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Po śmierci generała na emigracji w 
1970 roku jego żona została godną spad
kobierczynią wyznawanych przez Niego 
ideałów i patriotycznej postawy. Długo 
jednak, bo jeszcze prawie 20 lat musiała 
czekać na odkłamanie historii i oddanie 
sprawiedliwości osobie Generała w jego 
własnej Ojczyźnie. Od tego czasu gene
rałowa była w Polsce kilkakrotnie, a ko
lejna jej podróż do kraju związana jest z 
nadaniem imienia Gen. Władysława Ander
sa Zespołowi Szkół Prywatnych w Rybni
ku, w skład których 
wchodzą: Szkoła 
Podstawowa, Li
ceum Ogólno
kształcące /w tym 
również dla doro
słych/, Liceum Eko
nomiczne oraz Po
licealne Studium 
Zawodowe o kie
runkach marketing i 
turystyka.

Siła przekony
w ania członków  
Komitetu Organi
zacyjnego tego 
p rzedsięw zięcia  
była zapewne bar
dzo duża, skoro 
wdowa po Genera
le spośród dziesią
tek zaproszeń wy
brała właśnie to z naszego miasta.

Główne uroczystości odbędą się w Dniu 
Edukacji Narodowej w sobotę 14 paź
dziernika. Rozpocznie je o godz. 11.00 
msza św. w bazylice św. Antoniego. W samo

Irena R. Anders w Rybniku!

Pamięci generała Andersa
Pod koniec przyszłego tygodnia przybędzie do naszego miasta 

gość wyjątkowy i znamienity: Irena R. A ndersow a, wdowa po 
generale Władysławie Andersie, legendarnym dowódcy Armii Pol
skiej wyprowadzonej z ZSRR na Bliski Wschód, a następnie 2 Kor
pusu Polskiego, którego żołnierze zatknęli biało-czerwony sztan
dar na wzgórzu Monte Cassino.

Generał Władysław Anders

południe Gene
rałowa dokona 
odsłonięcia ta
blicy na szkole 
przy ul. Miko
łowskiej 6. Re
szta uroczysto
ści odbędzie  
się o godz. 
12.30 w Tea
trze  Z iem i 
R y b n ic k ie j ,  
gdzie m. in. 
Irena R. Ander
sowa podpisy
wać będzie 
w spom nienie 
gen. Władysła
wa Andersa z 
lat 1939-1946 
pt. “Bez ostat

niego rozdziału ”. Autor książki, którą po 
raz pierwszy jawnie i za zgodą Ireny R. 
Andersowej wydano w Polsce, nie docze
kał momentu, kiedy weszła ona do kanonu 
lektur szkolnych. W przedmowie do polskiego

polskiego wydania wdowa po generale pisze: 
“Z  dumą i radością, choć nie bez niepoko

ju , patrzą na wydarzenia w Polsce, dopisu
jące nowy rozdział do nie ukończonej za  ży
cia mojego męża książki, nie zakończonego 
wówczas pełnym zwycięstwem marszu do 
Polski generała Andersa i jego Żołnierzy 

Irena Andersowa spędzi w Rybniku rów
nież niedzielę, będzie m.in. uczestniczyć we 
mszy św. w Książenicach. W poniedziałek 
uda się wraz z organizatorami rybnickich 
uroczystości do Częstochowy, a następnie 
do Błoń k/Kutna, miejsca urodzenia gene
rała Andersa.

Znakomity gość powróci do Rybnika, by 
wspólnie z młodzieżą zespołu szkół, którym 
nadano imię gen. Andersa, wyruszyć do 
Monte Cassino, a następnie do Rzymu, gdzie 
być może dojdzie do spotkania z papieżem 
Janem Pawłem II.

Na rybnickie uroczystości zaproszono 
Metropolitę Katowickiego, Ministra Edu
kacji Narodowej, Wojewodę Katowickie
go, przewodniczącego Sejmiku Samorządo
wego woj. katowickiego i wielu innych go
ści. /r/

Interesująca ekspozycja rzem iosła

Srebrny jubileusz Muzeum
Ponad setka młodzieży 

szkolnej zwiedziła rybnickie 
Muzeum w dzień po uroczy
stym otwarciu odremontowanej 
i rozbudowanej placówki.
Po kilku latach prac zakończonych w 

roku srebrnego jubileuszu i po wieńczą
cych go uroczystościach, Muzeum przy
stąpi zapewne do wypełniania, już bez 
ograniczeń, swoich zadań: gromadzenia, 
opracowywania i udostępniania zbiorów.

Data jubileuszu liczona jest od końca 
kwietnia 1970 roku, czyli momentu upań
stwowienia zbiorów. Ich podstawę sta
nowiły eksponaty będące dotąd pod pie
czą powstałego w 1957 roku Komitetu 
Muzealnych Zbiorów Ziemi Rybnicko- 
Wodzisławskiej. W ciągu 25 lat trzykrot
nie zmieniał się statut placówki. Ostatni 
nadano jej w 1992 roku uchwałą Rady 
Miasta Rybnika i od tej pory Muzeum 
istnieje jako komunalna instytucja kultu
ry przez miasto finansowana. Od z góry 
dwóch lat wiedzie w Starym Ratuszu 
zgodną koegzystencję z Urzędem Stanu 
Cywilnego.

Jubileusz zgrom adził wszystkich, 
którym Muzeum ma coś do zawdzięcze
nia. Dyrektorka Genowefa Grabowska 
przedstawiła krótko jego historię, zaś pre
zydent Józef Makosz koncepcję placów
ki żywej, integralnie związanej z dniem

dzisiejszym  miasta. Przedstaw iciele 
władz samorządowych Rybnika oraz oso
by reprezentujące miejskie instytucje, a 
także przedsiębiorstwa i firmy, w  podzię
ce za życzliwość Muzeum i pomoc w  re

alizacji remontu otrzy
mały okolicznościowe 
upominki. Honorowe 
dyplomy z okazji jubi
leuszu wręczono aktu
alnym  pracow nikom  
Muzeum oraz osobom 
związanym z tą  placów
ką dawniej. Jubileuszo
we gratulacje złożyli 
także: reprezentująca 
Wojewodę Katowickie
go Barbara Niemkie
wicz, dyrektor Muzeum 
Śląskiego w Katow i
cach dr Lech Szara
niec, tym razem repre
zentujący Unię Muze
ów, przedstawiciel Sej
miku Samorządowego 
W ojew ództw a K ato
wickiego Michał Lubi
na a także reprezentan
ci placów ek m uzeal
nych województwa ka
towickiego. Ks. prałat 
Alojzy Klon odczytał 
list gratulacyjny od ar
cybiskupa D am iana  
Zimonia, Metropolity

c.d. na stronie3

Od nowego roku akademickiego, 
który rozpoczął się z początkiem tego 
tygodnia, studenci dziennych i wieczo
rowych studiów na Wydziale Organi
zacji i Zarządzania oraz słuchacze stu
diów wieczorowych na Wydziale Gór
nictwa i Geologii Centrum Kształcenia 
Inżynierskiego Politechniki Śląskiej w

Rybniku mają nową siedzibę. Mieści 
się ona w segmencie Zespołu Szkół 
Technicznych przy ul. Kościuszki.

W tym roku akademickim na wszyst
kich kierunkach CKI studiować będzie 
1400 studentów z Rybnika i najbliż
szych okolic, a Rybnik może pretendo
wać do miana miasta akademickiego

Jak na “morskie” XXVI Rybnickie Dni Literatury przystało, ich 
niedzielne zakończenie odbyło się w gronie żeglarskiej braci.

W Rybniku, dzięki bliskości “rybnickie
go morza” żeglarzy nie brakuje, nic więc 
dziwnego że stanowili oni przeważającą 
część widowni rybnickiego teatru, na które
go scenie zaprezentowała się szantowa gru
pa ze Świnoujścia “Bluska”.

Koncert poprzedziło krótkie podsumowa
nie Dni oraz ogłoszenie wyników przeglą
du amatorskich teatrów, które przygotowa
ły spektakle o tematyce morskiej. Ponieważ 
w szranki stanęły tylko trzy zespoły, co do 
których, choćby ze względu na różnice wie
kowe, trudno było stosować te same kryte
ria, przyznano tylko wyróżnienie: Teatrowi 
Plastycznemu “Paparapa” z Domu Kul
tury w Niedobczycach za oprawę plastycz
ną, Teatrowi Ruchu i Pantomimy Zespołu

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

I I I  Rybnicki Festyn
Seniora.

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

“M iss Babci” 
i  “M r Dziadka” .

Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w  Ryb
niku za przedstawioną wizję ruchu, zaś Te
atrowi Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 3 
przy SP 31 za... debiut sceniczny.

Wilkom morskim z “Bluski” nie są stra
szne morskie szkwały, nie mogła więc ze
psuć koncertu jedna niepozorna chmurka 
gradowa, która przeszła nad Rynkiem w 
sobotnie południe, kiedy odbywał się tam 
pierwszy występ zespołu. Publiczność skryła 
się w bramach, a “bluskowicze” dzielnie stali 
na mostku, jak chwalił się lider zespołu Je
rzy Porębski.

W koncercie niedzielnym zaprezentował 
cały swój kompozytorski i gawędziarski 
kunszt, a wspólnie z Andrzejem Koryckim 
i z resztą zespołu wprowadził publiczność 
w nastrój tęsknoty za wielką wodą. “Blu
ska” bezpretensjonalnie wyśpiewała - czę
ściowo z udziałem widowni - własne i kla
syczne szanty, a bisy były naprawdę szcze
re i niewymuszone. Bo któż bardziej kocha 
morze niż my, najbardziej od niego ddale
ni... W.R

Mała S cena Rybnicka
zaprasza

w każdą niedzielę od 17

na wieczorki 
dla samotnych

MIESIĘCZNY
ZA DARMO

W ydrukow any obok kupon m oże 
być szansą  na darm ow 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 w p aźdz ie rn ikow ych  num erach  
"GR", nakleić na kartkę pocztow ą i 
w ysłać na adres naszej redakcji lub 
w rzu c ić  do “żó łtych  sk rzy n ek ” w 
term inie do 10 listopada.

K artki w ezm ą udział w losowaniu,

a nagrodą będzie D AR 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 GRUDZIEŃ.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825

GAZETA 
RYBNICKA

tyg o d n ik  sam o r zą d o w y

Zdj.: Zb. Solarski

Dyplom uznania z okazji jubileuszu odbiera z rąk prezydenta 
J. Makosza prof. Irena Bukowska-Floreńska, dyrektorka 

rybnickiego Muzeum do 1978 roku. Zdj.: jack



Zarząd Miasta informuje
Zarząd Miasta Rybnika ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA STAWKĘ MIESIĘCZNĄ  
CZYNSZU ZA 1 MKW. POW. LOKALI UŻYTKOWYCH  

NA DZIAŁALNOŚĆ HANDLOW O-GOSPODARCZĄ

Lp. U sytuow anie pow . w izja godz. staw ka w adium
lokalu lokalu  

w m kw.
w  dniu wyjściowa

z a  1m  kw.
w  w ys. zł

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 podatek VAT 
w wysokości 22 procent.
Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Lokalowego Urzędu Miasta Rybni
ka, te l 24-168 lub 25-344.
Przetarg odbędzie się 17 października 1995 r. o godz. 10.00 w sali nr 37 , I piętro bu
dynku Urzędu Miasta Rybnika przy u l Chrobrego 2.
Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta 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 u l 3 Maja 12. Zastrzegamy sobie 
prawo odstąpienia w każdej chwili od przetargu bez podania przyczyny.

M iędzynarodow e sym pozjum  w  R ybniku

Demokracja lokalna i jej liderzy
Międzynarodowa Szkoła Nauk Poli

tycznych Uniwersytetu ŚL w Katowicach 
wspólnie z władzami samorządowymi 
Rybnika organizuje w naszym mieście 
dwudniowe międzynarodowe sympo
zjum poświęcone zagadnieniom demo
kracji lokalnej i liderom lokalnego życia 
politycznego.

Wezmą w nim udział naukowcy z Mię
dzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych 
UŚl. z jej dyrektorem prof. Jackiem Wo
dzem.

Zaproszeni zostali również Wojewoda 
Katowicki, przewodniczący Sejmiku Samo
rządowego Województwa Katowickiego, 
rektor oraz prorektor d/s nauki UŚl., prezydenci

prezydenci 15 miast pilotażowych woj. katowick
iego, oraz prezydenci, burmistrzowie i 

wójtowie Ziemi Rybnicko-Wodzisławskiej.
Jeszcze dziś, tj. w piątek 6 października, 

w sali Urzędu Miasta rozpocznie się konfe
rencja pod hasłem “Pięć lat funkcjonowa
nia samorządu terytorialnego na przykładzie 
Rybnika - bilans i perspektywy”. Będzie ona 
poświęcona refleksji nad samorządnością w 
mieście średniej wielkości.

Drugą francuskojęzyczna część sympo
zjum, w Rybniku-Kamieniu poświęcona 
będzie porównaniu badań dotyczących li
derów lokalnego życia politycznego w kil
ku krajach europejskich i w Kanadzie. 
/r/

Komputer w urzędzie pracy
Od 2 do 4 października w Rybniku- 

Kamieniu odbywała się narada dyrek
torów wojewódzkich urzędów pracy z 
całego kraju.

Goście dyskutowali m.in. na temat za
stosowania komputera w poradnictwie i 
informacji zawodowej, nowelizacji usta
wy dotyczącej funduszu gwarantowanych 
świadczeń pracowniczych. Dyrektorka 
wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowi
cach Janina Zaława przedstawiła prace 
placówki na rzecz przeciwdziałania bez
robociu. C zęść narady pośw ięcono 
omówieniu przedstawionych systemów 
informowania w Urzędach Pracy, dysku
towano również na temat łagodzenia skutków

skutków bezrobocia w województwie kato
wickim oraz automatyzacji procesów za
rządzania wojewódzkimi urzędami pra
cy. Na ten cel już teraz udało się uzyskać 
z Banku Światowego 30 mln dolarów. 
Goście zaznajomili się z funkcjonowa
niem inkubatorów przedsiębiorczości w 
Wodzisławiu, Jastrzębiu, Knurowie, a 
także w Rybniku, gdzie uczestnikom na
rady towarzyszył prezydent J. Makosz.

Wcześniej goście obejrzeli ronda, zwie
dzili centrum Rybnika, a także ostatnie 
inwestycje m.in. pasaż pomiędzy ulica
mi Kościelną i Curie-Skłodowskiej, zło
żyli też krótką wizytę w Ratuszu.

/a/

Wrześniowy bałwan

W ubiegłą sobotę 30 września pogoda nic a nic nie przypominała polskiej złotej 
jesieni. Tego dnia rano, choć zza chmur wyglądało czasami słońce, było bardzo 
chłodno. Przed południem nad Rybnik nadciągnęła ciemna burzowa chmura, 
zawiał potężny wiatr i po chwili przy wtórze grzmotów z nieba posypał się grad, 
mokry śnieg i deszcz Białe kuleczki były tak mokre, że lepiły się jak marcowy 
śnieg i okazały się doskonałym budulcem na bałwana. Postanowiłem sfotogra
fować to niecodzienne zjawisko. W towarzystwie kwiatów i zielonych liści bałwa
nowi było całkiem do twarzy. /szoł/

Remonty na drogach i nie tylko
W najbliższych dniach na kilku ulicach Rybnika roz

poczną się remonty i związane z nimi niedogodności 
komunikacyjne.

Od 5 października do końca m ie
siąca w yłączona z ruchu zostanie ul. 
Reja do Placu W olności. Ten odcinek 
zam ieniony będzie na trakt pieszo- 
jezdny , k ładziona będzie now a na
w ierzchnia w zorem ulic Korfantego i 
Zamkowej.

R ozpoczęte zostały już  prace zw ią
zane z w ykonaniem  chodnika przy 
ulicy Boguszow ickiej. W związku z 
robotam i na poszczególnych odcin
kach nastąpi czasowe zwężenie je z
dni. Do końca roku deptak z płyt be
tonowych zostanie jednak wykonany.

Również do końca roku ma zostać 
oddany nowy parking przy ulicy Bru
dnioka. Już trw a ją  prace adaptacyjne, 
tak aby jeszcze na święta gotowe było

planow ane 150 stanow isk dla po ja
zdów.

Od poniedziałku 9 październ ika 
rozpoczną się natom iast prace na ty
łach budynku M uzeum. Dojazd, plac 
i chodniki w yłożone zostaną now ą 
kształtką, wyznaczony zostanie teren 

na parking dla gości 
M u zeu m , z n a jd z ie  
się też  m iejsce d la  
zieleni. M ieszkańcy 
parkujący sam ocho
dy na  te r e n ie ,  na 
którym będą prow a
dzone prace otrzyma
ją  zezwolenie na bez
płatne parkowanie na 
p a rk in g a c h  m ie j
skich. Pozwolenia są 
do odebrania w sie
dzibie Straży M iej
sk ie j w b u d yn k u  
przy ul. Hallera. O 

term inie zakończenia prac zadecydu
je  pogoda, ale planuje się oddanie te
renu na koniec roku.

W związku ze w szystkim i praca
mi i remontami W ydział Dróg Urzę
du M iasta przeprasza w szystkich  
mieszkańców za w szelkie niedogod
ności. P rosi rów nież o zw racanie  
u w a g i na n ow e o zn a k o w a n ia  i 
ostrożną jazdę w rejonach prac.

/a/

Już niedługo teren za rozbudowanym Muzeum 
zmienie swoje oblicze. Zdj.: sol

UCZNIOWIE PISZĄ
“ Jakoby też rok bez wiosny mieć chcieli, 

którzy chcą żeby młodzi nie szaleli ” - pisał 
sławny mistrz z Czarnolasu, człowiek uczo
ny, mądry, ale i rozkochany w urokach ży
cia. Ucieszyłby go więc widok naszej otrzą
sanej i otrząsającej braci szkolnej w Zespole

Zespole Szkół Budowlanych, gdzie co roku są 
Święto Szkoły, Dzień Budowlańca i otrzę
siny pierwszoklasistów jednocześnie.
Kilkuletnia już tradycja nakazuje uczniom 

klas Technikum Budowlanego wyruszyć na 
szlaki turystyczne, a krawcowym z Liceum 
Zawodowego pokonywać przeszkody przy
gotowane w plenerze, niedaleko szkoły. W 
ubiegły piątek stu siedemdziesięciu uczniów 
ZSB pod opieką ośmiu wychowawców 
wyruszyło na szlaki “Rajdu Budowlanych”. 
Tym razem uczniowie czterech klas 
pierwszych Technikum Budowlanego 
mieli dotrzeć czterema różnymi trasami 
do schroniska na Błatnią. Już po drodze 
ich starsi koledzy zadbali o zahartowanie 
przyszłych budowlańców do różnych tru
dów szkolnego życia. Wędrowali pod 
górę kolorowo pomalowani, w papiero
wych czapeczkach, połączeni grubymi 
linami, litościwie pojeni... słoną wodą. Na 
słonecznych stokach Błatniej odbyły się 
właściwe otrzęsiny i pasowanie na bu
dowlańca. Każdy, kto z szacunkiem uca
łował prawdziwą murarską kielnię, otrzy
mał pamiątkowy dyplom: świadectwo 
wypełnienia wszystkich niełatwych za
dań. Wszyscy wracali pełni wrażeń, wy
wołanych nie tylko “obrzędowymi” emocjami

Otrzęsiny 
na "Hajdzie"

emocjami, ale również zauroczeni jesiennym 
pejzażem Beskidów. Tak bawili się bu
dowlańcy, ale i krawcowe z Liceum Za
wodowego przeżyły sporo emocji. Do 

wspaniałej za
bawy w yko
rzystano po
bliskie tereny 
największego 
w  naszym  
mieście parku 
na “K ozich 
G ó r k a c h ” . 
Ponad 90 
“ k o t ó w ” 
oprócz spraw
ności fizycz
nej m usiało  
się wykazać 
u m i e j ę t n o
ściami przy
szywania gu

zików, kroju, znajomości ściegów, roz
poznawania smaków “wykwintnych” po
traw i napojów, tudzież śpiewu, recytacji 
i reklamy.

Chrzest zakończono uroczystą przysięgą 
i pasowaniem na ucznia Liceum Zawodo
wego połączonym z wręczeniem odpowie
dnich “dyplomów”, a tym samym przyję
tych do grona ZSB. Na zakończenie mło
dzież zgromadziła się wokół ogniska przy 
malowniczej kawiarence “Hajda” znajdu
jącej się na terenie parku.

Samorząd Szkolny 
Zespołu Szkół Budowlanych 

w Rybniku

 Miejski Zarząd Szkół  
i Przedszkoli w Rybniku

zaprasza wszystkich 
Pracowników Oświaty 

na zabawę
w dniu 13 października 1995 r. 
o godz. 19.00 na Małej Scenie 

Rybnickiej w Rybniku. 
B liższe informacje oraz bilety 

do nabycia w sekretariacie 
Miejskiego Zarządu Szkół 
i Przedszkoli w Rybniku, 

ul. 3 Maja 27, pokój nr 10.

Całowanie żelazka podobno pomaga zostać krawcową...

Obserwacje... j

Ku pamięci
Cmentarze piszą historię. Płyty grobów 

utrwalają pamięć o najbliższych i o tych, 
którzy dla miasta, społeczności stanowią 
niezastąpioną cegiełką w murach dzie
jów. Niektóre groby na rybnickim cmen
tarzu z  pewnością stanowią wartościo
we obiekty cmentarnego muzealnictwa. 
Choćby groby zasłużonych dla Rybnika 
- Heleny i Mariana Różańskich, Jadwigi 
i Feliksa Białych znajdujące się w alejce 
nad kwaterą Powstańców Śląskich. Gdy
by były obsadzone kwiatami stanowiłyby 
o żywej dla nich pamięci potomnych.

Niedługo listopad. Ożyją wspomnienia 
o nieobecnych. Właśnie cmentarz przy
woła ich obecność, tę dawną i tę niedaw
ną wśród nas. Po raz trzeci przystanie
my nad grobem Innocentego Libury. Za
pomnianym grobem, na skraju alei głów
nej. Liczne pokolenia Jego wychowan
ków z  pewnością poczują niedosyt. A 
gdyby tak powołać fundację budowy na
grobka. Nie bacząc na rodzinę. Aby o 
Profesorze nie zapomnieć.... Z.G.

Mieli szczęście spotkać 
ludzi wrażliwych

W połowie czerwca br. zamieściliśmy apel 
o wsparcie finansowe dla ciężko chorego 
ucznia Szkoły Podstawowej nr 30 w Ryb
niku - Stodołach Grzegorza Urbanka. Apel 
wystosowała dyrekcja szkoły, członkowie 
rady pedagogicznej, samorząd uczniowski 
oraz rodzice dziecka.

Dziś stan Grzegorza pozostającego pod 
stałą kontrolą lekarzy uległ poprawie. Ro
dzice, dyrekcja SP30 i cała szkolna spo
łeczność pragną serdecznie podziękować 
osobom prywatnym i firmom za przeka
zane środki, które umożliwiły leczenie 
chłopca, a wręcz uratowanie mu życia. 
Bliscy Grzegorza mieli szczęście spotkać 
wrażliwych ludzi o wielkim sercu, posiada
jących umiejętność wysłuchania drugiego 
człowieka.

W dowód wdzięczności rodzice Grzego
rza złożyli ofiarę na mszę św. za wszystkich 
ofiarodawców, która została odprawiona 17 
września w kościele parafialnym w Rudach.

SPROSTOW ANIE
W ostatnim numerze “Gazety Rybnickiej” 

w relacji z posiedzenia Komisji Rady Mia
sta, które odbyło się w Miejskim Domu 
Pomocy Społecznej przy ul. Żużlowej, błę
dnie podana została nazwa Komisji. Powin
na ona brzmieć Komisja Pomocy Społecz
nej, której przewodniczącym jest Marian 
Szydło. Komisja Zdrowia jest Komisją 
odrębną a przewodniczy jej dr Bolesław 
Piecha. Natomiast dr Maria Kufa-Skoru
pa jest członkiem Zarządu Miasta i jedno
cześnie uczestniczy w pracach Komisji 
Zdrowia. Zainteresowanych za zaistniałe 
nieporozumienie przepraszamy.

Ogłoszenie
Komendy 

Rejonowej Policji
W ydział Ruchu Drogowego Ko

mendy Rejonowej Policji w Rybniku
prowadzi postępowanie przygotowaw
cze w sprawie katastrofy drogowej zai
stniałej w Rybniku na ul. Lipowej w 
dniu 20.09.95 r. o godzinie 15.20, gdzie 
autobus marki “Autostan” najechał na 
tył samochodu osobowego marki fiat 
126p, po czym zderzył się czołowo z 
jadącym z przeciwnego kierunku innym 
autobusem marki “Ikarus” linii nr 443. 
W wyniku tego zderzenia 25 osób do
znało obrażeń ciała. Osoby mogące 
udzielić informacji na temat tego zda
rzenia, a zwłaszcza pasażerowie auto
busów proszone są o osobisty lub tele
foniczny kontakt z WRD KRP Rybnik 
pok. nr 20 lub 108, tel. 210-91 wew. 
321, 322,330.

2 GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Srebrny jubileusz Muzeum
c.d. ze strony 1

Katowickiego. Depesze gratulacyjne 
nadeszły od wielu zaprzyjaźnionych 
osób, instytucji, w  tym z warszawskiego 
Muzeum Niepodległości, gdzie wysta
wione są sztandary cechowe pochodzące 
ze zbiorów Muzeum w Rybniku. Dyrek
cja Muzeum Niepodległości poinformo
wała również, że wysta
wa cieszy się dużym za
interesow aniem , a 31 
sierpnia br. zwiedził j ą  
także premier Józef Ole
ksy.

Głównym punktem ju
bileuszowych uroczysto
ści było otwarcie kolej
nych i ostatnich już po
mieszczeń odrem onto
wanego Muzeum. Mie
ścić się w nich będzie sta
ła wystawa “Cechy rze
mieślnicze w miastach 
Głównego Śląska”. Jak 
czytam y w fo lderze 
"...jest ona próbą poka
zania miejsca oraz funk
cjonowania sam orząd
nych organizacji zawo
dowo-społecznych, jak i
mi od średniowiecza były 
cechy skupiające osobi
ście wolnych rzemieślni
ków. Zmiany zachodzące 
w X IX  wieku spowodo
wane rozpadem dawnych struktur spo
łecznych, rozwojem przemysłu zepchnę
ły tradycyjne rękodzielnicze form y pro
dukcji na ubocze. Jednak prestiż rzemie
ślnika, fachowca znającego swój zawód 
i potrzeby środowiska pozostał.

Narracja źródłowa, dokumenty, zdję
cia, zabytki obrazujące poziom techniki 
oraz kulturę materialną i duchową gór
nośląskich rzemieślników próbują wprowadzić

wprowadzić zwiedzającego w klimat życia rze
mieślników od czasów średniowiecza po  
rok 1939".

Zwiedzających w temat wprowadziła 
autorka scenariusza ekspozycji i jej ko
misarz E. Bimler - Mackiewicz. W sa
lach największe zainteresowanie wzbu

dzał ołtarzyk tka
czy opolskich z 
wizerunkiem św. 
Seweryna z XVI
II\XIX w. Orygi
nał tego zabytku 
znajduje się w 
M uzeum Śląska 
Opolskiego, zaś 
ry bn icką  kopię 
wykonał artysta 
plastyk Krzysztof 
Dublewski. N ie
zwykle cennymi i 
rzadkimi ekspo
natami są tzw. tar
cze trumienne ce
chów, w tym niei
stniejących dziś 
zawodów jak kur
dybannicy czyli 
wyprawiacze ko
ziej skóry lub po
strzygacze sukna. 
Zabytki te są de
pozytem Muzeum 
Narodowego we 
Wrocławiu.

Interesujące są świeczniki procesyjne 
cechów szewców i krawców z XVII i 
XVIII w. wypożyczone z Muzeum w Ra
ciborzu. Ciekawe są zabezpieczone w 
gablotce pieczęcie cechowe wypożyczo
ne z Muzeum Narodowego we Wrocła
wiu oraz Muzeum Śląska Opolskiego w 
Opolu. Specjalne miejsce ma karczma ce
chowa z cynowymi naczyniami - depo
zyt Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.

Świeczniki procesyjne cechów 
szewców i krawców z XVII i XVIII 

w. wypożyczone z Muzeum w 
Raciborzu. Zdj.: jack

Wdzięk i czar czterech łap

deszczu i chłodu publicz
ność dopisała jak  za
wsze.

Aura w czasie konkursu sprawiła, że stoisko z ciepłą 
odzieżą dla psów było oblegane przez ich właścicieli

Organizatorom wy
stawy należą się słowa 
uznania i podziękowa
nia za przygotowanie 
imprezy. Życzymy im 
i sobie kolejnych uda
nych wystaw. /ol/

Około 1000 psów 144 ras prezento
wało się na 28 ringach podczas X Ju
bileuszowej W ystawy Psów R aso
wych, która odbyła się w niedzielę w 
Kamieniu. Przybyli czworonożni go
ście z Czech i Słowacji. Walory psiej 
urody oceniało 28 sędziów.

Najtrudniej o medal, dyplom czy ty
tuł był wśród licznej reprezentacji rot
tw eilerów , ow czarków  niem ieckich, 
dobermanów i jamników szorstkowło
sych. Zapewnione zwycięstwo mieli nie
liczni czy wręcz pojedynczy przedsta
wiciele ras np. terier irlandzki, pudel 
duży biały, pinczer średni, shih-tzu.

Honorowy protektor wystawy - Pre
zydent Rybnika Józef Makosz przyznał 
swą nagrodę “Best in show” owczarko
wi flandryjskiemu o imieniu Shivas des 
Poenjaap. Za najładniejszego psa wysta
wy uznali Shivasa także: przewodniczą
cy Kolegium Sędziów i sponsor wysta
wy - Pedigree Pal. Tak więc owczarek 
flandryjski Shivas odjechał do Sosnowca

ca “obsypany” nagrodami.
Wystawa to również okazja do zaku

pu psa. Przed wejściem na teren ośrod
ka sprzedawano przeważnie te z trochę 
“niższych sfer” . Bez tytułów, rodowo
dów, ale jak wszystkie - dobre, mądre, 
wierne. Od wyspecjalizowanych hodow
ców kupić można było szczeniaki po - 
na przykład - ojcu Milton z Tasiemko
wej Mafii i matce Fama znad Złotej 
Rzeki. Jamniczek po ojcu Zwycięzcy 
Świata Lucky Cauis Venator kosztował 
400 złotych, rasowy bullmastiff 800 - 
900 złotych a szczeniak bardzo dziś 
modnej rasy Staffordshire Bullterrier - 
1400 - 1600 złotych /podobno okazja!/.

Liczne stoiska z akcesoriami do pie
lęgnacji psów zupełnie “przyćmił” kram

ik z psią odzieżą. Oferowano: krawa
ciki, czapeczki /m .in. m arynarskie, 
szkocka krata/ pełną kolorystykę i roz
miarówkę kurteczek i... niewymownych 
dla psich pań. Były przymiarki, oceny - 
czy w tej czapce mu /jej/ do pyska?

Program wystawy 
uatrakcyjniły występy 
orkiestry górniczej z 
kop. “Pniówek” i Ka
p e li P odw órkow ej 
“W a ly n c io k i” z Ja
strzębia.

I tylko pogoda spła
tała “jubileuszowego” 
figla. Bo jak  sięgnąć 
pam ięc ią  rybnick im  
w ystawom  psów  za
w sze to w arzy szy ło  
słońce. Ale mimo deszczu

Przypomnijmy, że 3 maja br. oddane 
do użytku zostały pierwsze sale odremon
towanego Muzeum, w których oglądać 
można stałą wystawę "Rybnik nasze 
miasto" ze zbiorów Działu Historii i 
Kultury Regionu rybnickiego Muzeum.

Muzeum zaprasza wszystkich do 
nowo otwartych pomieszczeń oraz 
zwiedzania ekspozycji o których wy
żej oraz na pierwszą zbiorową wysta
wę członków rybnickiego Koła Związ
ku Polskich Artystów Plastyków “Pej
zaż i ekologia”, której oficjalne otwar
cie nastąpi w najbliższy poniedziałek 
o godz. 18.00.

Ekspozycje są czynne codziennie 
oprócz poniedziałków w godz. od 10.00 
do 14.00, w środy od 10.00 do 18.00.

/r/

EKO

krajobrazem do lamusa?
Optymizmem napawa coraz większe 

zainteresowanie problemami ekologicz
nymi naszego regionu i miasta. Wydaje 
się, iż okres stagnacji ma się ku końco
wi. Do szerzenia świadomości ekolo
gicznej przyczyniają się także prace na
ukowe uczniów rybnickich szkół. Tema
tem bardzo drażliwym - rekultywacją 
hałd zajęła się Beata Mazur, jedna z 
miłośniczek przyrody, która swoje za
interesowania rozwijała pod okiem Ha
liny Gajewskiej - “mecenasa” naukowe
go licznej grupy ekologów z I  LO.

Sąsiedztwo hałd kopalni “Rymer” 
przyczyniło się do podjęcia przez Beatę 
badań na ich terenie. Szczegółowo spi
sane gatunki roślinności, cechy gleb, 
warunki termiczne, toksyczność obiek
tów złożyły się na pracę reasumującą 
wszelkie dane teoretyczne, w której 
znalazły się też konkretne wnioski dotyczą
ce rekultywacji hałd.

Jury Olimpiady Biologicznej i Konkursu 
Ekologicznego doceniło fachowość i moż
liwości praktycznego zastosowania pracy 
przyznając najwyższe oceny i wyróżnienia.
Sama autorka, która spędziła wraz z całą 
rodziną wiele godzin na penetrowaniu hałd, 
poszukuje teraz zainteresowanych jej skrom
nym lecz aktualnym i przydatnym resume 
wiedzy i wyników badań o zdegradowanych 
przez działalność kopalń obszarach Rybni
ka i Śląska.
Jak wynika z pracy, i co potwierdzają do

tychczasowe działania kopalni “Rymer”, 
przy odrobinie wysiłku i racjonalnych po
sunięciach przywracanie równowagi ekolo
gicznej hałd jest możliwe, nie musi trwać 
kilkadziesiąt lat.

A lex Szojer

KONKURS KWIATOW Y 
ROZWIĄZANY

Na ogłoszony w 38 numerze “GR” 
konkurs kwiatowy nadeszło wiele od
powiedzi, niestety nie wszystkie prawi
dłowe. Kwiat przedstawiony na zdjęciu 
to liliowiec, ogrodowa bylina. Nagrodę 
- zestaw cebul kwiatowych ufundowa
ny przez Rybnicki Klub Miłośników 
K w iatów  w ylosow ała A delajda Wy
żgoł, u l Chopina 14,44-200 Rybnik.
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Z księżycowym

Dyrekcja Muzeum w Rybniku wraz 
z  pracownikami pragnie podzięko
wać władzom miasta, organiza
cjom społecznym, przedstawicie
lom placówek kulturalnych, oświa
towych, duchowieństwu, sponso
rom, prasie, telewizji regionalnej i 
tym wszystkim, którzy pomogli zor
ganizować, a także uświetnili swoją 
obecnością otwarcie całego obiek
tu Muzeum oraz jubileusz 25-lecia 
jego istnienia.

Myślimy, iż nie zawiedziemy po
kładanych w nas nadziei pielęgnu
jąc dorobek przeszłości dla przy
szłych pokoleń.

3 listopada br. “Gazeta Rybnicka” ukaże się po raz 250. Z tej 
okazji chcieliśmy zastanowić się wspólnie z naszymi Czytelni
kami nad dotychczasową formułą gazety. Powinna to załatwić 
drukowana poniżej ankieta, o której wypełnienie, wycięcie i przy
słanie do redakcji (do końca października) prosimy. Prosimy 
również o uwagi dodatkowe. Będzie to jedyna dla Czytelników 
szansa uczestniczenia w redagowaniu gazety.

Ankiety są oczywiście anonimowe, ale jeśli zechcą Państwo 
wziąć udział w losowaniu nagrody, którą przewidujemy, prosimy 
o podanie imienia, nazwiska i adresu.

Ankieta Gazety Rybnickiej
I. Od jak dawna czyta Pan/i Gazetę Rybnicką?

*  Krócej niż rok *  1-2 lata *  3-4 lata *  od pierwszego numeru

II. Jak często czyta Pan/i Gazetę Rybnicką ?
d Każdy numer d 2-3 razy w miesiącu d od czasu do czasu

III. Gdzie zaopatruje się Pan/i w Gazetę Rybnicką?
*  kiosk “Ruchu” *  prenumerata *  gazeciarze

IV. Ile osób /poza Panem/Panią/ czyta w Pańskim /Pani gospodarstwie 
domowym egzemplarz Gazety Rybnickiej?

V. Czy format i objętość gazety odpowiada Panu/i? Jeśli nie, co trzeba 
w niej zmienić?

VI. Które tematy należy Pana/i zdaniem usunąć, ograniczyć, zostawić, 
poszerzyć? Prosimy zaznaczyć znakiem x.

Problematyką usunąć ograniczyć zostawić poszerzyć
Aktualne wydarzenia w mieście
Z życia dzielnic
Prace Rady Miasta
Historia miasta i regionu
Kościół-religia
Służba zdrowia
Placówki opiekuńcze
Oświata
Sport, rekreacja
Ciekawi ludzie
Sztuki plastyczne, film, muzyka
Kącik hobbystyczny
Teksty gwarowe
Konkursy
Przepisy kulinarne, porady
Moda
Horoskop
Życzenia
Ogłoszenia
Reklamy
Książki-recenzje
Krzyżówki - szarady
Inne

VII. Jaka forma dziennikarska odpowiada Panu/i najbardziej? Prosimy 
zaznaczyć maksimum 3 odpowiedzi.

d Krótka informacja d Dłuższe artykuły d Wywiady d Felietony

d Reportaż d Ogłoszenia, reklamy d Zdjęcia

VIII. O czym chciałby Pan/i przeczytać w Gazecie Rybnickiej?

IX. Cena Pana/i zdaniem jest:
d wysoka d niska d odpowiednia

X. Czy Gazeta Rybnicka powinna zamieszczać program TV?
d tak d nie d nie wiem

XI. Czy ma Pan/i ulubionych autorów tekstów? Jeśli tak, proszę podać 
ich inicjały lub nazwisko.

XII. Których autorów tekstów nie lubi Pan/i czytać i dlaczego?

XIII.Co Panu/i najbardziej podoba się w Gazecie Rybnickiej?

XIV. Co Panu /i podoba się najmniej w Gazecie Rybnickiej?

Metryczka
1. Płeć: *  kobieta *  mężczyzna

2. Wiek: * do 18 *  18-21 *  21-25 * 25-35 * 35-50 *  pow.50 lat

3. Wykształcenie: *  podstawowe *  zasadnicze *  średnie *  wyższe.

Jeżeli chce Pan/i brać udział w losowaniu nagrody prosimy podać : 
Imię i nazwisko:

Adres:

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



kultury - to znaczy odrzucenie Warsza
wy jako centrum. Za Marią Janion mówił 
o dzisiejszym zmierzchu romantycznego 
wzorca kultury polskiej. Nowe pisma 
/"Brulion”, “Czas Kultury”/, nowe posta
wy /mieszanie kultury wysokiej i niskiej, 
odrzucanie historii, bezceremonialne po
szukiwanie własnej prawdy - osobistej, 
cielesnej i lokalnej w mitologiach wła
snych korzeni i małych ojczyzn/, nowe 
nazwiska /Świetlicki, Podsiadło, Brako
niecki, Gretkowska, Tokarczuk, Kielar,

- pod adresem czołobitnej postawy kra
kowskich polonistów wobec Czesława 
Miłosza. Za istotne normy literatury uznał 
nurt poezji uprawianej przez księży 
/Twardowski, Pasierb, Biela, Sochoń, 

Kamecki/. Głos Stanisława Krawczyka 
/poeta ma kreować świat? dawać mu 
świadectwo? czy tylko mówić “ja”?/ nie 
wzbudził - a szkoda - oddźwięku. Tere
sa Remiszewska dowartościowała su
biektywny odbiór literatury, Milena Wie
czorek polecała zebranym poezje Kazimierza

W środę, 27 września miało być kame
ralnie i elitarnie, ale... jeszcze raz życie 
przerosło oczekiwania - tym razem orga
nizatorów “Biesiady literackiej”. Zapla
nowana została /chociaż czy w tego typu 
spotkaniach, gdzie niemal wszystko za
leży od osobowości ich uczestników, 
można cokolwiek planować?/jako part
nerskie spotkanie literatów - gości tego
rocznych XXVI Rybnickich Dni Litera
tury oraz rybnickich miłośników belles 
lettres - literatury pięknej.

Z powodu wielkiej liczby chętnych spo
tkanie z czytelni przeniesiono do sali 
wykładowo-odczytowej Miejskiej Biblio
teki Publicznej w Rybniku. Literatów 
umieszczono na scenie, widownię zapeł
niali głównie uczniowie starszych klas 
rybnickich szkół średnich oraz ich profe
sorowie.

Kazimierz Nowosielski, autor zagaje
nia pt. “Współczesna literatura p o lska - 
nowe twarze, nowe problem y ”, mówił o 
kryzysie, w jakim znalazła się współcze
sna kultura polska. Wskazał na niektóre 
jego cechy: odejście w cień dawniej zna
czących nazwisk i całych nurtów w lite
raturze polskiej /Iw aszkiew icz, nurt 
chłopski/, upadek znanych czasopism li
terackich /"Twórczość”/, decentralizację

wyjściu z "Biesiady... - na schodach. A swo
ją  drogą - przy zmianie formuły Rybnic
kich Dni Literatury - czy nie należałoby 
już w przyszłym roku przedstawić w Ryb
niku ciekawego środowiska naukowego, 
które skupia się wokół Uniwersytetu Ślą
skiego w Katowicach ? To właśnie u nas 
powstały nowatorskie spojrzenia na pro
zę Teodora Parnickiego, problem małych 
ojczyzn w twórczości Vinzenza, Stem
powskiego, Wittlina, Miłosza, czy poe
zję Stanisława Barańczaka

UCZNIOWIE PISZĄ

Jeszcze o spotkaniach 
autorskich...

Z ostatniego numeru "Gazety Rybnic
kiej" ze zdziwieniem dowiedziałam się, 
że spotkania autorskie z gośćmi Rybnic
kich Dni Literatury w  liceum ss. urszula
nek rzekomo nie spełniły moich oczeki
wań. Autorka relacji utrzymuje, że ocze
kiwałam innej formy spotkań /tzn. przed
stawienia twórczości zaproszonych gości 
i ich zachęty do zapoznania się z nią/. Fakt 
ten był dla mnie dużym zaskoczeniem, 
ponieważ wydaje mi się, że moje uczu
cia i poglądy nie odzwierciedlają tych, 
które z taką pewnością przedstawiła au
torka artykułu. Co więcej: skrajnie się od 
nich różnią.

W swym jednoznacznie krytycznym 
artykule autorka opisuje spotkanie z 
dwoma twórcami: W. Krawczykiem i H. 
Piskorem. O ile ten pierwszy został po
traktowany w miarę “ulgowo”, na dru
gim nie pozostawiono suchej nitki.

Choć krytycyzm jest cechą bardzo 
cenną w zawodzie dziennikarza, to rów
nie ważny, a może nawet ważniejszy jest 
obiektywizm, o którym pani pisząca ten 
tekst najwidoczniej zapomniała. Nie 
twierdzę bynajmniej, iż poglądy przez

wiersze znanych polskich poetek zaśpie
wane przez młodą wokalistkę Annę Jo
pek. Publiczność nagradzała brawami 
solowe popisy instrumentalistów, a po 
zakończonym występie domagała się 
bisu. Po raz kolejny przekonaliśmy się, 
że Mała Scena ze swym kameralnym 
nastrojem świetnie nadaje się do podob
nych imprez...

/mch/

Głębszy sens 
“Biesiady Literackiej”

H uelle/ - oto znaki czasu. Czasu, w 
którym załamują się tradycyjne układy 
personalne i hierarchie w artości, w 
którym jesteśmy świadkami inwazji pro
wincji /Olsztyn, Ostrołęka, Poznań/ do 
centrum kultury polskiej.

Niestety, nic nie wyszło z formuły ze
brania, którą proponował K. Nowosiel
ski: rozmów na temat pasji lekturowych, 
ulubionych książek i autorów uczestni
ków “Biesiady...” siedzących na widow
ni. Stanisław Piskor - wziął w obronę 
/czy na pewno przed Nowosielskim?/ pi
smo “Brulion”, atakował wysoką rangę 
artystyczną prozy Pawła Huellego, upo
minał się o uznanie dla działalności kry
tycznej Henryka Berezy. Andrzej Pere
peczko pogodził “obu doktorów” odda
jąc wszystko /z wyjątkiem prawa głosu/ 
w ręce młodzieży obecnej na sali. Zbi
gniew Jankowski ukuł na poczekaniu 
neologizm - “przyklękają własne mózgi”

Kazimierza Nowosielskiego, Leszek Furma
ga milczał, Janina Wieczerska i Zbi
gniew Żakiewicz/wcześniej/dyskretnie 
opuścili salę.

“Biesiada...” okazała się dość jedno
stronna: publiczność mogła podziwiać 
styl dyskusji, sztukę “pięknego różnienia 
się”. Odnotujmy jeszcze tylko, że okre
ślenie-wytrych, którym krytycy usiłują 
określić obecny stan kulturowego fermen
tu - “postmodernizm”, okazuje się tak 
samo niejasne, jak proces, który zamie
rza określić. Dla Piskora to “oddech przed 
zmianą perspektywy”, dla Nowosielskie
go - “ponowoczesność”.

Można tylko mieć nadzieję, że pytania 
nie zadane na sali młodzież zada sobie i 
profesorom na lekcjach i fakultetach, bo 
nie wierzę, by taka “burza mózgów” mo
gła pozostawić ją  obojętną. Tego typu 
spotkania mają swój głębszy sens, choć
by nawet miał on się zrodzić... po wyjściu

Rozśmieszał “Koń Polski”
Z dwoma spektaklami - w południe 

i wieczorem, wystąpił w ramach Ryb
nickich Dni Literatury kabaret “Koń 
Polski” z Koszalina.

Widzowie, którzy wybrali spektakl 
południowy mieli dodatkową atrakcję.

Program kabaretu rozkręcał się powo
li, stopniowo jednak wzbudzał coraz 
większe emocje, by ostatnim numerem 
- piosenką “Michael” rozpętać prawdzi
we owacje. W programie nie zabrakło 
skeczy aktualnych, traktujących o przy

szłych wyborach pre
zydenckich, jak  i zna
nych ju ż  w cześn iej 
piosenek i dialogów. 
Szczególnie podobały 
się lekcje języków ob
cych - angielskiego i 
niemieckiego, rozpra
wa sądowa, czy mię
dzylądowanie prezy
denta Clintona w Pol
sce.

"Koń Polski" jaki był niektórzy widzieli...
Zdj.: jack

Redakcja “Dziennika Śląskiego” ufun
dowała trzy nagrody dla losowo wybra
nych osób.

Publiczność, głów
nie uczniowie liceum 
bawili się doskonale, o 
czym najlepiej świad

czyły salwy śmiechu co raz wybuchają
ce na sali i gromkie brawa jakimi na
grodzeni zostali artyści. /a/

Synkopowana liryka
Poziom edukacji muzycznej młodzie

ży naszych szkół średnich jest co naj
wyżej średni... Przekonali się o tym nie
stety artyści prezentujący na Małej Sce
nie Rybnickiej program poetycko-mu
zyczny “Jazz i Poezja”. Wykonawcy 
znani i uznani: instrumentaliści W oj
ciech i Jacek Niedzielowie, Piotr Woj
tasik i Marcin Jahr oraz w okaliści 
Anna Jopek i Janusz Szrom z praw
dziwie artystyczną gracją przeszli do 
porządku dziennego nad ignorancją 
m łodego  audy to rium  i na dw óch  
przedwieczornych występach dali uczci
wy popis swoich możliwości. Jednak 
dopiero występ o godzinie 19.00 moż
na było uznać za muzyczną ucztę, w 
której udział wzięli nie tylko jazzmani, 
ale i wyrobiona rybnicka publiczność. 
Miłośnicy jazzu mieli okazję wysłuchać 
oryginalnego połączenia poezji M. Paw
likowskiej - Jasnorzewskiej, H. Poświa
towskiej, K. K. Baczyńskiego i A. Pu
szkina /a także mniej znanych autorów/ 
z muzyką skomponowaną specjalnie do 
niej przez braci Niedzielów. Jacek Nie
dziela zaskoczył rybniczan występując

nie tylko w roli basisty i członka kom
pozytorskiego duetu, ale również auto
ra dwóch tekstów do własnej muzyki. 
Szczególnie dobrze jednak  wypadły

Kobiecą poezję pięknie śpiewała 
Anna Jopek. Zdj.: jack

4

“Kopciuszek” w 
pięknych strojach

Jedyną imprezą w ramach 
Rybnickich Dni L iteratury  
sk ierow aną do dzieci był 
“Kopciuszek” prezentowany 
przez Operetkę Śląską z Gli
wic.

Nieśmiertelna scena z dziecięcej klasyki.
Zdj.: jack

Pomimo wczesnej godziny, sala wypeł
niona była po brzegi; a nawet więcej, bo 
trzeba było dostawiać krzesła. Dzieci od 
samego początku włączyły się do spek
taklu i razem z artystami śpiewały pio
senki i odpowiadały na pytania padające 
ze sceny.

Niezbyt bogatą scenografię zrekompen
sowała gra aktorska, wykonanie piosenek 
i piękne stroje. Dzieci bardzo żywo reagowały

reagowały podczas całego przedsta
wienia, nie obyło się też bez 
skrzypienia krzesłami czy szele
szczenia papierkami. - Najbar
dziej podobał mi się Kopciuszek
- powiedziała Paulinka ze Szko
ły Podstaw ow ej w Lyskach. 
Chłopcy byli bardziej wybredni
- im bajka mniej przypadła do 
gustu. - Wolałbym jakiś film  przy
godowy - powiedział Zbyszek ze 
Szkoły Podstawowej z Ryduł
tów. - Bajki są dla dziewczyn...

Wszystkich natomiast - chłop
ców i dziewczęta zainteresowała 
orkiestra grająca w kanale pod 
sceną. W czasie przerwy dzieci 
nawet z najdalszych rzędów po
szły obejrzeć miejsce dla muzy
ków.

Młodym widzom podobała się 
bardzo scena balu u króla, ale 
zdania były podzielone. -Najbar

dziej podobało mi się, gdy Kopciuszek po
szedł do lasu i zaczarował drzewo dla 
staruszki - powiedziała Magda ze Szkoły 
Podstawowej w Lyskach.

Na koniec przedstawienia mali widzo
wie nie szczędzili braw dla artystów, a 
jeszcze po wyjściu z teatru wymieniali 
wrażenia, dla wielu dzieci było to prze
cież pierwsze spotkanie z teatrem.

/a/

/od czerwca br. doktora honoris causa 
Uniwersytetu Śląskiego!/ Autorzy tych 
opracowań: Stefan Szymutko, Józef Olej
niczak i Dariusz Pawelec - dzisiaj już 
doktorzy - mieliby wiele ciekawego do 
powiedzenia przyszłym maturzystom i 
studentom z Rybnika. A i zamówienia 
rybnickiego audytorium - spragnionego 
świeżych spojrzeń na literaturę, co poka
zała frekwencja tegorocznej “Biesiady 
literackiej" - mogłyby nabrać bardziej 
konkretnych kształtów.

G rzegorz W alczak

nią przedstawione są  nieprawdziwe 
/autorka przywołała wszak wypowiedzi 
kilku uczennic/, jednakże - jak  w każ
dej tego typu sprawie - zdania były 
podzielone. Niestety, tych myślących 
inaczej nie pofatygowano się znaleźć. 
A tacy byli i nie było ich mało. Aby to 
udowodnić i aby zestawić ich wypowie
dzi z tymi zamieszczonymi wcześniej 
zacytuję Karinę, która powiedziała na 
temat spotkania z p. Piskorem tak: “Spo
tkanie z p. Piskorem na pewno nie nale
żało do łatwych. Zrozumienie jego wy
kładu wymagało chociażby podstawo
wej znajomości takich dziedzin życia 
jak: kultura, socjologia czy polityka. To 
moim zdaniem było powodem części 
reakcji negatywnych. Ja osobiście uwa
żam jednak, że sprawa którą autor po
ruszył, a więc problem wejścia Polski 
do struktur europejskich i naszego miej
sca, jest bardzo istotny. Na ten temat 
mówi się dzisiaj bardzo dużo, a my, 
młodzi, nie zawsze potrafimy się w tym 
znaleźć. Brakuje nam doświadczenia, 
wiedzy, a więc często ulegamy różnego 
rodzaju wpływom. Pan Piskor pomógł 
mi określić moje stanowisko. Zrozumia
łam, iż w życiu nawet politycznym li
czą się nie tylko elementy cywilizacyj
ne, postępowe, ale również tradycja, 
kultura narodowa. I to właśnie jest na
szym cennym atutem, także tym, co 
możemy zaoferować Europie. A utor 
spotkania podkreślił, że to właśnie od 
nas, od naszej postawy w tej kwestii 
może zależeć przyszły los Polski. Spo
tkanie podobało mi się i było według 
mnie bardzo wartościowe”.

Według mnie też. Ale cóż kiedy inni 
na pewno w iedzą lepiej...

E welina Solich

Kina
“APOLLO”

6 października oraz 8-12 października
godz. 16.00,19.15; 7 października, godz. 
17.00- “WALECZNE SERCE” /USA, 15/ 

PREMIEROWE przy TZR 
6 października oraz 8-12 październi
ka , godz. 17.00, 19.00; 7 październi
ka, godz. 19.00 - “WODNY ŚWIAT” 
/USA, 15/, cena 5 zł

DKF “EKRAN” przy TZR 
9 października, godz. 19.00 - PRO
JEKCJA SPECJALNA oraz “WIECZ
NA MIŁOŚĆ” /USA/, wstęp za karne
tami oraz kartami wstępu

“ZEFIR” - Boguszowice 
8-12 października, godz. 17.00, 19.00 
- “PULP FICTION” /USA, 15/ 

“WRZOS” -Niedobczyce 
8 października, godz. 17.00, “CHŁOP
CY NA BOK” /USA/

 Estrada 
Teatr Ziemi Rybnickiej 

7 października godz. 16.00 - “SOBÓT
KI” - występ zespołu artystycznego ze 
Szkoły Podstawowej w Jankowicach, 
cena 3 zł

 Wystawy 
Muzeum - Stary Ratusz

Wystawa stała pt. “Rybnik - moje mia
sto” - czynna /z wyjątkiem poniedział
ków/ od 10.00 do 14.00, w środy od 
10.00 do 18.00, w niedziele od 14.00 
do 18.00, wstęp 2 zł /ulg. 1 zł/

Teatr Ziemi Rybnickiej 
Wystawa plakatów Mariana i Barbary 
Raków z okazji XXVI RDL

Art Cafe - ul. Sobieskiego 
Wystawa obrazów Mariana L. Bednarka

Restauracja “Olimpia” - Kamień 
Piątek, 6 października od 20.00 do 2.00 

Mała Scena Rybnika 
Sobota, 7 października od 20.00 do 2.00 

Kino “Apollo”
Sobota, 7 października od 20.00 do 2.00

/gw/

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

RYBNICKIE DNI LITERATURY



Abecadło
Rzeczy

Śląskich
Zaolzie

- kawałek Śląska
W XIV wieku Śląsk stał się częścią 

Czech, dwa wieki później w 1526 roku 
znalazł się w  granicach cesarstwa Au
strii, by w 1742 roku, po wojnach pru
sko-austriackich przypaść Prusom. Je
dyną cząstką Śląska, która pozostała pod 
rządami Wiednia, i to do końca I wojny 
światowej, było Księstwo Cieszyńskie. 
I to właśnie w okopach tej wojny po
grzebana została ostatecznie wielkość 
Austrii, a narody będące dotąd pod rzą
dami Habsburgów odzyskiwały z daw
na wyczekiwaną wolność. Powstały nie
podległe Węgry, a także Czechosłowa
cja i Polska, między którymi zaistniał 
po pierwszej wojnie światowej wielki 
spór o Śląsk Cieszyński.

Początkowo wydawało się, że problem 
został definitywnie rozwiązany na szcze
blu lokalnym. Porozumienie przydzie
lające Polsce ziemie Śląska Cieszyńskie
go podpisano 5 listopada 1918 roku 
pomiędzy polską R adą Narodową Księ
stwa Cieszyńskiego, a czeskim Naro
dnim Wyborem. Ustalenia te zadawala
ły stronę polską i zostały zaakceptowa
ne przez Czechów, gdyż były powzięte 
w oparciu o sytuację etniczną na tych 
terenach. W bezstronnych statystykach 
austriackich z 1910 roku Śląsk Cieszyń
ski zamieszkiwało 80 procent ludności 
mówiącej po polsku, 10 procent osób 
używających języka niemieckiego i zaledwie

zaledw ie pięć p ro cen t m ów iących po 
czesku, a także pięć procent Żydów. 
Tymczasem zupełnie nieoczekiwanie w 
czwartek 23 stycznia 1919 roku cze
skie wojska zaatakowały trzy powiaty 
Śląska Cieszyńskiego: bielski, frysztacki 
i cieszyński. Czesi po kilkudniowych 
walkach wyparli nieliczne na tych terenach

terenach polskie oddziały wojskowe, gdyż 
Polska zajęta była w tym czasie Powsta
niem Wielkopolskim oraz ciągle nie
pewną wschodnią granicą z ZSRR. Prze
ciwko czeskiej agresji zaprotestował 
rząd polski i spraw ą zajęła się Rada 
Najwyższa obradującej wtedy konferen
cji pokojowej w Paryżu. Wprawdzie do

Zdjęcie przedstawia marszałka Edwarda Rydza - Śmigłego /z lewej/i wojewodę 
śląskiego Michała Grażyńskiego podczas “Święta Gór” w Wiśle latem 1938 
roku. Być może wtedy podjęto już decyzję o utworzeniu specjalnej grupy opera
cyjnej “Śląsk”, która kilka tygodni później wzięła udział w zajmowaniu Zaol
zia. Zdjęcie to nie było dotąd publikowane i pochodzi ze zbiorów Dariusza Wan
tuloka.

Sztandar Polsk i
G azeta Rybnicka

70 lat tem u "S z tandar Polski i G azeta R ybnicka" 
donosiły od 6 do 12 października 1925 roku

W iadomości

- Święto Przysposobienia Wojskowe
go w Rybniku odbyło się według zapo
wiedzianego programu. W sobotę wie
czorem odbył się capstrzyk z zabawą 
taneczną w Hotelu Polskim. W niedzie
lę rano pobudka, około godz. 10 ufor
mował się pochód na rynku, skąd wyru
szył na nabożeństwo do kościoła św. 
Antoniego. Po południu odbyły się gry 
w ogrodzie strzelnicy. Wieczorem za
bawa taneczna w “Świerklańcu”. Powie
trze niestety przeszkodziło całej impre
zie.

- /Tanie winogrona!/. Krakowskie ga
zety donoszą, że w sobotę, dnia 3 b.m., 
cena za winogrona spadła z 2 zł, na 1,10 
zł. za funt, przyczem złorzeczą lichwia
rzom, którzy dzień przedtem twierdzili, 
że poniżej 2 zł. sprzedawać winogron 
nie można. Kraków nie zbyt odległy od 
Rybnika, miejmy więc nadzieję, że i u 
nas smaczny ten owoc stanieje. W prze
ciwnym razie zacznijmy szukać podbi
jaczy cen.

nadających się na biuro z mieszkaniem 
lub bez.
Zgłoszenia do Admin. “Sztandaru Pol
skiego”.

***

Oszczędność i Praca 
ludzi wzbogaca
dlatego kupiec, urzędnik, rzemieślnik 
czy robotnik
lokuje oszczędności swoje w 
Miejskiej Kasie Oszczędności 
w  Rybniku
za które gwarantuje miasto całym swo
im majątkiem i siłą podatkową.

Wesoły K ącik

- Czegobyś się wolał uczyć: gry na for
tepianie lub na skrzypcach,Piotrze?
- N a skrzypcach, ojcze, gdyż m ają tylko 
cztery struny, gdy tymczasem fortepian
ich ma pełne pudło.

***

- Tatku, czy tatko wie, że zwierzęta co 
rok dostają nowe futro?
- Cicho! nie gadaj tak głośno! Gotową 
matka usłyszeć.

***

Ogłoszenia

CZAJNIK ZŁOTY 
wysoce szlachetna i wykwintna 
Mieszanka salonowa 
najwyższej doskonałości 
Jedyna m ieszanka najw spanialszego 
kwiatu i niedoścignionej wydajności w 
użyciu nie jest droższą od średnich ga
tunków.

***

Zaprowadziłem leczenie 
dyaceryną i lampą kwarcową 
Dr. Rolnik, Rybnik, Rynek.

***

Poszukuje się 
ubikacji

- Gospodarzu! macie brudną wodę w 
studni, trzeba ją  zakrywać!
- Et, tam. Brudna z wierzchu, ale niech 
pan bierze od spodu, tam
jest czyściejsza.

***

- Słowami nie umiem wyrazić pani mej 
miłości.
- Spróbuj pan cyframi!

***

- Panie Nowobogacki, ile pan ma dzie
ci?
- Dziewięć sztuk: pięć dziewuch, czte
rech chłopców.
- A co oni robią?
- Co robią? Czekają na moją śmierć.

Cieszyna przysłano wtedy specjalną 
komisję, nie wpłynęło to jednak na bieg 
wydarzeń. Ostatecznie na spornych te
renach nie przeprowadzono referendum, 
lecz Rada Ambasadorów państw zacho
dnich 28 lipca 1920 roku arbitralnie 
podzieliła Śląsk Cieszyński między Pol
skę a Czechosłowację. Była to decyzja 
dla Polski krzywdząca i uznająca poli
tykę faktów dokonanych. Po czeskiej 
stronie pozostało Karwińskie Zagłębie 
Węglowe, strategiczna linia kolejowa 
Bogumin - Koszyce, ale przede wszystkim

List do redak cj i

Rybniku, oddaj nam 
naszą samodzielność!
Proszę o zamieszczenie w waszym 

tygodniku poniższego tekstu jako repli
ki do artykułu Piotra Pawlasa: "Chwa
łowice są częścią Rybnika ", zamieszczo
nego w "GR" nr 37 z dnia 15.09.1995r. 

* * *

Pomysł połączenia Chwałowic z Ryb
nikiem miał już swoich orędowników w 
okresie międzywojennym. Jednym z 
nich był niejaki Józef Sławek, którego 
tak charakteryzuje “Kronika parafialna” : 
“Miał poparcie u Piechoczka /prezesa 
powstańców w Rybniku/, który dopo
mógł temu łotrowi Sławkowi do urzędu 
N aczelnika gminy, za co Sławek mu 
przyrzeczenie dał, że połączy gminę 
Chwałowice z miastem Rybnikiem, a co 
byłoby nieszczęściem dla Chwałowic. 
D latego słusznie m ożna go nazw ać 
szkodnikiem i zdrajcą gminy Chwało
wice. Ponieważ gmina, z wyjątkiem 
tych, co w razie przyłączenia Chwało
wic do Rybnika mieli obiecane posady, 
nie chciała o połączeniu z Rybnikiem 
słyszeć.”

Nie chciała też o tym połączeniu sły
szeć ani społeczność chwałowicka, ani 
Rada Miasta Chwałowice w początkach 
lat siedemdziesiątych, gdy polityczne 
naciski, ku temu zmierzające, stawały się 
coraz mocniejsze. Wtedy /koniec roku 
1972 / do akcji wkroczył sam tow. Jan 
Poloczek, szef egzekutywy Komitetu 
Powiatowego PZPR i po prostu...”zabrał

Zaolziański poeta Jan Kubisz /1848- 
1929/do końca życia nie pogodził się z 
podziałem Śląska Cieszyńskiego i gra
nicy tej nigdy nie przestąpił. Dzisiaj 
jego prawnuczka mieszka w Rybniku. 
Zdjęcie ze zbiorów pani Aleksandra 
Kowalczyk.
wszystkim około 140 tysięcy Polaków. Podzie
lono również sztucznie wzdłuż Olzy sto
licę Śląska Cieszyńskiego - Cieszyn. 
Ponieważ rzeka O lza na niew ielkim  
odcinku stała się granicą owego podzia
łu, pozostaw ioną po czeskiej stronie 
część Śląska zaczęto nazywać “Zaol
ziem”. Wielu Polaków pozostających po 
“tamtej” stronie nigdy tej granicy nie za
akceptowało.
Przykładem tego jest postawa pochodzą
cego z tych terenów poety i nauczyciela 
Ja n a  K ubisza, który tak w w ierszu 
“Nad Olzą” opisuje swoją M ałą Ojczy
znę:

“Płyniesz Olzo po dolinie,
Płyniesz jak  przed laty,
Takie same na twych brzegach 
Kwitną wiosną kwiaty, /.../

A tak kiedyś - gdy nad falą  
Wiosną wiatr zawieje,
Wnuk usłyszy w fa l twych szumie 
Przodków swoich dzieje. ”

Zaś w innym wierszu tak pisze o swej 
Śląskiej Ojcowiźnie:

“Ojcowski dom to istny raj,
Dar Ojca Niebieskiego 
Chociażbyś przeszedł cały świat, 
Nie znajdziesz piękniejszego”

Chwałowicom samodzielność i już”.
Dzieło tego “zawodnika” odziedziczy

ła aktualna Egzekutywa, czyli Zarząd 
Miasta Rybnika. Wygląda na to, że w 
Rybniku nie przejmują się zasadą, iż 
“kradzione nie tuczy”.

A teraz pomówmy o interesach.
W interesie Chwałowic jest, by mieć 
pieniądze na szybką przebudowę sieci 
wodociągow ej, sieci kanalizacyjnej, 
modernizację oczyszczalni ścieków /rok 
budowy 1969/, na co nie ma najmniej
szych szans, dopóki “kasa” z naszymi 
pieniędzmi jest w Rybniku!

W interesie Chwałowic jest, by wy
konać remont kapitalny ulic Górniczej, 
A. Stefek, Szulika, Obywatelskiej, Koż
doniów, Rybnickiej, Tkoczów, remont 
stadionu przy ul. 1 Maja, oświetlenie 
Jagiellońskiej, Kołłątaja, Ogrodowej, 
bocznych Zwycięstwa, na co nie ma 
najmniejszych szans, dopóki “kasa” z 
naszymi pieniędzmi będzie w  Rybniku!

W interesie Chwałowic jest, i to naj
żywotniejszym, nie godzić się dłużej na 
rolę Katangi Rybnika: 15 procent zało
gi KW K”Chwałowice” z ruchem “Ry
mer” stanowią mieszkańcy Chwałowic, 
ale 100 procent uciążliwości spada na 
naszą Dzielnicę! Rybnik jak wydawał, 
tak wydaje decyzje o “rekultywacji te
renów na południu Chwałowic i zwały 
skały płonej grzebią pracę pokoleń, 
piękno przyrody i krajobrazu. Zagładzie 
uległ już przysiółek Brzeziny, w kolej
ce, posępnej kolejce czeka zaś Kielo
wiec oraz cała dolina Potoku Chwało
wickiego! W ten sposób ewentualny 
rozwój Chwałowic w kierunku połu
dniowym został całkowicie zablokowa
ny hałdami, których łączna powierzchnia

Kiedy doświadczony życiowo Jan 
Kubisz po przecięciu Śląska Cieszyńskie
go granicą znalazł się poza Polską - nie 
pogodził się z tą  sytuacją do końca życia. 
Sądził nawet, że przekraczanie tej grani
cy jest w pewnym sensie jej akceptacją. 
Nie uczynił tego nawet wtedy, gdy w maju 
1926 roku po polskiej stronie Śląska Cie
szyńskiego odbywał się pogrzeb jego 
wnuka. Wysłał jedynie list kondolencyj
ny do pogrążonego w żałobie swego syna 
Jana: “Bo tam być z Wami / .../ dla gra
nicy tej nieszczęsnej nie mogę! Ja nie 
wiem, jak tam czują inni, ale ja  tej gra
nicy nie jestem w stanie przestąpić. ”

Podział Śląska Cieszyńskiego trwał do 
2 października 1938 roku, kiedy to armia 
polska, wykorzystując konflikt niemiec
ko-czechosłowacki, wkroczyła na Zaol
zie, odebrała je Czechom i włączyła do 
Polski. Tak wtedy marszałek Edward 
Rydz - Śmigły zwracał się do żołnierzy: 
“Za chwilę przekroczycie rzekę Olzę, 
którą skazano w ciągu długich lat na 
upokarzającą służbę rzeki, która ozna
czała granicę nie istniejącą ani w ser
cach tych, co oba je j brzegi zamieszku
ją , ani w sercach całego narodu polskie
go”. W większości ówczesna polska opi
nia publiczna przyjęła tę “aneksję Zaol
zia” z zadowoleniem. Pod koniec drugiej 
wojny światowej wydarzenie to ZSRR i 
alianci zachodni wielokrotnie wykorzy
stywali na niekorzyść sprawy polskiej. W 
końcu po II wojnie światowej granicę na 
odcinku Śląska Cieszyńskiego za sprawą 
Stalina wyznaczono w ten sam stary i nie
korzystny dla Polaków sposób. A wiele 
się przecież mówiło o powrocie Polski 
do piastowskich granic!

Dzisiejsze Zaolzie to część Republiki 
Czeskiej. Zamieszkuje je około 70 tysię
cy Polaków, manifestujących publicznie 
swoje narodowe korzenie. Wśród nich 
jest dużo młodzieży, co świadczy o tym, 
iż przyznawanie się tam do polskości nie 
jest jedynie “kombatanckim wspomnie
niem”, a żywym, dynamicznym zjawi
skiem społecznym. Zaolziańscy Ślązacy 
m ają też swą reprezentację pośród powo
jennej “londyńskiej emigracji” oraz w 
wielu miastach dzisiejszej Polski. Rów
nież wiele rodzin wywodzących się z 
Zaolzia mieszka w Rybniku. Około 60 
procent rybnickich ewangelików swymi 
rodzinnymi korzeniami sięga ziemi zaol
ziańskiego Śląska. O źródłach protestan
tyzmu Polaków na Śląsku Cieszyńskim 
pisaliśmy już w naszym “Abecadle...” w 
marcu br.

M arek Szołtysek

powierzchnia wynosi już 170 hektarów!
W interesie Chwałowic jest też, by nie 

godzić się dłużej, iżby nadal “układy” 
decydowały kto, co i jak ma wykonywać 
na terenie Chwałowic.

A poza tym, aktem zwykłej sprawiedli
wości jest oddać po prostu Chwałowicom 
tę samorządność i tę samodzielność, które 
Rybnik zwyczajnie sobie przywłaszczył, 
zagrabił, czyli ukradł!

Rybniku, oddaj nam naszą samodziel
ność!!!
P.S.
Godzi się również poprawić błędy histo
ryczne, iżby Chwałowiczanie nie popa
dali w intelektualne stresy /zwłaszcza zaś 
dziatwa szkolna/. I tak:
- parafia św. Teresy od Dzieciątka Jezus 
w  Chwałowicach powstała dokładnie 1 
sierpnia 1925 roku /dekret Administracji 
Apostolskiej/!
Dlatego w bieżącym roku obchodzi swo
je 70-lecie,
- za początek kopalni “Donnersmarck” 
/obecnie KWK “Chwałowice”/przyjmuje 
się rok 1903! Dlatego kopalnia już przed 
dwoma laty obchodziła swoje 90-lecie;
- Chwałowice przestały być miastem i 
włączone zostały do Rybnika dopiero 1 
stycznia 1973 roku! Zaświadcza to Dzien
nik Urzędowy Nr 50 z 1972 roku.

J erzy Frelich

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5 5



Zarząd Miasta Rybnika
Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rybnika 

OGŁASZA PRZETARG NA WYKONANIE ODCINKA KOLEKTORA SANITAR
NEGO B-II ETAP O DŁUGOŚCI 122 M I ŚREDNICY 600 MM.

Termin składania ofert upływa w dniu 18 października 1995 r. o godz. 15.00. Oferty należy 
składać w Urzędzie Miasta Rybnika przy ul. B. Chrobrego 2 w Wydziale Gospodarki 
Komunalnej pokój 43. Wadium w wysokości 10.000 zł należy wpłacić w kasie Urzędu 
Miasta do dnia 19 października 1995 r. do godz. 9.00. Przetarg odbędzie się w dniu 19 
października 1995 r. o godz. 9.00 w budynku Urzędu Miasta Rybnika sala nr 37. Materia
ły przetargowe do odbioru w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rybnika 
pokój 43.

Ogłoszenia drobne W razie  p otrzeby

Zarząd Miasta Rybnika ogłasza
PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 

STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA RYBNIKA.
Przedmiotem przetargu jest: nieruchomość położona w Rybniku-Boguszowicach przy ul. Ma
łachowskiego nr 46 zapisana w KW 117.209 parcela nr 1922/113 na k.m. obręb Boguszowice 
o powierzchni 862 m kw.

wartość składnika budowlanego 34.490,00 zł
wartość gruntu 5.810,00 zł
cena wywoławcza 40.300,00 zł

Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Lokalowego Urzędu Miasta Rybnika,
tel. 24-168 lub 25-344. Oferty zawierające proponowaną cenę nabycia w/w nieruchomości 
należy składać w Wydziale Lokalowym Urzędu Miasta Rybnika przy ul. 3 Maja 12, pokój nr 
9 w terminie do dnia 23 października 1995 r. Wizja nieruchomości odbędzie się w dniu 20 
października 1995 r. o godz. od 9.00 do 11.00. Przetarg odbędzie się w dniu 24 paździer
nika 1995 r. o godz. 10.00 w sali nr 37 , I piętro budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. 
Chrobrego 2. Uczestnicy przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 10 procent ceny 
wywoławczej tj. kwotę 4.030,00 zł w kasie Urzędu Miasta Rybnika najpóźniej do dnia przetar
gu do godz. 9.30. Wadium przepada w przypadku uchylenia się od zawarcia stosownej umowy 
uczestnika wygrywającego przetarg. Dodatkowo należy wpłacić koszt organizacyjny przetar
gu w wys. 15,00 zł. W przypadku wygrania przetargu wadium zalicza się na poczet ceny 
nabycia nieruchomości. Uczestnik przetargu winien zapoznać się z regulaminem przetargu, 
który jest do wglądu w Wydziale Lokalowym Urzędu Miasta Rybnika przy ul. 3 Maja 12. 
Zarząd Miasta Rybnika zastrzega sobie prawo odstąpienia w każdej chwili od przetargu bez 
podania przyczyny.

 OGÓLNOPOLSKI KIERMASZ
KWIATOWO-OGRODNICZY

14-15.10.br. /sobota - niedziela/ godz. 9.00-17.00 
Rybnik - Technikum Górnicze, ul. Kościuszki 

oraz Szkoła Podstawowa Nr 18  ul. Lompy /Os. Boguszowice/ 
wystawcy, sprzedawcy z  całego kraju.

PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO HANDLOWE

44-203 Rybnik 
ul. Brzezińska 8a 

tel. 0-36/ 260-50, 226-21 w. 355 
fax /tel. 0-36/265-31

Przyjmie do pracy:
*  monterów sieci wod. - kan.,
*  brukarzy
*  robotników niewykwalifikowanych

Wymagane dokumenty:
* dowód osobisty
* świadectwo ukończenia szkoły zawodowej /kursów/ 
* wszystkie świadectwa pracy

Zgłoszenia osobiście w  biurze dyrekcji we wtorki 
i piątki w godz. od 14.00 do 15.00.

SPRZEDAM GARBUSA
Rybnik, ul. Dworek 7/52

*  *  *

SPRZEDAM DZIAŁKĘ  
BUDOWLANĄ  

Rybnik-Grabownia 
Wiadomość: Knurów,
ul. Piłsudczyków 15a/1

*  *  *

SPRZEDAM DZIAŁKĘ  
Z ALTANKĄ W RYBNIKU.
Wiad.: Piece, ul. Graniczna 30

* * *

PRACA dla
- murarzy, tynkarzy, kafelkarzy
- instalatorów wod. - kan.
- spawaczy gazowych
ADAR, ul. Pełczyńskiego 5 
Rybnik-Zamysłów - tel. 25-656

A D A R
* w ykonuje kom pleksow e  

rem onty łazienek  
w  dow olnie w ybranych  

system ach, instaluje  
urządzenia ogrzew cze  
oraz w od.-kan., gaz., 

plastik , m iedź, ocynk, 
a także m urarskie.

Tel. 25-656, ul. Pełczyńskiego 5

Kawiarnia

R O N D O
tzw. “KULOK”

Rybnik, ul. Wysoka /Dom Rzemiosła/ 
zaprasza na

relaksową kawę, drinki,

Przyjdź - zobacz, a na pewno kupisz tanio 
coś czego pragniesz.

dania barowe, piwo.
Organizujemy tanio wesela
oraz imprezy okolicznościowe 

do 250 osób.
Tel. 26-179 czynny od 9.00 do 22.00

WYCENA NIERUCHOMOŚCI
Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK  

tel. 27-616

Gabinet
internistyczny
G rażyna PO TER A  

lekarz specjalista 
chorób wewnętrznych 

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

15.30-16.30
wizyty domowe - tel. 26-883

BE Z PŁ A T N E  
PO R A D Y  PR A W N IK A

w  " G a z e c i e  R y b n i c k i e j "
W piątki w  godz. 15.00-17.00  

w siedzibie naszej redakcji 
/Rynek 12a (oficyna), tel. 28-825/ 

dyżuruje prawnik, udzielający 
bezpłatnie p o ra d

Przeceny
* W sklepie przy ulicy Sobieskiego 32 
można kupić przecenione letnie bluzki, 
spodnie i spódniczki
* Duży wybór spodni po obniżonej ce
nie można kupić w “Pasmanterii” przy 
ulicy Kościelnej 6
* Sklep w oficynie przy ulicy Św. Jana
3 oferuje tanie meble
* Z sezonowej obniżki cen można sko
rzystać w  sklepie jubilerskim “David
son” na ul. Raciborskiej 11.

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 6 do 12 października, Apteka, 
ul. 1 Maja 93a, Rybnik-Chwałowice, tel. 21-364

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”

Sklep “HADAR"
poleca: łączniki i rury 

do instalacji wodociągowej typu 
Genova /klejone/ 

oraz polipropylen /na zgrzewanie/, 
a także miedziane. 

Polecamy takie 
łatwe w obsłudze i  montażu 

niezawodne, energooszczędne 
listwy grzejne z osprzętem!

sklep "Hadar" 
oznaczono 
ciemnym 

kwadratem

ul. Pełczyńskiego 5, tel. 25656

Środowa Giełda Cenowa
M ię s o schab wołowe

extra
szynka w p . 
gotowana śląska

Raciborska 11 9,65 11,20 13,60 7,40
Jastef, Raciborska 22 9,00 10,80 13,00 7,20

TAR G 9,00 - 9,60 10,90-11,60 12,90-14,00 7,70-8,10

Owoce/Warzywa pomidory ogórki marchewka ziemniaki

Raciborska 15 2,10 2,80 0,50 0,40
M ie jska  2 2,40 3,60 0,50 0,45

TAR G 1,20-2,00 3,00-3,20 0,40 - 0,60 0,45

Spożywcze masło cukier jajko mąka

Rynkowy 227g -1,60 1,90 0,30 1,05
Jan N og a  i s-ka 227g -1,60 1,90 0,28 1,00

TAR G 227g -1,50 250 -3 ,00 0,83-1,00

W aluty 100
dolarów

100
marek

100 koron 
czeskich

100 franków 
francuskich

Pewex "Duży" 241,50/245,00 168,00/170,50 8,95/9,10 4850/50,00
Delikatesy, ul. Miejska 241,50/245,00 168,00/170,50 8,95/9,15 48,00/49,00
G a llu x , Rynek 241,50/245,00 168,00/170,50 8,90/9,15 4850/4950
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Oferujemy: niespotykanie szeroki wybór cebul, bylin

krzewów, drzewek, kwiatów doniczkowych, egzotycznych, 
sztucznych, suchych oraz inne atrakcje.

ORIENT

LPG - GAS
 SZKOLENIA MONTAŻ SPRZEDAŻ 

INSBUD - RYBNIK



założono 1991

RYBNIK - KAMIEŃ

S T U A R T
P O L S K A

D R U K A R N I A

o l d p r i n t

partners
 MP. PARTNERS ENGINEERING

G A Z E T A

R YB N IC K A
TYGODNIK SAMORZĄDOWY

W “Cafe pod Fiskusem” odbyła się 
pierwsza w historii koszykarskiej dru
żyny RMKS-Partners Rybnik konfe
rencja prasowa, poświęcona przygoto
waniom zespołu do sezonu ligowego i 
planom sportowym trenerów i sponso
rów. Kierowane do trenerów Kazimie
rza Mikołajca i Mirosława Orczyka 
pytania dotyczyły przede wszystkim pla
nów na najbliższą przyszłość, sposobu 
finansowania drużyny, atmosfery w niej

panującej i systemu rozgrywek.
Z wypowiedzi obu trenerów wynika, 

iż w tym sezonie dziewczęta będą wal
czyć o jak najwyższą lokatę w II lidze: 
zespół ma się zgrać i scementować, do
piero za rok, po wzmocnieniu go dwie
ma seniorkami, będzie on walczyć o 
awans do koszykarskiej ekstraklasy. 
Drużyna juniorek walczyć będzie w tym 
roku o tytuł mistrza Polski. Trzy repre
zentantki rybnickiego klubu: Agnieszka 
Kuszka, Agnieszka Grelak i Agata 
Tomaszewska są obecnie zawodnicz
kami kadry narodowej juniorek i są ob
jęte tzw. szkoleniem centralnym, co wią
że się z wyjazdami na różnorakie tur
nieje i zgrupowania.

Trenerzy nie ukrywali swego zadowo
lenia z dobrej współpracy pozyskanej ze 
“Stali” Bobrek Bytom Natalii Skrago 
z pozostałymi koszykarkami szczegól
nie z tym, stanowiącymi trzon zespołu: 
Gabrielą Fulbiszewską, Agnieszką  
Grelak, Agatą Tomaszewską i Graży
ną Szulik, nazwaną przez Kazimierza

Mikołajca “dobrym duszkiem zespołu”.
Drugoligowy zespół koszykarek utrzy

mywać się będzie z funduszy pozyska
nych przede wszystkim od sponsorów, 
bez których nie można by snuć jakich
kolwiek planów. Utrzymanie drugoligo
wej drużyny w ciągu jednego sezonu li
gowego pochłania ok. 3 mld. starych zł. 
Umowy ze sponsorami podpisane zosta
ły na rok i od postawy drużyny zależeć 
będzie jej finansowa przyszłość. Na jedno

jedno z pytań o przyszłość żeńskiej koszy
kówki w Rybniku Mariusz Rodacki, 
prezes produkującej plastikowe okna 
firmy “Partners”, głównego sponsora 
drużyny, odpowiedział krótko:
- Stać nas na pierwszą ligę -.

Dopiero 29 września zapadła decyzja 
o tym, w jakiej formie przebiegać będą 
rozgrywki w drugiej lidze koszykarek. 
Początkowo drużyny miały rywalizować 
w trzech grupach po 9 drużyn, ale osta
tecznie zdecydowano się na ich podział 
na dwie grupy - północną i południo
wą, po 13 drużyn każda, co oznacza, że 
rybniccy miłośnicy koszykówki obejrzą 
w  tym sezonie aż 12 spotkań ligowych. 
Obok rybnickiej drużyny w grupie po
łudniowej zagrają: Lech Legnica, Ro
kita -AZS Uniwersytet Wrocław, MKS 
MDK Karkonosze Jelenia Góra, Lechia 
Tomaszów Mazowiecki, Cieszynianka 
Cieszyn, Stal Bobrek Bytom, AZS AWF 
Kraków, Korona Kraków, Wisła II/Gór
nik Wieliczka, Glinik Gorlice, Stal Sta
lowa Wola i Stal Brzeg. Po zapadnięciu

decyzji o podziale II ligi na dwie grupy 
trener M ikołajec pow iedzia ł: Taki 
podział je s t dla nas korzystniejszy: ze
spół rozegra więcej trudnych meczy z  
wymagającymi rywalami i to powinno 
w przyszłości procentować.

M arcin T roszka

Sędziowskie
mistrzostwa

Jak nas poinformował Jan Gandor, 
kierownik sekcji koszykówki RMKS-u 
Rybnik, w dniach od 27 do 30 grudnia 
br. w Rybniku zostaną rozegrane mi
strzostwa Polski sędziów koszykówki 
w koszyków ce, w których w eźm ie  
udział, ok. 120 najlepszych koszykar
skich arbitrów. Sędziowskie mecze 
sędziować będą koledzy po fachu, moż
na więc się spodziewać niezłego zamie
szania, gdy któraś z decyzji sędziego 
okaże się delikatnie mówiąc kontrower
syjna. M .T roszka

Od najbliższego poniedziałku 
9 października 

do końca tego miesiąca 
w godz. od 17.00 do 18.00 
odbywać się będą zapisy

do sekcji
szermierczej RMKS

młodzieży z roczników 1984-1987.

Sekcja będzie działać w nowej 
siedzibie przy ul. Powstańców 40 

w  pawilonie judo obok krytego basenu. 
Sekcja zapewnia wysokiej klasy 

opiekę trenerską i bardzo dobre 
warunki treningu.

Stać nas na I ligę

Kronika policyjna

Wybuch gazu
Monter firmy “KOM-GAZ” mieszczącej się 
w Rybniku przy ul. 3 Maja we wtorek 26 
września w godzinach rannych doznał po
parzenia twarzy i rąk podczas wykonywa
nia czynności służbowych. Do wypadku 
doszło przy wymianie butli gazowej w jed
nym z domów w Czerwionce na skutek nie
szczelności zaworu reduktora od 11-kilo
gramowej butli z propanem-butanem.

Dzieci się biją!
W poniedziałek 25 września w godzinach 
wieczornych na przystanku autobusowym 
w Niedobczycach 15-letnia dziewczyna zo
stała pobita przez swoją koleżankę z klasy. 
W wyniku pobicia poszkodowana doznała 
złamania nasady dolnej lewgo ramienia oraz 
zwichnięcia stawu łokciowego.

Złapani na kradzieży 
W poniedziałek 25 września po południu 
złapano przy ul. Jastrzębskiej dwóch pija
nych mężczyzn, którzy kradli kabel miedzia
ny z tamtejszej trakcji elektrycznej. Spraw
ców tej wyjątkowo szkodliwej kradzieży 
osadzono w policyjnej izbie zatrzymań. Zaś 
we wtorek 26 września o godz. 17.00 w 
domu handlowym “Merkury” przy Rynku 
złapano na gorącym uczynku 25-letnią ko
bietę, która usiłowała skraść w tamtejszym 
sklepie spódnicę w cenie 219 złotych. Na
tomiast w niedzielę 1 października o godz. 
2.15 dokonano włamania do sklepu warzyw
no-spożywczego przy ul. Św. Józefa. Skra
dziono tam aparat fotograficzny, zegarek, 
artykuły drogeryjne i 614 złotych gotówki. 
Jednak w wyniku bezpośredniego pościgu 
udało się schwytać złodzieja, którym oka
zał się 18-letni mieszkaniec Zabrza. Nie

udało się natomiast schwytać złodzieja zło
tego łańcuszka za 325 złotych, który skra
dziono w  sklepie jubilerskim przy ul. Reja 

Ukryci w “Domusie”
Z soboty 23 września na niedzielę 24 wrze
śnia dokonano zuchwałej kradzieży w skle
pie “Domus” w Rybniku. Prawdopodobnie 
dwaj sprawcy tuż przed zamknięciem skle
pu w sobotę schowali się na jego terenie, 
być może w szafie na pierwszym piętrze. 
Następnie w nocy wdarli się do wielu po
mieszczeń i skradli towar za 14,5 tysiąca zło
tych. Były to wyroby ze złota, odzież spo
rtowa, wiertarki, baterie łazienkowe, magne
tofony, radia przenośne, płyty kompaktowe 
i bagażnik samochodowy.

Włamania do samochodów 
Jest rzeczą powszechnie wiadomą że ce
lem większości włamań do samochodów 
osobowych padają umieszczone wewnątrz 
radioodtwarzacze. Prawie każdego dnia na 
terenie Rybnika na policję zgłasza się przy
najmniej jedna osoba w  ten właśnie sposób 
poszkodowana. Tak więc we wtorek 26 
września przy ul. Dworek ukradziono z po
loneza radio “Yamaha” za 150 złotych, zaś 
z opla na ul. Grunwaldzkiej zabrano “Ya
mahę” za 55 złotych. Natomiast w środę 27 
września z mazdy przy ul. Chrobrego skra
dziono wyjątkowo kosztowny sprzęt mu
zyczny za 2 tysiące złotych. Podobnie było 
w nocy 1 października, kiedy skradziono 
dwa odtwarzacze “Thompsonic” warte w 
sumie 800 złotych, z golfa przy ul. Miej
skiej oraz z suzuki-maruti przy ul. Miko
łowskiej. Natomiast w nocy z 27 na 28 wrze
śnia przy ul. Grunwaldzkiej włamano się do 
audi 100, jednak celem kradzieży nie było 
tym razem radio, lecz przetrzymywane w

środku obuwie sportowe za 5 tysięcy zło
tych.

Spenetrowany dom
W środę 17 września przy ul. Bratków po
między godziną 7.40 a 15.40 nieznani 
sprawcy włamali się do domku jednorodzin
nego. Złodzieje weszli do środka przez wy
bicie szyby, po czym spenetrowali wnętrze 
kradnąc: wyroby ze złotą sprzęt RTV, wier
tarkę i wycinarkę oraz 250 złotych gotówki 
i artykuły spożywcze. Straty oblicza się 
wstępnie na 1500 złotych.

Rozczarowani złodzieje 
W czwartek 28 września nieznani sprawcy 
włamali się do wolnostojącej komórki przy 
parceli budowlanej na ul. Brackiej. Złodzieje 
mimo dostania się do środka pomieszcze
nia niczego nie ukradli, nie znajdując praw
dopodobnie tego, na co spodziewali się tam 
natrafić. I dobrze im tak!!!

szoł

Dostojnej i Szanownej Solenizantce 
Małgorzacie Fuchs 

z okazji urodzin dużo zdrowia, wielu 
pogodnych i szczęśliwych lat życia 

oraz wszystkiego najlepszego życzą: 
syn Rajmuś i cera Ela z Rodziną.

Motyw ten możemy zobaczyć na murze kamienicy usytuowanej “na za
kręcie” ulicy Sobieskiego nr 18.

 Żużel  Żużel

Optymistyczny akcent
Dobiega końca żużlowy sezon. W minio

ną sobotę światowa czołówka zakończyła 
rywalizację w cyklu turniejów “Grand Prix”. 
Tytuł indywidualnego mistrza świata zdo
był Duńczyk Hans Nielsen. Startujący w 
tych rozgrywkach jedyny reprezentant Pol
ski -  Tomasz Gollob z Bydgoszczy zajął w 
końcowej klasyfikacji IX miejsce. O tym, 
czy Gollob wystartuje w przyszłorocznych 
zawodach “Grand Prix” zadecyduje turniej 
kwalifikacyjny w Lonigo /Włochy/, który 
odbędzie się 8 października.

W Rybniku natomiast 28 września kibice 
pasjonowali się rywalizacją o tytuł młodzie
żowego indywidualnego mistrza Śląska. 
Była to II runda tych rozgrywek. Na turniej 
przyszło zaledwie kilkuset kibiców, ale za
wsze było tak, że rozgrywki młodzieżowe 
tłumów na stadiony nie przyciągały. W za
wodach zwyciężył Sebastian Ułamek z 
“Włókniarza” Częstochową który zdobył 
komplet -15 punktów. Drugi był jego kole
ga klubowy - Rafał Osumek - 13 pkt., a 
trzeci Mariusz Węgrzyk z RKM-u Ryb
nik- 12 pkt. IV miejsce, również z 12punk
tami, zajął inny rybniczanin - Eugeniusz 
Sosna, który o jeden punkt wyprzedził 
Krzysztofa Mrowca.

Zawodnicy prezentowali bardzo zróżni
cowany poziom umiejętności. Zwycięzca 
turnieju - Sebastian Ułamek - był zdecy
dowanie najlepszy. Wygrał wszystkie star
ty ze swoim udziałem, a na mecie był za
zwyczaj daleko przed rywalami. Rybniccy

młodzieżowcy pokazali się na własnym to
rze z najlepszej strony. Prezentowali dyna
miczną odważną jazdę. To cieszy i świad
czy o właściwym kierunku działań RKM-u 
- postawieniu na młodzież. Pod koniec roz
grywek ligowych rybnickim seniorom za
brakło woli walki, ambicji i zaangażowa
nia. Dobrze, że rosną następcy, którzy w 
krótkim czasie będą mogli zastąpić kolegów 
mających już szczyt formy za sobą. Kibice 
powinni być zadowoleni z takiego obrotu 
sprawy. Zobaczą bowiem na torze nowe 
twarze, co jest niewątpliwie ciekawsze od 
podziwania dobrze znanych, ale niczego 
ciekawego nie prezentujących seniorów.

Młodzieżowe Indywidualne Mistrzostwa 
Świata będą miały jeszcze dwie odsłony - 7 
października o godz. 14.00 na torze “Wan
dy” w Krakowie i 14 października rów
nież o godz. 14.00 na “Skałce” w Święto
chłowicach. Szkodą że w turniejach tych 
nie będzie mógł uczestniczyć Sebastian Uła
mek, który miałby duże szanse na końcowy 
sukces. Częstochowianin wyjeżdża bowiem 
na cykl turniejów do Republiki Południo
wej Afr yki. Na wyjazd do tego odległego 
kraju szykuje się również rybniczanin Eu
geniusz Tudzież. Zdobyte na afrykańskich 
torach doświadczenia być może zaowocują 
lepszymi wynikami tego sympatycznego 
zawodnika w przyszłym roku. Po powrocie 
Eugeniusza Tudzieża z dalekich wojaży 
postaramy się przeprowadzić z nim rozmo
wę. Piotr Szweda

Piękno siedzi w ... szczegółach

Prezentowana dzisiaj dekoracja kamienicy przypomina płaskorzeźby z murów 
gotyckich katedr. Na której z rybnickich kamienic znajduje się ten motyw? Dla 
ułatwienia podajemy, że mieści się ona przy ulicy Sobieskiego. Odpowiedzi proszę 
szukać na tej samej stronie.

Rozpoznaj się na zdjęciu!

Pierwsza z osób, która rozpozna się na zdjęciu zrobionym we wtorek 3 paź
dziernika na ulicy Sobieskiego i zgłosi się w naszej redakcji, otrzyma publikowa
ną w gazecie fotografię oraz drobny prezent. Będzie to litr 100-procentowego 
soku owocowego. Zapraszamy do zabawy!

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 7

d r z E w k o ŻYCZEŃ



Zdjęcie
z albumu czytelników
Zapraszamy naszych Czytelników do wspólnego oglądania zdjęć. Wystarczy przyjść do 

redakcji z ciekawym zdjęciem, które po opublikowaniu zwrócimy.
/Można też wrzucić je do naszych "żółtych skrzynek"/. Raz w miesiącu autora najsym
patyczniejszego lub najbardziej "odjazdowego” zdjęcia firma "EKSPRES FUJI", 
Rybnik, ul. Reja 2, nagrodzi bezpłatnym wywołaniem i wykonaniem odbitek z rolki 
filmu.

W naszym konkursie zwyciężyło zdjęcie Grzegorza Kawuli 
z nr 37 "GR" z 15 września, pt. "Głową w piasek?".

Nagroda do odebrania w redakcji.

Zamiatały dwa Michały ... Zdjęcie Joanny Kasperskiej

K SIĘG A R N IA

C z y t A j  
Ra z E m
Z nAMi  

Granice i konfrontacje,
Jak wielką siłę oddziaływania ma obraz 

przekonały nas kontrowersje wokół filmu 
“Ksiądz”. Książka, która podejmuje podob
ną tematykę, trafi do mniejszej liczby odbior
ców i nie wzbudzi zapewne aż takich emo
cji.

David Lodge, autor książki “Gdzie leży 
granica? ” którą można dostać w  księgar
niach, dowcipnie, chociaż z pewną nutką 
złośliwości opisuje katolicką rzeczywistość 
w  Anglii lat 50-80.

Opis istoty doktryny katolickiej, zmienia
jącej się przez te lata, przedstawiony poprzez 
losy grupy przyjaciół, może nam wydać się 
ryzykowny, chociaż autorowi nie sposób 
odmówić realistycznego podejścia.

Doskonała, dowcipna, dająca wiele do 
myślenia książka.
David Lodge, “Gdzie leży granica”, Dom 
Wydawniczy “Rebis”. /a/

Nagrodę 
w postaci bonu 
uprawniającego 

do nabycia 
książki 

ufundowała 
księgarnia 

"Sowa", 
ul. Sobieskiego 24

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

B A R A N - 21.03. - 20.04. - Twoje sukcesy będą tak spektakularne, że odbiją się dale
kim echem. Może z  tego wyniknąć propozycja pracy w tej samej dziedzinie, ale na 
daleko szerszą skalę. Będzie trochę nerwowo, ale za to twórczo...
B Y K - 21.04. - 20.05. - Bez obaw, że spotka Cię odmowa możesz prosić o przysługę 
przyjaciela, kolegę z  pracy, a nawet szefa. Wzbudzać będziesz same dobre emocje, a 
więc i w sferze uczuć możesz spodziewać się sukcesu.
B LIŹN IĘ TA  - 21.05. - 21.06. - Czeka Cię kilka krótkich ale bardzo wyczerpujących 
podróży, od których może zależeć zmiana w Twoim życiu. Kiedy jednak wrócisz, bę
dziesz miał zapewnioną stabilizację w luksusowych warunkach na dłuższy czas. War
to więc się pomęczyć.
R A K  - 22.06. - 22.07. - Ogarnie Cię pasja twórcza, której efekt zadziwi nawet najbar
dziej wierzących w Ciebie ludzi. Nie poprzestawaj jednak na tym jednym sukcesie, bo 
to dopiero początek nowej drogi, jeżeli oczywiście traktujesz serio to co robisz. 
L E W  - 23.07. - 23.08. - Przekonasz się raz jeszcze ja k  wielki wpływ na Twoje życie 
ma przeszłość i tradycja wyniesiona z  domu. Nie można jednak niepowodzeń uspra
wiedliwiać genami, bo nie będziesz miał motywacji do walki...
PANNA - 24.08. - 22.09. -Zupełnie nieświadomie najbliższa Ci osoba będzie źródłem 
kłopotów i w rezultacie doprowadzi do fiaska przedsięwzięcia, w które zaangażowa
łaś wiele pracy i środków. Na nic się zdają gromy rzucane na głowę tej osoby, trzeba 
zacząć od  początku i to z  je j  pomocą...
WAGA - 23.09. - 23.10. - Nie uda się próba wkroczenia na forum publiczne, ale 
działalność na niższym szczeblu przyniesie również wiele satysfakcji. Dobre kontakty 
z  rodziną i znajomymi zaowocują sympatycznym spotkaniem w sporym gronie. 
SKO RPIO N - 24.10. - 22.11. -N ie warto marnować energii na przedsięwzięcia spek
takularne, ale po  których, po wygaszeniu świateł, niewiele zostaje oprócz fasady. 
Jesteś zdolny do podjęcia dużego wysiłku, szukaj więc celu i ludzi, którzy są zdolni go 
docenić.
STR ZE LE C  23.11. - 21.12. - Nie wzbraniaj się przed publicznym wystąpieniem, bo 
Twoje słowa mają szanse trafić dokładnie tam gdzie trzeba. Zrobisz przysługę nie 
tylko sobie, ale wielu osobom, których sytuacja może się dzięki temu poprawić. 
KOZIOROŻEC - 22.12. - 20.01. - Wytyczony kierunek działania mogą zakłócić nie
spodziewane okoliczności, związane z  zaangażowaniem się w przedsięwzięcie osoby 
z  zewnątrz. Nie ukrywaj przed nią swoich planów, bo wspólnie będziecie w stanie je  
wzbogacić.
WODNIK - 21.01. -19.03. -Jeżeli chcesz zmienić dziedzinę swojej działalności, zrób 
to teraz! To co zainwestujesz, zwróci Ci się w dwójnasób ju ż  bardzo niedługo, a siła 
Twojej perswazji sprawi, że pójdą za Tobą inni...
R Y B Y - 20.02. - 20.03. - Przed Tobą niezwykle emocjonująca długa rozmowa z  kimś, 
komu zależy na Twojej współpracy. Rozważ bardzo dokładnie je j  propozycje, które 
teraz mogą się wydać nierealne, ale perspektywicznie, kto wie?

Dodatki...
Jeśli tej jesieni chcesz być modna, rzuć 

w kąt rozciągnięty sweter, lejbowatą 
kieckę do kostek czy ulubioną luźną 
kamizelkę. Nawet najbardziej awangar
dowych twórców pociągnął “paryski 
szyk”, nawet w Tokio i Nowym Jorku. 
Objawia się on elegancją formy i treści, 
a wiadomo, elegancka całość to również 
dodatki. Są one w tym sezonie wyrafi
nowane, co w praktyce oznacza, że nie 
bardzo się będą nadawać do pracy. Ma
lusieńkie torebki, śmieszne nakrycia gło
wy, wymyślne rękawiczki, ozdobne buty 
- to wszystko dobrze się ogląda, gorzej 
nosi.

Tak więc jak  zawsze trzeba będzie 
wybrać złoty środek, żeby było i mo
dnie, i do noszenia. I to jest zawsze naj
trudniejsze zadanie dla przeciętnej oglą
daczki żurnali. Życzę powodzenia!

W różka

R y b n i c k i e  p u z z l e
Rozpoczynamy w tym numerze 

nową zabawę. Sfotografowaliśmy 
ciekawe rybnickie widoki, a foto
grafie pocięliśmy na kawałki. Za
daniem Czytelników będzie złoże
nie fragmentów zdjęć w całość, 
naklejenie ich na kartkę pocztową 
i wysłanie do nas /lub wrzucenie do 
żółtych skrzynek/. Jako pierwszą 
proponujemy układankę czteroczę
ściową. Wystarczy dopasować do 
dziś drukowanego fragmentu trzy 
pozostałe, które zamieścimy w ko
lejnych numerach “GR”.

Zapraszamy do zabawy! Wśród 
autorów prawidłowych rozwiązań 
rozlosujemy nagrodę.

Zupa czosnkowa 
/przepis na 2-3 talerze/

1 główka czosnku
2 ziemniaki
1 łyżka masła 
przyprawy - w tym kminek

Na rosole / może być z  kostki/ gotu
jemy małą główkę obranego czosn
ku. Dodajemy dwa pokrajane zie
mniaki - sól, pieprz. Gdy ziemniaki 
są miękkie - razem z  czosnkiem prze
cieramy je przez sito. Zagotowujemy 
i dodajemy 1 łyżkę masła, szczyptę 
mielonego kminku.

Do takiej zupy podajemy grzanki z  
serem: plasterki bułki kanapkowej 
smarujemy masłem i przekrojonym 
z ąbkiem czosnku, posypujemy żółtym 
tartym serem - pieczemy przez kilka 
minut w piekarniku.

Kuchnia to nie tylko pomieszczenie, 
potrawy, codzienność i nieużyteczne 
książki kucharskie. To także sławni lu
dzie, anegdoty, ewolucja, burzliwa histo
ria... Chciałabym pokazać wam kuchnię 
z zupełnie innej strony. Zacznij my od

chleba naszego 
powszedniego

Duża przerwa, wszyscy wyciągają kanap
ki i biegną na salkę. Kanapka... Chleb... 
Najpowszechniejsze pożywienie człowie
ka na wszystkich kontynentach. Jeżeli nie 
z żyta czy pszenicy, to z fasoli, grochu, 
ziemniaków, ryżu, kasztanów, a nawet... 
trawy. Zaczęło się bardzo, bardzo dawno 
- kilkanaście tysięcy lat temu. Najpierw 
człowiek rozgryzał ziarenka i łykał je, 
robił polewki i bryje, później rozgniatał 
między kamieniami na mąkę i wyrabiał 
ciasto, dodając wody. 12000 lat temu po
wstały pierwsze placki; surowe, rozgnie
cione ciasto kładziono na rozgrzane ka
mienie i przykrywano gorącym popiołem. 
Natomiast Egipcjanom zawdzięczamy 
prawdziwy, pachnący, świeżutki i mię
ciutki chlebek, bo to oni wpadli na to, by 
do ciasta dodawać drożdże /2600 p.n.e./ 
i wynaleźli piece piekarskie.

U starożytnych Żydów “jeść chleb 
znaczyło ogólnie “posilać się”, a kroje
nie go nożem było świętokradztwem. Do 
dziś Arabowie pytają człowieka krojące
go chleb nożem: “Czy chcesz zabić 
chleb?”. Prawdopodobnie ten zwyczaj 
jest pozostałością po chlebie w postaci 
cienkich, chrupkich placków. Obyczaj 
łamania chleba jest zachowany w krajach 
śródziemnomorskich do dziś.

My również łamiemy się chlebem w cza
sie wieczerzy wigilijnej, a nasza msza św., 
to nic innego jak wczesnochrześcijańskie 
“łamanie chleba”. Chleb jest symbolem dzia
łalności Chrystusa w Kościele. On sam po
wiedział: “Jam jest Chleb Życia”.

Najzdrowszym chlebem świata jest 
szwedzki “Knackebroooot” produkowa
ny z całego ziarna prażonego w temp. 100 
stop.C, a następnie mielonego, zarabia
nego wodą i wypieczonego w postaci cie
niutkich placuszków, które Szwedki daw
niej nabijały na patyki i dosuszały. Chleb 
ten zawiera wszystkie “skarby ziarna” : 
witaminy, sole mineralne, w tym dużo 
wapnia, białko i błonnik. A przy tym jest 
taki pyszny...

O chlebie można pisać bez końca. Jest 
podstawą, jest najważniejszy, jest pierw
szy. Także i w tym nowym “kuchennym” 
cyklu. Justyna K ocjan
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Fatałachy z naszej szafy

Fikuśne
rękawiczki

Maleńkie
torebeczki

Poziomo: A/płynie, a nam go brak, B /sito  
na uczelni, C /brata noc z dniem, D/gdy rze
ka z hukiem spada, E/  rzeczna choroba, F / 
do parzenia, G/kuzynka żaby, H/główny w 
rzece, I/ pracownia z kuwetami i suszarką, 
J / krowia jadłodajnia,
Pionowo: 1/  kolega gangstera i szulera, 2 / 
profesjonalne rozczarowanie, 3 /bardzo duży 
śmieć, 4 / łączy sprintera i pijaka, 5 / na niej 
tragedia, 6/ na powiece i na stawie, 7/ od
prowadza ścieki /często do rzeki/ 8/ trzecia 
w nocy, 9 / sokoli, 10/ babcia dzwonka do 
drzwi
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło (afo
rymz Georga Christopha Lichtenberga), 
które powstanie po uporządkowaniu liter wg 
szyfru: C-10, G-1, A -2 , I-3, E-10, D-5; G-5, 
A -2, I-3, B-5, I-9, C-1; I-5, E-1, F-9, I-3, B- 
5, G-2; E-2, I-9, J-9, E-1, B-10, A-3, J-3; E- 
10, H-1; A-1, I-9, C-1; B-10, G-2, C-2, H-5, 
B-5, G-2; A -8 , I-9, E-10, J-5 , I-1, B-6, H-1, 
J-3.
Na rozwiązanie wraz z kuponem czekamy 
10 dni od daty ukazania się numeru. Rozwią
zania prosimy przesłać na kartkach poczto
wych na nasz adres, lub wrzucać do naszej 
“żółtej skrzynki’ /Kościuszki 54 lub Korfan
tego 3/.
Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki nr 37 z 
hasłem “Gniew nie ma rozumu” otrzymuje 
Zygmunt SMOŁKA, ul. Ligonia 8/26, 44- 
280 RYDUŁTOWY
Za rozwiązanie łamigłówki z nr 37 nagrodę 
otrzymuje Małgorzata BIELECKA, ul. 
Wolności 16, 44-240 Żory
Nagrody do odebrania w redakcji przez mie
siąc od daty ogłoszenia nazwiska zwycięzcy.


