywołania 

jednego filmu 
w firmie Kodak 
Express mającej 

siedzibę przy 
ul. Sobieskiego 3

Pod znakami zodiaku
BARAN - 21.03. - 20.04. - Twoje plany są niezbyt dobrze umocowane w rzeczywisto
ści i będziesz je  musiał poddać gruntownej ocenie. Pomoże Ci w tym związek z oso
bą, która wyprowadzi Cię ze ślepego zaułka i otworzy szerzej oczy.
BYK - 21.04.- 20.05. - Jeżeli nie będziesz postępował zbyt pochopnie i odczekasz 
parę dni, problemy, które teraz wydają Ci się ogromne, pokonasz mniejszym kosztem 
i z większym efektem. Twoja rozwaga doda Ci również punktów u przełożonego. 
BLIŹNIĘTA - 21.05. - 21.06. - Większego zainteresowania będzie wymagał Twój 
partner. Jego problemy emocjonalne udzielą się i Tobie, trzeba więc będzie wziąć na 
barki więcej niż zaplanowałeś. Na szczęście do rozładowania sytuacji przyczyni się 
niespodziewana wizyta, a nowe osoby w Twoim kręgu podziałają jak katalizatory. 
RAK - 22.06. - 22.07. - Choć osoba jest godna zaufania, a pomysł atrakcyjny, nie daj 
się namówić na jego współrealizację. Ryzyko jest duże, a w razie niepowodzenia 
partner winą obarczy tylko Ciebie.
LEW  - 23.07. - 23.08. - Nikt nie lubi pouczania, ale tym razem zastanów się, czy aby 
dawane Ci wskazówki nie są trafne i mogą doprowadzić do sukcesu. Ponieważ już 
niebawem wyjedziesz na urlop, będzie dość czasu by to przemyśleć.
PANNA - 24.08. - 22.09. - Próba poszerzenia działalności firmy spotka się ze sprze
ciwem partnerów. Twoim zadaniem będzie przekonać ich o swoich racjach, w ten 
jednak sposób, by nie zrazić ich do siebie. Pomoc będzie Ci potrzebna, sam nie dasz 
rady zmian przeprowadzić.
WAGA - 23.09. - 23.10. - Twoja nadwrażliwość stanie się przyczyną niesnasek ro
dzinnych. Będzie jednak okazja, by wszystko sobie wygarnąć, co atmosferę oczyści i 
pozwoli na zbudowanie “nowego ładu ” z korzyścią dla wszystkich.
SKORPION - 24.10. - 22.11. - Sprawa nie jest warta aż tak nadzwyczajnych środ
ków, które próbujesz gromadzić. Nie trać energii na formę, przemyśl raczej raz je
szcze treść, a dojdziesz do wniosku, że wysiłek może być niewspółmierny do efektu. 
STRZELEC - 23.11 - 21.12. - Zaskoczysz bliskich zdolnościami, których dotąd nie 
było Ci dane wykorzystać. Błyskotliwe posunięcie otworzy Ci drzwi, do których do
tąd dobijałeś się bez skutku. Wykorzystaj tę okazję, bo fart może nie potrwać długo. 
KOZIOROŻEC - 22.12. - 20.01.- Bądź przygotowany na zmiany w relacjach 
z podwładnymi. Mogą Cię oni zaskoczyć propozycjami, które w pierwszej chwili wy
dadzą Ci się nie do zrealizowania, jednak po przemyśleniu powinieneś na nie przystać! 
WODNIK - 21.01. - 19.03. - Twoja energia osłabnie i nie do końca zrealizujesz swo

je  plany. Wrócisz do nich niebawem, choć tym razem nie będą się wydawać tak 
atrakcyjne jak na początku. Nic się nie stanie jeżeli je  poddasz niedużej korekcie. 
RYBY - 20.02. - 20.03. - Nie pozwól, by racjonalne rady otoczenia zakłóciły Twoją 
intuicję. Dzięki niej możesz nie obawiać się drobnych kłopotów, które pojawią się 
razem z nową osobą w Twoim otoczeniu.

Rozbieramy się...
Cóż można jeszcze nowego wymy

ślić w “temacie” kostium kąpielowy? 
Nowe jest może to, że nie ma jedne
go, dominującego sty
lu, ale nosi się wszyst
ko, co przez lata w tej 
dziedzinie powstało. A  
więc chronologicznie: 
kostiumy “babcine” - z 
króciutkimi nogawkami i rę
kawkami, które wtedy wiele 
odsłaniały, dziś wiele zasła
niają. Nie da się ukryć, że są 
bardzo awangardowe, a 
dziewczyny w nie odziane 
będą budziły nie mniejsze 
emocje u płci przeciwnej 
niż te w bikini, które też 
zresztą jest modne. Nosimy 
też kostiumy tak modne w latach

Poziomo: A/ coś z repertuaru boksera, B/ ma miarę, C/choro
bliwy nadmiar słońca, D/ ma spodnie odprasowane w kant, E/ 
z księżniczką i smokiem, F/ przyszła do woza, G/ buduje go 
sokół i dzięcioł, H/ “reklamowy” gaz , I/ mokry sakrament, J/ 
w głowie lub na patelni
Pionowo: 1/ na brak pieniędzy nie narzeka, 2/ gór na plaży, 3/ 
zielony cały rok, 4/ kolega idioty, 5/Dziecka i Matki, 6/ ptak 
prymus, 7/ imienne w banku, 8/ praca w przyszłości, a pienią
dze w ręku 9/ leniwie rośnie na niwie, 10/ łatwizna w śliwce 
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie po upo
rządkowaniu liter wg szyfru: G-2, F-10, A-4, D-2, G-3, H-1, I-3; 
I-1, H-10, A-3, D-10; J-10, H-8,I-6,D-10; I-2, C-3, D-2, B-4, J- 
8, I-1, J-9, D-2; A-4, G-5, A-8, D-8, E-6, H-1, B-8, H-5,E-2 
Na rozwiązanie w raz z kuponem czekamy 10 dni od daty ukaza
nia się numeru. Rozwiązania prosimy przesłać na kartkach po
cztowych na nasz adres, lub wrzucać do naszej “żółtej skrzynki 
/Kościuszki 54 lub Korfantego 3/.
Nagrody za rozwiązanie krzyżówki nr 19 z hasłem “Tylko nie
kochani nienawidzą” otrzymuje: Aleksander Gomola, ul. Spo
kojna 7 ,  44-251 Rybnik.

Nagrody do odebrania w redakcji przez miesiąc 
od daty ogłoszenia nazwisk zwycięzców .
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5 minut łamania 
głowy

Świynto
bajtli (niy ino)

Fatałachy z naszej szafy
latach 50. i 60. ze ściętymi prosto no
gawkami i z dosyć mocno zabudo
waną górą, ale przestrzegam: skraca
ją  one nogi. Ten typ kocha ciemne, 

spokojne kolory, a 
przede wszystkim 
czerń. Inne bywają 
bardzo kolorowe, o ne

onowych wręcz barwach. 
Styl bieliźniarski prezento

wany jest przez krateczki 
wykończone np. angielskim 
haftem.

Największym przebojem 
są jednak kostiumy złote 
lub przynajmniej ze zło
tymi elementami. Słońce 
jest dla nich szczególnie 
łaskawe, a o to przecież 
chodzi...

W różka

Ilustracje różnią się w 8 miejscach. Znajdź różnice.
Wśród czytelników, którzy w ciągu 10 dni od daty ukazania się numeru nadeślą prawidłowe 
rozwiązanie łamigłówki, wylosowana zostanie nagroda ufundowana przez sklep “PAPIRUS” 
/ul. Gliwicka 4/. Jej zdobywca po odebraniu w naszej redakcji specjalnego kuponu będzie 
mógł złożyć w “Papirusie” zlecenie bezpłatnego wykonania stu kolorowych wizytówek lub 
dwóch automatów samotuszujących.
Za rozwiązanie łamigłówki z nr 19 nagrodę otrzymuje: Andrzej SZULIK, ul. 1 Maja 21, 44-206 
Rybnik - Chwałowice

Dziyń Dziecka rodby młody i stary fajro
wać, bo skeryj strony by sie tymu niy 
przyjrzeć, kożdy jest przeca czyimś dziec
kym. Dyć farorz na kazatelnicy tyż f órt 
prawiom, że wszyjscy som dzieckami bo
żymi. Pewniykym niyjedyn starszy chcioł
by choć roz w roku ściepnąć tyn ciynżki 
miech codziennych starości z pukla i czuć 
sie juzaś lekko, ani ptoszek w lufcie.

Nasza olma, kero mo już 87 roków, 
przipomino starzykom i nom, że przy 
przyleżytości Dnia Dziecka tyż im sie ja
kiś estramaszket noleży. Przez tych kupa 
lot zdonżyli sie już zdeptać, skurczyć i sta
li sie nazod blank malutkim dzieciokiym, 
bo niy majom czym gryźć. Bez tóż, żeby 
nom tyn “bajtel” niy zaczon tompać no
gami łod złości abo niy dostoł zachciołka, 
dostanie wielo czekulada Milka, ino tako 
bez łorzechów.

Wedle mje  Dziyń Dziecka przynoleżo 
sie nojbardzij tym bajtlokom, co jeszcze 
nuplujom, tym co do topka lulajom i tym, 
kerzy som dycko stateczni w domu i w 
szkole.

Niykerym kneflom, tym zdziepko 
wiynkszym bych ani lizoka niy doł. Łod 
ziymi ich ledwo widać a już umiom na 
cołki szkarpyntel przezywać ani stare go
lejowskie furmany.

Blank inkszo inkszość jest s tymi niywy
kolybanymi, czynsto już fonsiatymi “baj
tlami". Majom po ...noście abo i po ... 
dziyście roków a jakoś nijak niy umiom 
dorosnąć. Łod flaszki jeszcze po dzisiok 
niy łodwykli, duldajom kaj sie do i przy 
bele jakij przyleżytości. Malowanie w 
przedszkolu tak im sie f est zapodobało, że 
niy umiom ustać i f órt malujom po mu
rach kolorowymi farbiczkami. Przedtym 
niszczyli swoje i cudze graczki a dzisiok 
łomiom stromy i ławki w parkach. Łofri
cowali downij słabszym, to i teroz po 
ćmoku abo i po jasnoku żywymu niy 
przepuszczom. I co tu ło takich pedzieć. 
Choć to fonsiate ale isto blank jeszcze 
dzieciate, abo... wyrośli jak brzozy a som 
gupcy jak kozy.

Nasza klasa fajruje dycko fajniście 
Dziyń Dziecka. Wszyjscy przichodzom do 
szkoły poprzeblykani. Dziołchy w mini 
faltenrokach z tryjgrami /spódnice fałd. 
na szelkach/, bluzki z pufkami, wielgach
ne propelery ze szlajfy na głowie a na no
gach biołe zoki abo knisztrimfy /kolanów
ki/. Synki som w krótkich galotach a pod 
brodom mo kożdy zawionzany laclik /śli
niak/. Roz Rudik z Wielopola mioł piyrw
szy plac w przebleczyniu, bo prziszol w 
knikerbokrach. Knikerbokry to boły take 
pompiate galoty, zapinane pod kolanami 
na klamerka. Mój starzyk tyż take nosiyli 
do mundurka szkolnego.

Na placu szkolnym wynokwiomy lecy 
jake gry. Jadymy cugym do Krakowa, bu
dujymy mosty do starosty i skokomy ho
psa sa, ani krasnoludki. Śmiychu i chi
chranio przy tym jest kupa. Pani śmieje 
sie s nos do rozpuku i pod koniec fajeru 
łobdziylo nos kanoldami z wielij tytki.

W doma wiela nos jest, dziecka małe, 
starsze, stare i nojstarsze fajrujom przy 
lodach, wielich jak torta, kere fundujom 
ołma. Fajnie, że możymy u nos tak piyk
nie łobchodzić Dziyń Dziecka, niy wszyn
dzie jednak dziecka majom sie tak dobrze. 
Niydowno podowali w telewizyji, że na 
świecie w 47 krajach jest wojna. Kaj woj
na tam głód, biyda i strach, a nojwiyncyj 
ciyrpiom dycko dzieci.

Kej żech już jest przy godce, miołbych 
do tych, co dbajom piyknie ło nasze mia
sto, dwa życzynia:
Piyrwsze - żeby jednak maznąć na drogach 
abo na chodnikach bioło piska dlo kolorzy - 
ło keryj żech już downo roz pisoł. Coroz 
wiyncyj dziecek brusi na kolach. Jeżdżom 
jak szusty i roz dwa może keryś znojść sie 
pod autym.
Druge - żeby Rybnik, tak jak inksze wiele 
miasta, wydoł zakaz picio alkoholu w miej
scach publicznych i na sportplacach. Tacy 
ło miynkich nogach i z flaszkom w gorści 
szpecom ino nasze miasto, a do dzieci tyż to 
niy  jest piykny widok. Edek
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