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Radni zarówno z ziemi jak  i z wyso
kości dachu raz jeszcze znaleźli po
twierdzenie ogromu tej inwestycji, ale 
także przekonali się, że porozumienie 
zawarte trzy lata temu między W oje
wodą a Zarządem M iasta dobrze przy
służyło się tej budowie i um ożliw iło 
przyśpieszenie prac oraz racjonalny 
rozdział pieniędzy na tę najw iększą w 
tej chwili inwestycję w mieście.

Sesja Rady Miasta

Radni wizytują szpital
Małą tradycją rybnickich sesji Rady Miasta staje się zwyczaj 
wizytowania przez radnych miejskich inwestycji. Po pasa-

Po powrocie z Orzepowic radni wy
słuchali informacji J. Makosza o spra
wach m iasta i pracy Zarządu. Prezydent

pasażach i targowisku, tym razem na pierwszej powakacyjnej se
sji radni pojechali na budowę szpitala w Orzepowicach.

Wizyta na dachu rybnickiego szpitala, a także fachowe objaśnienia udzielane 
przez J. Cyrana pozwoliły na kompleksowe zapoznanie się ze stanem robót

prezydent na w stępie bardzo pozytyw nie 
ocenił prace służb finansowych mia
sta. W ogromie przeobrażeń, które się 
w mieście dokonują, ich wysiłek pozo
staje często niedoceniony, a to prze
cież dzięki ich sprawnemu działaniu są 
pieniądze na finansowanie w ielu po
trzebnych  robót tak ich  ja k  budow a 
dróg czy rem onty szkół. Zdaniem  J. 
M akosza w zrasta  także aktyw ność 
mieszkańców przy utwardzaniu dróg. 
Tylko w tym roku na ten cel zagospo
darow ano w czynie społecznym  241 
tys. beton itów  i 80 tys. szt try linki. 
Prezydent zapowiedział, że niebawem 
miasto wzbogaci się o nowe urządze
nie do n iszczen ia  odpadów  szp ita l
nych. Podsum ow ując zaś n iedaw ny 
werdykt sądowy, który czterem  gmi
nom naszego w ojew ództw a przyznał 

c.d. na stronie 6

Złota  lampka i róża
Dziesiątym z kolei Laureatem Złotej Honorowej Lampki Gór

niczej, wyróżnienia przyznawanego przez prezydenta miasta 
Rybnika oraz Komitet Organizacyjny Rybnickich Dni Litera
tury, w 1995 roku został Stanisław Krawczyk.

Oficjalna formuła głosi, iż został on 
uhonorowany “za całokształt twórczości 
literackiej, która rozsławia Ziemię Ryb
nicką oraz za współtworzenie Rybnic
kich D ni Literatury w pierw szej fa z ie  
organizowania ich kształtu ”.

Stanisław Krawczyk jest trzecim - po 
Janinie Podlodowskiej i Zbigniewie Jan
kowskim - poetą, który otrzymał złotą 
Lampkę. Jest to być może świadectwo, 
że rybnicka impreza kulturalna zawróci
ła ku swoim początkom, kiedy trzeci 
człon jej nazwy posiadał najmocniejsze 
uzasadnienie. Stanisław Krawczyk w 
1963 roku zam ieszkał w Dębieńsku 
Wielkim i czynnie włączył się do prac 
K lubu L iterack iego  “K ontak ty” w 
Rybniku, gdzie w cześniej narodziła  
się idea R ybnickich Dni L iteratury . 
Miał już wtedy za sobą debiut poetyc
ki na łamach “Tygodnika Kulturalne
go” w 1961 roku. Po 1968 roku “wy
cofał się do własnego ogrodu” , a na 
łam y czasopism w rócił w 1978 roku 
jako reporter. W latach 1980/81 w ka
towickich “Poglądach” zamieścił cykl 
reportaży o problem ach górnictw a i 
życia codziennego na Górnym Śląsku. 
Swoje artykuły drukuje także na ła
m ach “Przeg lądu  T ygodniow ego” , 
“Tak i nie”, “W ięzi”.

Pierwszy tom ik w ierszy wydaje w 
1981 r. w Katowicach pt. “Przedpokój 
- las m iesza n y”. 1986 rok przynosi 
dwa kolejne tom y: “B rzeg i p ło m ienia

płomien ia ” /LSW  W arszaw a/ oraz “M orze  
c ierp liw e” /”Ś ląsk” K atow ice/. W 
1990 roku ukazuje się zbiór w ierszy

Laureat Honorowej Złotej Lampki Górniczej 
Stanisław Krawczyk odbiera nagrodę z rąk 

wiceprezydenta Jerzego Koguta. Zdj.: jack

pt. “R elacja  ” / ”M ona” K raków /, w 
1991 r. “Księgi wieczyste ” /UW Kato
wice/. Dwa lata później ukazuje się w 
krakowskiej oficynie “W AM ” tom ik 
“Droga. Droga Krzyżowa z  prologiem  
i ep ilogiem ”. To samo wydawnictwo 
w tymże roku wydaje w ybór wierszy 
S tanisław a K raw czyka pt. “D usze  
zw ierzą t dom owych ” będący podsu
mowaniem jego dotychczasowej twór
czości poetyckiej. Rok 1995 przynosi 
książkę poetycką “ W samogłoskach i 

kolorach” / Towarzy
stwo Zachęty Kultury 
w K atow icach/ - ju ż  
p rze ło żo n ą  na języ k  
czeski.

Poeta nazwany zo
stał “spóźnionym de
b iu tan tem ” . Owo 
“spóźnienie” zaow o
cow ało licznym i to
m ikam i w ierszy  w 
o s ta tn ich  la tach  - 
owocami długo zbie
ranych dośw iadczeń. 
Co w y ró żn ia  św ia t 
p o e ty ck ie j w y o b ra
źni tych  w ierszy ?  
N ajbardziej rzucają
cy się w  oczy  fak t: 
św iat ten  za lu d n ia ją  
osoby  n a jb liż sze  - 
dziadek, ojciec, m at
ka, s io s tra  o raz  
p rzed m io ty  z n im i 
zw iązane /np. w cy
k lu  w ie rszy  “A u to
p o r tre ty ” /. W śród 
n ich  odbyw a się po
szu k iw an ie  w łasnej 
to ż sam o śc i / “ W
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Kolejny raz wystąpił w Rybniku teatr "Kwadrat" ze swoimi gwiazdami: 
Ireną Kwiatkowską i Janem Kobuszewskim

Inauguracja XXVI Rybnickich Dni Literatury

I n n a  f o r m u ł a ?
Tegoroczne Rybnickie Dni Literatury, zainaugurowane w Tea

trze Ziemi Rybnickiej w ub. niedzielę po raz dwudziesty szósty, 
mają swój motyw przewodni. Jest nim morze: "Żywioł inny niż 
ten, z którym zmagamy się na co dzień na naszej śląskiej ziemi” - 
jak napisano w programie Dni. Podporządkowanie dorocznych 
rybnickich spotkań literackich jednorodnej tematyce zmienia nie
co formułę imprezy i wskazuje jej kierunek na lata następne. Czy 
tegoroczna busola wskaże ten właściwy?
Łącznikiem między ubiegłoroczną, ju

bileuszową edycją Dni, a imprezą tego
roczną jest osoba Zbigniewa Jankow
skiego. Poeta i prozaik, współorganiza
tor RDL, w roku ubiegłym laureat Ho
norowej Złotej Lampki Górniczej, od lat 
mieszka i działa na Wybrzeżu. Związany 
w młodości z Rybnikiem, teraz “przy
wiózł” tu swoich kolegów po piórze, by 
zaprezentowali się rybnickiej publiczno
ści. Oprócz Zbigniewa Jankowskiego na 
uroczystej inauguracji obecni byli: Le
szek Furmaga, Kazimierz Nowosiel
ski, Andrzej W incenty Perepeczko,
Teresa Remiszewska, Milena Wieczo
rek, Zbigniew Ryszard Żakiewicz, a 
także Stanisław Piskor z Katowic. Go
ściem szczególnym był Stanisław  
Krawczyk, tegoroczny laureat Honoro
wej Złotej Lampki Górniczej, którą wrę
czył wiceprezydent Jerzy Kogut, repre
zentujący na otwarciu Dni władze mia
sta. Stanisław Krawczyk przypomniał 
lata, kiedy był członkiem Grupy Literac
kiej “Kontakty” w Rybniku. Potem gru
pa rozproszyła się, ale przecież Ci ludzie 
gdzieś istnieli i działali. Ważne, że od 
czasu do czasu spotykają się i mają sobie 
coś do przekazania - I  tak się zamyka  
koło ludzkiego życia - powiedział St.

Krawczyk. Ja wróciłem znad morza, z  
Ustki na Śląsk, inni koledzy na Wybrze
żu znaleźli swoje miejsce...

W drugiej części inauguracyjnego wie
czoru publicznością zawładnął Harvey, 
najlepszy przyjaciel Jana Kobuszewskie
go. Teatr “Kwadrat” jest obecny na sce
nie TZR od w ielu ju ż  lat, tym razem 
przywiózł on do Rybnika komedię Mary 
Chase “Mój przyjaciel Harvey”, z której 
przesłaniem mówiącym o tym, że odro
bina szaleństwa może ubarwić życie, 
trudno się nie zgodzić. Publiczność ba
w iła przede wszystkim Irena Kwiat
kowska, która parę dni przed występem 
w Rybniku obchodziła uroczyście 60-le
cie pracy scenicznej. Pozazdrościć for
my starszej pani, która w poniedziałek, 
przed drugim spektaklem z energią 
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Grychtołówna 
nie zagrała

Ze w zg lędu  na cho robę swój 
czw artkow y  k o n cert kam era lny  
odw ołała Lidia Grychtołówna. 
Mamy nadzieję, że tę w spaniałą piani
stkę zobaczymy w Rybniku w innym 
terminie.

M IESIĘC ZNY
Z A DARMO!

W ydrukow any obok kupon m oże 
być szansą  na darniow y b ilet m ie
sięczny kom unikacji m iejsk iej na 
terenie Rybnika. W ystarczy go w y
ciąć i razem  z kuponami drukow any
mi we w rześn io w y ch  num erach  
"GR", nakleić na kartkę pocztow ą i 
w ysłać na adres naszej redakcji lub 
w rzu c ić  do “żó łty ch  sk rzy n ek ” w 
term inie do 10 października.

K artki w ezm ą udział w losowaniu,

a nagrodą będzie DAR M O W Y  B I
LET M IE SIĘ C Z N Y  K O M U N I
K A C JI M IE JSK IE J NA T E R E 
NIE RYBNIKA NA LISTOPAD.

1GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

Zd
j.:

 ja
ck



Zarząd Miasta informuje
W Y B O R Y

W ZWIĄZKU Z WYBORAMI 
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

ZARZĄD MIASTA RYBNIKA 
INFORMUJE:

Plakaty i napisy w yborcze m ogą być um ieszczane na słupach o g ło sze
n iow ych rozm ieszczonych  na terenie całego m iasta, zaś na ścianach bu
dynków  i ogrodzeniach  w y łączn ie  po uzyskaniu  zgody w ła śc ic ie la  lub 
zarządcy nieruchom ości.

Zabrania się um ieszczania plakatów  i haseł na zew nątrz i w ew nątrz bu
dynków, w  których m ieszczą  się lokale w yborcze oraz siedziby organów  
państw ow ych, sam orządow ych i sądów.

Plakaty i ulotki w yborcze zaw ierające w yraźne oznaczenie od kogo p o
chodzą, bądź stw ierdzen ie przez kogo są  rozplakatow yw ane pod legają  
ochronie prawa.

O bw ieszczeń , które m ają charakter urzędow y nie m ożna zaklejać ani 
niszczyć w  inny sposób. Stw ierdzenie takich przypadków  będzie podsta
w ą  skierowania w niosku do K olegium  d/s W ykroczeń.

Narada dyrektorów 
urzędów pracy

W dniach od 2 do 4 październi
ka w Rybniku odbywać się bę
dzie narada dyrektorów woje
wódzkich urzędów pracy z całe
go kraju.

Przyjedzie ponad 70 osób, łącznie z 
przedstawicielami krajowego Urzędu 
Pracy i ministerstwa. Uczestnicy nara
dy odw iedzą m.in. inkubatory przed
siębiorczości w Rybniku, W odzisła
wiu, Jastrzęb iu  i K nurow ie, a także 
Urząd Pracy w Rybniku. Ponieważ na
rada odbywa się na Śląsku, goście za
poznają się też z działaniami miejsco
wych placówek prowadzonymi w celu 
złagodzenia  skutków  bezrobocia . 
Głównym tem atem  narady jes t nato
miast komputeryzacja urzędów pracy.

/a/

Zarząd Miasta Rybnika ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA NASTĘPUJĄCE ROBOTY:

- wykonanie nowej nawierzchni jednej ścieżki na terenie parku “Na W zgórzu” 
przy ul. Cegielnianej w Rybniku
- wyłożenie kształtką istniejących ścieżek w  części parku im. Biegieszowej przy 
ul. Chrobrego
- wykonanie remontu chodnika przy ul. 1 Maja, na odcinku do ul. Śląskiej do 
Domu Kultury w Chwałowicach.

Specyfikacje i warunki wykonania poszczególnych robót można uzyskać: 
odnośnie tematów 1 i 2 w W ydziale Ochrony Środowiska, pokój 57, natomiast 
tematu 3 w W ydziale Dróg Urzędu Miasta Rybnika.
Przetarg odbędzie się 6.10.1995 r. o godz. 9.00 w sali nr 37 budynku Urzędu 
Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2.
Oferty należy składać w terminie do 5.10.1995 r. godz. 15.00

Zarząd Miasta Rybnika ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA STAWKĘ MIESIĘCZNĄ  

CZYNSZU ZA 1 M.KW. POW. LOKALI UŻYTKOWYCH  
NA DZIAŁALNOŚĆ HANDLOW O-GOSPODARCZĄ

L p . U s y tu o w a n ie p o w . w iz ja g o d z . s ta w k a w a d iu m
lo k a lu lo k a lu  w  d n iu  

w  m .k w .
wyjściowa 
za 1 m.kw.

w  w y s . z ł

1. ul. Sobieskiego 14 70,3 12.10.95 9-11 11,0 500,00
2. ul. Kościelna 7 14,2 13.10.95 9-11 11,0 500,00

Do stawki niniejszego czynszu za 1 m.kw. naliczony zostanie obowiązujący po
datek VAT w wysokości 22 procent.
Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Lokalowego Urzędu Miasta 
Rybnika, tel. 24-168 lub 25-344.
Przetarg odbędzie się 17 października 1995 r. o godz. 10.00 w sali nr 3 7 , I pię
tro budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2.
W adium należy w płacić w kasie U rzędu M iasta Rybnika najpóźniej w dniu 
przetargu do godz. 9.30.
Dodatkowo wpłacić należy koszty organizacyjne przetargu w wysokości 15,0 zł 
za 1 lokal.
Uczestnik przetargu winien zapoznać się z regulaminem przetargu, który jest do 
wglądu w Wydziale Lokalowym Urzędu Miasta Rybnika przy ul. 3 Maja 12.
Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia w  każdej chwili od przetargu bez podania 
przyczyny.

Kuratorzy 
na roboczo

Wczoraj zakończyła się w Ryb
niku - Kamieniu dwudniowa ro
bocza narada kuratorów oświaty 
makroregionu południowo-za
chodniego poświęcona przygoto
waniu administracji oświatowej 
do realizacji zadań od 1 stycznia 
przyszłego roku.

O tw arcia narady dokonali K urator 
Oświaty w Katowicach Janina Pillar
dy - Kozarzewska oraz jej odpow ie
dnik w Piotrkowie Trybunalskim Wik
tor M ystkowski. Omówiono zmiany 
w ustawie o systemie oświaty, przede 
w szystkim  obow iązki i upraw nienia 
kuratorów  ośw iaty  oraz problem y 
związane z realizacją zadań funkcjo
nowania nadzoru pedagogicznego.

W drugim dniu narady jej uczestnicy 
odwiedzili m.in. Szkołę Podstawow ą 
nr 11 oraz Specjalny Ośrodek Szkol
no-Wychowawczy w Rybniku. Na ich 
przykładzie zapoznali się z funkcjono
waniem poszczególnych typów szkół i 
p laców ek ośw iatow ych p rzejętych  
przez władze samorządowe. Następnie 
w U rzędzie M iasta dyskutowano nad 
relacjami organu prowadzącego szko
ły, którym w Rybniku je s t sam orząd 
gminy, a kuratorem oświaty sprawują
cym nad nimi nadzór pedagogiczny. 
Podsum ow ania narady dokonano w 
Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługo
wych.

N a zakończenie goście odw iedzili 
Rynek, a także złożyli wizytę w Ratu
szu i Muzeum.

/r/

Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Rybniku - 

Kamieniu
wspólnie z rybnickimi parafiami 

zapraszają w niedzielę 8 październi
ka na godz. 15.00 do ośrodka w 

Kamieniu, gdzie odbędzie się 
III Rybnicki Festyn Seniora. 

W programie m.in.: występ zespołu 
“Eleni” oraz wybór “Miss Babci” 

i “Mr Dziadka”.

Sezon na bażanty!
U bieg ła  n iedz ie la  była ostatn im  

dniem  sezonu polow ania na kuropa
twy. N a polach w okolicach Zw ono
wic kilkunastoosobow a grupa m yśli
wych z Koła Łowieckiego “Jaźwiec” z 
Jejkowic upolowała 15 ptaków. Widok

panów  w m yśliwskich strojach z du
beltówkami oraz w towarzystwie psów 
trzeba już dzisiaj uznać za rzadki i nie
zwykły. Myśliwi zajm ują się nie tylko 
odstrzałem , lecz rów nież hodow lą  
oraz dokarmianiem wielu dzikich pta

ków łownych. N ato
m iast od następnej 
niedzieli 1 paździer
nika rozpoczyna się 
sezon polow ań na 
bażanty i odtąd ku
ropatw y m ogą ju ż  
spać spokojnie. N a
tom iast w p ią tek  3 
listopada myśliwi z 
całego okręgu ryb
nickiego świętować 
będą dzień swojego 
patrona  św iętego 
Huberta

T ekst i zdj.: 
Szoł

Ważne dla 
miłośników zwierząt

Urząd Miasta Rybnika informuje, 
że na terenie miasta działa 
od dnia 3.10.1994 roku 

Terenowy Punkt Zatrzymań dla 
bezdomnych zwierząt. 

Istnieje możliwość przekazania 
zatrzymanych psów bezpańskich 

lub poszkodowanych 
w wypadkach ulicznych. 

Kontakt telefoniczny 
w godz. 16.00 - 20.00, tel. 55-33-28Ta wspaniała dekoracja znajduje się na kamienicy z numerem 2 przy uli

cy Św. Jana przy starym kościele

Z życia wzięte...

Zapłacimy za obojętność
Przykład 1.

Sobota 16 września, wieczór. Schody tea
tralne. Grupa kilkunastoletnich chłopców 
urządza pirotechniczny pokaz. Petardy wy
buchają nie tylko na płytkach schodów, 
startują też ze środka kwietników i krze
wów. Przechodnie przechodzą na lewy pas 
schodów. Żeby nie przeszkadzać... Huk, 
smród, zamieszanie. Moja reakcja przyno
si małe efekty - chwilowe tylko zaprzestanie 
eksperymentów. Na szczęście/?/ przez Plac 
W olności przejeżdża wóz policyjny. W 
środku kierowca i pan w cywilu. Informuje
my o pokazach na schodach - akurat świet
nie je  widać. N iezbyt zadowolony pan w 
cywilu idzie gdzieś na zaplecze bloku mie
szkalnego. Może po posiłki? W każdym ra
zie, je s t to dość czasu, aby pośrednicy na 
łyżworolkach spokojnie mogli odjechać. 
Pozostała m i satysfakcja, że zdążyłam  
zwrócić im uwagę.

Przykład 2.
Przed blokiem jednego z  rybnickich osie

dli tylko przed jedną klatką na cztery je st 
prawdziwa oaza zieleni. Tajemnica sukce
su tej jednej klatki tkwi w osobie lokatora

parteru. Dba, pielęgnuje a przede wszyst
kim zabrania niszczyć. Dzieci mijają go z  
daleka, a i nie wszystkim rodzicom pan ten 
przypada do gustu. Ale skutecznie odpierał 
ataki rodziców, że to niby dziecko wszystko 
może. Dzięki niemu resztka sadu po byłych 
ogródkach działkowych ocalała. Ba! W 
tym roku po raz pierwszy drzewa owocują 
we właściwej porze i tylko wieczorem ktoś z  
reklamówką przemknie cichcem by pozbie
rać dorodne klapsy spod drzew.

Przykład 3.
Tradycją osiedli stały się nocne młodzieży 
rozmowy pod oknami mieszkań. Oj! Żeby 
to tylko rozmowy. Raczej wycia w pijanym  
widzie, obrzydliwe krzyki okraszane tęgim 
słownictwem prosto z  rynsztoka. Rodzice 
widzą i słyszą. Kompletny brak reakcji. Lo
katorzy nie śpią. Ale też się nie odzywają. 
Przecież przed blokiem stoi ich samochód. 
Boją się o opony, szyby. Zorganizowały
śmy się z  sąsiadką przeciw chamstwu i chu
ligaństwu. Wystarczyło kilka razy zwrócić 
uwagę. Możemy ju ż spać spokojnie.

Na koniec
To nieprawda, że brakuje sił i środków. 

Słowo jest równie dobrym i równie silnym  
orężem. Brak reakcji jest akceptacją zła.

Tylko, że to ju ż od nas, dorosłych załeży, 
czy zła chcemy coraz więcej i więcej.

Z.G.

Grzać!
Wszyscy ci, którzy oczekiwali złotej pol

skiej jesieni są srodze rozczarowani. Koń
czący się wrzesień był chłodny i deszczo
wy, z nadzieją więc podchodziliśmy do ka
loryferów, by sprawdzić czy grzeją

W tym roku po raz pierwszy o rozpoczę
ciu sezonu grzewczego nie decydował wo
jewoda, ale upoważnieni przez niego pre
zydenci i burmistrzowie gmin. Władze sa
morządowe Rybnika o decyzji “na tak” po
wiadomiły OPEC już przed weekendem 
ub. tygodnia, wychodząc z założenia, że 
ciepło dotrze do mieszkań po 12 godzinach 
i w weekend kaloryfery będą ju ż  ciepłe. W 
naszym mieście największym jednak 
odbiorcą ciepła są dwie działające tu spół
dzielnie mieszkaniowe, praktycznie więc 
od decyzji ich zarządów zależało czy kalo
ryfery zaczną grzać. Tu decyzje zostały 
podjęte później, ciepło zaczęło więc płynąć 
do mieszkań na początku tego tygodnia.

Żeby było śmieszniej, w blokach przy uli
cy Raciborskiej i Grunwaldzkiej w iszą 
ogłoszenia Rybnickiej Spółdzielni Mie
szkaniowej informujące o planowanej wy
mianie kaloryferów oraz z przeprosinami 
za to, że do rozpoczęcia sezonu grzewcze

grzewczego prace nie zostaną zakończone. W ubie
głym roku mrozy zaskoczyły pracowników 
spółdzielni przy wymianie grzejników na 
Nowinach, teraz grozi to mieszkańcom in
nego osiedla.

Sam zresztą termin “sezon grzewczy” 
wydaje się pochodzić z innej epoki. Lo
giczne jest, że kiedy robi się zimno należy 
grzać. W tym roku zresztą trudno było na
wet zastosować przepis, mówiący o tym że: 
jeżeli przez trzy dni pod rząd temperatura 
itd, bo pogoda płatała figle i ani rusz nie 
chciało być trzy dni pod rząd poniżej 10 
stopni. Ważne, że grzeją! /r/

Na zajęcia do 
Alliance Franҫaise

Już 2 października rozpoczynają się 
zajęcia w rybnickim Alliance 

Franҫaise /Miejska Biblioteka 
Publiczna, tel. 240-07/. Zapisy do grup 

dla początkujących, średniozaawanso
wanych, a także konwersacyjnych oraz 

przygotowujących do matury trwać 
będą do końca przyszłego tygodnia tj. 8 

października ’95.
Sekretariat Alliance Franҫaise od 25 

września czynny jest od 9.30 do 16.30.

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

Tym razem na Żużlowej
Kolejne posiedzenie Komisji Zdrowia i 

Pomocy Społecznej Rady Miasta odbyło 
się w Miejskim Domu Pomocy Społecz
nej przy ulicy Żużlowej.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej 
Jerzy Kajzerek przedstawił program dzia
łalności i problemy z jakimi boryka się 
ośrodek oraz zasięg jego działalności na te
renie miasta. W jego skład wchodzą: 18 re
jonów pracy socjalnej, Miejski Dom Po
mocy Społecznej, przytulisko dla kobiet i 
dzieci, noclegownia, jadłodajnia, Ośrodek 
Leczniczo-Rehabilitacyjny im. Jana Pawła 
II, magazyn pomocy rzeczowej, świetlica 
środowiskowa, Schronisko im. Brata Al
berta, żłobki społeczne.

Przewodnicząca komisji dr Maria 
Kufa-Skorupowa zapoznała komisję z 
działalnością Zespołu Ognisk Wychowaw
czych, obejmującego opieką dzieci z rodzin 
patologicznych oraz ubogich, a także z ro
dzin bezrobotnych. Stwierdzono, że choro
ba alkoholowa, choroby psychiczne i inne 
patologie społeczne wymagają wielkiego 
serca, tolerancji i akceptacji ze strony rodzi
ny i środowiska. Komisja podjęła uchwałę

dotyczącą rozdziału środków finansowych 
dla zespołu oraz uchwałę dotyczącą za
twierdzenia Statutu Ośrodka Leczniczo- 
Rehabilitacyjnego.

Komisja przyjęła propozycję kierownika 
ośrodka Stefanii Rawickiej dot. zwiedze
nia budynku i odwiedzenia mieszkańców, z 
którymi przeprowadzono rozmowy. Dzię
kowali za stworzone im warunki pobytu i 
atmosferę w tym domu. Nie ukrywali, że 
jest to możliwe tylko dzięki zaangażowaniu 
kierownictwa, jak i całego personelu ośrod
ka. Panuje tam atmosfera przyjaźni, zrozu
mienia i wzajemnej dobroci. Seniorzy na
szego miasta korzystają z kaplicy, kawiarni, 
z usług krawieckich oraz fryzjera, co naj
bardziej doceniają babcie, chętnie poddają
ce się zabiegom upiększającym przed nie
dzielą

Po zwiedzeniu ośrodka komisja spotkała 
się na podsumowaniu w kawiarni na tere
nie ośrodka. Stwierdzono, że dobrze jest 
pozytywnie oceniać owoce pracy, ale wiele 
jest jeszcze do zrobienia dla drugiego czło
wieka.

Serdeczne podziękowania za udział w pogrzebie

ś.p. Józefa Kamińskiego
krewnym, znajomym, delegacjom, chórowi z Chwałowic 

składa pogrążona w smutku i żałobie
żona oraz dzieci z rodzinami

2 GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8825

Na zakończenie sezonu na kuropatwy w okolicach Zwo
nowic polowali w ostatnią niedzielę myśliwi z Kola Ło
wieckiego “Jaźwiec” z Jejkowic. Na pierwszym planie od 
lewej stoją: Adam Adamczyk, Bogdan Klimek oraz z ku
ropatwą u pasa Dariusz Klimek



Maciej urodził się w kraju, w  którym 
pracowali i mieszkali jego rodzice. Po 
wyjeździe z Afryki w Polsce studiował 
arabistykę. Gdy zdobył dyplom, w po
szukiwaniu pracy trafił do Polimexu i 
dzięki tej firmie wrócił do Libii. Kasia - 
rodowita rybniczanka studiowała angli
stykę i nawet nie myślała, że zamieszka 
kiedyś w Afryce. Trafiła tam dzięki mę
żowi. Gdy firma Maćka zaproponowała 
mu pracę w  Libii - zdecydowała się wy
jechać razem z nim.

Libia jest krajem dyktatury wojskowej. 
Nie ma w  nim ruchu turystycznego, lotniczego

jednak baraki w  znaczeniu polskim. Są wy
posażone we wszystkie potrzebne do ży
cia wygody - kuchnię, łazienkę. Oprócz 
tego jest szkoła, sklepy, restauracje, jak 
w zwykłym osiedlu. Jest to jednak miej
sce przejściowe, tymczasowe. Tu mie
szkają osoby czekające na pow rót do 
kraju i tu zakwaterowana zostaje nowa 
ekipa. Wszyscy mieszkańcy pomagają 
sobie wzajemnie, stanowią prawie jedną 
rodzinę. Żona jednego z dyplomatów 
prowadzi w mieście przedszkole, do 
którego dowożone są dzieci z campu. Na 
dom w mieście Kasi i Maćka nie stać.

Z  Rybnika do L ibii
Polacy od lat wędrują po całym świecie, nie zawsze jednak 

celem ich podróży jest turystyka. Częstym powodem jest 
również praca. “Dorabiać” jeździło się do Niemiec, Francji 
czy Włoch, rzadko jednak zostawało się w takich miejscach 
na stałe. Niewielu też pewnie jest rybniczan, którzy wybrali 
Afrykę, a tam właśnie Maciej i Katarzyna Zającowie od lat 
mają swój dom. Mieszkają i pracują w Libii.

lotniczego ruchu pasażerskiego. Żeby wy
jechać z miejsca ich pobytu trzeba naj
pierw przemierzyć kilkaset kilometrów 
autobusem przez pustynię. Na samolot 
można przesiąść się dopiero w Kairze. 
Aby dostać się do Libii potrzebna jest 
wiza wjazdowa, ale aby z niej wyjechać 
też trzeba mieć pozwolenie - wizę wyja
zdową. Obsesyjne jest wręcz utajnianie 
wszystkiego - Kasia i Maciek nie mogą 
nawet zrobić swojemu dziecku zdjęcia 
na huśtawce na placu zabaw, bo w ka
drze może przez przypadek znaleźć się 
jakiś obiekt strategiczny. Terror wojsko
wy, przynajmniej dla obcokrajowców, 
nie jest specjalnie odczuwalny, chociaż 
niektóre przepisy i prawa bywają uciąż
liwe.

Maciek jest odpowiedzialny za obsadę 
kadrow ą trzech szybów naftowych. 
Musi wszystkim załatwić potrzebne do
kumenty, pozwolenia. Ze względu na to, 
że dobrze zna język - jes t tłumaczem i 
praktycznie rzecznikiem wielu pracują
cych i m ieszkających tam osób. Cykl 
pracy na szybach naftowych jest trzy
miesięczny. Osoby, które przepracowały 
ten okres wracają do Polski, w ich miej
sce przyjeżdża nowa obsada. M aciek 
dba, aby zawsze była pełna ekipa i nikt 
nie w yjechał za w cześnie, ani się nie 
spóźnił. Praca na szybach jest uciążliwa. 
Z miejsca zamieszkania o świcie specjal
ne autobusy zabierają robotników  i 
odwożą na pustynię. Wieczorem po pra
cy dowożą do domów.

Kasia z Maćkiem podobnie jak wiele 
innych osób mieszkają“na campie”. Tak 
nazywane jest ich “osiedle”. Składają się 
na nie na dobrą sprawę baraki, w różny 
sposób zagospodarowane. Nie są to jednak

Owszem, są piękne wille do wynajęcia, 
ale ze względu na cenę mogą sobie na 
nie pozwolić tylko dyplomaci. A “na 
campie” warunki wcale nie są złe.

Oprócz robotników i inżynierów w Li
bii dużo jest polskich pielęgniarek, które 
zostały zwerbowane do pracy z całej 
Polski. Trafiły tutaj i młode dziewczyny, 
które szukały odmiany, i “uciekinierki” 
od polskiej rzeczywistości. Obiecywano 
im dobre warunki pracy i dobre pienią
dze. Wprawdzie na pracę nie narzekają, 
ale wręcz tragiczna jest ich sytuacja ma
terialna. Pensje nie są im wypłacane na
wet przez kilka miesięcy, więc żeby 
przeżyć często dodatkowo upraw iają 
najstarszy zawód świata, a wśród miej
scowych mieszkańców  nazywane są  
“pogotowiem seksualnym”. Dopóki nie 
skończy się ich kontrakt nie mają szans 
na wyjazd z Libii.

Kasia jest nauczycielką w miejscowej 
szkole. Ponieważ skończyła anglistykę, 
uczy angielskiego, a dodatkowo dla 
dzieci rodaków prowadzi naukę polskie
go. Nie ma jednak na tych zajęciach du
żej grupy dzieci, a w  jednej klasie bywa 
np. tylko troje uczniów. Oprócz tego 
Kasia zajmuje się wychowaniem dwójki 
własnych dzieci. Starsza Natalka urodzi
ła się w Rybniku. Mama specjalnie przy
jechała, aby tu przyszła na świat. Ale 
młodsza Zuzanka w dokumentach w ru
bryce miejsce urodzenia będzie mieć 
wpisane - Libia.
Kasia i Maciek Zającowie przyjeżdżają 

kilka razy w  roku do Rybnika, do rodzi
ców. N ie zostaną za granicą na stałe. 
Kiedyś wrócą do Polski. Kiedy? Jeszcze 
nie zdecydowali.

/a/

Festyn w SP 35

Dyplomy dla pierwszaków
Słoneczna pogoda tow arzyszyła w 

sobotn ie  p rzed p o łu d n ie  św ię tow a
niu uczniów Szkoły Podstaw ow ej n r  
35 w R y b n ik u -C h w ało w icach . Już
po raz trzeci dyrekcja, grono pedago
giczne, m łodzież i R ada R odziców

zorganizowali W ielki Festyn Szkolny 
połączony ze ślubowaniem klas pierw
szych. Na tę wspaniałą imprezę środo
w iskow ą przybyli liczn ie  nie tylko 
dzieci i ich rodzice. Byli dziadkowie, 
młodsze rodzeństwo oraz zaproszeni go

ście - przed
s t a w i c i e l e

Festyn w SP 35 zorganizowano już po raz trzeci

Pierwszaki, 
po ciepłym  
ich przyw ita
niu przez dy
r e k t o r k ę  
M a g d a l e n ę  
S z c z e p a n  
oraz w ysłu
chaniu wystę
pów  arty
stycznych ko
legów z kl. II 
p r z y s t ą p i ł y

rady dzielnicy 
i PKO.

Dni M u zyk i Organowej i  Kameralnej

Padewczyk padewczykowi
X Jubileuszowe Dni Muzyki Organowej i Kameralnej zainauguro

wał w bazylice św. Antoniego znany włoski artysta Fausto Fiorin, 
organista kościoła Santo Spirito w Padwie.

Koncert zorganizowano również by 
uczcić 800. rocznicę urodzin św. Anto
niego. Artysta brał udział w  wielu waż
nych konkursach  organow ych we 
W łoszech oraz Francji, Austrii i USA. 
Jest on zw iąza
ny z konserwa
torium w Wero
nie, M aterze,
Pesaro oraz Pa
dw ie. M ożna 
w ięc rzec, że 
p a d e w c z y k  
k o n c e r t o w a ł  
dla... padew
czyka.

Fausto F iorin  
po raz pierwszy 
był w Rybniku 
przed p ięciu  
laty, co zostało 
przez naszą ga
zetę odnotowa
ne. Fausto lubi 
nasze m iasto 
oraz serdeczną polską publiczność. Na 
wtorkowym koncercie w bazylice ryb
niccy melomani usłyszeli utwory Dietri
cha Buxtehudego, J. S. Bacha oraz Lu
dwika Verrne’a.

W kolejnym tygodniu X Jubileuszo
wych Dni Muzyki Organowej i Kame
ralnej zaprezentowana zostanie muzyka 
angielska takich kompozytorów jak Gre
en, Wesley i Elgar. Wykonawca - Robert

Higgins, organista i wokalista, kantor w 
kościele Marcina Lutra w Bad Harzbur
gu w Niemczech, dodatkowo wykona 
też mszę na głos solowy z towarzysze
niem organów J. Langlaisa przy akompaniamencie

akompaniamencie Elżbiety Włosek. Koncerty 
odbędą się 1 października o godz. 16.00 
w kościele N.N.M.P. w Pszowie, 3 paź
dziernika o godz. 19.15 w Bazylice św. 
Antoniego w Rybniku, 4 października, 
o godz. 18.00 w sali koncertowej PSM 
w Raciborzu.

K olejne dw a tygodnie u p łyną  na 
koncertach artystów polskich. 10 paź
d z ie rn ik a  o godz. 19.15 w kościele

ojców  m is jo n a rz y  w R y b n ik u , 11
października o godz. 18.00 w sali kon
certowej PSM w Raciborzu, 12 paź
dziernika o godz. 17.30 w kościele św. 
Katarzyny w Jastrzębiu Górnym wy
stępow ać będzie zespół kam eralny 
grający na daw nych instrum entach 
smyczkowych. “Collegium M ammu
lianum ” z Poznania wykonywać bę
dzie utwory z epoki renesansu i baro
ku. N atom iast rybniczanie  - chór 
“Cantemus” Państwowej Szkoły Mu
zycznej II Stopnia i Elżbieta W łosek 
grająca na organach podczas w spól
nych koncertów  w ykonają  mszę J. 
Świdra na chór z towarzyszeniem orga
nów, natom iast na samych organach 
usłyszeć będzie można utwory z epoki 
romantyzmu i neoromantyzmu - Men
delssohna, Surzyńskiego, V errne’a. 
Koncerty będą miały miejsce 21 paź
dziernika o godz. 19.00 w kościele 
N.M.P. w Raciborzu i 22 października 
o godz. 17.30 w Bazylice św. Antonie
go w Rybniku.

X Dni Muzyki Organowej i Kameral
nej zakończą występy światowej sławy 
w dziedzinie improwizacji organowej, 
organisty Sanktuarium M aryjnego w 
K evaler oraz prof. W yższej Szkoły 
Muzycznej w Dusseldorfie - Wolfgan
ga Seifena. Wystąpi on 24 październi
ka o godz. 19.15 w Bazylice św. A n
toniego w R ybniku , 25 października 
o godz. 18.00 w sali koncertowej PSM 
w Raciborzu i 26 października o godz. 
19.15 w kościele W.N.M.P. w Biertuł
towach, a koncert wypełnią w całości 
improwizacje organowe na wcześniej 
wybrany temat.

W tym roku organizatorem Dni jest 
Rybnicki Ośrodek Kultury, a sponso
ram i są  U rzędy M iast lub M iejskie 
Ośrodki Kultury w miejscowościach, 
w których odbywać się będą koncerty.

/a/, /szoł/

Włoski organista Fausto Fiorin z Padwy gra na 
80-głosowych organach w bazylice św. Antoniego

Radio Maryja w Rybniku
W  poniedziałek 25 w rześnia gości

ło w naszym  mieście katolickie “R a
dio M a ry ja ” n ad a ją ce  na pasm ach  
U KF 106-108 M Hz. W radiowej sesji 
wyjazdowej, bo trudno to co się wyda
rzyło w bazylice św. A ntoniego na
zwać tylko audycją, można było ucze
stniczyć osobiście lub słuchając radia 
od godz. 18.00 do samej północy. Całe 
rybnickie spotkanie p row adził do
brze znany słuchaczom  “R adia M a
ry ja” o jc iec  red em p to ry sta  ks. Jan  
M ikru t. N a p o czą tk u  o jc iec  Jan  
podzielił się ze słuchaczam i i zebra
nym i w bazy lice  w rażen iam i ja k ie  
odniósł dojeżdżając do Rybnika. Za
uw ażył, że m iasto było przygotow a
ne na przyjęcie radia i jego  entuzja
stów , o czym  św iad czą  spec ja ln e  
park in g i d la  au tokarów , tab lic e  
w sk azu jące  k ie ru n ek  do b azy lik i 
o raz  o becność  S traży  M ie jsk ie j.

do uroczystego ślubowania a następnie 
pasow ane zostały  na uczniów  klasy 
pierwszej. W szyscy ślubujący otrzy
mali kolorowe dyplomy i tarcze szko
ły, em blem aty ucznia kl. I oraz m a
skotki.

U czestnicy festynu, którzy nabyli 
kupon za symboliczną złotówkę, wzię
li udział w losow aniu  w ielu  nagród 
oraz mogli posilić  się sm aczną gro
chówką. G łów nym i atrakcjam i były 
liczne konkursy z nagrodam i: p la 
styczny, techniczny, literacki, piosen
ki, a także zawody sportowe i wybory 
“Małej M iss” . Szkolna stołów ka za
m ieniona została na kawiarnię, gdzie 
można było delektować się smakowi
tymi ciastam i przygotowanymi przez 
mamy.

Na koniec festynu odbyła się aukcja 
prac dziec i, a w godzinach popo łu 
dniowych - dyskoteka.

Z ysk  z festynu  zasili w zorem  la t 
ubiegłych budżet szkoły.

Z.G.

“T akie j o rg a n iza c ji je s z c z e  n ig d y  
n ie  sp o tk a łe m . . . ” - p o w ied z ia ł o. 
Jan. N astępn ie  h is to rię  p ara fii św. 
Antoniego i całego m iasta przybliżył 
członek rady parafialnej przy koście
le św. A ntoniego  B e n e d y k t Ł u k o
szek . N a sp o tk an ie  
p rzy b y li też  p rz e d
s taw ic ie le  w ładz  
m iasta, chór parafial
ny o raz  M ie jsk a  
O rkiestra D ęta “Ryb
n ik ” . O g o d z in ie  
18.30 w b azy lice  
ro zp o czę ła  się u ro
czy sta  m sza  św ., 
k tó rą  w sp ó ln ie  o d
p raw ili ks. a rcybp  
D am ian  Z im o ń , ks. 
p ra ła t A lo jzy  K lo n , 
ks. dziekan  H e n ry k  
Jo śko  oraz trzydzie
stu innych kapłanów.
B azy lika  św. A n to
niego była w ypełnio
na po brzegi, a każdy 
scep tyk  m ógł się 
przekonać na w łasne 
oczy, ja k ą  siłę stano
w ią  słuchacze R adia 
M aryja. W ielu p rzy
je c h a ło  tu ta j sp ec ja ln ie  z o k o lic z
nych m iast: z P szczyny , K nurow a, 
Leszczyn, W odzisław ia, P iekar Ślą
skich... Ludzie stali od schodów  pre
zbiterium  aż po plac kościelny. Prze
w ażali w praw dzie  ludz ie  w w ieku  
do jrzałym , ale nie b rakow ało  rów
nież dzieci i m łodzieży. Po mszy św. 
śpiewały i o swych religijnych prze
życiach  opow iada ły  uczenn ice  L i
ceum Sióstr U rszulanek w Rybniku. 
Po modlitw ie różańcow ej, w  ram ach 
lu b ianego  p rzez  s łu ch aczy  cyklu 
“R ozm ow y n ied o k o ń czo n e” o jciec 
Jan prow adził na żywo rozm owę po
m iędzy rybnickim i gospodarzam i, a 
te lefonującym i do rad ia  s łuchaczami

słuchaczami. W s tud io  było  w ie le  osób: ks. 
A lo jzy  Kl on,  K ry sty n a  N ow ak  z 
PC K , ks. H enryk  Jo śko , d y rek to r 
M iejsk iego  O środka Pom ocy Spo
łecznej Jerzy Kajzerek, ojciec Oskar 
P uszk iew icz, ped ia tra  T adeusz So
bański z O środka R ehabilitacyjnego 
im. Jana Pawła II. Ale jeszcze więcej 
osób telefonow ało. Prowadzono roz
mowę na tem at dzieł charytatywnych

na terenie naszego m iasta, a na tym 
polu Rybnik ma się czym pochwalić. 
Znamienny był telefon pewnego ryb
niczanina m ieszkającego na stałe w 
C zęstochow ie, który w yraził dumę, 
że pochodzi z naszego  m iasta . N a 
kilka minut przed północą zadzwonił 
pew ien ksiądz z K ujaw , stw ierdza
ją c , że obrady Sejm u pow inny być 
po d o b n ie  budu jące  ja k  s łuchan ie  
tego, co dzieje się w naszym mieście.

Transm itow ana z Rybnika audycja 
“R adia M ary ja” była em itow ana na 
ca łą  Polskę i stanowiła chyba najlep
szą  prom ocję naszego m iasta na fo
rum całego kraju.

T ekst i zdj.: szoł

Na rybnickie spotkanie z "Radiem Maryja" przybyło 
wiele osób spoza naszego miasta

3GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



U C Z N I0 W IE P IS ZĄ

Urodził się pod znakiem Bliźniąt, 
oznaczającym zmienność i nietrwa
łość zainteresowań. Ukończył PWST 
i debiutował w sztuce Petera Schaef
fera “Equus” w Teatrze Ateneum w 
W arszaw ie. Michał Bajor, bo o 
nim mowa, wierzy w przeznaczenie, 
któremu pomaga ciężką pracą.

Wciąż jestem!t
Nie jestem wprzężony w żadne systemy, 
układy związane z pracą w teatrze. Nie 
potrafiłbym  znaleźć się w czymś, co 
je s t ograniczone czasem , zasadam i. 
Oczywiście ja  też mam swoje zasady, 
ale większość moich poczynań zw ią
zanych z estradą jest bardziej swobodna

W ostatnią niedzielę Michał Bajor wy
stąpił w Klubie “ENERGETYK”, gdzie 
udało nam się zadać mu parę pytań:
- Kiedy zdecydował się Pan na karierę 
estradową?
- Od małego chłopaka chciałem być ar
tystą. Nie wiedziałem czy będę aktorem, 
tancerzem, pianistą, piosenkarzem. Jed
no jest pewne, że wszystkiego próbowa
łem jako chłopiec: grałem na fortepianie 
i w teatrze ojca, byłem w kółku tanecz
nym. Jestem typowym dzieckiem szczę
ścia, które marzyło o tym, aby zostać ar
tystą.
- Nie miał Pan więc problemów z wybo
rem drogi życiowej?
- Nie, nigdy. Ja nie umiem nic innego. 
Gdybym miał dziś stracić gardło, to mu
siałbym iść do pracy fizycznej, bo nie 
mógłbym nic innego robić. Śpiewanie 
stanowi treść mojego życia.
- Jest więc dla Pana ważniejszym zaję
ciem niż aktorstwo?
- Tak, gdyż daje większą niezależność.

na.
- Co daje Panu po
czucie, że jest Pan 
potrzebny?
- W CIĄ Ż JESTEM ! 
Mimo tak dużej ilości 
w spaniałych , m ło
dych ludzi, którzy za
częli śpiewać i wystę
pować wciąż mam po
nad sto rec ita li w 
roku.
- Czy jest Pan wyma
gający w stosunku do 
swoich współpracow
ników?
- N aw et za bardzo, 
często bywam niem i
ły. A le to w ynika z
mojego zaangażow a
nia i jeśli ja  wkładam 
w to co robię sto pięć
dziesiąt procent SIE
B IE, to chciałbym , 
aby ludzie pracujący 
ze m ną wkładali cho

ciaż sto procent.
- Czy uważa się Pan za człowieka 
sukcesu?
- Biorąc pod uwagę czas, liczbę płyt i 
koncertów , podróże, mogę pow ie
dzieć, że odniosłem  sukces zaw odo
wy. Do życiowego sukcesu trochę mi 
brakuje.
- Podobno sukces manieruje i prze
wraca w głowie?
- Zw ykle m łodym  ludziom  trudniej 
znaleźć się, gdy odnoszą sukces. “Za
wirowanie” mija w miarę upływu cza
su, tak było również w moim przypad
ku.
- Jaka jest Pana filozofia życiowa?
- Być między ludźmi, którzy myślą jak  
ja , m ają  podobne za in teresow ania i 
gust. Pom im o tego często spotykam  
się z ludźmi na których mi zależy, ma
jących  odm ienne poglądy i w tedy 
człow iek musi się “nagiąć”. W życiu 
ważny jest kompromis i tolerancja.

R ozmawiała: 
A nna Sasin

 Kina 
“APOLLO”

29 września - 5 października, godz. 
16 .15- “TOP DOG “ /USA, 12/
29 w rześnia, godz. 18.00, 20.00, 30 
września, godz. 1 8 .0 0 ,1-5 paździer
nika, godz. 18.00, 20.00 - “SZYBCY 
I MARTWI” /USA, 15/

“W RZOS” - Niedobczyce 
1 października godz. 17.00 - “SKA
ZANI” /USA/

“ZEFIR” - Boguszowice
29 w rześn ia , godz. 17.00, 19.00 - 
“WICHRY NAM IĘTNOŚCI” /USA/

K ° n C e r ty  
Rynek

30 w rześn ia , godz. 12.00, K oncert 
Grupy Szantowej “BLUSKA” ze Świ
noujścia, wstęp wolny

Teatr Ziemi Rybnickiej 
1 października, godz. 16.00 - Wokal
no-muzyczne gawędy o morzu grupy 
Szantowej “BLUSKA” ze Świnoujścia 
oraz zakończenie XXVI RDL, cena 
3,5 zł

 Teatr 
Teatr Ziemi Rybnickiej 

29 w rześn ia , godz. 8.30 - B aśń dla

4 

dzieci “KOPCIUSZEK” w wykonaniu 
Operetki Śląskiej z Gliwic, cena 4,5 zł

 Estrada 
T eatr Z iem i R ybnick iej 

29 w rześn ia , godz. 12.00, 19.00 - 
“KOŃ  P O L S K I” - w ystęp  znanego 
kabare tu  z K oszalina , cena 6,5 zł

Wystawy J
T eatr Z iem i R ybnick iej

W ystaw a p laka tów  M ariana  i B ar
bary  R aków  z okazji X XV I RDL 

M uzeum  - S tary R atusz  
W ystaw a s ta ła  p t. “R ybn ik  - m oje 
m ia s to ” - c z y n n a  / z w yj. p o n ie
d z ia łk ó w / od 10 .00  do 14 .00 , w 
śro d y  od 10 .00  do 1 8 .0 0 , w n ie
dz ie le  od 14.00 do 18.00, w stęp  2 
zł /ulg. 1 z ł/

R estauracja “O lim pia” - Kamień
piątek , 29 w rześn ia  od 20 .00  do
2 .00,

M ała Scena Rybnicka
sobo ta , 30 w rześn ia  od 20.00  do
2 .00,

Kino “A PO LLO ”
sobo ta , 30 w rześn ia  od 20.00 do 
2.00 /gw/

RYBNICKIE DNI LITERATURY

X X V I
M ożna było odnieść w rażenie , iż 

wypełniły się puste ramy - jeden z ele
mentów scenografii tego wieczoru na 
Małej Scenie Rybnickiej. “Pióro na 
wietrze ” - tytuł debiutanckiego tomu 
Janiny Podlodow skiej - tym razem  
stał się nazw ą poetyckiego w ieczoru 
w spom nień, pośw ięconego Jej tw ór
czości i pamięci. “Więc wracasz, przychodzisz

aktualne słowa Poetki: “Nawet Temi
da z  ślepą laską chodzi, a rzeka pojed
nania śniętą rybą mętnieje ” zabrzmia
ły na nowo daw ną pasją Żeromskiego. 
Równie przejmujące okazały się te we
rsety: “P rzebaczcie  p oec ie  /że  nie 
może z  w am i/ na przebój do koryta/po  
prostu  nogami... /przebaczcie poecie  
że je s t  /  niepraktyczny ”, skoro nagro
dzone zostały przez publiczność okla
skami.

I choć z wielu wierszy poetki można 
było w nosić, że m iejsce i czas w 
którym żyła, były bardzo odległe od

W ieczór w spom nień o Janinie Podlodow skiej

Więc wracasz...
chodzisz nocą, a 
m ówili, że  stam tąd  
nikt nie wraca... ”

W brew  obecnym  
modom  bohateram i 
wieczoru były słowo i 
poezja W ojciech  
B ronow ski /au to r 
scenariusza i reżyser/,
Jadw iga B ronow
ska, Ryszard Zgier
ski - trójka wykonaw
ców  - oraz N arcyza  
Piszczelok /scenogra
fia/ i C zesław  G aw
lik /opracowanie mu
zyczne/ stw orzyli 
wzruszające w idow i
sko poetyck ie , w 
którym  kró low ał 
św iat poetyck ich  fa
scynacji Jan iny  Podlodow skiej. 
K unszt recytatorów  - kontynuatorów 
tradycji teatru słowa Mieczysława Ko
tlarczyka - potrafił wprowadzić nas w 
świat Jej ukochanych bibelotów  oraz 
imponderabiliów: wspomnień, “domu 
dzieciństwa”, czułego pochylenia nad 
pięknem przyrody i sztuki, nad trudny
mi dziejami Ojczyzny. Dramatycznie

Na spotkanie z poezją Janiny Podlodowskiej 
przygotowano bardzo stylową scenografię. Wiersze 

recytuje Jadwiga Bronowska

Jej wymarzonej Arkadii, to przecież 
pierwsza dama wśród rybnickich poe
tów potrafiła wielokrotnie zdobyć się 
na gest zgody względem przem ijania 
św iata i siebie w nim. “Rozum, rze
czowość i serce zawsze były z nią obe
cne” - czyż może być piękniejsza de
w iza dla postaw y Janiny Podlodow
skiej wobec życia niż ta, którą zanoto
wała kiedyś na naszych łamach jej długoletnia

Teatralne
“Teatralne spojrzenie na literaturę mary

nistyczną” to tytuł konkursu ogłoszonego 
w kwietniu br. z okazji prezentacji środo
wiska literackiego Wybrzeża w ramach te
gorocznych XXVI Rybnickich Dni Litera
tury.

Do konkursu zgłosiły się zaledwie trzy 
amatorskie zespoły teatralne: Teatr Pla
styczny “Paparapa” z Domu Kultury w 
Niedobczycach, Teatr Ogniska Pracy 
Pozaszkolnej nr 3 przy SP 31 oraz Teatr 
Ruchu i Pantomimy Zespołu Szkół Eko
nomiczno-Usługowych w Rybniku. 
Dwugodzinny przegląd na Małej Scenie 
Rybnickiej przyciągnął dość liczną grupę 
przede wszystkim młodej i bardzo młodej 
publiczności. Dopisali przyjaciele i koledzy 
osób występujących na scenie - to już się 
liczy!

Jury konkursowe zapewne będzie miało 
trudny orzech do zgryzienia! Bo jak porów
nywać efekty pracy uczniów szkoły podsta
wowej i szkoły średniej, a tych z kolei z 
dorosłymi wykonawcami “Paparapy”. 
Wszystkie przedstawienia były premiero
we. “Szprotowisko ” kolejny raz pokazało 
znane walory twórców Teatru Plastyczne
go z Niedobczyc: umiejętność budowania 
ciekawej scenografii połączoną z wykorzy
staniem naturalnych warunków fizycznych

długoletnia przyjaciółka, Helena K udła
ciak?

Takie przesłanie poetyckie można 
było wynieść z wieczoru poetyckiego 
na Małej Scenie Rybnickiej. Za spra
w ą oszczędnych, trafn ie  dobranych 
środków ekspresji /to lirycznych, to 
dramatycznych, pełnych zachwytu nad 
św iatem  lub dezaprobaty względem 
n iego / recy ta to rzy  pozw olili wy
brzmieć poezji autorki “Pióra na wie
trze” tak p ięknie, jak  nigdy dotąd. 
Przywrócili pamięć osoby, która jak 
mało kto współtworzy najlepsze trady
cje Rybnickich Dni Literatury.

Dawno nie mieliśmy w Rybniku tak 
udanej imprezy poetyckiej. Tym więk
sza satysfakcja, że wśród licznie zgro
madzonej publiczności we wtorkowy 
wieczór obecne były także córki oraz 
wnuk Poetki. G rzegorz W alczak

Złota l a mpk a i róża
c.d. ze strony 1 

dom u”/ :

W domu każdy sprzęt objaśnia ciebie
każdy dzień z tobą idzie przez pokoje
zatrzymuje się wieczór rozdrażniony
świeca dopalająca
Mozart uciszony
odbicie głowy na poduszce
oddech

Podobnie z krajobrazem - konkretnie 
nazwanym - który wnosi istotne do
świadczenie historii /”Syberka”, “Stary 
cmentarz katolicki w Czeladzi”/.

Innym ważnym układem odniesienia 
jest krąg wartości religijnych /”Rzeczy i 
słowa opadają”/:

/... / On w koronie dymu we mnie
bokiem krwawi 

wielce pobożni ciągle gwoździe

odrdzewiają
ja raz po jego lewej innym razem

Z prawej
/.../
tak sobie żyjemy w rozkładzie

rozpadu
On w aureoli cierni ja w pętli

krwiobiegu
nie ma między nami związków

i układów
ale ciągle stoimy w tym samym

szeregu

“Czemu nie było obrony?” - to pytanie 
otwiera cykl wierszy o Drodze Krzyżo
wej Chrystusa, przenosząc twórcę i czy
telników z kręgu doświadczeń osobi
stych na płaszczyznę dociekań metafi
zycznych.
Dociekań gorzkich, lecz nie pozbawio
nych nadziei:

/ .../ Więc zamiast drogi szerokiej
dla prawa i miłości 

wypełnia się to co w Piśmie zostało
przekazane,

a Ty? - Ty będziesz, gdy późny wnuk 
rzuci kości.

Najistotniejszy krąg wartości w świę
cie poetyckim Stanisława Krawczyka 
wiąże się z obecnością drugiej, bliskiej, 
kochanej osoby. To jego “krajobraz naj
bliższy” - poznawalny zmysłowo:

Czym jest róża ukryta w dłoni? 
przenikającym ciebie płomieniem 
moim pragnieniem

Tu jest miłość, którą w “miejscu uro
dzenia” zastąpiły przedmioty, tu jest na
miętność /”W bieli” i inne wiersze z 
tomu “ W samogłoskach i kolorach”/, 
wreszcie ciało “spragnione innego ciała i 
spragnione mitu”. Ostatecznie przenik
nięcie tajemnicy “pejzażu wewnętrzne
go” drugiej osoby okazuje się niemożli
we:
Ze słowa powstałaś i milczeniem

się staniesz,
nie rozpoznana do końca, unoszona

przez pamięć

“Pamięć, w  której jest obrona” przed 
utratą mitu “róży”, wobec którego “ję
zyk przekładu” okazuje się bezsilny. Po
eta może tylko próbować od nowa i je
szcze raz od nowa nazwać to, co się 
wiecznie wymyka, co nie do nazwania:

Różo, jesteś sobą do ostatniego
spojrzenia,

przemierzasz przestrzeń własnego
imienia.

Stanisław Krawczyk zamierzył sobie 
używać słowa w sprawach ważnych i to 
niewątpliwie mu się udaje.

Grzegorz W alczak

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Rybnickie Dni Literatury
potyczki z morzem

aktorów w grze scenicznej. Pomysł scena
riusza zespół “Paparapy” oparł na prostej 
idei: ludzkie wysiłki mogą być groźne nawet

Na scenie Teatr Ruchu i
Pantonimy ZSE-U

wet dla ogromnego żywiołu, ale w swej 
bezmyślności obracają się przeciwko czło
wiekowi - śmiesznemu i groteskowemu w 
efekcie końcowym. Żyć można tylko w

zgodzie z rytmami natury. Podobnie myśle
li twórcy scenariusza widowiska Teatru 
ZSE-U pt. “Ekologia ziemi - ekologia mo
rza”. Ich spektakl oscylował między obra
zami niewinnej natury, a niszczycielską 
obecnością człowieka. Dzieci z OPP nr 3 
przedstawiły fragmenty szkolnych lektur w 
konwencji marzenia o morskiej wyprawie, 
podczas której poznają Odysa i Robinsona, 
Ikara, Latającego Holendra, a nawet Ska
wińskiego, bo “każdy z  nas je s t Odysem, 
co wraca do swej Itaki ”.

Wszystkim przedstawieniom daleko było 
do perfekcji, ale przecież -jak  w każdym 
działaniu amatorskim - liczy się fakt, że 
twórcy spektakli - dysponując bardzo 
skromnymi możliwościami i środkami - 
stworzyli wspólnie wieczór, który jeszcze 
długo będą wspominać. Werdykt jury zo
stanie ogłoszony w  niedzielę, na zakończe
nie XXVI RDL. Może on uświadomi nie
obecnym na przeglądzie twórcom teatrów 
amatorskich Ziemi Rybnickiej, że stracili 
swoją szansę na potyczkę z morzem. /gw/

Teatr "Korez"

Reakcje
prawidłowe?
Trudno zdefiniować status quo teatru 

“Korez”. Chyba najlepsze określenie, to 
prywatny teatr amatorski z Chorzowa.
Amatorski - bo grający w nim aktorzy nie 
ukończyli studiów teatralnych. Z drugiej 
strony występy przed publicznością to ich 
zawód - to lubią, z tego żyją. A więc 
podobnie jak u Schaeffera - “zawodowi 
amatorzy”. “Korez” występuje od 5 lat, dał 
900 spektakli. W repertuarze teatru są 
utwory kameralne, nie wymagające dużych 
scen, dekoracji m.in. “Emigranci” Mroż
ka, “Lekcja” Ionesco, a także “Scenariusz 
dla trzech aktorów” Bogusława Schaeffe
ra. Od tej sztuki zaczęli i do dziś zagrali ją  
400 razy - w całej prawie Polsce, także w 
Wiedniu, Berlinie i Budapeszcie.

Na Małej Scenie Rybnickiej zaprezento
wali także “Scenariusz”, bo - jak powie
dział jeden z aktorów przed spektaklem -

In na fo rm uła?
c.d. ze  strony 1
zwiedzała rybnickie sklepy, wdając się 
w sympatyczne pogwarki z klientami i 
obsługą.

Obok niej na scenie wystąpił zawsze z 
sympatią witany w Rybniku Jan Kobu
szewski, a także Paweł W awrzecki, 
Jan Kociniak, Jerzy Turek, Hanna  
Zembrzuska, Marek Siudym i inni. 
Sztuka w iększości publiczności się 
podobała, chociaż nie wychodziła poza 
schemat komedii pomyłek.

Aktorzy nieomylnie wyczuwali miej
sca, w których należało zawiesić głos i 
oczekiwać na reakcje. Publiczność okla
sków nie szczędziła i, rybnickim zwy
czajem, zgotowała owację na stojąco w 
momencie kiedy wykonawcy ledwo co 
zdążyli wyjść do ukłonów. Nie umniej
szając maestrii aktorskiej duetu Kwiat
kowska - Kobuszewski, dobrze byłoby 
zobaczyć na rybnickiej scenie coś spoza 
lekkiego repertuaru.

Przed inauguracją oraz w przerwie 
spektaklu w hallu teatru można było ku
pić książkowe wydanie “Utopka z  Wie
lo p o la”, a także obejrzeć ponad dwa
dzieścia plakatów autorstwa rybnickiego 
plastyka, laureata Złotej Honorowej 
Lampki Górniczej sprzed kilku lat Ma
riana Raka. Tematyka eksponowanych 
plakatów związana jest z wydarzeniami 
kulturalnymi w naszym mieście, kilka
naście z nich powstało w bezpośrednim 
związku z kolejnymi edycjami Rybnic
kich Dni Literatury. W.R.

“dużo w nim miejsca na improwizację i za
bawę”. Zabawę dla aktorów i oczywiście 
dla publiczności. Nieustająca gra słów, 
“małpie figle”, “oryginalne tańce” - mło
dzież z I I  LO śmiała się głośno i szczerze.

Dzień wcześniej Teatr “Korez” zaprezen
tował w TZR “Emigrantów” Mrożka. Tak 
się złożyło, że można było to przedstawie

nie skonfron
tować ze 
sp ek tak lem  
TV z udzia
łem tak zna
komitych ak
torów jak Ma
rek Kondrat i 
Zbigniew Za
m achow ski. 
Wydaje się, 
że chorzow
scy aktorzy 
nie muszą 
mieć komple
ksów, a i po
mysł zmie
szczenia na 
scenie i wyko
nawców i pu
b l i c z n o ś c i  

zdał egzamin. Młoda widownia, w  przewa
żającej części męska, bo stanowili j ą  
uczniowie Technikum Górniczego, dobrze 
reagowała na tekst, czemu sprzyjała zapew
ne bliskość aktorów.

W obu spektaklach teatru “Korez” naj
większe jednak salwy śmiechu wywoływa
ły padające ze sceny wulgarne słowa, będą
ce dziś, niestety, niemal w powszechnym 
użyciu, a co do których nie mamy pewno
ści czy istnieją w oryginałach sztuk. O tem
pora! o mores! A.Z.; /róż/

Rozdano 
poetyckie laury
Wieczór poetyckich wspomnień o Jani

nie Podlodowskiej na Małej Scenie Ryb
nickiej poprzedził werdykt jury Konkursu 
poetyckiego dla młodzieży, ogłoszonego z 
okazji XXVI Rybnickich Dni Literatury. 
Przewodniczący jury Tadeusz Kijonka 
ogłosił, że wzięło w nim udział ośmiu auto
rów, którzy nadesłali dwadzieścia pięć 
wierszy.

Pierwszą nagrodę zdobyła Dorota Gaj
dzica za wiersz bez tytułu, zaś jedyne wy
różnienie w  konkursie otrzymała Agnie
szka Górnikiewicz za wiersz pt. “Myśl”. 
Obie laureatki są  uczennicami Liceum 
Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek w 
Rybniku. Nagrody za nieobecne zdobyw
czynie laurów poetyckich odebrała ich 
szkolna opiekunka, s. Maria Elżbieta. Po
proszona o komentarz na temat kolejnego 
sukcesu poetyckiego swoich wychowanek 
stwierdziła:

Jednym z wykonaw
ców niewielkiego 

obsadowo spektaklu 
był Mirosław Neinert

Teresa Remiszewska

A  dokoła bezmiar wód
W 1960 roku uzyskała stopień kapitana 

Żeglugi Wielkiej. W 1972, w ramach IV 
Regat Samotnych Że
glarzy, przepłynęła 
Atlantyk na jachcie 
“Komodor”. Z Plymo
uth w  Anglii do New
port w Stanach Zjed
noczonych płynęło 58 
jachtów. Teresa Re
miszewska - po 56 
dniach samotnej żeglu
gi - dopłynęła do mety 
jako trzydziesta. Każdy 
dzień rejsu opisała w 
książce pt. “Z  goryczy 
soli moja radość ”.

O swej wielkiej przy
godzie opowiadała w 
ub. wtorek w sali I Filii 
Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Rybniku- 
Ligocie. Na spotkanie 
przyszli uczniowie klas

Teresa Remiszewska starała się 
przekazać młodzieży swoją 

żeglarską pasję
VII i VIII Szkoły Podstawowej nr 4. Z dużym

dużym zainteresowaniem słuchali o perype
tiach związanych ze zdobyciem jachtu, o 

sztormach, pękniętym 
maszcie, wreszcie o 
gorącym przyjęciu z 
jakim spotkała się ko
bieta - żeglarz w Sta
nach Zjednoczonych. 
“Czy Pani się bała? ”, 
“Jak przyjęła  Pani 
decyzję o udziale w  
regatach najbliższa  
rodzina?”, “C zy spo
tkała Pani na morzu 
innych żeglarzy?”, 
“Czy miała Pani ra
dio by kontaktow ać 
się z  lądem? ” - pytały 
zaciekawione dzieci. 
Być może po tym 
spotkaniu w którymś 
z tych młodych ludzi 
“zakiełkuje” żeglar
ska pasja?

/ol/

Andrzej Perepeczko

Wilk morski
W poniedziałek o 17.00 do Miejskiej 

B iblioteki Publicznej w Rybniku - 
“przypłynął” /jak informowały afisze/ 
wilk morski, Andrzej 
Wincenty Perepeczko

 W ykładow ca 
Wyższej Szkoły Mor
skiej, m arynarz /12 
lat na morzu/ i pisarz.
Autor powieści, no
wel, opowiadań o te
matyce morskiej 
m.in. “Kurs na św it”
/debiut 1964/, “Opo
w ieści z  m esy ”,
“Chłopcy z  m orskiej 
szko ły”. Andrzej Pe
repeczko ma w swym 
dorobku serię książek w ojenno-m or
skich, cykl przygodowych powieści dla 
dzieci i... 13 pozycji naukow ych / 
podręczniki skrypty/.

Dowcipnie, ciekawie opowiadał o 
swych chłopięcych marzeniach, które zi
ściły się, gdy w wieku 18 lat - jako praktykant

A. W. Perepeczko witany różą 
na inauguracji RDL

praktykant - wypłynął w swój pierwszy rejs. 
Mówił o kolejnych stopniach “morskie
go w tajem niczenia” , o zderzeniu za
czerpniętych z literatury wyobrażeń z 
twardą rzeczywistością- ciężką pracą na 
statku. Pisać zaczął, jak wspomniał, z tę
sknoty za morzem, kiedy to jako żołnierz 

pracow ał przez 2 
lata w kopalni “We
soła” w M ysłow i
cach.

Barwne życie i ga
wędziarski talent 
Andrzeja Perepeczki 
sprawiły, że spotka
nie było udane. 
Szkoda tylko, że 
uczestnicząca w nim 
m łodzież /głównie 
płci m ęskiej/ nie 
okazała zaintereso
wania opowieściami 

pisarza. Nie było pytań, komentarzy. 
Choć organizatorzy zadbali o to by moż
na było kupić, za prawdziwie symbolicz
ną cenę, książki pisarza - nikt nie kupił, 
nie poprosił o wpis, o autograf...

Czyżby młodzieży obca była formuła 
spotkań autorskich? /ol/

Stanisław Piskor i Stanisław Krawczyk

Spotkanie w Urszulankach
W czasie Rybnickich Dni Literatury 

uczennice Liceum Sióstr Urszulanek dwu
krotnie spotykały się z zaproszonymi litera
tami. Niestety, do szkoły trafili twórcy, 
którzy akurat wbrew myśli przewodniej 
imprezy, zupełnie z morzem związani nie 
są, a mianowicie Stanisław Piskor oraz 
laureat Honorowej Złotej Lampki Górni
czej Stanisław Krawczyk.

Spotkania nie spełniły niestety oczekiwań 
słuchaczek. Literaci ci byli uczennicom zu
pełnie nieznani i spodziewały się one, że 
dzięki rozmowie poznaj ą  twórczość i same
go autora. Bliższy tej formule był S. Kraw
czyk, który w trakcie spotkania przedsta
wiał swoje wiersze z tomików “Droga ”,

Twórczość poetycka je s t sprawą serca, 
jednak nie wystarczy natchnienie. Trzeba 
pracować w słowie, które jest specyficznym 
tworzywem, aby w każdej chwili umieć wy
razić swój niepokój, wrażliwość na otocze
nie... Do tej pory pracowałam indywidual
nie z  tymi osobami, które swoim niepoko
jem  chciały się ze mną podzielić. W przy
szłości chciałabym stworzyć coś w rodzaju 
kawiarni literackiej, która stworzy nastrój 
potrzebny do nowych poszukiwań poetyc
kich... /gw/

“Dusze zwierząt domowych ” oraz z ostat
niego zbioru, który będzie dopiero wydany 
pt. “Błądzę”. Wiersze nie spotkały się ze 
specjalnym zainteresowaniem, to raczej 
same teorie prezentowane przez poetę spro
wokowały pytania. Kontrowersje wzbudzi
ło stwierdzenie S. Krawczyka o szczegól
nej roli i pozycji matki w  śląskiej rodzinie. 
Nie czuję się jakoś urażona, choć nie je
stem rodowitą rybniczanką - powiedziała 
Aneta. Ale w moich stronach też szanuje się 
matkę i są te same wartości. Spotkanie to 
było dla mnie raczej poznawcze. Dowie
działam się, że pewne zwyczaje wywodzą 
się stąd.

Drugi twórca - S. Piskor zrezygnował w 
ogóle z tradycyjnej formuły spotkań literac
kich.
- Oczekiwałyśmy, że poznamy coś nowego, 
że autor zachęci nas do czytania swoich 
utworów - powiedziała Justyna. Gość w 
czasie spotkania wygłosił wykład na temat 
stanowiska Polski wobec idei zjednoczenia 
z Europą. Swoimi poglądami wzbudził 
wprawdzie dyskusję wśród uczennic, cho
ciaż dziewczęta okazały się większymi rea
listkami od autora.
- Owszem, spotkanie dało nam do myśle
nia, ale autor nie zachęcił mnie do sięgnię
cia po jego książki - powiedziała Ewa. /a/

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

Kazimierz Nowosielski

Kazik z Kujaw
Ż yw ot K a z im ie r z a  N o w o s ie l

sk iego - j a k  sam  się p rzed s taw ił - 
je s t kujaw sko-kresow y. Jego ojciec 
p o ch o d z ił z O szm iany , a m a tk a  z 
k u ja w sk ie j w si. W c y to w a n y m  
p rz e z  s ie b ie  w ie rsz u  w sp o m in a  
z re s z tą  w gw arze k u jaw sk ie j n ie
m al m istyczne  spo tkan ie  “ sieb ie  - 
K a z ik a ” ze sw o ją  b a b c ią  we w si 
Rybno. O prócz tego, że pisze w ier
sze, dr hab. K az im ierz  N o w o sie l
ski je s t rów nież pracow nik iem  na
ukow ym  w In s ty tu c ie  F ilo lo g ii

Kazimierza Nowosielskiego spotka
liśmy pod Domem Kultury w 
Chwałowicach, dokąd udawał się 
na spotkanie autorskie z uczniami 
tamtejszego Liceum

P o lsk ie j na U n iw e rsy te c ie  G d ań
sk im . Z a jm u je  się  tam  l i te r a tu r ą  
p o lsk ą  po 1945 roku. W tym  m .in. 
poetam i p iszącym i w nurcie  socre
a lis ty czn y m , k tó rzy  późn iej zm ie
n ili filo zo fię  m yślen ia . In te resu je  
go w łaśn ie  ta  zm iana, k tó ra  z cza
sem  kazała  poetom  szukać nadzie i 
ju ż  n ie  w  s o c ja lis ty c z n e j w iz ji 
św ia ta , le c z  w rz e c z y w is to śc i 
tr a n sc e n d e n tn e j, p rz e k ra c z a ją c e j 
ludzk i w ym iar. U jed n y ch  tę now ą 
rz e c z y w is to ść  s ta n o w i f i lo z o f ia  
ch rześc ijań ska , u innych zaś w iara 
w pan te istyczny  porządek  natury i 
c a łe g o  k o sm o su . O tym  w ła śn ie  
K azim ierz  N ow osielsk i opow iadał 
rybnickiej m łodzieży na au to rsk ich  
sp o tk a n ia c h  we w to rek  26 w rz e
śnia. Tego dnia spotkał się rów nież 
z u c z e n n ic a m i L iceu m  S ió s tr  
U rszu lanek . G ościł także w IV LO 
w R ybniku - C hw ałow icach.

N a le ż y  p o d k re ś lić ,  że m im o 
m ów ien ia  o f ilo zo fii, o h is to rii li
te ra tu ry  i m im o czy tan ia  trudnych, 
n o s ta lg ic z n y c h  w ie rszy , p o e c ie  
uda ło  się za in te resow ać  m ło d z ież  
sw oim i przem yśleniam i. szoł

Z djęcia: jack, szoł
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Zarząd M iasta inform uje

S T A T U T
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

Rozdział I
Postanowienia ogólne

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zwany dalej MOSiR został utworzony na mocy Zarządzenia Nr 8/ 
75 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 1 lipca 1975 r. i jest zakładem budżetowym.

2. MOSiR działa w ramach obowiązujących na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawnych, 
a w szczególności:

- ustawy z dnia 3 lipca 1984 roku o kulturze fizycznej (Dz.U. Nr 34, poz.181 z późniejszymi zmianami)
- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (Dz.U.Nr 16, poz. 95 z późniejszymi 

zmianami)
- ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r, Prawo budżetowe (tekst jednolity Dz.U. z 1993 roku Nr 72, poz. 344 

z późniejszymi zmianami)

3. Terenem działania MOSiR jest miasto Rybnik, a jego siedziba mieści się w  Rybniku - Kamieniu ul. 
Hotelowa 12.

4. W skład MOSiR wchodzą następujące obiekty:
- ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy “PARKROW” w Rybniku-Kamieniu,
- kryta pływalnia i pawilon sportowy w Rybniku przy ul. Powstańców,
- basen otwarty w Rybniku-Chwałowicach,
- stadion miejski w  Rybniku przy ul. Gliwickiej,
- kąpielisko “RUDA” w Rybniku przy ul. Gliwickiej,
- basen otwarty w  Rybniku - Paruszowcu
- ośrodek wypoczynkowo-rehabilitacyjny “ BUSHIDO”.

Rozdział II 
Przedmiot działania

5. MOSiR realizuje zadania miasta z zakresu:

1/ sportu, rekreacji ruchowej i turystyki dotyczące:
- tworzenia i udostępniania bazy sportowej oraz rekreacyjnej,
- organizowania zawodów, imprez sportowych i turystycznych,
- organizacji imprez rekreacyjnych na rzecz mieszkańców miasta,
- organizacji kursów i szkoleń

2/ działalności usługowej poprzez:
- prowadzenie hoteli,
- prowadzenie restauracji oraz punktów gastronomicznych,
- prowadzenie campingu

3/ swojej specyfiki, wynikające z potrzeb środowiska oraz działalności miasta w  zakresie kultury.

Rozdział III 
Organy i organizacja

6. Działalnością MOSiR kieruje Dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz odpowiada za jego funkcjo
nowanie, dobór pracowników oraz powierzone składniki majątkowe.

7. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Miasta.

8. Dyrektor wydaje decyzje administracyjne na podstawie i w zakresie udzielonego przez Radę Miasta upo
ważnienia.

9. Dyrektor jest upoważniony do dokonywania czynności prawnych w zakresie pełnomocnictwa udzielone
go mu przez Zarząd Miasta.

10. Wewnętrzną organizację MOSiR oraz szczegółowy zakres działania, podział czynności i odpowiedzial
ności osób pełniących kierownicze i samodzielne funkcje określa Regulamin Organizacyjny.

11. Opracowany przez Dyrektora Regulamin Organizacyjny podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Miasta.

12. Dyrektor zatrudnia i zwalnia pracowników oraz wykonuje w stosunku do nich uprawnienia zwierzch
nika służbowego.

Rozdział IV
Mienie i gospodarka finansowa

13. MOSiR wyposażony jest w majątek konieczny do realizacji zadań statutowych. Majątek ten stanowi 
własność komunalną miasta Rybnika i jest przekazany przez Zarząd Miasta w zarząd i administrowanie 
Dyrektorowi MOSiR.

14. MOSiR prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem miasta Rybnika na zasadach ustalo
nych dla zakładów budżetowych.

15. Plan finansowy na rok budżetowy sporządzony przez Dyrektora MOSiR, po uchwaleniu budżetu mia
sta, podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta.

16. Źródłem przychodów MOSiR są: dotacja budżetowa, dochody z prowadzenia statutowej działalności 
oraz inne wpływy. MOSiR przeznacza rozchody na finansowanie kosztów działalności statutowej.

Rozdział V
Postanowienia końcowe.

17. Zmiany Statutu są dokonywane w trybie jego uchwalenia, to jest na mocy uchwały Rady Miasta.
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Zarząd Miasta informuje
NA SESJI 27 WRZEŚNIA RADA MIASTA RYBNIKA POSTANOWIŁA:

1. Zwiększyć w budżecie miasta Rybnika na 1995 r. dochody i wydatki o kwotę 8.794.563 zł
2. Dokonać w budżecie zadań własnych na 1995 r. przeniesienia wydatków między działami w kwo
cie 1.700.000 zł
3. Zmniejszyć wydatki budżetu miasta Rybnika na 1995 r. w  zakresie zadań zleconych ustawowych o 
kwotę 6.641 zł
4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Miasta Rybnika 
6. Uchwała wchodzi w  życie z dniem ogłoszenia.

Radni
wizytują szpital

c.d. ze strony 1
rację w sprawie egzekwowania od wojewody pie
niędzy, które musiały one wydać na pilotaż w  
związku z niedotrzymaniem przez państwo wa
runków umowy, J. Makosz zapowiedział, że w  
tej chwili przygotowywany jest bilans wydatków 
za 15 m iesięcy pilotażu i gdy takowy zostanie 
sporządzony, nasze miasto wespół z innymi wy
stąpi do wojewody o zwrot ko
sztów.

Po wysłuchaniu informacji pre
zydenta radni dokonali zmian w  
budżecie miasta. I tak decyzją wo
jewody została dla miasta przy
znana dotacja 320 tys. zł na dofi
nansowanie części kosztów zwią
zanych z przygotowaniem tere
nów pod budownictwo mieszka
niowe Spółdzielni “Wierzbowa”.
Ponadplanowe dochody miasta ze 
sprzedaży mienia radni postano
wili przeznaczyć m.in. na: roboty 
awaryjne w budynkach przy ul.
Raciborskiej 20, św. Józefa 11,
Zgrzebnioka 5 i Śląskiej 3, remonty 
kapitalne budynków na osiedlu Bo
guszowice /dachy i wymiana okien/ 
oraz podwyżki płac w  przedszko
lach. Poprzez zmniejszenie kwoty 
przeznaczonej na obsługę kredytów 
oraz rezygnację z projektu adaptacji 
budynku przy ul. Hallera na potrzeby Urzędu Mia
sta poczyniono oszczędności 1.300 tys. zł, które ra
dni przeznaczyli m.in. na: remonty ulic, szkół i 
przedszkoli, budowę sali gimnastycznej SP 3.

Następnie radni jednogłośnie nadali statuty MO
SiR-owi /pełny tekst na str. 6./ oraz Ośrodkowi 
Leczniczo-Rehabilitacyjnemu dla Dzieci Niepełno
sprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II 
w Rybniku.

Kolejny punkt po
rządku sesji, w  
którym Rada Miasta 
jednogłośnie posta
nowiła wystąpić do 
Wojewódzkiej Komi
sji Wyborczej o po
wołanie składów oso
bowych 58 Obwodo
wych Komisji Wy
borczych, związany 
był ze zbliżającymi 
się wyborami prezy
denckimi. Radni do
konali także wybo
rów uzupełniających 
na ławników Sądu 
Wojewódzkiego w  
Katowicach do orze
kania w sprawach za
kresu prawa pracy i 
ubezpieczeń społecz
nych.

Tradycyjnym punk
tem każdej sesji są 
sprawy związane z nabyciem, zbyciem oraz zamia
ną gruntów. Tym razem radni m.in. wyrazili zgodę 
na nabycie na rzecz miasta działek pod budowę 
dróg dojazdowych do Szpitala Miejskiego w Orze
powicach, upoważnili Zarząd Miasta do dokonania 
niezbędnych zakupów i zamiany gruntów z prze
znaczeniem pod poszerzenie ulicy Gliwickiej. Po
rządkując sprawy geodezyjne radni postanowili od
dać w wieczyste użytkowanie nieruchomość przy 
ul. Kawalca 4 na rzecz Rybnickiej Fabryki Maszyn 
oraz nieruchomość przy ul. Kilińskiego 21 na rzecz 
Przedsiębiorstwa Robót Górniczych w Rybniku.

Długą dyskusję wywołał punkt dotyczący rozpa
trzenia wniosku Rady Nadzorczej Rybnickiej Spół
dzielni Mieszkaniowej o wyrażenie zgody przez 
Radę Miasta na rozwiązanie stosunku pracy z rad
nym Jerzym Gorczycą byłym prezesem RSM. Na 
wstępie przewodnicząca Rady Miasta Urszula Szynol

Szynol zapoznała zebranych z treścią pisma, w którym 
Rada Nadzorcza RSM wyjaśniła motywy swego 
wniosku. Radni wysłuchali także słów najbardziej 
zainteresowanego, czyli J. Gorczycy. Stwierdził on, 
że jego odwołanie odbyło się zgodnie z prawem, 
zaś on sam ma już dość nieuzasadnionych oskarżeń 
ze strony RSM i biorąc pod uwagę swe przykre do
świadczenia związane ze współpracą z Radą 
Nadzorczą w okresie zajmowania stanowiska preze
sa, nie jest już zainteresowany dalszą pracą w 
spółdzielni. Głos zabrał radca prawny Urzędu 
Miasta, który przypomniał radnym aktualny stan 
prawny regulujący wyrażanie zgody przez RM na 

rozwiązanie przez zakład 
pracy stosunku z radnym. 
Rada Miasta odmawia ta
kiej zgody jedynie wtedy, 
gdy zwolnienie z pracy ma 
zw iązek z pełnieniem  
przez pracownika mandatu 
radnego. W szyscy byli 
zgodni, że taki związek 
przyczynowy nie miał tutaj 
miejsca. W toku dalszej dys
kusji radni wskazywali na 
szereg nieprawidłowości, 
które miały miejsce przy 
odwołaniu J. Gorczycy z 
funkcji prezesa, a także 
podzielali pogląd, że spół
dzielczość mieszkaniowa 
jest chora i wymaga uzdro
wienia, lecz to wykracza 
poza kompetencje Rady 
Miasta. Ostatecznie radni 

stosunkiem głosów  16 za przy 13 przeciw i 6 
wstrzymujących się zadecydowali o wyrażeniu zgo
dy na rozwiązanie przez RSM stosunku pracy z J. 
Gorczycą. W treści uchwały, wobec kontrowersji 
wśród radnych, nie znalazło się uzasadnienie zapro
ponowane /a później wycofane/ przez prezydenta J. 
Makosza, mówiące o braku związku odwołania J. 
Gorczycy z funkcji prezesa RSM z wykonywa
niem mandatu radnego miasta Rybnika.

Stosunkiem głosów 27 za i 8 wstrzymujących 
się Rada postanowiła podwyższyć diety radnych. 
I tak począwszy od października br. radny otrzy
mywać będzie miesięcznie 100 zł /dotychczas 75 
zł/, przewodniczący komisji 200 zł /dotychczas 
150 zł/, z-cy przewodniczącej rady oraz nieetato
wi członkowie zarządu miasta 300 zł /dotychczas 
200 zł/, a przewodnicząca rady 400 zł /dotych
czas 300 zł/. Przy wykonywaniu kilku funkcji 
jednocześnie, radnym przysługuje jedna - wyższa 
dieta.

Na zakończenie sesji Rada Miasta jednogłośnie 
wyposażyła Józefa Cyrana w delegację do reprezen
towania miasta w  X Zgromadzeniu Ogólnym 
Związku Miast Polskich, które odbędzie się w Beł
chatowie w dniach od 6 do 10 października br.

J.R.
Z dj.: jack

Maria Kufa-Skorupa referowała 
radnym sprawę przyjęcia statutów 

MOSiR-u i Ośrodka 
Leczniczo-Rehabilitacyjnego

W przerwie obrad radni zapoznawali się z listami kandydatów na członków 
obwodowych komisji wyborczych.

Na zdjęciu radni: Stanisław Przeliorz i Brunon Janas

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Agata stara, 
ale jara!

Dziś proponujem y "Śm ierć na 
Nilu” Agaty Christie. N a okładce tej 
książki wydanej przez W ydawnictwo 
Dolnośląskie widnieje pistolet i sznur 
pereł. W miarę rozwoju akcji przeko
namy się, że na statku pełnym starych 
znajom ych, którym  p iękna i bogata

Wesoły Kącik
- Miałam trochę pieniędzy, toś się ze 
mną ożenił...
- E, wcale nie dlatego.
- A co! Będziesz mi teraz może opo
wiadał o uczuciu bezinteresownem?!
- Broń Boże! Ożeniłem się nie dlatego, 
że miałaś trochę pieniędzy, ale przypu
szczając, że będziesz m iała daleko 
więcej!

W ubiegłą n iedzielę w bazylice  
świętego Antoniego odprawiona zo
stała msza św. w intencji Ojczyzny  
oraz w piętnastą rocznicę powstania 
Niezależnego Samorządnego Związ
ku Zawodowego “Solidarność”. N a 
mszy tej dokonano również poświęce
nia sztandaru “Związku Sybiraków" w 
Rybniku. Mszę koncelebrowało czte
rech kapłanów , którym  przew odził 
proboszcz rybnickiej bazyliki, ks. pra
łat Alojzy Klon. Z tą  podniosłą patriotyczną

wybudowania w iększej, w spaniałej budowli ra
tusza. W lipcu 1914 roku w ybuchła 
jednak pierwsza wojna światowa, zaś 
najw iększym  zm artw ieniem  burm i
strza G ünthera było p ilnow anie, by 
miasto w ywiązywało się z obow iąz
kow ych  dostaw  d la  arm ii o raz  by 
obywatele m iasta jak  najmniej ucier
pieli z powodu wojennych niedogod
ności. A po wojnie nastąpiły Pow sta
nia Śląskie, plebiscyt i przyłączenie 
częśc i G órnego Ś ląska  do P o lsk i. 
P ierw szym  po lsk im  b u rm istrzem  
R ybnika został w 1922 roku W łady
sław  W eber. S iedziba w ładz m iasta 
pozostała ta sama, na rogu M iejskiej 
i Chrobrego. Jedynie napis nad w ej
ściem zmieniono na polski. N a um ieszczonym

umieszczonym  obok zdjęciu w idzim y jak  
przez tych kilka lat urósł ów bluszcz 
i drzew a. B udynek w tym kształcie  
służył w ładzom  m iasta do końca lat 
dw udziestych. W tedy to dobudow a
no do niego północne skrzydło przy 
dzisiejszej ulicy Chrobrego. C ałość 
u jed n o lico n o  a rch itek to n iczn ie , 
zm ieniono dach, okna oraz dobudo
wano drugie piętro. Zamurowano też 
daw ne drzw i od strony ulicy  M ie j
skiej, gdyż w ejście do urzędu zapro
jek to w an o  w now ej p rzybudów ce. 
Budowa i przebudow a została w yko
nana w 1928 roku, a dla jej realizacji 
m iasto  zaciągnęło  k redyt w B anku 
G o sp o d arstw a  K rajow ego . P race 
prow adzone były bardzo szybko i na 
w iosnę 1929 roku nowy “czwarty ra
tusz" był ju ż  gotowy. Była to jedna  z 
najp iękniejszych tego typu budow li 
w ów czesnym  W ojew ództw ie Ś lą
skim.

T ekst i fotokopie: 
M arek Szołtysek

Linnet odbyw a podróż poślubną nie 
tylko klejnoty okażą się fałszyw e, a 
sympatyczny detektyw Hercules Poirot 
po prostu  nie będzie m ógł się po
wstrzymać przed rozwiązaniem zagad
ki śmierci na Nilu...

/mch/

Piękno siedzi w . . .  szczegółach

tyczną uroczystością korespondow ał 
czytany w tę niedzielę we wszystkich 
kościołach w kraju list pasterski Epi
skopatu  Polski przypom inający , że 
chrześcijanie m ają obow iązek odpo
w iedzialności i m iłości do Ojczyzny 
oraz że w przyszłych wyborach prezy
denckich chrześcijanin powinien gło
sować zgodnie z sumieniem, ukształ
towanym w oparciu o Ewangelię i spo
łeczną naukę Kościoła.

/szoł/

Prezentujemy dzisiaj wspaniałą sztu
katerię z elewacji jednej z rybnickich 
kam ienic. N a dole w idzim y typow y 
tympanon nad oknem pierwszego pię
tra. Na płaszczyźnie między tympano
nem a parapetem drugiego piętra w i
dnieją ciekawego kształtu drzewa. Ich

liście dotykają parapetu, zaś korzenie 
wrastają jakby w łuk tympanonu znad 
dolnego okna. Tworzy to bardzo pięk
ną dekorację. Gdzie znajduje się ta ka
m ienica? Odpowiedzi proszę szukać 
na 2. stronie!

/szoł/

“M A G ISTR A T ” , a nad nim  w isiał 
“herb R ybnika", byłem lekko zasko
czony. Sądziłem  dotąd, że na tem at 
rybnickich ratuszów moja wiedza jest 
uporządkow ana. O kazało się jednak, 
że jeszcze jeden budynek spełniał kie
dyś tę funkcję. Do tej pory udało mi 
się ustalić jedynie kilka faktów  i ze
brać jeszcze  parę fo tografii i ciągle 
szukam  odpow iedzi na w iele pytań. 
Może ktoś z czytelników wie więcej?

Tym czasem  jed n ak  przedstaw m y 
nasz aktualny stan w iedzy na tem at 
“trzeciego ratusza". W latach 1891 - 
1916 Rybnikiem rządził bardzo przed
sięb iorczy  burm istrz  O tto Günther.

Wiele zagadnień dotyczących historii 
Rybnika jes t jeszcze ciągle do końca 
niewyjaśnionych, jak  choćby sprawa 
rybnickich ratuszów. Pierwszy drew
niany ratusz wybudowano prawdopo
dobnie w połowie XVII wieku; stał na 
samym środku Rynku. To w nim pew
nie w latach 1661 - 1662 urzędow ał 
już pierwszy rybnicki burmistrz Jerzy 
Hanslik. Drugi ratusz w Rybniku po
wstał w latach 1822 - 1823 za rządów 
burm istrza A ntoniego Ż elasko. Jest 
nim stojący do dzisiaj w  Rynku budy
nek, aktualn ie m ieszczący
mieszczący M uzeum  i 
Urząd Stanu Cywilne
go. Tajemniczym ra
tuszem  trzecim  zaj
miemy się w dalszej 
części naszego rozwa
żania. N atom iast ra
tusz czw arty to bu
dow la z czasów  mię
dzywojennych zwana 
“m ag istra tem ”, a 
ukończona na przeło
mie 1928/1929 roku 
za rządów burmistrza 
W ładysława W ebera, 
w której władze mia
sta rezydują do dziś.

Zajmijmy się jednak 
naszym “trzecim ratu
szem ". M uszę przy
znać, że kiedy przed 
dw om a laty w padło 
mi w ręce zdjęcie pię
trowej kam ienicy na 
której w idniał napis

*  Stare zdjęcie z około 1925 roku. 
“Trzeci ratusz” stoi tuż u zbiegu dzisiej
szych ulic Miejskiej i Chrobrego. Upew
nia nas o tym widoczny po lewej stronie 
charakterystyczny fragment kamienicy z 
przeciwka, czyli z rogu ulicy Zamkowej i 
Korfantego

Dzisiejszy budynek urzędu miasta po 
przebudowie w latach 1928/1929. Z  le
wej strony widzimy również charaktery
styczny fragment kamienicy z przeciwka

czarnymi gotyckimi li
terami wypisano “Stadthaus” . Nad na
p isem , pod  środkow ym  oknem  na 
pierwszym  piętrze um ieszczono p ła
skorzeźbę herbu Rybnika. Na białym 
g ładk im  tynku  p rzym ocow ano  też  
drew niane drabinki, po których miał 
się p iąć  p osadzony  pod śc ia n ą  
bluszcz. Zaś na chodniku przed urzę
dem posadzono cztery klony. M oże
my przypuszczać, że to nowe lokum 
ry b n ick ich  u rzęd n ik ó w  m ie jsk ich  
m iało być jedyn ie  pom ieszczeniem  
przejściow ym  do czasu w ybudow ania

F esty n
w  Orzepowicach

W niedzielę 24 września na boisku 
w Orzepowicach odbył się festyn, z 
którego dochód przeznaczono na 
budowę szpitala.

Zadowolony ze szczęśliwego losu Stefan Ziołko z 
nagrodą - sympatyczną różową świnką. Zdj.: jack

Atrakcją popołudnia były występy Miej
skiej Orkiestry Dętej razem z zespołem ma
joretek oraz koncert orkiestry dętej kop. 
“Jankowice”. Dla wielu atrakcją było ryb
nickie piwo Roger w beczułkach z pomp
ką, które można było też wygrać na lote
rii. Prawdziwe emocje zaczęły się jednak 
wieczorem, gdy nastąpiło ciągnienie lo
sów loterii fantowej. Organizatorzy za

dbali o atrakcyjne nagrody 
- dwa szczeniaczki, sprzęt 
gospodarstwa domowego i 
piwo z rybnickiego browa
ru oraz... niewielki prosia
czek. Ten ostatni stał się 
własnością Stefana Ziołko 
z Zebrzydowic.

Dla dzieci zorganizowa
no biegi i sztafety, a zgro
madzeni na stadionie 
podziwiali też skoki spa
dochroniarzy i start balo
nu. Już po zmroku zapalo
no olbrzymie ognisko. 
D użą atrakcją dla dzieci 
były sztuczne ognie i pe
tardy sprzedawane na kil
ku stoiskach. Co chw ila 
słychać było głośne wybu
chy. Zadbano też o żołądki 
uczestników festynu - nie 
zabrakło kiełbasy z grilla i 
waty cukrowej. /a/

Poświęcenie sztandaru

znajdującej się u zbiegu ów czesnej B ahnho
fstrasse /dzisiaj ul. M iejska/ z 
Schützenstrasse /dzisiaj ul. Chrobre
go/. Ten jednopiętrowy budynek miał 
w ejście od strony dzis ie jsze j u licy  
Miejskiej. Nad wejściem zawisła szero
ka na dwa metry i wysoka na około 40 
centym etrów  biała tablica, na której

wielu lat nie przepro
wadzano tam rem on
tu. Pew nie dlatego 
gdzieś około 1910 
roku burm istrz  
G ün ther zaczął m y
śleć o remoncie stare
go ratusza, a może 
planował nawet budo
wę nowej siedziby 
w ładz m iasta. Jedno 
je s t jed n ak  pew ne, 
władze miasta zakupi
ły kamienicę rodziny 
Pyrkoszów  znajdującej

*  “Trzeci ratusz” w czasach niemiec
kich w latach 1910 /? /-  1922 nazywał 
się oficjalnie “Stadthaus”

“Trzeci ratusz” po przejęciu Rybnika 
w polskie ręce nazwano “Magistra
tem ” i istniał w tej form ie w latach 
1922-1928

Trzeci ratusz?
Był to czas, kiedy Rybnik i cały Górny 
Śląsk przeżywały swój wielki rozkwit 
gospodarczy. W okolicach R ybnika 
pow stały  kopalnie 
w ęgla kam iennego, 
w ybudow ano w iele 
kamienic oraz kościół
św. Antoniego. W tak
prężnie rozwijającym 
się R ybniku ratusz 
przy Rynku zaczynał 
ju ż  być ciasny, a od

CzytA j
r a z e m
Z  nAMi

Sztandar Polsk i
Gazeta Rybnicka

70 lat temu "Sztandar Polski 
i Gazeta Rybnicka" 

donosiły od 29 września 
do 5 października 1925 roku

W iadomości
- W nocy z soboty na niedzielę włama
li się złodzieje do zagrody Trele przy 
ul. W iejskiej i skradli 5 kaczek. Jed
nakże nie długo się cieszyli z kaczek, 
gdyż policja sprawców w osobach Fr. 
Smołki i Ludwika Borka w ytropiła i 
osadziła za kratami w ięzienia, gdzie 
czas będą mieli robić sobie smakę na - 
rozprawę sądową.

Ogłoszenie
Szanowni Obywatele m. Rybnika 
i okolicy!
Podaję do łaskawej w iadom ości, że 
dostarczam 
ziemniaki na zimę 
po przystępnej cenie.
Zamówienia przyjmuję, Raciborska 23 
Aleksy Nowak.

* * *

Czajnik niebieski 
herbata dla Pań

łagodna, kwiecista, nie podniecająca, 
tak zwana 

rosyjska mieszanka. 
Szczególnie nadaje się do przyrządza
nia w samowarze, gdyż nie gorzknie 

nawet przy dłuższem naciąganiu.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5 7

Abecadło
Rzeczy

Śląskich



PRZEDSIĘBIORSTWO 
PRZEROBU WTÓRNYCH 
METALI NIEŻELAZNYCH

WTÓRMET
Przedsiębiorstwo Przerobu Wtórnych Metali 

Nieżelaznych “WTÓRMET”, 
z siedzibą w Bytomiu-Radzionkowie, zamierza utworzyć 

punkt skupu złomu metali nieżelaznych 
i złomu stalowego

na terenie miasta Rybnik, Wodzisław Śl. i okolice. 
Zainteresowanych utworzeniem punktu skupu 

prosimy o kontakt z
Działem Handlowym PPWMN “Wtórmet”, Bytom, 

telefon 1890251 wew. 266,287, fax 1897868.

Czekamy na oferty i propozycje.

Ogłoszenia drobne

SPRZEDAM GARBUSA
Rybnik, ul. Dworek 7/52 

* * *
SPRZEDAM DZIAŁKĘ  

BUDOW LANĄ  
Rybnik-Grabownia 

Wiadomość: Knurów,
ul. Piłsudczyków 15a/1

* * *

SPRZEDAM DZIAŁKĘ  
Z ALTANKĄ W RYBNIKU. 

Wiad.: Piece, ul. Graniczna 30

W raz ie  p o t rzeby

BEZPŁATNE 
PORADY PRAWNIKA

w "Gazecie Rybnickiej"
W piątki w godz. 15.00-17.00 
w siedzibie naszej redakcji 

/Rynek 12a (oficyna), tel. 28-825/ 
dyżuruje prawnik, udzielający 

bezpłatnie porad

Punkt sprzedaży drzewek i krzewów 
ozdobnych i owocowych 

Rybnik,
ul. Zebrzydowicka 92 /za rondem/ 

tel. 22-616

poleca:
drzewka owocowe

/ja b ło n ie  /g ru sz e  /ś l iw y  
/czereśnie /  wiśnie /  brzoskwinie 

oraz krzewy jagodowe 
krzewy ozdobne w dużym wyborze

Punkt sprzedaży czynny jest
od poniedziałku do soboty w godz. od 9.00 do 18.00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kronika policyjna

W ypadek w Wielopolu
W środę 20 w rześn ia  o godzinie 

15.20 na ulicy Lipowej autobus marki 
“A utosan” najechał na tył kierowane
go przez kobietę małego fiata. Następ
nie z jechał na lew ą  stronę jezd n i, 
gdzie zderzył się z jadącym z przeciw
ka autokarem  “Ikarus” . W w yniku 
tego zderzenia 25 osób odniosło obra
żen ia  ciała. N a m iejsce przyjechało 
pogotowie ratunkowe i policja. Z całej 
grupy poszkodowanych 19 osób zwol
niono do domu po udzieleniu pomocy 
am bulatoryjnej, zaś pozostałe sześć 
osób poddano hospitalizacji w szpitalu 
przy  u licy  R udzkiej. P o lic ja  je s t w 
toku dochodzenia przyczyn katastrofy, 
a trzem  biorącym udział w  zdarzeniu 
k ierowcom  pobrano krew do analizy 
na zawartość alkoholu we krwi. Wyni
ki tego postępow ania nie są  jeszcze 
znane.

Sprzedawcy nie śpią
W piątek 22 września w dwóch ryb

nickich sklepach sprzedaw cy udare
mnili w  swoich sklepach kradzieże. O 
godzinie 12.00 w sklepie “E M PIK ” 
przy ulicy Sobieskiego złapano na go
rącym  uczynku dw óch m ężczyzn, 
którzy dopuścili się kradzieży całego 
opakowania płyt CD “Tristan und Isol
de” o łącznej wartości 120 złotych. Po 
sprawców przyjechała policja i zatrzy
mała ich do wyjaśnienia i wytrzeźwie
nia. Drugie zdarzenie miało miejsce o 
godzinie 17.30 w sklepie sportowym 
przy ulicy Rynkowej. U darem niono 
tam kradzież kurtki zim owej za 260 
złotych.

Pobity niemowlak
W sobotę 23 w rześnia m ieszkanka 

Chwałowic zgłosiła na policji, że jej 
mąż od pięciu lat znęca się nad n ią fi

fizycznie i moralnie. Zeznania te złoży
ła po tym, jak  pijany mąż rzucił o łóż
ko je j dw um iesięcznym  dzieckiem , 
które doznało krwotoku z jam y ustnej i 
przebyw a w szpitalu  na ulicy R udz
kiej.

Złodzieje skarbonek
Proboszcz bazyliki św. A ntoniego 

zg łosił na po lic ji, iż w  dniach 8-22 
września nieznany sprawca okradał w 
kościele skarbonki. Złodziej po zerwa
niu kłódek zabrał ze środka prawdopo
dobnie około 300 złotych.

Złodziej w “zieleni miejskiej"
We w torek 19 w rześnia o godzinie 

3.40 w Rybniku na ulicy Pod Lasem 
n ieznany spraw ca po w ypchnięciu  
okna włamał się do budynku adm ini
stracji Zarządu Zieleni M iejskiej. Ze 
środka skradziono dyktafon “Casio”, 
aparat fotograficzny “Zenit”, obiektyw 
oraz 50 złotych gotówki.

Dywan i wężownica 
M ieszkanka ulicy Dąbrówki zgłosiła 

na policji, iż w nocy z 21 na 22 wrze
śnia nieznany sprawca włamał się do 
je j piw nicy. Skradł ze środka 
przedmioty o wartości około 250 zło
tych. Był to dywan wełniany i wężow
nica do pieca łazienkowego. Szkoda, 
że wężownica nie była jadowita!

Co słychać w barach?
W nocy z 18 na 19 w rześnia w K a

m ieniu przy ulicy W illowej nieznani 
spraw cy w łam ali się do baru “R zę
dówka” . Po zerwaniu krat i wypchnię
ciu drzwi od zaplecza złodzieje zabra
li wyroby alkoholowe warte 135 zło
tych. N atom iast w pon iedzia łek  25 
września o godzinie 1.30 trzej mężczy
źni dopuścili się zniszczenia m ienia 
oraz przemocy wobec właścicielki ka
wiarni przy ulicy św. Józefa.

Komórki przy Kilińskiego 
Pomiędzy 20 a 22 września nieznani 

sprawcy dokonali szeregu włamań do 
komórek mieszczących się pomiędzy

WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK  

tel. 27-616

Zarząd Zieleni Miejskiej 
w Rybniku

Dział Usług Pogrzebowych 
ul. Rudzka 70 b

/Cmentarz Komunalny -tel. 28-991/

oferuje następujące usługi:
* wynajęcie karawanu
* całodobowy przewóz zwłok
* szeroki asortyment trumien
* kosmetykę, ubranie

i przechowanie zwłok 
*wynajęcie kaplicy do pogrzebu 
z możliwością odprawienia mszy św.

* usługi cmentarne
* zamówienie wieńców, palm, 
wiązanek, kwiatów

* możliwość załatwienia orkiestry 
*wynajęcie autobusu

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

Ceny konkurencyjne

pierwszym a piątym piętrem jednego z 
bloków przy ulicy Kilińskiego. Jeden z 
poszkodow anych, który odkrył k ra
dzieże oraz poinformował o nich poli
cję utracił na rzecz złodzieja artykuły 
drogeryjne warte około 100 złotych.

Kompoty i konserwy
W nocy z wtorku na środę ub. tygo

dnia n ieznani spraw cy splądrow ali 
jed n ą  z piw nic przy ulicy Kadłubka. 
Złodzieje zabrali ze środka kompoty i 
konserwy o łącznej wartości około 100 
złotych.

Włamanie do kiosku
Z 18 na 19 w rześn ia  okradziono 

kiosk “Ruch” przy ulicy Raciborskiej. 
Z łodzieje w eszli do środka po roze
rwaniu blachy tylnej ścianki, zabiera
jąc kasety magnetofonowe, żyletki, pa
pierosy i 50 złotych gotówki. Straty w 
ustaleniu.

Złodziej złapany
W czw artek 21 w rześnia około go

dziny 22.40 dokonano w łam ania do 
mieszkania przy ulicy Długosza. Zło
dziej wszedł do środka poprzez wybi
cie szyby w oknie balkonowym i do
konał strat na sumę 500 złotych. Zło
dziej został jednak  schw ytany przez 
policyjny patrol.

Rower i altana
W nocy z 19 na 20 w rześnia przy 

P lacu W olności nieznany spraw ca 
skradł rower górski “shimano-monta
na” wart 450 złotych. Zaś w nocy z 22 
na 23 w rześnia nieznani sprawcy do
konali dew astacji altany przy u licy  
Grota - Roweckiego. Wandale narobi
li szkód na około 700 złotych.

szoł

TELEFONY ALARMOWE 
POG. RATUNKOWE: 999, 23-666 
STRAŻ POŻARNA: 998, 22-277 
POLICJA: 997, 21-091
STRAŻ MIEJSKA: 27-254 w godz. 6.00-22.00 
POG. WETERYNARYJNE: 22-461 
POG. GAZOWE: 23-419, po godz. 15.00 - 55-37-91 
POG. ENERGETYCZNE: 210-71
POG. WODNO-KANALIZACYJNE: 236-81, 261-92, 266-47 
POG. KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ - DYSPOZYTOR: 21-820 
POG. CIEPŁOWNICZE: 249-56, 246-45 
POMOC DROGOWA: 27-569
WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE: 26-599 
POGOTOWIE RATUNKOWE KOLEJOWE: 22-638 
POGOTOWIE RATOWNICTWA GÓRNICZEGO: 55-12-89 
POGOTOWIE ZIMOWE: 21-233 
MIEJSKI OŚRODEK DYSPOZYCYJNY: 21-000

TELEFONICZNE SŁUŻBY INFORMACYJNE 
INFORMACJA: PKS 22-242, PKP 23-009, WPK 21-820 
INFORMACJA O NUMERACH TELEFONÓW: 913 
NADAWANIE TELEGRAMÓW: 900, 905 
ZAMAWIANIE ROZMÓW MIĘDZYMIASTOWYCH: 900 
BUDZENIE TELEFONICZNE: 900 
ZEGARYNKA: 926
INFORMACJA I REKLAMACJA MIĘDZYMIASTOWA:909 
ZAMAWIANIE ROZMÓW MIĘDZYNARODOWYCH: 901 
POSTÓJ TAXI: 236-60, 286-60 
RADIO TAXI: 27-000
POSTÓJ TAXI BAGAŻOWYCH: ul. Młyńska, tel. 23-561 
Hasło "KRYZYS" - sobotnio-niedzielne, całodobowe dyżury 
psychologów: 26-876 /izba przyjęć szpitala psychiatrycznego, ul. 
Gliwicka 33/
NOCNY DYŻUR APTEK:od 29 września do 5 października, 
Apteka, ul. Przemysłowa 16, Rybnik-Paruszowiec, tel. 22-834

EKSPRESS 
Rybnik, Reja 2

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

4 zdjęcia paszportowe - tylko 6 zł,-
"Dziś fotografujesz -  dziś masz zdjęcia"

CENNIK OGŁOSZEŃ W GAZECIE RYBNICKIEJ

•  1 cm 2 - 0 ,80  zł
•  1 słow o - 0 ,5 0  zł

w artykułach sponsorowanych
•  1 /4  strony - 150 zł
•  1 /2  strony - 2 7 0  zł
•  3 /4  strony - 3 5 0  zł
•  1 strona - 5 0 0  zł

...U NAS 
SZYBKO 
I TANIO

Środowa Giełda Cenowa

Mięso schab wołowe
extra

szynka wp. 
gotowana śląska

P IO TR O W S K I 9,44 — 12,96 7,55
Jastef, Raciborska 22 9,00 10,80 13,00 7,20
TA R G 9 ,0 0 -9 ,6 0 10,90-11,60 12,90-14,00 7 ,70 -8 ,10

Owoce/Warzywa pomidory ogórki marchewka ziemniaki

Raciborska 15 2,50 2,60 0,50 0,45
M ie jska  2 2,00 2,00 0,50 0,45
TA R G 0,50 - 2,00 0 ,6 0 -3 ,2 0 0 ,40 -0 ,5 0 0,45

S p o ż y w c z e masło cukier jajko mąka

Rynkowy 200g -1 ,50 1,90 0,26 1,05
Jan N o g a 227g -1 ,60 1,90 0,28 1,00
TA R G 227g -1 5 0 1 ,65 -1 ,80 2,60 - 3,00 0 ,83 -1 ,0 0

Waluty 100
dolarów

100
marek

1 00  koron 
czeskich

100 franków 
francuskich

Pew ex "Duży" 241,00/245,00 168,00/169,50 8,90/9,10 48,00/49,50
Delikatesy, ul. Miejska 241,00/245,00 167,00/169,50 8,95/9,15 4750/49,00
G a llu x , Rynek 240,00/244,00 167,00/170,00 8,90/9,10 48,30/4950

8 GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825
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Już za parę dni rozpoczną swoje ligowe 
zmagania rybnickie koszykarki. W ubie
głym roku ten bardzo młody zespół debiu
tując w II lidze zajął wysokie 4. miejsce i 
tym samym pokazał się rybnickim kibicom 
z jak najlepszej strony. Po kilku miesiącach 
przerwy drugoligowy zespół ponownie 
przystąpi do batalii o ligowe punkty. W 
tym sezonie patronat nad zespołem przeję
ła firma “Partners” i dlatego też zaszła 
zmiana w nazwie zespołu. Otóż w tym sezonie

sezonie rybnickie koszykarki będą występo
wały pod nazwą RMKS - “Partners” 
Rybnik. Nie jest to jedyna zmiana. W ze
spole pojawiły się nowe twarze. Pierwsza z 
nich to Natalia Skrago, mieszkanka Za
brza, która podpisała z kierownictwem klu
bu dwuletni kontrakt. Jest to bardzo do
świadczona zawodniczka, która do niedawna

W ub. sobotę po raz pierwszy na sali 
MOSiR-u został rozegrany Turniej Junio
rów w Siatkówce o Puchar Prezesa Ryb
nickiego Młodzieżowego Klubu Sporto
wego. Wysoki poziom gier zapewniły czo
łowe zespoły województwa katowickiego i 
opolskiego. Wszystkie mecze były zacięte i 
dyspozycja dnia zadecydowała o końco
wych wynikach. Wszystkie mecze w tur
nieju wygrał i puchar zdobył zespół 
Górnika Radlin /trener Tadeusz Szo
stok/ - z RMKS-em 2:1, z Jastrzębiem- 
Borynią 2:0 i z MMKS Kędzierzyn 2:1. 
W meczach z RMKS-em i MMKS-em ra
dlinianie byli w dużych opałach po prze
graniu pierwszego seta, jednak doświad
czenie i wola walki pozwoliła im na roz
strzygnięcie pojedynku na swoją korzyść. 
Pozostałe zespoły wygrały po jednym me
czu i o końcowej klasyfikacji decydowały

niedawna broniła barw “Stali” Bobrek Bytom, a 
obecnie zasili rybnicką drużynę. Dzięki po
mocy MOSiR-u zawodniczka ta będzie 
mogła zamieszkać w hotelu “Olimpia”, 
znajdującym się na terenie ośrodka w Ka
mieniu, co z pewnością rozwiąże problem 
dojazdu tej zawodniczki na treningi do 
Rybnika. Oprócz Natalii, w RMKS-ie po
jawiły się wypożyczone z raciborskiego 
“Rafako” Patrycja Mikołajek i Aneta 
Atłachowicz. Trenerami zespołu seniorek

przegrały z rezerwami Wisły Kraków 
67:70. Jednak w końcowej klasyfikacji 
turnieju rybniczanki zajęły pierwsze 
miejsce. W turnieju tym najwięcej punk
tów dla rybnickiego zespołu zdobyła N. 
Skrago - 40, A. Kuszka - 39 i G. Fulbiszew
ska 34.

Tydzień temu koszykarki wyruszyły w

wygrane sety. Ostatecznie drugie miejsce 
zajął MMKS Kędzierzyn Koźle /sety 4:4/, 
trzecie miejsce przypadło gospodarzom 
RMKS-u /sety 3:5/, a czwarte siatkarzom 
KS Jastrzębie Borynia /sety 2:4/.

Trenerzy wyróżnili najlepszych siatkarzy 
turnieju: Łukasza Lipa /Górnik Radlin/, 
który został wybrany najlepszym wystawia
jącym, Marka Chodakowskiego /MMKS 
Kędzierzyn/jako najlepszego atakującego, 
Marek Marchel /RMKS/ został naj
wszechstronniejszym graczem turnieju, a 
Majewski /KS Jastrzębie Borynia/ najlep
szym obrońcą

Wyniki meczów: RMKS - Górnik 1:2, 
Jastrzębie-Borynia - MMKS Kędzie
rzyn 0:2, RMKS - Jastrzębie-Borynia 
0:2, Górnik - MMKS 2:1, Górnik - Ja
strzębie-Borynia 2:0, RMKS - MMKS 
2:1.

małe turnee po Polsce, w  czasie którego 
wygrały z MMKS Kutno 77:49, przegrały 
z M TK  II Pabianice 67:89, a następnie ro
zegrały dwa pojedynki w Łodzi, gdzie naj
pierw przegrały z miejscowym Widzewem 
56:66, ale już w drugim pojedynku wzięły 
rewanż wygrywając z nawiązką 76:62. Jak 
powiedział jeden z trenerów, turnieje spa
ringowe mają na celu zgranie się Natalii 
Skrago z Gabrysią Fulbiszewską czy też z 
Agnieszką Kuszką. Przed zespołem jeszcze 
kilka ciężkich treningów, dwa sparingi, no 
i wreszcie inauguracja rozgrywek ligo
wych. Z pewnością rybnicki zespół soli
dnie przygotowuje się do tegorocznego se
zonu. W przedsezonowych wypowie
dziach trenerzy są bardzo ostrożni. Z pew
nością walka o ekstraklasę będzie bardzo 
zacięta. Trenerzy pragną, aby w tym sezo
nie zespół seniorek dobrze się ze sobą 
zgrał, a już w przyszłym powinien walczyć 
o koszykarską ekstraklasę. Natomiast przed 
juniorkami stoi bardzo trudne zadanie - 
zdobycie tytułu Mistrzyń Polski. Sporo 
pracy włożono także w sprawy organiza
cyjne związane z pojedynkami rybnickich 
koszykarek. Dzięki staraniom prezesa 
RMKS-u Arkadiusza Skowrona z pewno
ścią nie zabraknie plakatów informujących 
o meczach koszykarek, a na każdego kibica 
w czasie każdego pojedynku czeka wiele 
atrakcji.

Tak więc emocji w hali sportowej kopal
ni “Jankowice” w Boguszowicach z pew
nością nie zabraknie. Wobec tego pozosta
je tylko przyjść i kibicować koszykarkom 
RMKS-u “Partners Rybnik”, a być może 
już w niedługim czasie do Rybnika zawita 
koszykarska ekstraklasa.

M arcin Troszka

Karnety na cały sezon do nabycia 
w redakcji "GR"

Z okazji aw ansu żużlow ców  GKM  
G rudziądz do I ligi, naszym  dwom 
rybnickim  zaw odnikom  startującym  
obecnie w barwach tego zespołu Ada
mowi Paw liczkow i i Henrykowi Be
mowi gratulacje i życzenia szczęśli
wej, bezpiecznej i skutecznej jazdy na 
pierw szoligow ych torach żużlow ych 
oraz w szystk iego dobrego w życiu 
osobistym

życzą: Rajmund Fuchs 
i cała grupa kibiców z Zamysłowa

P.S. Wracajcie!

r

Koszykarskie emocje tuż, tuż

Zespół juniorek RMKS-u Rybnik zapowiada walkę 
o tytuł Mistrzyń Polski

jak i juniorek nadal po
zostają  Mirosław 
Orczyk i Kazimierz 
Mikołajec.

W ostatnim czasie ze
spół brał udział w kilku 
turniejach. Pierwszy z 
nich odbył się 15 i 16 
września w Krakowie, 
gdzie rywalkami ryb
nickich koszykarek były 
trzy krakowskie zespo
ły. W turnieju tym ko
szykarki RMKS-u 
“Partners” Rybnik po
konały Koronę 59:54, 
AZS AWF 65:55 i

Siatkówk a
Turniej juniorów o Puchar Prezesa RMKS

Siatkówka

r

O P u c h a r  Ś w i a t a
Koniec zeszłego tygodnia upłynął na go

tartowickim lotnisku pod znakiem sporto
wej rywalizacji, bowiem w dniach 22 - 24 
września odbyły się Międzynarodowe Zawody

Zawody Rakietoplanów Klasy S8E o Puchar 
Świata. W gronie uczestników znaleźli się 
zawodnicy z Czech, Słowacji, Niemiec i 
Polski.

W klasie “S8E 
W ORLD C U P” M e
moriale H enryka  
Szendzielorza I miej
sce zajął Stefan M o
kran ze Słowacji zdo
bywając 2443 punkty. 
N a następnych pozy
cjach uplasow ali się 
nasi reprezen tanci: 
Marian Pieczka / 
2132 pkt/ i Piotr Mo
czala /2 115 pkt/. 
Zw ycięzcą w katego
rii “EX PE R IM E N
TAL” został W oj
ciech K rzyw iński,

zaś pierwsze miejsce w klasie “S8E/P” 
jury przyznało M arianowi Pieczce.

W niedzielne popołudnie po oficjal
nym zamknięciu zawodów członkowie 
A eroklubu ROW  R ybnik pokazam i 
skoków spadochronowych uatrakcyj
nili orzepowicki festyn. Jego uczestni
cy mogli również wznieść się balonem 
i podziwiać panoramę miasta.

T ekst i zdj.: D. Stachura

r

Światowy 
Dzień Turystyki

W ramach Światowego Dnia Turystyki,
przypadającego na 27 września, rybnicki 
oddział PTTK zorganizował trzy imprezy 
turystyczne. W samo “święto turystyki” 
wyruszył Młodzieżowy Rajd Nizinny po 
ROW z metą w Studzience. Trzy dni wcze
śniej również na terenie ROW-u miał miej
sce Nizinny Rajd Motorowy, a 3-4-5 paź
dziernika z metą w Brennej odbędzie się 
trzecia impreza -  Jesienny Rajd Górski. /a/

Zawodom rakietoplanów towarzyszył pokaz modeli 
szybowcowych z silnikiem spalinowym F-1. Tanko

wanie odbywa się za pomocą... strzykawki

Żużel 

Młodzież w roli głównej
Tegoroczny sezon żużlowy dobiega 

końca. Liga zakończyła rozgrywki, a 
kibice mogą obecnie emocjonować się 
finałami różnych rozgrywek na torach 
krajowych i zagranicznych. W Polsce 
odbędzie się jeszcze kilka im prez, z 
których najważniejszą jest finał “Brą
zowego Kasku”, który zostanie roze
grany na torze w Lublinie 8 paździer
nika. W zawodach tych wystartuje za
w odnik Rybnickiego Klubu M otoro
wego Mariusz Węgrzyk.

W ubiegłą sobotę na torze często
chowskiego “W łókniarza” odbyły się 
zawody I rundy M łodzieżowych In
dyw idualnych M istrzostw  Śląska. 
Startowali juniorzy “Wandy” Kraków, 
“W łókniarza” Częstochowa, “Śląska” 
Świętochłowice i RKM-u Rybnik. Był 
to indywidualny turniej 20-biegowy, a 
zdobywcy czołowych lokat otrzymali 
od organizatorów pamiątkowe pucha
ry i dyplomy. W stawce 16 zaw odni
ków rybniccy młodzieżowcy wypadli 
nieźle: Eugeniusz Sosna zajął V miej
sce, zdobywając 11 punktów /2, 3, 2, 
2, 2/, M ariusz W ęgrzyk był VII - 9 
pkt. /2, 0, 3, 3, 1/, a K rzysztof M ro
w iec uplasował się na IX miejscu - 7 
pkt. /2, 1, 2, 2, 0/. Na podkreślenie za
sługuje zasługuje dobra postawa Eu
geniusza Sosny, który walczył bardzo 
ambitnie i zaprezentował w ysoką for
mę. W częstochowskim turnieju trium
fowali zawodnicy gospodarzy - zwy
ciężył Sebastian U łam ek - 15 pkt., 
drugi był R afał Osum ek - 14 pkt., a 
trzeci Piotr Ułamek - 12 pkt. M ożna 
twierdzić, że gospodarze wykorzystali 
atut własnego toru, ale trzeba również 
zauważyć, że juniorzy  “W łókniarza” 
są już dobrze wyszkoleni i zazwyczaj z 
konfrontacji z rówieśnikami wychodzą 
zwycięsko.

Drugi turniej rozgrywek o tytuł In
dywidualnego M istrza Śląska Junio
rów rozegrany został 28 w rześnia na 
torze w Rybniku, a relację z tych za
wodów zamieścimy w następnym nu
merze.

W Rybnickim K lubie M otorowym 
już myśli się o przyszłorocznym sezo
nie. Chęć pow rotu  do R ybnika, po 
rocznym  okresie w ypożyczen ia  do 
“Polonii” Piła, wyraził doświadczony 
Mirosław Korbel. Zaawansowane są 
rozmowy z zawodnikiem z Ukrainy - 
Władimirem Kołodijem i jego starty 
w barwach RKM-u w przyszłym sezo
nie są  w ysoce praw dopodobne. D obrze

Dobrze znany rybnickim kibicom Martin 
Dugard rów nież ośw iadczył, że jes t 
zainteresow any dalszym reprezento
waniem barw rybnickiego klubu. Osta
teczną decyzję o podpisaniu kontraktu 
Anglik podejmie jednak po zapozna
niu się z o fertam i złożonym i przez 
inne kluby. D ugard nie ukryw a, że 
otrzym ał propozycje startów  z kilku 
zespołów I ligi.

Ciągle trwają zajęcia w szkółce żuż
lowej. T rener Jerzy G ryt zapow ie
dział, że szkolenie adeptów potrwa tak 
długo, jak  tylko aura na to pozw oli. 
Szkoleniowiec RKM-u twierdzi, że na 
początku przyszłorocznego sezonu aż 
czterech adeptów przystąpi do egzami
nu na licencję “ż” . M uszą oni jednak 
dobrze przepracow ać okres zimowej 
przerwy, a w szczególności zadbać o 
tężyznę fizyczną i sporo czasu spędzić 
w siłowni. Kondycja jest u żużlowców 
sprawą bardzo w ażną - najlepiej widać 
było to pod koniec tegorocznych roz
grywek. Rybniczanie całkiem dobrze 
radzili sobie na dw óch p ierw szych 
okrążeniach toru, ale później bywało 
znacznie gorzej. Przyczyna była jedna 
- brak “pary w rękach”. Utrzymanie w 
ryzach żużlow ego rum aka w ym aga 
sporej siły i trzeba nad tym elementem 
pracować przez cały rok.

P iotr S zweda

Małgosia 
szuka sponsora
M ałgosia Szydłow ska je s t zaw o

dniczką sekcji szachowej Rybnickie
go Młodzieżowego Klubu Sportowe
go. Jest aktualną M istrzynią Polski w 
kategorii juniorów  do lat 12 i repre
zentować będzie nasz kraj w Finałach 
Mistrzostw Świata Juniorów do lat 12, 
jakie odbędą się od 17 do 28 paździer
nika br. w Brazylii. M ałgosia kończy 
12 lat w grudniu i byłby to jej ostatni 
start w tej kategorii wiekowej. Wyjazd 
do Brazylii Małgosi oraz jej klubowe
go trenera Kazimierza Szydłowskiego 
to spory wysiłek finansowy, na który 
klubu nie stać. Stąd apel do wszyst
kich, którzy chcieliby sponsorować 
w yjazd naszej m łodej m istrzyni. 
Pieniądze można wpłacać na konto 
RM KS R ybnik: Bank R egionalny  
S.A. Rybnik
640004-5281-2710 z dopiskiem Szy
dłowska.

R o zp o zn a j s ię  na zd jęciu !

Pierwsza z osób, która rozpozna się na zdjęciu zrobionym we wtorek 26 wrze
śnia na ulicy Powstańców i zgłosi się w naszej redakcji, otrzyma publikowaną 
w gazecie fotografię oraz drobny prezent. Będzie to litr 100-procentowego soku 
owocowego. Zapraszamy do zabawy!

W ubiegłym tygodniu nagroda została odebrana przez Marcina BIERZĘ. 
Nasza redakcja znajduje się w oficynie kamienicy Rynek 12 /dojście od ulicy 
Zamkowej lub Korfantego/, jest czynna codziennie oprócz sobót i niedziel od 
9.00 do 17.00.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5 9
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Zdjęcie 
z album u czytelników
Zapraszam y naszych Czytelników do wspólnego oglądania zdjęć. W ystarczy 

przyjść do redakcji z ciekawym zdjęciem, które po opublikowaniu zwrócimy. 
/M ożna też wrzucić je  do naszych "żółtych skrzynek"/. Raz w miesiącu autora 
najsympatyczniejszego lub najbardziej "odjazdowego” zdjęcia firma "EKS
PRES FUJI", Rybnik, ul. Reja 2, nagrodzi bezpłatnym wywołaniem i wyko
naniem odbitek z rolki filmu.

Dwie Kozy. Zdj.: Michał Hetman

EKSPRES FILM
Ekspresowe wywoływanie 

wszystkich rodzajów 
film ów w 1/2 godziny

R y b n ik , u l . Ł o n y  2 
(k o ło  ś w ia t e ł)

Nagrodę
w wysokości 10 zł 

+ bezpłatne 
wywołanie filmu 
i darmową kartę 
stałego klienta 

uprawniającą do 
10-procentowej 

zniżki przy 
korzystaniu z 

usług ufundował
EKSPRES FILM

Poziom o: A/ nie rozstaje się z domkiem B/ np. premiera /nie 
skojarz z teatrem/, C/ malarze lubią brać z nich przykład, D/ 
państwa lub pod ziemią, E/ leci na gazie, F/ metal na medal, 
G/ rośnie wśród zbóż, H/ telefoniczny bodziec, I/ wynik w pre
fekturze, J/ tajemniczy ceremoniał
Pionowo : 1/ walczy za pieniądze, 2/ niewinny kwiat, 3/ na ba
bie, 4/ za mało w kasie, 5/ miara nie tylko mleka, 6/szkolenie w 
taksówce, 7/ głos flagi, 8/na lawecie je znajdziecie, 9/ kart lub 
w pasie, 10/drobina trawy
W  rozwiązaniu wystarczy podać hasło , które pow stanie po  upo
rządkowaniu liter wg szyfru: H-3, F-9, B-7, F-6, J-9 , H -1, A-6, 
E -1, B -4 , I-5, E-2„ I-4,E-4,C-4,B-2,I-1, D -10,J-5,G-9,J-7,A -5
Na rozwiązanie wraz 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/.
Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki nr 36 z hasłem “WRACA
MY Z W AKACJI DO PRACY” otrzymuje MAŁGORZATA  
SULEWSKA, ul. Jankowicka 16, 44-200 Rybnik

Nagrody do odebrania w redakcji przez miesiąc 
od daty ogłoszenia nazwiska zwycięzcy.

B A R A N  - 21. 03 - 20.04 - Ktoś zechce się poradzić w sprawie, którą Ty uważasz 
za z  góry przegraną. Daj to od  razu do zrozumienia, by nie narażać tej osoby na 
jeszcze większe rozczarowanie. Może to pogorszyć Wasze kontakty, ale taka bę
dzie cena prawdy.
B Y K - 21.04. - 20.05. - Skończą się kłopoty wywołane przez osobę p łci przeciw
nej i w nowy tydzień wejdziesz pełen wewnętrznej harmonii. Jeżeli jeszcze dasz 
się namówić na krótki wypad za miasto, możesz ten okres zaliczyć do niezwykle 
udanych.
B L IŹ N IĘ T A  - 21.05. - 21.06. - Szczególnie dobra passa, ale tylko jeże li chodzi 
o sprawy materialne. Poznana przy  okazji załatwiania interesu osoba wyda Ci 
się bardzo interesująca, niestety, nie zdołasz zwrócić je j  uwagi.
R A K  - 22.06. - 22.07. - Tego się nie da dłużej odkładać! Sprawa będzie drażli
wa, ale p o  j e j  rozwiązaniu poczu jesz ogrom ną ulgę. Wpłynie to dodatnio na 
Twoją form ę psychiczną, a dzięki temu będziesz zdolny przesunąć góry.
L E W -  23.07. - 23.08. - Zetkniesz się z  wieloma życzliwymi osobami i to w miej
scach, gdzie się tego najmniej spodziewałeś: w urzędach, w gabinecie szefa, w 
konkurencyjnej firm ie. N ie zmarnuj dobrej energii, którą te spotkania Cię nała
dują.
P AN N A - 24.08. - 22.09. - Nie musisz się obawiać! Nowe obowiązki są skrojone 
na Twoją miarę i znakomicie sobie z  nimi poradzisz. Będzie jeszcze lepiej, kiedy 
przed  podjęciem  decyzji skorzystasz z  doświadczenia starszej, bardzo Ci życzli
wej osoby.
WAGA - 23.09. - 23.10. - By sfinalizować sprawę, o której myślisz nie są p o
trzebne wielkie pieniądze ja k  dotąd sądziłeś. Najważniejsze są kontakty z  odpo
wiednimi ludźmi, nie przeocz ich więc na spotkaniu, na które otrzymasz zapro
szenie.
SK O R P IO N  - 24.10. - 22.11. - Jeżeli p lanujesz zm ianę czegokolwiek w swoim  
życiu, zrób to! Owoców teraz podjętej decyzji możesz oczekiwać dopiero za kil
ka lat, ale nie będziesz tego żałował.
S T R Z E L E C  23.11. - 21.12. - Poszerzy się Twój krąg znajomych, nie braknie 
więc okazji by wyjść w jesienny wieczór z  domu. Nie daj się jednak  całkowicie im 
zdominować, bo wprowadzą chaos w Twoje życie.
K O ZIO R O ŻE C  - 22.12. - 20.01. - To będzie próba dla Twojej wytrzymałości i 
cierpliwości. Sprawy, niezbyt energicznie popychane dotąd do przodu, staną w 
miejscu. Potrzebna będzie Twoja wielka mobilizacja, ale i dokładny p lan dzia
łań.
W ODNIK - 21.01. -19.03. - W Twoim przypadku przysłowie “o d  przybytku gło
wa nie b o li” absolutnie się teraz nie sprawdzi. Będziesz “cierpiał” na nadmiar 
wszystkiego: pracy, propozycji towarzyskich, ludzi którzy się będą wokół Ciebie 
kręcić. Kiedy to minie, odczujesz ulgę.
R Y B Y  - 20.02. - 20.03. - Zostaniesz zaskoczony dobrymi nowinami, które przy
niosą Ci ludzie mający coś do zaoferowania. Mimo całej Twojej nieufności, wy
słuchaj propozycji i weź ją  p o d  uwagę przy okazji małego remanentu w pracy.

Błyszczeć 
w słońcu

O tym jak  trudno zmienić w ielolet
nie przyzwyczajenia może świadczyć 
niechęć w iększości pań do noszenia 
błyszczących ciuchów  w ciągu dnia, 
choć jest to ogromnie modne.

Złote i srebrne nitki, cekiny, dżety, 
lam y, błyszczące folie, lakierow ana 
skóra, atłas - oto w czym powinnyśmy 
w ystępow ać w blasku dnia. O czywi
ście najszybciej modę tę złapała mło
dzież - w Paryżu praw dziw ą furorę 
rob ią  krótkie, kolorowe spódniczki z 
a tłasu  lub podszew kow o podobnej 
tkaniny. Do tego czarne grube rajsto
py, skórzana kurtka, ciężkie obuwie. 
Pełno ich na ulicach, pewnie więc i u 
nas, mimo w szystko, będziem y b ły
szczeć od rana.

Wróżka

5 minut łamania głowy

Ilustracje różnią się w 5 miejscach. Znajdź różnice.

Wśród czytelników, którzy w ciągu 10 dni od daty ukazania się numeru nadeślą prawi
dłowe rozwiązanie łamigłówki, wylosowana zostanie nagroda o wartości 20 zł.
Za rozwiązanie łamigłówki z nr 36 nagrodę otrzymuje LONGIN BEDNORZ, ul. Górnoślą
ska 16A, 44-270 Rybnik 10

Fatałachy z naszej szafy

M am na im ię Jola. Jestem  rybni
czanką. Wychowałam się w typow ej 
śląskiej rodzinie. Ojciec pracował na 
kopalni, matka zajmowała się domem 
- dziećmi, ogrodem, zwierzętami. Była 
dobrą gospodynią, wspaniale gotowa
ła, piekła, przygotowywała różnorod
ne przetwory. Dziś jeszcze wspominam 
ja k  p iekła  chleb, przez tydzień smażyła 
powidła, w czasach powojennej biedy 
rob iła  d la  nas cukierki z  p ła tków  
owsianych, które nazywaliśmy “koci
mi kupkam i”.

Tak w ięc p o d sta w y  kulinarnych  
umiejętności wyniosłam z  rodzinnego 
domu. D alej “dokszta łca łam  ” się  
sama. Książki, poradniki, czasopisma 
kucharskie były i są  m oją u lubioną  
lekturą. Czytam, potem wypróbowuję, 
udoskonalam, eksperymentuję. Uwiel
biam gotować i nie kryję - uwielbiam  
jeść. Ale wyznaję zasadę, że ja k  tyć, to 
nie z  byle czego.

Z  przyjemnością podzielę się z  Czy
telniczkami “Gazety Rybnickiej ” moi
m i przep isam i i radami. Odtąd będę
gościła na łamach “GR ” co tydzień,

*  *  *

Jesień to pora na ciasta z  owoca
mi. Mam dwa ulubione - jabłecznik 

na półkruchym cieście i drożdżowe 
ze śliwkami. Dziś proponuję jabłecz
nik. Będzie pyszny, jeśli panie przy
gotują go dokładnie według mojego 
przepisu.

Ciasto półkruche
1 kostka margaryny /najlepiej "Pal
my/
1 jajko 
35 dkg mąki 
15-20 dka cukru pudru 
1 łyżeczka proszku do pieczenia 
skórka z  1 cytryny

Z  powyższych składników z a
gnieść ciasto. Ciasto powinno być 
lekkie, miękkie - jeśli zauważymy, 

że jest zbyt twarde, to dolewamy 
trochę letniej przegotowanej wody. 
Ciasta nie wałkujemy - tylko 3/4 po
rcji "wylepiamy" wysmarowaną tłu
szczem tortownicę tworząc dość wy
soki brzeg. Ciasto posypujemy 2 łyż
kami grysiku, który "zatrzyma" sok z  
nałożonych jabłek, aby nie powstał 
zakalec.

Jabłka można przygotować nawet 
poprzedniego dnia. Robimy to w na
stępujący sposób. Obieramy i szat
kujemy 1 kg jabłek. W  rondlu dokła
dnie roztapiamy 1 łyżkę masła z  2 
łyżkami cukru - wrzucamy jabłka i 
przesmażamy. Słodzimy według 
upodobania, osłodzone nakładamy 
do wylepionej ciastem tortownicy.

Do pozostałej 1/4 porcji ciasta 
dosypujemy mąki - by było "tęższe"
- rozwałkowujemy i przykrywamy 

nim jabłka /przenosząc na wałku/. 
Ciasto wkładamy do nagrzanego

do temperatury 200 stopni piekarni
ka i pieczemy co najmniej godzinę.

Gdy ostygnie posypujemy cukrem 
pudrem.

Tak jak w każdym miejscu pracy; 
tak i w kuchni bardzo pomocna jest 
dobra organizacja. Powidła,
owszem, smażę kilka dni, ale nie 
stoję przy piecu godzinami, miesza
jąc co kilka minut. Wkładam je po 
prostu do piekarnika, który włączam 
gdy przebywam w kuchni. Wyłą
czam wychodząc. O d czasu do cza
su przemieszam i tak przez trzy dni. 
Potem do słoików. Gotowe!

J ola

GAZETA 
RYBNICKA
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