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Szukam uczciwego 
człowieka...

Niesprzyjająca aura nie przeszkodziła wielu rybni- 
czanom przybyć do Teatru Ziemi Rybnickiej na spo
tkanie z prezydentem Józefem Makoszem i członka
mi Zarządu Miasta poświęcone wyjaśnieniu sprawy 
wniosku prezydenta o odwołanie Mariana Adamczy
ka z funkcji wiceprezydenta.

Przedstawiciele władz samorządo
wych uznali, że bezpośrednie odwoła
nie się do opinii publicznej położy kres 
fali spekulacji i domysłów, jak ą  ona 
wywołała. Licznie zgromadzeni w sali 
mieszkańcy Rybnika potwierdzili, że 
problemy miasta nie są im obojętne, a 
spotkanie takie może być dobrą okazją 
do wyjaśnienia budzącej kontrowersje 
sprawy.

Na wstępie prezydent Józef Makosz 
zdał relację z wydarzeń zakończonych 
konfliktem /patrz “GR7’ nr 15, 19/, 
którego podłożem było odmienne poj
mowanie przez M. Adamczyka a resztę 
przedstawicieli Zarządu Miasta służby 
publicznej i związanej z nią postawy 
etycznej. Postawiony M. Adamczyko
wi zarzut wykorzystywania stanowiska 
służbowego w celu osiągnięcia korzy
ści majątkowych i sprzeniewierzania się 
filozofii rządzenia miastem był dla 24 
radnych dostatecznym powodem by 
głosować za jego odwołaniem, nie prze
konał natomiast 11 głosujących prze

ciw, a pozostawił wątpliwość u kilku 
radnych. Wątpliwości te miał rozwiać 
"ciepły jeszcze", jak wyraził się prezy
dent J. Makosz, faks z hamburskiej cen
trali firmy DEA, w którym jej przedsta
wiciele informowali, że już we wrześniu 
ub. roku otrzymali od Weroniki Paw
lickiej propozycję jej sprzedaży pod lo
kalizację stacji benzynowej, z czego wy
nika, że wszystkie późniejsze działania 
M. Adamczyka były podporządkowane 
temu zadaniu.

Prezydentowi Makoszowi szczegól
nie mocno zależało na sprostowaniu i 
wyjaśnieniu krążących również poza 
Rybnikiem  opinii jakoby  powyższy 
konflikt sprowadzał się do rywalizacji, 
jak się wyrażono, “dwóch rekinów”, 
przy czym za M. Adamczykiem stoi 
koncern DEA, zaś za J. M akoszem 
ARAL. “Subtelna” zaś różnica polega 
na tym, że ARAL wygrał przetarg i po
nad 20 mld st. złotych wpłynęło do kasy 
miasta, zaś korzyści z interesu firmy 
DEA miał odnieść tylko A. Adamczyk

jako osoba prywatna. Zebranych inte
resowały też dalsze losy działki, którą 
DEA zakupiła i czy M. Adamczyk otrzy
mał pieniądze z jej sprzedaży. Prezy
dent Makosz odpowiedział, że miasto 
czeka na ewentualną propozycję firmy, 
bo innych miejsc na budowę stacji, a i 
potrzeb w tym względzie w Rybniku nie 
brakuje. Rozliczenia między M. Adam
czykiem a firmą DEA są zaś ich pry
watną sprawą.

Relacja prezydenta Makosza wywo
łała ożywioną dyskusję, w której pierw
szy głos zabrał Andrzej Stobierski, 
były zastępca kierownika Urzędu Re
jonowego. Jego wątpliwości dotyczyły 
planu zagospodarowania przestrzenne
go, który n i e  w y k l u c z a ł  na 
kontrowersyjnej działce budowy stacji 
benzynowej. Odpowiedzi udzielił wice
prezydent Michał Śmigielski, podkre
ślając, że aktualny plan przestrzenny jest 
bardzo elastyczny, mówi jaki obiekt n 
i e m o ż e  w danym miejscu powstać, 
np. wysypisko śmieci. Wszystkie inne 
potencjalne inwestycje, wymagają kon
sultacji i zezwoleń wielu służb miej
skich i w rzeczonym przypadku zgoda 
na stację  nie zosta łaby  udzielona. 
Podobne wątpliwości przedstawił rad
ny Jerzy Frelich, przedstawiając pisem
ną informację o terenie zakupionym 
przez M. Adamczyka i jego wspólni
ków, wydaną na ich prośbę, a podpisa
ną przez naczelnika Wydziału Urbani
styki i Architektury Jerzego Szlesaka. 
W informacji tej również nie wykluczo
no powstania na działce stacji, ale ob-

c.d. na stronie 3.

W ramach XI Dni Muzyki Orga
nowej i Kameralnej we wtorek 14 
maja w kościele św. Barbary w Bo- 
guszowicach odbył się koncert 
organisty tytularnego kościoła 
Grafe Kerk we Ylardingen z Ho
landii, Aada Zoutendijka. Artysta 
wykonał utwory Bacha oraz kom
pozytorów flamandzkich i nider
landzkich.

Biuro Koncertowe
Rybnickiego Centrum 

Kultury
zaprasza na koncert 28 m aja 

/  czw artek/
do sali TZ R na godz. 18.00. 

Wystąpią:
Ewa Jaślar /h arfa /,

Grzegorz Olkiewicz /fle t/ 
oraz

Bytom ska Orkiestra 
Kam eralna

pod dyrekcją
Małgorzaty Kaniowskiej.

Prow adzenie -
Kamila Kiełbińska.

Bilety' w cenie 6 zł, tdgowe 3 zł.

pt. "Ave Maria w  muzyce wokalnej i organowej"
w  wykonaniu: Marii Zientek (sopran) - Katowice 

i Elżbiety Wiosek (organy) - Rybnik 

Bazylika św. Antoniego 
Wtorek, 21.05.96 r. godz. 19.15

Maria Staroch i Urszula Drozd w czasie badania 
w Poradni Chirurgii Dziecięcej

Tydzień Pielęgniarki i Położnej

Spieszmy się kochać ludzi...
Ostatnia, obowiązująca do dziś ustawa o zawodzie pielęgniarskim 

pochodzi Z 1935 roku. Jak można się domyślać, nie przystaje ona 
już do dzisiejszych czasów, a projekt nowej ciągle czeka w Sejmie na 
rozpatrzenie - mówi przełożona pielęgniarek Przychodni Specjali
stycznej nr 1 przy ul. Byłych Więźniów Politycznych Jagoda Le- 
onarska. Zresztą, z ustawą czy bez, pielęgniarki swoją pracę wy
konują z jednakową troską, bo - jak twierdzi siostra Jagoda - 
pacjent jest najważniejszy...

I tak było od zawsze. Tu, w przycho
dni przew ija się kilka tysięcy osób 
dziennie. Nie tylko z Rybnika, ale i z 
okolicznych gmin, a niektóre poradnie, 
jak  np. chirurgii dziecięcej obejm ują 
swoim działaniem znaczny obszar. Sio
stra Jagoda, która swoją funkcję pełni 
od kilku miesięcy, ma wiele pomysłów 
na reorganizację pracy przychodni tak, 
by zniknęły kolejki. Chce też zadbać o 
pacjentów przyjezdnych, by mieli gdzie 
poczekać, napić się, zjeść... Pacjent nie 
może czuć się w placówce służby zdro
wia intruzem. To on jest cierpiący, a

pielęgniarka pierwszą osoba, od której 
oczekuje pomocy. Dopiero potem jest 
lekarz ordynujący kurację, a następnie 
znów pielęgniarka - mówi J. Leonarska.

Tu, w przychodni jest ich dziewięt
naście, oraz 5 położnych, na około 200 
osób całego personelu przychodni. 
M ają w ieloletni staż i szpitalne do
świadczenie, do zawodu z przypadku 
trafiło niewiele...

Siostra Gabriela Wiszowaty z pora
dni dla dzieci zdrowych dawała lalkom 
zastrzyki już w dzieciństwie. Trudno się 

c.d. na stronie 3.

| Bilet miesięczny na czerwiec ma już właściciela
^Darmowy bilet komunikacji miejskiej na terenie Rybnika na czerwiec otrzymuje: 

Justypa Bor, ul. Zdrzałka 10, 44-217 Rybnik
' Aby odebrać nagrodę należy się zgłosić z numerem "GR" 20/278 z 17 maja 
1/ dowodem tożsamości w kasie budynku Urzędu Miasta, przy ul. Hallera lOa.

I
I
I
I

m s t e c z w

ZA PARMO!
nagrodą będzie DARMOWY BILET  
M IE SIĘ C Z N Y  K O M UN IK AC JI 
M IEJSK IEJ NA TERENIE R Y B 
NIKA NA LIPIEC 1996 R.

W ydrukow any obok kupon m oże 
być szansą na darm ow y bilet m ie
sięczny komunikacji miejskiej na te
renie Rybnika. Wystarczy go wyciąć i 
razem z kuponami zamieszczonymi w 
dw óch poprzednich  num erach oraz 
ostatnim , który w ydrukujem y za ty 
dzień nakleić na kartkę pocztową i wy
słać na adres naszej redakcji lub wrzu
cić do “żółtych skrzynek” w terminie 
do 10 czerwca.

Kartki w ezm ą udział w losowaniu, a

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5 1



Zarząd Miasta informuje
Zarząd Miasta Rybnika informuje,

żc zgodnie z ustawą z dnia 2 lutego 1996 r. o powszechnym spisie rolnym 
/Dz. U. Nr 34, poz. 147/

W DNIACH 13-25 CZERWCA 1996 R. ZOSTANIE 
PRZEPROWADZONY SPIS ROLNY.

Rachmistrze spisowi dokonają spisu u:
1/ użytkowników indywidualnych gospodarstw rolnych,
2/ osób fizycznych użytkujących działki rolne,
3/ właścicieli zwierząt gospodarskich, nic posiadających użytków rolnych lub posiadają
cych użytki rolne o powierzchni mniejszej niż 0,1 ha,
4/ osób prawnych i w jednostkach organizacyjnych nic mających osobowości prawnej, po
siadających użytki rolne.

Osoba powołana na rachmistrza spisowego przeprowadzi wywiad według obowiązującej 
ankiety. Uzyskane informacje są objęte tajemnicą statystyczną.

Zgodnie z art.5 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 1996 r. respondenci obowiązani 
są do udzielania możliwie ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi na 
pytania zawarte w kwestionariuszu spisowym. Udzielenie odpowiedzi niezgodnych ze sta
nem faktycznym oraz odmowa udzielenia odpowiedzi pociągająza sobą skutki prawne prze
widziane w przepisach art. 56 i 57 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej 
/Dz. U. Nr 88, poz. 439/.

Zarząd Miasta Rybnika 
ogłasza pisemny przetarg ofertowy

NA SPRZEDAŻ GRUNTU POŁOŻONEGO W RYBNIKU PRZY UL. 3 MAJA
oznaczonego w operacie ewidencji gruntów miasta Rybnika na mapie 6 obręb Rybnik jako działka 
nr 1698/8 o powierzchni 1506 m kw. zapisane w księdze wieczystej KW 115.729 w Sądzie Rejo
nowym w Rybniku.
Teren przeznaczony pod działalność handlowo-usługową.
Cena wywoławcza 211.000,00 zł 
Wysokość wadium 21.000,00 zł
Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem “przetarg” należy składać w Wydziale 
Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Rybnika, ul. Miejska 7, pok. 78 w terminie 
do 31 maja 1996 r. do godz. 15.00.
Oferty opatrzone datą winny zawierać:
- imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę i siedzibę jeżeli oferentem jest osoba prawna,
- program zagospodarowania nieruchomości z terminem jego rozpoczęcia i zakończenia,
- poświadczenie wiarygodności finansowej oferenta,
- dowód wpłacenia wadium,
- zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości jeżeli oferentem jest cudzozie
miec,
- oświadczenie, żc oferent zapoznał się z warunkami przetargu.
Wadium należy wpłacić na konto Gminy Rybnik, PBK Warszawa I/O Rybnik nr 372602- 
2017-3600-2-73 lub bezpośrednio w kasie /parter budynku przy ul. B. Chrobrego 2, pok. 22/. 
Dodatkowo należy uiścić w kasie Urzędu /pok. 22/ koszty organizacyjne przetargu w wysokości 
20,00 zł.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia, a w 
razie uchylenia się od zawarcia umowy w tcnninic 1 miesiąca od daty przetargu ulega przepadkowi 
na rzecz sprzedającego.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Rybnika przy ul B. Chrobrego 2 
w dniu 3 czerwca 1996 r. o godz. 10.00 w sali nr 37 /I piętro/. Termin części niejawnej ustalony 
zostanie przez Komisję Przetargową w dniu otwarcia ofert.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta 
Rybnika, ul. Miejska 7, pok. 78, teł. /036/ 22364.
Zarząd Miasta Rybnika zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

Zarząd Miasta Rybnika
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 

W DNIU 11.06.1996 R. W CELU WYKONANIA WYCENY SKŁADNIKA 
ROŚLINNEGO I BUDOWLANEGO NA TRASIE OBWODNICY 

WODZISŁAWSKA - CHWAŁOWICKA.
Termin realizacji zamówienia - 1 miesiąc od daty podpisania umowy.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, 

pok. 247 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawnieni do kontaktu z oferentami: mgr inż. W. Lampart, B. Wiśniewska.
Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną “Oferta dotycząca wyceny składnika roślinnego 

i budowlanego na trasie obwodnicy Wodzisławska - Chwałowicka” należy złożyć w 
siedzibie zamawiającego, pok. nr 247.

Termin składania ofert upływa dnia 10 czerwca 1996 r. o godz. 15.00.
Otwarcie ofert dnia 11 czerwca 1996 r. o godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego sala nr 37.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1. nic podlegają wykluczeniu Ustawy o zamówieniach publicznych.

Mała Scena Rybnicka
44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 54, tel. 23195, 

tel/fax 28825 - /Gazeta Rybnicka/ 
ogłasza przetarg nieograniczony 

NA DRUK MIESIĘCZNIKA SAMORZĄDOWEGO 
“GAZETA RYBNICKA”

w nakładzie miesięcznym 20 tys. egzemplarzy, formacie zbliżonym do A-4,
18 stron plus okładka dwukolorowa, szyte na 2 zszywki.

Termin realizacji: wrzesień 1996 r.
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie 

wadium w wys. 3.600,00 zł w terminie do 24.06.1996 r. godz. 13.00 do kasy Ryb
nickiego Centrum Kultury, Rybnik, ul. Szafranka 7 lub na konto: PBK w Warsza
wie, Oddz. w Rybniku 372602-3030-3600-1-85 /z dopiskiem WADIUM “G R7.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można 
odebrać osobiście lub za zaliczeniem pocztowym w Redakcji “Gazety Rybnickiej” 
w Rybniku, Rynek 12 a /tel/fax 28825/.

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w redakcji “Gazety Rybnic
kiej “ w Rybniku, Rynek 12 a, koperta powinna być oznaczona: Oferta na druk 
miesięcznika “Gazeta Rybnicka”. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z 
oferentami jest redaktor naczelna “Gazety Rybnickiej “ Wiesława Różańska.

Termin składania ofert upływa 24.06.1996 r. o godz. 16.00.
Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, pokój 

37 - 25.06.1996 r. o godz. 10.00

----------------------------------------------------------------------------
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Historia regionu
Jestem ogromnie wdzięczna całej re

dakcji “Gazety Rybnickiej” za “odkry
wanie” i upowszechnianie na łamach 
Waszej gazety nieznanej historii nasze
go miasta i regionu. Cykle artykułów 
historycznych Waszej gazety były jed 
nym ze źródeł wiedzy wykorzystanych 
w pracach m onograficznych moich 
uczennic. Wykorzystuję je  często rów
nież na lekcjach historii dotyczących 
najbliższego nam regionu. Trud zada
ny przez Was w ocalaniu śladów histo
rii tego “skrawka ziemi śląskiej” jest 
potwierdzeniem, że “mała ojczyzna to 
świat, gdzie wszystko jest znane i swoj
skie”. Bez tej świadomości nie można 
kochać, tęsknić i wracać do najmilsze
go zakątka rodzinnej ziemi.

Z poważaniem  
i z pozdrowieniami 

Wasza stała czytelnika 
K. Kiereta

Sięgając 
do bliskich 
korzeni...

Pod koniec m arca br. został roz
strzygnięty w ojew ódzki konkurs na 
monografię historyczno-literacką pod 
hasłem “Ocalić od zapom nienia”, 
zorganizowany już  po raz drugi przez 
Pałac M łodz ieży  w K atow icach  z 
Centrum D ziedzictw a K ulturow ego 
G órnego Śląska. L aureatkam i kon
kursu zostały m.in. dwie rybniczan- 
ki: H ortensja Stępień - uczennica II 
klasy Technikum  Ochrony Środow i
ska i H anna M ajka - uczennica VIII 
klasy SP 15. P isały  one prace pod 
kierunkiem nauczycielki historii SP 
15 Krystyny Kiereta. H ortensja Stę
pień jes t autorką m onografii o zabyt
kach architektury i rzeźby Rybnika 
pt. ‘‘Sercu b lisk ie”, H anna M ajka 
autorką pracy pt. ‘‘Jakpowstała Ryb
nicka Kuźnia - legenda i rzeczywi
stość ”.

Podsum owanie konkursu i uroczy
ste w ręczenie nagród odbyło się 3 
kw ietnia br. w sali teatralnej Pałacu 
M łodzieży w K atow icach. Jury kon
kursu wysoko oceniło poziom m ery
toryczny prac naszych obydwu lau
reatek. Ich m onografie staną się za
pewne przyczynkiem  do odkryw ania 
i ocalen ia  w alo rów  h is to rycznych  
naszego miasta, z praw ie ponad 700-

Problematyczne oceny
Droga Redakcjo, o IL O  piszecie czę

sto i dobrze. Ja chciałam się podzielić 
tym, co zdarzyło się w tej szkole w dru
giej połowie kwietnia. Dla tegorocznych 
maturzystów był to dzień szczególnie 
gorący. Klasyfikacja końcowa, od niej 
w dużej mierze będzie zależał “wygląd” 
świadectwa dojrzałości. A oto jak ten 
okres wyglądał w jednej z klas IV tego 
liceum.

17 kwietnia - środa - ostatnia lekcja 
WF, uczennice wiedzą, że dzisiaj mu
szą zostać ocenione, ponieważ termin 
wystawiania ocen kończy się 19 kwiet
nia, a w tym dniu pani profesor będzie 
na zawodach pływackich, lekcji praw
dopodobnie nie będzie. Sytuacja w kla
sie jest niepewna, w II semestrze lekcje 
prowadziło dwóch nauczycieli. W śro
dy etatowy nauczyciel I LO, w piątki 
młoda nauczycielka pracująca w zastęp
stwie. Uczennice nie mają ani jednej 
oceny cząstkowej. Lekcja kończy się, a 
oceny nie zostały wystawione.

19 kwietnia - piątek - ostatni dzień 
klasyfikacji - w zamian za WF jest ję 
zyk angielski. Ocen z WF brak.

22 kwietnia - poniedziałek - /zgodnie 
z zarządzeniem MEN 3 dni po terminie 
wystawiania ocen/. Dziennik lekcyjny 
znika na zapleczu gabinetu WF, u czę
ści uczennic pojawiają się nagle jakieś 
oceny cząstkowe i ocena końcowa. Czę
ści ocen nadal brak. Uczennice próbują 
zapytać, za co są oceny cząstkowe i dla
czego są takie niskie. Pan profesor, z 
którym odbyło się w tym semestrze 9 
lekcji 160 procent/ “umywa ręce”; oce
ny wystawiła pani profesor... Pani nie 
ma czasu dla uczennic.

24 kwietnia - środa - w szkole odby
wa się spotkanie uczniów klas IV z pa
nem prezydentem, lekcja WF wypada. 
Po spotkaniu uczennice schodzą do ga
binetu, otrzymują informację “pani wy
szła, idźcie do domu”.

25 kwietnia - jutro odbędzie się kon
ferencja klasyfikacyjna, części ocen 
nadal brak, mimo zabiegów wychowaw
cy i nauczycielki WF oraz dyrekcji szko
ły z uczennicami nadal nikt nie chce

letn ią tradycją. - Sięga jap do bliskich 
korzeni p rze szło śc i odnajdujem y  
swoja^ tożsamość, ocalamy od zapo
mnienia cząstką trudu i znoju naszych 
przodków dla tych pokoleń, które 
przyjdą^ po nas - napisała we wstępie 
do m onografii uczennica H ortensja 
Stępień.

Jubileusz KWK “Jankowice”
Za miesiąc, dokładnie w piątek 21 czerwca przypada 

80-lecie kopalni “Jankowice”.

Wtedy to dokonano pierwszego wy
dobycia węgla na ówczesnych “szybach 
B luchra”, jak  nazywała się przed II 
w ojną św iatow ą dzisiejsza kopalnia 
“Jankowice”. Kopalnia ta była wtedy 
w łasnością górnośląskiego magnata 
w ęglowego księcia Donnersm arcka. 
Dzisiaj z okazji zbliżającego się jubile
uszu dyrekcja kopalni pragnie uczcić ten 
dzień m.in. wielkim festynem i okolicz
nościowymi wydawnictwami. Również 
w “Gazecie Rybnickiej” dokładnie w 
rocznicę, czyli w piątek 21 czerwca zo
stanie wydany okolicznościowy dwu- 
stronicowy dodatek. Znajdzie się tam 
szerokie omówienie historii i współcze
sności kopalni “Jankowice”. O sukce
sie kopalni przeczytać można m.in. w

jednym z wydanych przez nią folderów: 
Osiągnięte wyniki ekonomiczne i pro
dukcyjne stawiają^ kop. “Jankowice ” w 
czołówce polskich kopalń.

Z okazji swego jubileuszu dyrekcja 
kopalni, zakładowe koło SITG przy 
w spółudziale M uzeum  w Rybniku, 
ogłosiło konkurs, którego celem jest 
zebranie zdjęć, szkiców, dokumentów, 
orderów i wszystkich innych pamiątek 
dotyczących historii kopalni “Jankowi
ce”. Organizatorzy obiecują nagrody i 
czekają  na eksponaty w B ibliotece 
Technicznej przy ul. Jastrzębskiej w 
Boguszowicach do 20 czerwca br.

Tekst.: szoł

rozmawiać.
26 kwietnia - na 4 godziny przed kon

ferencją pojawiają się ostatnie oceny. 
Ostatnią lekcją w liceum dla tych dziew
cząt był WF, odwiedziła je  nawet pani 
wicedyrektor, ale nie po to by wreszcie 
ktoś zechciał wyjaśnić za co są oceny 
cząstkowe i jakie są oceny końcowe 
/oficjalnie nikt ich o tym nie poinfor
mował/.

Szkoda pani dyrektor, że w tak sza
cownej szkole jedynym prawem jest 
bezprawie. Gdyby szkoła nie posiadała 
zarządzenia MEN w sprawie zasad oce
niania, klasyfikowania i promowania 
uczniów w szkołach publicznych odsy
łam do Dziennika Urzędowego nr 95 z 
1991 r. i nr 26 z 1992 roku lub służę 
własnym egzemplarzem. Czytelników 
informuję, że złamany został par. 2 po
zycja 1 i 2 w sprawie oceniania wiedzy 
i umiejętności, par.6 w sprawie klasyfi
kowania i par. 8 pozycja 3, w sprawie 
zapoznania uczniów z wynikami klasy
fikacji. Ponieważ oceny do końca zajęć 
dydaktycznych nie zostały podane 
/mimo licznych zabiegów i prób/ uczen
nice nie mogły się od nich odwołać /jak 
odwołać się od czegoś, o czym nie zo
stało się poinformowanym/.

Z pozdrowieniami dla nauczycieli WF
i dyrekcji szkoły 

matka jednej z uczennic.

Nazwisko i imię 
do wiadomości redakcji

Od redakcji:
W przypadku wystawiania żadnych 

ocen nie zostało złamane prawo - po
wiedziała dyrektorka LO Janina Wy- 
stub. - Nauczycielka w-f-u niezwykle 
skrupulatnie notowała wszelkie postę
py i frekwencje dziewcząt. Jeszcze przed 
klasyfikacją wszystkie uczennice znały 
swoje oceny i miały szansę je  popra
wić. Nie skorzystały z takiej możliwo
ści. Natomiast nie ulega wajpliwości 
fa k t, że klasa zlekcew ażyła sobie 
przedmiot i nie przykładała się do za
jęć. Dziewczyny uważały, że w czwar
tej klasie jakoś im się upiecze. Jedno
cześnie cały konflikt nie toczył się o oce
ny średnie czy słabe, bo większość otrzy
mała dobre lub bardzo dobre.

Młodzi
konfederaci

Dnia 8 maja br. w Rybniku odbyło 
się założycielskie spotkanie “Konfe
deracji Młodych”.

Uczestniczył w nim Szef Obszaru Ślą
skiego “K. M .” Marcin Szmukier. Na 
zebraniu wybrano władze “K. M .” i 
omówiono główne kierunki działania 
“K. M.” na terenie rejonu rybnickie
go. Przew odniczącym  został Oliver 
Zim ończyk, jego zastępcą Krzysztof 
Witosz.

Konfederacja Młodych zaprasza mło
dzież, której bliska jest postawa patrio
tyczna oraz chcącą poszerzyć swe zain
teresowania na spotkania, które odby
wać się będą w każdą środę od godzi
ny 17.00 do 19.00 w biurze KPN przy 
Placu Wolności 7 w Rybniku.

Jeszcze o olimpijce
Dwa tygodnie temu pisaliśmy o 

Urszuli Mazelanik z II LO, która zo
stała finalistką olimpiady z języka ro
syjskiego na szczeblu centralnym.

Dużej pomocy udzieliła Uli jej nau
czycielka Danuta Soluch, pod kierun
kiem której uczennica przygotowywała 
się do kolejnych etapów.
Za pom inięcie nazw iska opiekunki 
przepraszamy.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



kochać ludzi,
c.d. ze strony 1.
dziwić - matka była pielęgniarką, ojciec 
pielęgniarzem w rybnickim  szpitalu 
psychiatrycznym, a więc zamiłowanie 
do tej pracy wyniosła z domu. Zawsze 
pracowała wśród dzieci. To wymagają
cy pacjenci, żeby nawiązać z nimi kon
takt, trzeba je  po prostu lubić - mówi.

W poradni chirurgii dziecięcej siostra 
Urszula Drozd czule wygładza gipso
wy opatrunek na nodze małego pacjen
ta. Jest pielęgniarką ponad 30 lat, woli 
nie myśleć o tym co będzie, gdy przyj
dzie czas na emeryturę, bo odejście nie 
będzie łatwe. Od strony technicznej pra
ca jest coraz łatwiejsza. Gotowe “gi
psowe bandaże” pęczniejąw wodzie, za 
parę chwil można będzie je  założyć. 
Siostra Urszula pamięta czasy, gdy sa
memu trzeba było sypać gips na rozwi
jane bandaże. Zresztą to czym dziś dys
ponuje przychodnia, to żaden cud tech
niki. Gdzie indziej poszli o wiele dalej, 
ale koszty nowoczesnych rozwiązań 
unieruchomienia kończyn są zbyt w y
sokie. Trzeba nadrabiać cierpliwością, 
uśmiechem, żartem, rysunkiem na gi

psie... Udaje się, dzieci są rozluźnione, 
nie czują strachu - opowiada.

Wyższa technika wkroczyła natomiast 
do poradni okulistycznej. Siostra Anna 
Gaweł przygotowuje pacjentów do ba
dania laserem. W szkole, którą ukończy
ła 10 lat temu, zajęć z okulistyki było 
niewiele. Wszystkiego uczyła się na od
dziale w “Juliuszu”, teraz te doświadcze
nia wykorzystuje w poradni. Jak wiele 
innych młodych pielęgniarek, ze wzglę
du na rodzinę “zdradziła” lecznictwo za
mknięte dla pracy w przychodni. Wolne 
soboty, niedziela - to się liczy. W szpita
lu jest inny rytm pracy - 12-godzinne 
dyżury, noce... To nie sprzyja życiu ro
dzinnemu.

Z tego samego powodu ze szpitala zre
zygnowała siostra Grażyna Androsz, 
dziś pracująca w poradni laryngologicz
nej. Obsługuje również audiometr, a to z 
powodu braku etatów dla techników. 
Technik nie mógłby jednak zastąpić pie
lęgniarki. To jest ich wyższość...

Ale i tak wolała pracę w szpitalu - 
tam efekt leczenia było widać. Pacjent 
przychodził do zdrowia na jej oczach,

Szukam uczciwego człowieka
c.d. ze strony 1.
warowano to wieloma warunkami. J. 
Szlesak wyjaśnił, że zaświadczenia takie 
są sprawą rutynową, nie sąjednak w żad
nym wypadku zezwoleniami, a do pro
blemu tego przystająw sam raz wyjaśnie
nia wiceprezydenta M. Śmigielskiego, 
udzielone A. Stobierskiemu.

J. Frelich raz jeszcze podjął sprawę 
wytwórni mebli J. Makosza, powstałej w 
latach 80., kiedy dzisiejszy prezydent, po 
internowaniu, nie mógł pracować jako 
nauczyciel. .1. Makosz zauważył, że 
mówienie o "wytwórni" mebli jest absur
dem, gdyż chodzi o zwykły warsztat sto
larski, który sam zbudował i do którego 
wróci gdy przestanie być prezydentem. 
Prezydent zauważył także, że nigdy nie 
korzystał z kontaktów służbowych do 
prowadzenia firmy, a wręcz przeciwnie, 
swoje kontakty osobiste wykorzystywał 
na rzecz miasta, na co są oczywiste do
wody. Ustawa z 25.06.1992 r. o ograni
czeniu prowadzenia działalności gospo
darczej przez osoby pełniące funkcje pu
bliczne, w punkcie dotyczącym nie
których pracowników samorządowych, 
w tym prezydenta miasta i członków Za
rządu Miasta mówi, że w okresie zajmo
wania stanowiska nie mogą oni p o d e j 
m o w a ć działalności gospodarczej, 
jeżeli pozostawałoby to w sprzeczności 
z obowiązkami danej osoby albo mogło 
wywoływać podejrzenia o jej stronni
czość lub interesowność. Posiadanie więc 
przez prezydenta Makosza od kilkuna
stu lat małego rodzinnego warsztatu sto
larskiego z przepisem tym nie koliduje. 
Prezydent wyraził również żal z powodu 
zarzutów ze strony osoby, która sama ko
rzystała z jego francuskich przyjaźni oraz 
była zatrudniona przy budowie warszta
tu stolarskiego.

Większość zabierających głos z sali 
osób zdecydowanie poparło stanowisko 
Zarządu Miasta, a po brawach, które te 
wypowiedzi wywołały, można mniemać, 
że podobny pogląd prezentowało gros 
zebranych.

Wiesław Sojka zauważył, że dziwi się, 
że sprawa obrosła tylu słowami, choć dla 
uczciwego człowieka powinna być zu
pełnie klarowna. Następny mówca Jan 
Serwotka, będący obecny na ostatniej se
sji Rady Miasta, był zbulwersowany po
stawą tych 11 radnych, którzy głosowali 
przeciwko odwołaniu M. Adamczyka i 5 
pozostałych, którzy wstrzymali się od 
głosu. Dla niego sprawa była oczywista 
z moralnego punktu widzenia, a podsu

mować ją  można powiedzeniem “Szu
kam uczciwego człowieka, sam się nie 
będę wygłupiał...”

Marian Michalik pogratulował prezy
dentowi cywilnej odwagi rozegrania 
sprawy przy otwartej kurtynie, pytając 
jednocześnie o dalsze losy firmy DEA 
na naszym terenie i sugerując, że dobrym 
wyjściem, skoro tak bardzo zależy jej na 
inwestycji w Rybniku, byłoby zaofero
wanie jej działki w innym miejscu. Józef 
Makosz w odpowiedzi poinformował, że 
firma DEA nawiązała już kontakt z Za
rządem Miasta, przeprosiła za całą spra
wę i niebawem w Rybniku dojdzie do 
spotkania ZM z przedstawicielami Rady 
¡Nadzorczej dyrekcji DEA z Hamburga. 
Adam Wyleżych zauważył, że trzeba być 
człowiekiem pewnym swych racji, by 
zdecydować się na organizację tak otwar
tego spotkania. Podkreślił, że bezpośre
dnie kontakty władz samorządowych z 
mieszkańcami powinny być częstsze, za
apelował by w Centrum odbywały się 
przynajmniej raz do roku. Karol Paszek 
powiedział, że może budzić obawy fakt, 
że współpracownik prezydenta mógł tak 
wiele zdziałać, kierując się osobistymi 
korzyściami. Wyraził jednocześnie zado
wolenie, że prezydent nie cofnął się i nie 
próbował rozwiązać sprawy w sposób za
kulisowy.

Były również głosy, które w sposób 
bardzo ostry potępiły korupcję w ogóle. 
Padły też pytania o ewentualną ingeren
cję prokuratorską w omawianej sprawie 
M. Adamczyka. Odpowiadając, prezy
dent J. Makosz stwierdził, że niezatro- 
szczenie się o wyjaśnienie strony prawnej 
całej sprawy przez odpowiednie do tego 
organy byłoby ze strony władz miasta 
grzechem zaniechania. Z sali padła rów
nież propozycja odczytania faksu z Ham
burga, o którym prezydent poinformował 
na wstępie spotkania.

Można założyć, że znakomita więk
szość uczestników spotkania wyszła z 
niego przekonana o tym, że decyzja o 
odwołaniu M. Adamczyka z funkcji wi
ceprezydenta była słuszna. Reszta, o ile 
nie całkiem utraciła jeszcze umiejętno
ści odróżnienia dobra od zła, poznając 
przebieg wydarzeń i całkiem nowe fak
ty, może rozważyć wszystko we własnym 
sumieniu. Tym bardziej, jak poinformo
wał prezydent Makosz, M. Adamczyk 
przyznał wjednej z ostatnich rozmów, 
że analizując w szystko raz jeszcze 
doszedł do wniosku, że teraz postą
piłby inaczej...

W iesława R óżańska

był pod stałą obserwacją, można go 
było lepiej poznać, a więc łatwiej po
móc. Pracy na zmiany nie da się jed 
nak pogodzić z prowadzeniem domu i 
wychowywaniem dzieci, kiedy się nie 
ma nikogo do pomocy - mówi G. An
drosz. - Tu przewijają^ się dziesiątki 
ludzi dziennie, więcej jest pisaniny, ale 
taka jest specyfika pracy w dużej przy
chodni.

Siostra Hildegarda W inkler mogła
by swoim 40-letnim doświadczeniem 
obdzielić wiele adeptek pielęgniarskiej 
profesji. Pracowała w małym ośrodku 
wiejskim, szpitalu, teraz - w poradni 
diabetologicznej - uczy chorych na cu
krzycę sam okontroli. Badanie wagi, 
odpowiednia dieta, pielęgnacja stóp, 
samodzielne mierzenie poziomu cukru 
i wstrzykiwanie insuliny - bez tego po
stępy w leczeniu choroby są żadne. Sio
stra Hildegarda i młodsza pielęgniarka 
Nina Łapka są więc również instruk
torkami. Od ich wiedzy i umiejętności 
jej przekazania zależy zdrowie, a nie
kiedy i życie pacjentów. Siostra H il
degarda potrafiła sw oją wrażliwość na 
ludzkie cierpienie przekazać córce - 
rów nież pielęgniarce. W nuczka też 
myśli o pośw ięceniu się opiece nad 
chorymi, ma “swoich” podopiecznych, 
starszych, samotnych ludzi na oddzia
le dla chroników w “Juliuszu”, których 
odwiedza. O statnio bardzo przeżyła 
śmierć jednego ze swych podopiecz
nych...

W poradni “K ” - położna A gnie
szka Auer, 34 lata w zaw odzie, w ie
loletnia oddziałow a na położnictw ie 
w szpitalu po sąsiedzku. Szpital był 
zaw sze najw ażn ie jszy , to było  je j

królestw o. Do dziś pam ięta lata 60., 
kiedy trudne w arunki pracy rekom 
pensowała rodzinna nieomal atm osfe
ra. Pacjentki nosiło się na rękach, bo 
nikt nie m arzył nawet o łóżkach na 
kółkach. Cóż to jednak  była za saty
sfakcja, kiedy ordynator, w prowadza
jąc  młodego lekarza - stażystę, naka
zywał mu: położnictw a trzeba uczyć 
się od położnych... Ale i teraz, w po
radni, położne m ają swoje małe ra 
dości, choćby w idząc łzy w oczach 
przyszłych matek, kiedy te w słuchu
j ą  się w tętno czte rom iesięcznego  
płodu. Dla takich chwil warto wybrać 
ten zawód - mówi A. Auer.

Pielęgniarki i położne, zaw sze tro 
chę w c ien iu  lekarza , m ają  sw oje 
święto 12 maja. Przynajm niej raz w 
roku chcą  silniej zaznaczyć sw oją 
obecność, podkreślić zaw odow ą toż
sam ość, w yjść na zew nątrz ze sw oi
mi problemam i, nierozerwalnie zw ią
zanym i z o g ó ln ą  sy tu a c ją  służby  
zdrowia. Dziś problem em  jes t m.in. 
brak m iejsc pracy dla absolw entek 
liceów  p ielęgniarsk ich , do których 
zresztą ogranicza się nabór. A prze
cież po 3-4 latach absolw entka szko
ły traci kontakt z zaw odem , zw iąza
nym coraz bardziej z nowymi tech
nologiam i. W Rybniku sytuację z ła
godzi n ieco  zak o ń czen ie  budow y 
szpitala w O rzepow icach, gdzie p ra
cę znajdzie w iele pielęgniarek.

Dopóki pielęgniarki będą się kierować 
słowami ks. Twardowskiego: “Spie
szmy się kochać ludzi tak szybko odcho
dzą ”, możemy bez lęku oddawać się w 
ich ręce.

Historyczna
pasja

Uczennica ósmej klasy 
SP10 Izabela Gackowska 
zajęła pierwsze miejsce w 
etapie wojewódzkim olim
piady historycznej.
N ajbardziej cieszyli się rodzice - 
pow iedzia ła  Iza - ale w szkole też 
wiedziała moja klasa i nauczycie
le.

W I etapie m iejskim  uczennica 
była p iąta , w rejonow ym  - druga, 
zw ycięstw o  p rzyn iósł je j etap w o
jew ó d zk i, osta tn i. W tej o lim p ia 
dzie nie organizuje się bow iem  roz
gryw ek cen tralnych .

T em atem  o lim piady  by ła  Polska 
Jag ie llonów , ale w iązały  się z nim 
i po jęc ia  h is to ryczne i w ydarzen ia  
na św iecie  w p ływ ające  na losy n a 
szego  k ra ju . U c z e s tn ic y  m u s ie li 
przygotow ać 5-m inutow y referat na 
w y brany  tem at, odpow iedz ieć  na 
w ylosow ane py tan ia  i w ykazać się 
w ied zą  w pracy pisem nej. Referat 
przygotowałam  z wojny 13-letniej, 
a py tan ia  były różnej trudności. 
Byłam bardzo zaskoczona werdyk
tem, bo wcale nie uważałam , że  
poszło mi tak rewelacyjnie - pow ie
dzia ła  zw yciężczyni.

Iza lubi się uczyć: w szkole ze 
w szystk ich  p rzedm io tów  ma dobre 
s topn ie . H is to r ią  szczeg ó ln ie  z a 
częła  się in teresow ać w ubiegłym  
roku, k iedy nauczyciel A leksander 
M encel zap roponow ał je j udzia ł w 
o lim p iadz ie . Z aję ła  w tedy  w tym 
sam ym  etap ie  10. m iejsce i p o s ta 
n o w iła  lep ie j w ypaść  za rok . W 
przygotow aniach  bardzo pom ógł 
mi pan Mencel. Przynosił mi książ
ki. skrypty, tłumaczył zawile wyda
rzenia, robił testy. Naprawdę dużo 
zawdzięczam jego  zaangażowaniu  
- tw ierdzi Iza.

D zięki zw ycięstw ie  w o lim p ia
dzie uczenn ica  m oże bez egzam i
nów  z o s ta ć  p rz y ję ta  do liceu m . 
W ybrała  I LO i k lasę z ro zszerzo 
nym  języ k iem  ang ie lsk im  - m usi 
ty lko  zdać test z tego ostatn iego . 
Ale w trzeciej klasie mam zamiar 
przen ieść się do pro filu  hum ani
stycznego, bo bez historii nie wy
obrażam sobie życia - pow iedzia ła  
Iza.

/a/

W.R.

Promocja Górnego Śląska
G órnośląska A gen

cja Rozwoju i Prom o
cji w spólnie z Radiem 
K atow ice zo rgan izo 
w ała konkurs na logo 
i h a s ło  p ro m u ją c e  
Górny Śląsk. W ygra
ła ekologiczna w w y
razie praca p rzedsta
w ia jąca  s ty lizow any  
szy b  k o p a ln ia n y  z 
g ó ru ją c ą  nad  nim  
czterolistną koniczyn
ką, z hasłem “Górny 
Śląsk - w jego planach 
twoje marzenia ” .

Jego zadaniem , jako sym bolu regionu, je s t prom ocja nowego oblicza G ór
nego Śląska w kraju i za granicą.

r

Ś w ię to  r z e m i o s ł a

Starszyzna rybnickiego cechu wraz Z dyrektorem w Ośrodku 
Marianów w Piekarach

W W ojew ódzkim  Ś w ięcie  
Rzemiosła, jakie odbyło się w 
P iekarach Ś ląsk ich , czynny  
udział wzięli rzemieślnicy ryb
niccy. Organizatorem imprezy 
była Izba Rzemieślnicza w Ka
tow icach wraz z cechowym i 
organizacjami terenowymi, w 
tym Cech Rzemiosł Różnych.

Św ięto  rozpoczęło  się m szą  św. 
w k tórej jednym  z konceleb ran tów  
był rybn ick i w erb is ta  ks. Jan K o
hut, dopiero  co po pow rocie  z p la 
ców ki m isy jnej w B razy lii. W b ę 
dącym  jednym  z punktów  p rog ra
mu m eczu piłk i nożnej m iędzy  rze 
m ie ś ln ik a m i a d u c h o w n y m i ks. 
K o h u t s ta n ą ł je d n a k  po s tro n ie  
...rzem ieśln ików . W innych sporto 
w ych zm aganiach  rybn iczan ie  byli 
k lasą  dla sieb ie: w b iegu na 50 m 
dyrektorów  biur cechów  trium fow ał 
E dw ard  Szw eda z rybn ick iego  ce 
chu, na tym sam ym  dystansie  n ie 
p o k o n an y  b y ł P o d s ta rsz y  C echu  
R zem iosł R óżnych w R ybniku H el
m ut P fe ifer .

Program  a rty styczny  w ypełn iły  
konkurs “w iców ” i w ystaw a fo to 
g ra f ic zn a  fo to g ra fó w  - cz łonków

cechów  rzem ieś ln iczych . Im prezy 
m iały  m iejsce  w p lenerze , w d z ie l
n icy  P iekar - D ąbrów ce W ielkiej i 
w O środku  R ekreacy jnym  “M aria-
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num ”, k tórego  pom ieszczeń  życz
liw ie u ży czy ł d u szp aste rz  śro d o 
w isk  rzem ieś ln iczy ch  ks. H enryk 
K uczob. Irl

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Spotkanie na "Luzie"
W tej gazecie naprawdę jest co poczytać, wiecie jak ja  się staram - 
reklamowała swoje pismo Anna Mentlewicz, twórczyni telewizyj
nego programu “Luz” podczas poniedziałkowego spotkania z mło
dzieżą w Bibliotece Miejskiej.

czej jako jeszcze jedno doświadczenie 
życiowe. Ci którzy uczestniczyli w spo
tkaniu, mieli też okazję już teraz dowie
dzieć się o czym będą kolejne wydania 
telewizyjnego “Luzu”. Anna M entle
wicz zareklamowała wydanie poświę
cone dorosłości i cotygodniowy pro
gram o wakacjach emitowany w lipcu i 
sierpniu.

Autorka "Luzu” na spotkaniu z młodzieżą

Chociaż nieliczni znali wydawane 
od niedawna czasopismo “Luz”, wszy
scy chętnie wysłuchali opowieści o two
rzeniu gazety. Niewiele osób chyba do 
tej pory wie, że w miesięczniku druko
wany jest autentyczny pamiętnik nosi
cielki wirusa HIV, a felietony pisze naj
prawdziwsza na świecie matka 18-lat- 
ka. Te tematy są zresztą najbliższe An
nie Mentlewicz.

Jednak większą część spotkania zaję
ły odpowiedzi na pytania dotyczące pro
gramu telew izyjnego. D ziennikarka 
opowiadała o realizacji “Luzu” dotyczą
cego aborcji i dekalogu, ale także o spo
sobie doboru młodzieży do studia, a 
nawet o swoim dzieciństwie. Najśmie
szniejszym wydarzeniem podczas mojej 
pracy w telewizji było przygotowywa
nie noworocznego programu w czasach 
wojującego ZCHN-u - powiedziała A. 
Mentlewicz. - Nie dość, że pracowali
śmy nad nim bardzo długo, to jeszcze 
zostałam wezwana do prokuratury aby 
składać wyjaśnienia w sprawie utworu 
“List do M ” Dżemu, bo czyjeś uczucia 
religijne obraziły słowa: “... wyobrazi-

łem sobie, że nie ma Boga... ” Podczas 
spotkania nie zabrakło też gorzkich 
wspomnień autorki związanych z zawie
szeniem emisji “Luzu”. Ale ja  tu nie 
chcę robić z siebie kombatanta, który 
żali się jak  mu program zniszczyli - po
wiedziała dziennikarka - traktuję to ra-

Niestety Małgorzata Piekarska - se
kretarz redakcji czasopisma - nie mo
gła przyjechać do Rybnika ze względu 
na pracę przy kolejnym numerze gaze
ty. Ale na pewno będzie świetny - pole
cała A. Mentlewicz. /a/

Zaproszenie na teatralny weekend
Dla miłośników teatru w Rybniku bardzo interesująco 

zapowiada się najbliższy weekend. Klub Energety ka przy 
elektrowni zapowiada dwudniowe teatralia pod nazwą 
“I RYBNICKA WIOSNA TEATRALNA”.

W sobotę, 18 maja o godz. 15.00
wystąpi Teatr Klubu Energetyka “Pa- 
parapa” z przedstawieniem pt. “Spek
takl o... ” /30 min./, o godz. 16.00 Teatr 
Studencki “G aladorn” z B ędzina z 
“Wigilia  ̂ dnia następnego” 160 min./, 
o godz. 17.30 Teatr NSA z Nowego 
Sącza z “Rajem Eskimoski” /wg B. 
Schaeffera/, a o 19.30 “Teatr 11 ” z Klu
bu Energetyka ze spektaklem pt. “Ko
szmar w antrakcie życia ” /30 min./

W niedzielę, 19 maja o godz. 11.00
spektakl pt. “Klinika lalek” /30 min./ 
wystawi znany nam z ubiegłorocznej 
N iedobczyckiej W iosny Teatralnej 
Amatorski Teatr Ruchu i Pantomimy 
“M igreska” z Tych, zaś o 19.00 wy
stąpi sław ny T eatr T ow arzystw a  
“W ierszalin” z “Klątwa”St. Wyspiań
skiego /80 min./

W sobotę o 15.30 nastąpi również 
otwarcie autorskich wystaw: malarstwa

sztalugowego Grażyny Zarzeckiej - 
Czech, malarstwa wizyjnego Jana Kar- 
wota oraz fotografii artystycznej Hen
ryka Tkocza.

Dwa dni z teatrem amatorskim i zawo
dowym, tworzonym daleko od Rybnika 
i na miejscu, spotkania z malarstwem i 
fotografią to gwarancja dwóch dni peł
nych wrażeń. Karnety w cenie 50 zł 
można kupić w sekretariacie Klubu Ener
getyka /ul. Podmiejska 1, tel. 391174/ 
codziennie od 10.00 do 20.00

Radzimy nie zrażać się wczesną porą 
spektaklu Teatru “Migreska” ani późną 
porą przedstawienia Towarzystwa “Wier- 
szalin” w niedzielę. Takie teatry zbyt 
rzadko do nas zajeżdżają, aby ich przed
stawienia można było opuścić!

/gw/

Recital Ewy Demarczyk

Czarny Anioł w Rybniku
Nastoletnim fanom rapu i disco 

polo określenie “Czarny Anioł” praw
dopodobnie nic nie mówi, i trudno się 
temu dziwić, bo początek lat 60., kie
dy Ewa Demarczyk odnotowała swój 
pierwszy sukces śpiewając “Karuze
lę z Madonnami” i “Czarne Anioły”, 
to dla nich prehistoria.

Jednak ich rodzicom postać “Czarne
go Anioła polskiej piosenki” kojarzy się 
na pewno z głębokimi artystycznymi 
wzruszeniami. Ewa Demarczyk od po
czątku swojej kariery była klasą sama 
dla siebie - ekspresja, z jaką wykony
wała poetyckie utwory, skontrastowa- 
na z oryginalnym skromnym strojem, 
działała na słuchaczy wręcz hipnotycz
nie. Na artystkę posypały się nagrody.

Już od 30 lat nagrywa i koncertuje w 
Europie i na całym świecie - od roku 
1966 ze stworzonym przez siebie 8-oso- 
bowym zespołem. Stała się legendą pol
skiej estrady.

2 czerwca o godz. 19.00 rybniczanie 
będą mogli tę legendę skonfrontować z 
rzeczywistością, bowiem Ewa Demar
czyk wystąpi w Teatrze Ziemi Rybnic
kiej. Bilety już do nabycia w kasie TZR 
/w godz. od 11.00 do 19.00/. Ci, których 
Czarny Anioł oczarował swoimi pierw
szymi utworami, z pewnością chętnie 
powspominają. Nastolatki będą miały 
okazję przekonać się, że piosenka może 
być małym teatrem...

/mch/

Konkurs
“Barwy
Ziemi”

Na ogólnopolski konkurs fotogra
ficzny “Barwy Ziemi” wpłynęło 117 
zdjęć trzydziestu sześciu autorów.

Jury w składzie: Zofia Lubczyńska, 
Bolesław Dymiński i Beata Pytel za
kwalifikowało do ekspozycji 81 prac. 
Spośród zakwalifikowanych zdjęć jury 
przyznało nagrody i wyróżnienia, które 
otrzymali:
I nagrodę - 300 zł

- Tomasz Zakrzewski za całość prac
II nagrodę - 200 zł

- Eugeniusz Trojanowski 
za całość prac

III nagrodę - 100 zł
- Krzysztof Morańda 
za całość prac,

zaś wyróżnienia po 50 zł przyznano: 
Zbigniewowi Osmańczykowi za zdj. 
“Zmierzch”
Mariuszowi Piotrowskiemu za zdj. 
czarno-białe
Mirosławowi Dzido za całość prac.

Pokonkursowa wystawa czynna bę
dzie od dzisiejszego piątku, od godz. 
18.00.

Przedszkolak i n a  scenie
25 i 26 maja w Teatrze Ziemi Rybnickiej odbędzie 

się I Miejski Festiwal Twórczości Przedszkolnej pod 
hasłem ’’Dzieci - mamom i sobie”.

Dzieci z 41 przedszkoli z Rybnika za
prezentują scenki rodzajowe, muzycz
ne i taneczne. Nagrodą za uczestnictwo 
będą słodycze i dyplomy. Organizato
rem festiwalu jest miejski Zarząd Szkół 
i Przedszkoli.

Dochód z festiwalu przeznaczony bę
dzie na pokrycie kosztów leczenia cięż
ko chorego dziecka.
Zapraszamy 25 maja o godz. 15 i 26 
maja o godz. 13 i 16.

/a/

4 tik

Festival Piosenki Dziecięcej
Dom Kultury w Chwałowieach zor

ganizował, już po raz drugi, Festiwal 
Piosenki Dziecięcej.

W konkursowych zmaganiach udział 
wzięło czternaścioro 
uczestników. Dzieci 
startowały w dwóch 
grupach. Najlepsi w 
grupie młodszej byli:
Joanna Oleszczak z 
DK C h w ało w ice  / 
op iekun  J arosław  
Hanik/, Joanna Ko
zicka z SP 35 /op. Jo
anna Sobik/. Jury 
zdecydowało także o 
przyznaniu nagrody 
specjalnej podpiecz- 
nemu J. Hanika - Fry
derykowi Fojcikowi 
za wykonanie utwo
rów zatytułowanych 
“Ja chcę do mamy” i 
“Tak bardzo się sta
rałem”. Natomiast w 
grupie starszej zdo
bywczynią pierwsze
go m iejsca  zosta ła  
R en ata  Pyka

Domu K ultury, zaś drugie i trzecie 
miejsce zajęły kolejno Katarzyna Ko- 
zyrska z SP 14 oraz Hanna Zoń, ze 
szkoły podstawowej w Jankowicach / 

op iekun  R om ana 
W ajda/. W szyscy 
uczestnicy festiwalu 
otrzymali dyplomy i 
drobne upominki.
- W tegorocznym  
konkursie poziom  
był wyższy i bar
dzie j wyrównany  
niż w roku ub ie
głym. A tm osfera  
była naprawdę na 
luzie, nie zaistniały 
żadne spięcia orga
nizacyjne - pow ie
dzia ła  czuw ająca  
nad całością impre
zy Danuta Adam
czyk. - Chcieliby
śmy serdecznie  
podziękować opie
kunom dzieci za

Joanna Oleszczak za wykonanie pio
senki "Wieża Babel" otrzymała I  na- 

z grodę wśród wykonawców klas I-IV.
Zdj.: K. Szuła

wspaniałe przygo
towanie do festiwa
lu.

D. Stachura

W Boguszowicach

Charytatywna majówka
W najbliższą niedzielę 19 maja pa

rafia Najświętszego Serca Pana Jezu
sa w “starych” Boguszowicach orga
nizuje “Charytatywną Majówkę”.

Cała impreza jest pomy
ślana nie tylko jako roz
rywka, ale również jako 
akcja, mająca przynieść 
dochód, z którego będzie 
opłacana działalność cha
rytatywna boguszowickiej 
parafii. Na dochód z ma
jówki wpłyną datki spo
nsorów, dochód z aukcji i 
z biletów, które będą ko
sztowały 10 zł /dla dzieci 
o połowę taniej/.

Majówka w Boguszo
wicach rozpocznie się o 
godz. 14.00 wyścigiem rowerowym dla 
dzieci i młodzieży, po któiym o godz. 15.00 
na stadionie “Górnika Boguszowice” zo
stanie rozegrany mecz piłki nożnej: rybnic
cy księża przeciwko prezesom Rybnickiej

Spółki Węglowej. Dalsza część festynu 
odbędzie się w wielkim ogrodzie farskim 
koło probostwa przy ul. Małachowskiego, 
gdzie o godz. 17.30 wystąpi zespół Antyki

znany z programu telewizyjnego “Sobota 
w Bytkowie” oraz zespół De Mono i solista 
Ryszard Rynkowski. Festyn zakończy się 
o godz. 22.30 pokazem sztucznych ogni. 
Warto tam być! T ekst i zdj.: szoł

Tak wyglądał festyn w malowniczym ogrodzie farskim  
w starych Boguszowicach we wrześniu ubiegłego roku.

Kina Koncerty
“APOLLO”

17-19 maja, 20.00; 20-22 maja; 18.00, 
20.00; 23 maja, 20.15 - “NIC ŚMIESZNE
GO” /poi./
17-19 maja, 18.00 - “POCIĄG Z FORSĄ” 
/USA/
23 maja - 17.00 “KASYNO” /USA/ 

“PREMIEROWE” przy TZR
17.18.20.22 maja, 17.00; 21 maja, 17.30 
- “ 12 MAŁP” - polska premiera /USA, 15/ 
cena 5,00 zł
17.18.22 maja, 19.15; 21 maja, 19.45; 23 
maja, 20.30 - “ZOSTAWIĆ LAS VEGAS” 
/USA, 15/, cena 5,00 zł

Teatr )
_____________ !___________ /

Teatr Ziemi Rybnickiej
17 maja, 10.00, M. Jendł: “KRÓL MA
CIUŚ I BURZA”, spektakl wg powieści J. 
Korczaka w wyk. Teatru Dzieci Zagłębia z 
Będzina, cena 3,50 zł

Klub Energetyka
I RYBNICKA WIOSNA TEATRALNA
18 maja, od 15.00 do 20.00, przedstawie
nia teatrów NSA z Nowego Sącza, “Gala- 
dom” z Będzina, “Teatru 11” i “Paparapa” 
z Rybnika oraz wystawy i wernisaże.
19 maja, 11.00 - “Klinika lalek” Teatru 
Ruchu i Pantomimy “Migreska” z Tych;
19.00 - “Klątwa” St. Wyspiańskiego w wyk. 
Teatru Towarzystwa “ “Wierszalin”, kar
net na dwudniową imprezę w cenie 5 zł

Bazylika św. Antoniego 
21 maja, 19.15 - “AVE MARIA W MU
ZYCE” - recital Marii Zientek /sopran, 
Katowice/ i Elżbiety Wiosek/organy, Ryb
nik/ w ramach XI DNI MUZYKI ORGA
NOWEJ I KAMERALNEJ 1996 r.

Teatr Ziemi Rybnickiej 
23 maja, 18.00-Koncert w wyk. BYTOM
SKIEJ ORKIESTRY KAMERALNEJ; 
cena 6,00 zł, ulg. 3,00 zł

Wystawy
Galeria TZR

Do 20 maja: twórczość plastyczna Ludwi
ka, Agnieszki i Weroniki HOLESZÓW 

Muzeum - Stan Ratusz
Wystawy stałe: “RYBMK - MOJE MIA
STO” oraz CECHY RZEMIEŚLNICZE 
W MIASTACH GÓRNEGO ŚLĄSKA”, 
czynne z wyj. poniedz. od 10.00 do 18.00, 
wstęp 2 zł /ulg. 1 zł/

Dyskoteki
Mała Scena Rybnicka oraz Kino “Apol
lo” - sobota, 18 maja od 20.00 do 2.00.

Wieczorki dla samotnych 
Mała Scena Rybnicka, wieczorek tanecz
ny dla samotnych, niedziela, 12 maja od 
17.00 do 23.00

/gw/

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



bardziej znanym obiektem w mieście. Od 
pewnego czasu jest sukcesywnie remon
towany: sanitariaty, później nowe okna. 
Czy remont będzie kontynuowany?
- Oczywiście. Odmalowane zostaną wnę
trza, zamierzamy również odremontować 

garderoby dla arty
stów, na co czas jest 
najwyższy, a także 
odświeżyć elewację. 
-A propos elewacji 
Mieliśmy sygnały 
od czytelników, że 
ich poczucie estety
ki razi niezbyt deko
racyjna reklama 
firm y ubezpiecze
niowej “Warta”...
- Firma “Warta” jest 
ubezpieczycielem 
obiektu, co przy 
jego kubaturze, i

spełnianych funkcjach jest zadaniem nie
zwykle odpowiedzialnym. Reklama tej fir
my jest jedną z form rekompensaty za te 
usługi. Ale mam informacje, że już niedłu
go reklama ta zniknie. Jest za to prawdopo
dobne, że na elewacji pojawi się estetycz
ny, skomponowany z szyldem reklamowym 
restauracji “Balladyna” napis, dzięki które
mu teatr przestanie być anonimowy.
-  Najbliższe plany?
- Z imprez plenerowych - Dzień Dziecka 
na Rynku, gdzie dzieci będzie bawić Gra
żyna Świtała ze swoimi małymi przyjaciół
mi, zaś w sali teatru - Ewa Demarczyk, na 
której występ 2 czerwca, już zapraszam.
-  Jeszcze raz serdecznie gratulujemy obję
cia funkcji dyrektora RCK i życzymy sa
mych sukcesów ku zedowoleniu spragnio
nych duchowej strawy mieszkańców. 
Dziękujemy za rozmowę.

Rozmawiała: 
W iesława Różańska

Będę czerpać z doświadczeń...
-  Wiadomość o powierzeniu Ci funkcji 
dyrektora Rybnickiego Centrum Kultury 
przyjęłam z mieszanymi uczuciami Z  jed
nej strony ucieszyłam się, że osoba zwią
zana z naszą gazetą okazała się właśnie tą 
odpowiednią, z drugiej - stało się wiado
mym, że na pisanie dla nas nie znajdziesz 
już. czasu...

Rozmowa z Aleksandrą Liniany-Zejer, od 30 kwietnia br. peł
niącą funkcję dyrektora Rybnickiego Centrum Kultury.

ul. Kościuszki, blisko ul. Saint Vallier. Ryb
nicki teatr był miejscem, w którym doko
nała się moja “inicjacja kulturalna”. Przez 
wiele lat swojej działalności placówka ta, a 
właściwie ludzie z nią związani, wypraco-

Tegoroczne obchody Dnia Straża
ka zbiegły się z jubileuszem 75-lecia 
Związku Ochotniczych Straży Pożar
nych RP i 120-lecia Ochotniczej Stra
ży Pożarnej w Rybniku.

Uroczystości odbyły się w piątek 10 
maja. Po mszy koncelebrowanej w ba
zylice przez ks. Klona wraz z asystą, 
strażacy i zaproszeni goście przeszli w 
towarzystwie orkiestry miejskiej do sali 
Cechu Rzemiosł Różnych, gdzie nastą
piła część oficjalna. Odczytany został 
list komendanta Państwowej Straży Po
żarnej do strażaków, wygłoszono dwa 
okolicznościowe referaty z okazji jub i
leuszy, wręczono nominacje na wyższe 
stopnie pracownikom Państwowej Stra
ży Pożarnej, a najlepszych wyróżniono 
odznaczeniami. Złoty Znak Związku - 
najwyższe odznaczenie pożarnicze - 
otrzymał długoletni działacz OSP w 
Rybniku Włodzimierz Wałach.

W uroczystościach brali udział m.in. 
przedstawiciel Komendy Głównej Pań
stwowej Straży Pożarnej Jan Sroka, 
prezes Zarządu Wojewódzkiego PSP 
Leszek Tobiański, z-ca komendanta 
wojewódzkiego ppłk K rólikowski, 
przedstawiciele władz miejskich oraz 
miast i gmin sąsiednich oraz działacze 
pożarnictwa rejonu rybnickiego.

Ochotnicza Straż Pożarna w Rybni
ku prowadzi działalność od 1875 roku. 
Władze Związku przeprowadziły nabór 
ludzi, a czyniły starania o sprowadze
nie do miasta nowoczesnego sprzętu 
pożarniczego. Ponieważ jednak II woj
na światowa poczyniła wielkie straty 
zarówno w ludziach jak i sprzęcie, po 
1945 r. starano się odbudować oddziały 
strażaków - ochotników.

Obecnie w Rybniku działa 14 jedno
stek OSP. Ich praca w terenie nie różnią 
się od straży zawodowej. Gaszą pożary, 
ale też ściągają koty z drzew. Podczas 
ostatniej ulewy,w środę 8 maja pomaga
li wyciągać zalane samochody, a jeszcze

Wystawa oceniona

wali model jej działania, który generalnie 
sprawdza się do dziś. Nie będzie więc żad
nej rewolucji, a zmiana na stanowisku dy
rektora nie zachwieje podstawami funkcjo
nowania instytucji. Ludzie przychodzą, od
chodzą i nie ma w tym żadnej sensacji. Sta
łe imprezyjakDni Literatury Rybnickiej czy 
Silesian Jazz Meeting również się odbędą, 
choć zastanawiamy się nad częstotliwo
ścią edycji tej ostatniej. Będę zresztą 
wdzięczna za wszelkie sugestie ludzi 
kompetentnych. Mam również nadzie
ję, że mój sposób widzenia pewnych

spraw wniesie trochę “ inności” .
Rybnickie Centrum Kultury jest główną 

i największą placówką upowszechniania 
kultury w mieście, a więc musi zaspokoić 
potrzeby wszystkich mieszkańców. Oczy
wiście tych, którzy zechcą do nas przyjść. 
W repertuarze będą więc pozycje poważne 
i ambitne, ale też i lżejsze. W czasie innych 
plenerowych, które też będzie się organi
zować, to my wyjdziemy do ludzi.
-  Podobno Twój poprzednik, były dyrek
tor Wojciech Bronowski wyraził gotowość 
pomocy w tych najtrudniejszych, pierw
szych miesiącach pracy, jeżeli tylko zejdzie 
taka potrzeba?
- Owszem, i bardzo się z tego cieszę. Po
czątki sązawsze trudne, placówka jest prze
cież ogromna, nim więc odnajdę swój wła
sny rytm pracy, liczę na pomoc całej załogi. 
Tu pracująprawdziwi fachowcy, każdy zna 
swoje miejsce i swoje zadania, będę więc 
czerpać z ich doświadczenia. I to zarówno 
w sferze artystycznej, jak i poza nią.
-  Jeżeli już wspomnieliśmy o sferze poza
artystycznej, budynek teatru jest chyba naj-

Ochotnicy do pożarów

Dwa tygodnie temu pisaliśm y o 
wystawie filatelistycznej “Silesiana 
’96" zorganizow anej przez Zarząd  
O ddziału PZF w R ybniku, która 
zakończyła się 11 maja w M iejskiej 
B ibliotece Publicznej.

Przy okazji wystawy powołano też sąd 
konkursowy do oceny eksponatów. Po 
analizie postanowiono przenieść ekspo
nat Jerzego Kromika pt. “Ameryka Po
łudniowa” do klasy honorowej, a za naj
lepsze uznano eksponaty pt.: “Traugutt”, 

“Historia Poczty” “Zie
mia Raciborska i Ryb
nicka w dokumentacji 
pocztowej" oraz “Pta
ki” w klasie tematycz
nej /również nagrodzo
na Grand Prix/, “Drugi 
wiek znaczka poczto
wego Polski” w klasie 
filatelistycznej trady
cyjnej. Oprócz tego sąd 
konkursowy wyróżnił 
kilkanaście osób meda
lami w różnych rodza
jach.

Jurorzy podkreślili 
też, że o powodzeniu 
wystawy zadecydowała 
znaczna pomoc ze stro
ny Urzędu Miasta, dru
kami Oldprint i dyrek
cji Biblioteki Miejskiej 
w spó łpatronujących  
wystawie.

/a/

Jeden z najlepszych  
eksponatów wystawy 
- "Traugutt".

Zdj.: sol

Historyczny sztandar OSP Rybnik ufundowany 
w 1900 roku

brak potrzebnego sprzętu jednostki 
ochotników nie pomagają przy wypad
kach samochodowych. Ratownictwo 
techniczne wymaga fachowych narzędzi, 
a na to OSP nie stać. Chociaż ustawa 
gwarantuje strażakom wynagrodzenie za 
udział w przeprowadzanych akcjach, ryb
niccy ochotnicy zrzekli się swoich pen
sji. W zamian miasto ma ze swej strońy

żują się również w pra
cę z młodzieżą. Na te
renie miasta działa 13 
młodzieżowych drużyn 
pożarniczych, które na 
razie szkoląc się i rywa- 
lizując w zaw odach 
sportowo-pożarniczych 
oraz rozmaitych turnie
jach przygotowują się 
do przejęcia w przy
szłości obow iązków  
starszych strażaków.

Jeszcze na ten rok w 
planach Zarządu Miej
skiego OSP znalazło się 
zainsta low an ie  bez
przewodowego syste
mu inform ow ania w 
Gotartowicach, Orze- 
powicach, Chwałowi- 
cach, zakup dla jedno
stek aparatów powietrz
nych, zorganizowanie 
obozu dla dzieci i mło
dzieży w Wielkiej Pu

szczy i przeprowadzenie 25 czerwca za
wodów dla drużyn pożarniczych zawo
dników w wieku 12-18 lat.

W roku 1995jednostki OSP uczestniczyły 
w 65 akcjach ratowniczo-gaśniczych. Bio
rąc pod uwagę liczbę interwencji tegorocz
nych nic nie wskazuje na to, aby strażacy - 
ochotnicy mieli mniej pracy.

/a/

- Te kilka miesięcy współpracy z “GR” po
zwoliło mi bliżej poznać problemy miasta i 
środowisk współtworzących szeroko rozu
mianą kulturę. Na pewno nie był to czas 
stracony. Wierzę, że będziemy nadal współ
pracować, choć już na innej płaszczyźnie.
-  Czy decydując się na kandydowanie na 
dyrektora tak wrosłej w tradycję Rybnika 
placówki kulturalnej miałaśjakąś wizję jak  
nią kierować?
- Zacznę od tego, że Teatr Ziemi Rybnic
kiej był obecny w moim życiu “od zawsze”. 
Mieszkałam nieomal po sąsiedzku, bo przy

przez trzy następne dni wypompowywa- zapewnić im fundusze na zakup nowego
li wodę z piwnic. Tylko w tym roku go- sprzętu czy remont już posiadanego,
lejowska OSP wyjeżdżała 40 razy do pa- Dzięki temu udało się już w siedmiu miej- 
lących się łąk. Niestety ze względu na scach zainstalować bezprzewodowy sy

stem informowania czy 
rozpocząć budowę re
m izy w W ielopolu i 
Stodołach.

Jednostki OSP anga-

Aleksandra Liniany-Zejer jest rodow itą rybniczanką. 
U ro d z iła  się w 1958 r., je s t  ab so lw en tk ą  I LO 
im.Powstańców Śląskich, ukończyła W ydział Kulturo- 
znawstwa Uniwersytetu Śląskiego, specjalizując się w tea
trologii. Bezpośrednio po studiach rozpoczęła pracę w 
Zakładowym Domu Kultury Huty “Silesia” w Rybniku- 
Paruszowcu, a następnie pięć lat pracowała w rybnickim 
Klubie Międzynarodowej Prasy i Książki. Po likwidacji 
tej placówki zajęła się działalnością handlową, co jednak 
nie przynosiło jej satysfakcji, przyjęła więc pracę w dziale 
reklamy “Trybuny Śląskiej” . Ostatnio była luźno związa
na z “Gazetą Rybnicką”. A.Liniany-Zejer jest zamężna, mąż 
Tomasz jest lekarzem - ortopedą.

Sejour 
en Potomne
Siedzę wieczorem przy stole i w zamy

śleniu spoglądam na stosik ankiet leżą
cych przede mną. Jak napisać parę słów 
o pobycie w naszej szkole grupy Francu
zów z liceum Jeanne d ’Arc z zaprzyja
źnionego Mazamet? Te dwa tygodnie ich 
pobytu upłynęły bardzo szybko. Przygo
da zaczęła się 14 kwietnia, w niedzielę 
wieczorem, kiedy na plac LO ss. urszu
lanek wjechał autokar z napisem “Maza- 
car”. Przywitanie, pierwsze obserwacje i 
wrażenia.

W następnym dniu oficjalnie witamy 
gości w szkole, później przyjmuje nas 
prezydent miasta Józef Makosz. Rzut oka 
na Rybnik. W kolejnych dniach lekcje - 
“cours”, rozgrywki sportowe, wyjazd do 
Częstochowy i Warszawy, wycieczka do 
Krakowa, Wieliczki, Oświęcimia. Wee
kend - jak zwykle - spędzamy wraz ze 
swoimi korespondentami. W przeddzień 
wyjazdu organizujemy wspólnie mszę 
św. i “adieu” - wieczorek pożegnalny.

Następnego dnia “Mazacar” opuszcza 
Rybnik. Przedtem zdążyłam jednak ode
brać “questionnaires” - ankiety przygo
towane specjalnie dla naszych gości. Bra-

UCZNIOWie PISZĄ
wo dla Polski i dla Polaków! Wysokie 
noty!

Wizyta w naszym kraju rozwiewa po
przednie skojarzenia z państwem bardzo 
biednym, niecywilizowanym. Polska 
jawi się jako kraj ludzi bardzo uprzej
mych, gościnnych, dobrze wychowa
nych. Duże wrażenie na naszych gościach 
robi Kraków, jego architektura, atmosfe
ra. Wszystkich zadziwiają bardzo niskie 
ceny w stosunku do cen francuskich. 
Natomiast nieprzyjemnym zaskoczeniem 
jest stan polskich szos i zanieczyszcze
nie. Na pytanie o ogólne wrażenia po 
pobycie w Polsce odpowiadająjednogło- 
śnie, że “sejour” był udany, że spędzili 
tu bardzo przyjemnie dwa tygodnie, peł
ne nowych wrażeń, i zdobyli doświad
czenia, których nie żałują.

* * *

Właśnie dzwoniła do mnie Claire, moja 
korespondentka. Dojechała szczęśliwie 
do domu, jest bardzo zadowolona, dzię
kuje mi serdecznie, przesyła wielkiego 
całusa i zamierza napisać do mnie już w 
tym tygodniu. Świetnie! Mój francuski 
poprawił się bardzo, z przyjemnością 
więc odpowiem na jej list...

J ustyna Kocjan

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5 ■632 5



Sekcja żeglarska RKS Energetyk 
nie może narzekać na brak chętnych do 
zajęć. - Do sekcji trafiają zarówno dzie
ci, jak i dorośli. Ci ostatni korzystają naj
częściej z możliwości letniego wypoczyn
ku na łodziach. Młodszych natomiast 
pociąga zarówno sama przyjemność że
glowania, jak i możliwość rywalizacji w 
regatach - mówi Jan Gustyn, wiceko
mandor sekcji. Niektóre dzieci przypro
wadzane są przez rodziców, również że
glarzy, inne trafiają tu przez kolegów. 
Jednak aby osiągać sukcesy takie jak 
Michał Olchawski - wielokrotny zwy
cięzca regat w klasie Optymist, trzeba 
czasami zaczynać od zwykłej zabawy. 
Trenerzy sekcji wypra
cowali sobie skuteczny 
sposób zachęcania naj
młodszych do nauki pły
wania. Świadomie lub 
nie pomagają im w tym 
również już starsi i do
świadczeni zawodnicy.

Cała sekcja ma swój 
specyficzny  k lim at i 
określone przez siebie 
reguły. I wcale nie są to 
przepisy zaczerpnięte z 
wojska czy szczególnie 
surowe regulaminy. Za
sady żeglarzy sąproste. Nie przeklina się, 
nie pali papierosów, nie pije alkoholu, 
zdrowo się odżywia i doskonali siebie, 
aby być coraz lepszym. Nie tylko na 
wodzie. Większość żeglarzy to też bar
dzo dobrzy uczniowie. Zasady powsta
wały przez lata i nie były tworzone 
sztucznie czy specjalnie narzucane przez 
opiekunów. Sami żeglarze dochodząc do 
określonych wniosków, wypracowali taki 
sposób bycia, który dla nowych kandy
datów być może stanowić reguły i prze
pisy. Dla sekcji to po prostu sposób na 
życie. Nie można zresztą powiedzieć, 
żeby był zły. Nawet gdy imponuje no
wym, przynosi niewątpliwie korzyści. 
Zawodnicy sami starają się o przestrze
ganie swoich reguł, czasami nawet wy
chowując dorosłych. Uparcie upomina
ją  swojego trenera Jerzego Lewandow
skiego, aby powstrzymywał się od pale
nia papierosów w ich obecności. - Cza
sem nawet próbują wyśmiewać mój na
łóg - mówi trener. - Efekt tego jest taki, 
że staram się nie palić w ich towarzy
stwie, a gdy wygospodaruję przerwę, 
zapalam papierosa ze wstydem w jakimś 
ustronnym miejscu.

Słaba nauka i złe oceny też nie podle
gają dyskusji. Jeśli ktoś nie ma czasu na 
naukę, nie ma go również na pracę w klu
bie. Nieraz zdarzało się, że o wiele czę
stsze kontrole dzienniczków szkolnych 
przeprowadzał trener niż rodzice. Efekt 
tego jest taki, że zawodnicy nie mająkło- 
potów w szkole. Niektórym dzięki do
pingowi grupy i opiekunów udało się 
nawet zadziwić rodziców.
- Dzięki ciepłej wodzie w zbiorniku 

wodnym, żeglarze mają do swojej dys
pozycji o wiele dłuższy sezon niż w in
nych częściach Polski. Pierwsze regaty 
odbywają się co roku już  w marcu, pod
czas gdy wszystkie jeziora jeszcze są skute 
lodem. Sezon kończy się dopiero z po
czątkiem listopada. Nic więc dziwnego, 
że żeglarze mogąc trenować tak długo 
zdobywają coraz lepsze wyniki nie tylko 
na zawodach krajowych, ale i zagranicz
nych. - twierdzi J. Gustyn. Zawodników 
już pływających, jak i tych którzy dopie
ro “stawiają pierwsze kroki na wodzie” 
dopingujądodatkowo sukcesy sekcji, jak 
i możliwości dla starszych. W 1994 roku 
jeden z członków klubu j. k. ż. w. Bogu
mił Pierożek został uhonorowany II na
grodą w kategorii rejs roku za podróż do 
Islandii, a dzięki regatom w klasie Mi- 
stral właśnie rozgrywanych u wybrzeży 
Morza Śródziemnego ma szansę starto
wać w olimpiadzie letniej w Atlancie inny 
rybnicki żeglarz - Mirosław Małek. Sek
cja dysponuje również jachtami stacjo

nującymi na Pojezierzu Mazurskim i 
jachtem morskim Helikon pływającym 
właśnie po Morzu Śródziemnym, które 
wypożyczane przez starszych na okres 
wakacji cieszą się wielkim powodzeniem. 
Szczególnie atrakcyjne i mile wspomi
nane są wyprawy Helikona, w czasie 
których żeglarze mają też okazję zwie
dzać greckie i włoskie porty.

W sekcji odbywa się również natu
ralna ewolucja umiejętności zawodni
ków. Najpierw bawią się na wodzie, po
tem uczą pod okiem trenera manewro
wania i przepisów. Im są starsi, bardziej 
doświadczeni, tym w iększą odpowie
dzialność ponoszą za swojąłódkę. Z cza

sem nawet kilkunastoletni żeglarze sami 
dokonują większości napraw na swoim 
jachcie. Kiedy wiek nie pozwala mu pły
wać na mniejszej jednostce - zaczyna tre
ningi na łodziach większych. Doświad
czeni 16-17-latkowie pomagają też w 
treningach młodszych kolegów. Dla 
starszych zmienia się też harmonogram 
zajęć. D ostają wytyczne do określo
nych ćwiczeń i w ykonująje sami. Po
tem przychodząc do trenera na indy
w idualne konsultacje om aw iają po
szczególne wyniki. Doświadczonym

Basen MOSiR-u 
coraz ładniejszy

Kryty basen przy ul. Powstańców, który 
jest obiektem rybnickiego MOSiR-u, li
czy już kilkanaście lat. Jednak od dwóch 
lat, dzięki systematycznym remontom ten 
jedyny w centrum miasta basen staje się 
coraz ładniejszy i now ocześniejszy. 
Przede wszystkim zostało założone nowe 
dno, wyremontowano sanitariaty, a tak
że przerobiono główne wejście, które 
przystosowane jest dla osób niepełno
sprawnych. Dzięki tym wszystkim zmia
nom basen stał się atrakcyjny dla licz
nych zwolenników sportów wodnych.

żeglarzom daje się więcej swobody i 
samodzielności, ale też darzy się ich 
większym zaufaniem.

Oprócz zajęć na wodzie, wszyscy 
mają też opracowane zestawy ćwiczeń 
ogólnorozwojowych w siłowni czy sal
ce gimnastycznej i oczywiście na pły
walni. Tego rodzaju zajęcia przeważa
ją  /oprócz teoretycznych/ poza sezo
nem.

Ale zapisanie dziecka do sekcji że
glarskiej nie powoduje, że rodzice au
tomatycznie m ogą czuć się zwolnieni 
z odpowiedzialności za nie, że czują się 
usatysfakcjonowani, że klub zagospo
daruje ich pociechom czas wolny. W 

sekcji żeglarskiej 
jest odwrotnie. To 
nie tylko dziecko 
jest zaangażowa
ne w pływanie, to 
rów nież rodzice 

stają się w pewien sposób 
p rz y ja c ió łm i sekc ji. 
Owszem, to dzieci chodzą 
na przystań na zajęcia, to 
one uczą się manewrować 
łódką, ale to dla rodziców 
odbywają się liczne ogniska 
i pikniki na terenie Ośrod

ka Sportów W od
nych i R ekreacji 
E lektrow ni R yb
n ik , gdzie  m a ją  
swoją siedzibę że
glarze. - To wła
śnie rodzice dbają 
o odpow iedni 
strój dla swoich 
dzieci, to oni cza
sem przychodzą^ 
popatrzeć na tre
ningi i zawsze ki
bicują w czasie 
regat. W zasadzie 
przez swoje dzieci, 
przez te wspólne 
ogniska nad zale
wem oni też znaj
dują  ̂ swoje miej
sce  w klubie - 
mówi J. Gustyn.

Zalety zalewu 
jak i ośrodka do
strzegane są nie 
tylko przez m iej
scowych żeglarzy. 
Co roku rozgry 
wanych jest tu kil
ka regat w różnych 
klasach, ale też do 

Rybnika przyjeżdżają zawodnicy z ca
łej Polski aby na ciepłych wodach po
trenow ać jeszcze  przed oficjalnym  
otwarciem sezonu. Również osoby dys
ponujące własnym sprzętem m ogą ko
rzystać z przystani, akwenu wodnego i 
zaplecza ośrodka. W czasie wakacji tu 
właśnie odbywają się półkolonie dla 
dzieci. A że ośrodek cieszy się powo
dzeniem - wystarczy się przekonać w 
niedzielne słoneczne popołudnie.

Na dzień dzisiejszy z basenu korzysta 
ok. 20 szkół podstawowych i w ramach 
tych zajęć prowadzona jest podstawowa 
nauka pływania. Pozostałe wolne godzi
ny przeznaczone są dla użytkowników 
indywidualnych. Na okres letnich waka
cji zaplanowano remont stacji uzdatnia
nia wody, a poza tym kierownik pływal
ni Rafał Tymusz chciałby wyremonto
wać szatnie, które są największą bolącz
ką basenu. Ich remont uzależniony jest 
od finansów, którymi dysponuje MOSiR. 
Planowane jest także uruchomienie tram
poliny, która szczególnie dla młodszych 
stanowi nie lada atrakcję. Oprócz kąpieli 
zwolennicy czynnego odpoczynku mogą 
skorzystać ze znajdującej się w pawilo
nie “Judo” sauny i siłowni, które także 
przeszły mały remont.

MaT

Morskie opowieści
Co robią żeglarze najlepiej widać podczas regat.
Wtedy na zalewie rybnickim pojawiają się łódki, a 
kilkadziesiąt białych i kolorowych żagli widoczne jest 
z daleka. Wtedy zdecydowanie wszyscy mogą opo
wiedzieć o zajęciach wodniaków. Regaty, zwycięzcy i 
pokonani, to jednak jest już efekt pracy wielu osób, 
również ich samych.

A neta T waróg

Zapomniana turystyka
Wielu uczniów narzeka na brak zajęć pozaszkolnych. 
Nuda dyktuje najczęściej wyjście na piwo czy bezmyśl
ne siedzenie na ławkach na Rynku. Mało kto wie nato
miast, że istnieją Szkolne Koła Krajoznawczo-Tury
styczne, które organizują nie tylko zajęcia popołudnia
mi, ale też w soboty czy niedziele.
Jeszcze kilka lat temu koła SKKT 

funkcjonowały w większości szkół pod
stawowych i średnich w Rybniku. Te
raz zaledwie w kilku. Można wyszuki
wać rozmaitych przy
czyn, dla których koła 
z ap rze s ta ły  sw ojej 
działalności. Główny 
powód jest jak zwykle 
ten sam - brak pienię
dzy. Do SK K T nie 
chcą się przyznawać 
ani szkoły, ani PTTK.
Działalność kół opiera 
się w całości na bezin
teresowności nauczy
cieli. Z n iew ielk im i 
w yjątkam i, kiedy to 
kom itet rodzicielsk i 
w sp ie ra  finansow o  
SK K T, n auczyc ie le  
p racu ją  z dziećm i i 
młodzieżą charytatyw
nie. Działalność klu
bów opiera się głównie 
na uczestniczeniu w 
rozm aitych  konku r
sach i rajdach tu ry 
s ty czn o -k ra jo zn aw 
czych. - Mamy ścisły 
kontakt z oddziałem  
PTTK w Rybniku i bie
rzemy udział we wszy
stkich rajdach, które 
oni organizują^ - mówi Maria Polok, 
opiekunka koła z SP9. Niestety, poza 
możliwością udziału w imprezach pe- 
tetekowskich, koła nie mogą liczyć na 
żadną pomoc z ich strony.

Opiekunami SKKT są pasjonaci. 
Poświęcają swój wolny czas aby zabrać 
swoją grupę i wyjechać na weekend w 
Beskidy. Często jest to też czas, z które
go skorzystałaby rodzina czy dom. Po
południami na spotkaniach omawiają 
bądź przebytą trasę, bądź tę zaplanowa
ną. Wieczorami już w domu przygoto
wują opracowanie pytań na kolejny tur
niej. W sobotę biorą plecak i wraz z 
podopiecznymi wyruszają na wyciecz
kę. Na zapłatę za swój wolny czas nie 
mają co liczyć. Miasto, choć ma zapla
nowane wydatki na rekreację, prośby 
szkolnych kół odkłada z roku na rok. - 
Oczywiście liczba kół zmalała drastycz
nie. W wielu szkołach koła zaprzestały 
działalności z chwilą odejścia poprze
dniego opiekuna na emeryturę. Niewie
lu młodych pedagogów ma ochotę z 
własnej woli pracować po godzinach za 
darmo, mając jednocześnie świadomość 
swojego wynagrodzenia podstawowe
go - twierdzi M. Polok. Co ciekawe,

uczniów chętnych do pracy w kołach nie 
brakuje, każdy przecież lubi wycieczki 
i rajdy po lasach. Nie ma niestety opie
kunów  chętnych  do prow adzen ia

SKKT. Nie wszystkich też stać na co
tygodniowe wyjazdy sobotnio-niedziel
ne w góry. A za ogniskiem i turystycz
nym szlakiem tęskni wielu.

Wycieczki dają też coś więcej poza 
wypoczynkiem. Uczą poznawać i sza
nować przyrodę; przebywanie wśród 
zieleni jest szczególnie potrzebne dzie
ciom z terenów zanieczyszczonych. 
Poza tym zdaniem M. Polok nawet naj
większe szkolne łobuziaki doskonale 
wyżywają się na górskich szlakach.

Nie wszyscy opiekunowie SKKT 
rezygnują łatwo. Jeszcze w ierzą, że 
wychowywać można też inaczej, nie 
tylko zza szkolnej katedry. Jeszcze chce 
im się robić wycieczki. Niektórym opie
kunom SKKT nie pomagają w tym jed
nak koledzy i koleżanki, z politowaniem 
patrzący na naszc[ działalność. Pozosta
li dawno już przekonali się co się w ży
ciu opłaca - mówi M. Polok.
Na razie jeszcze pasjonaci mają saty
sfakcję widząc entuzjazm uczniów, ale 
jak długo jedynym wynagrodzeniem za 
ich pracę będą tylko wykrzyczane ze 
sceny przy okazji jakiejś imprezy sło
wa prezydenta J. M akosza: Robicie 
świetną robotę! /a/

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Abecadło
Rzeczy

Śląskich

Sarkander mieszkał 
przy Rynku

Dokładnie przed rokiem, w poniedziałek 22 maja Ojciec Święty 
Jan Paweł II odwiedził Skoczów, miasto urodzenia św. Jana Sar- 
kandra. Było to również wydarzenie ważne dla naszego miasta, 
poniew aż święty prawdopodobnie kilka tygodni w 1619 roku mie
szkał i pracował w Rybniku. Do dzisiaj w “starym kościele” w 
ołtarzu bocznym wisi obraz z jego wizerunkiem, a na Paruszow- 
cu budowany jest kościół pod wezwaniem św. Jana Sarkandra.

Jan Sarkander urodził się w grudniu 
1576 roku w Skoczowie. Jego ojciec był 
Czechem, a matka Polką, i oboje pocho
dzili ze średnio zamożnej szlachty. Jan 
jako kilkunastoletni chłopiec uczył się w 
kolegium jezuickim  w Ołomuńcu na

szowie.
Był rok 1619. Od kilkunastu miesięcy 

w Czechach, na Morawach i w okolicz
nych krainach trwała już wojna zwana 
dzisiaj “trzydziestoletnią”. Przybrała ona 
również charakter wojny religijnej. Zie
mie ogarnęła potężna fala wystąpień pro
testantów przeciwko katolikom, na co i 
katolicy nie pozostali obojętni. Parafia
nie w Holeszowie poradzili więc swemu 
proboszczowi aby opuścił miejscowość 
i przeczekał gdzieś okres wojennej bu
rzy. W tej sytuacji postanowił Sarkander 
udać się jako pielgrzym do Częstocho
wy, potem zamieszkał na krótko w Kra
kowie. Następnie przeniósł się do Ryb
nika, gdzie w domu przy Rynku mieli 
mieszkać jego krewni. Proboszczem ryb-

Kopia ryciny z 1715 roku, przedsta
wiająca męczeńską śmierć 

św. Jana Sarkandra

Morawach, gdzie następnie słuchał wy
kładów na tamtejszej akademii, a później 
na uniwersytecie w Pradze. W wieku 33 
lat Jan Sarkander przyjął święcenia ka
płańskie i rozpoczął pracę duszpasterską 
na terenie diecezji ołomunieckiej. Po kil
ku latach otrzymał probostwo w Hole
szowie. Tam też swą niepospolitą oso
bowością i pobożnością w pierwszym 
tylko roku zdołał na
kłonić 250 osób do 
pow rotu  na k a to li
cyzm. Przełom XVI i 
XVII wieku to czas 
zaciętych sporów i wa
śni na ziemiach cze
skich i morawskich 
pomiędzy katolikami a 
p ro testan tam i. N ic 
więc dziwnego, że ho- 
leszowski proboszcz 
nie był darzony sym
patią pośród licznych 
w okolicy protestan
tów. Przełom w życiu Tak mogło wyglądać głoszenie przez św. Jan Sarkandra 
św. Jana Sarkandra kazań na rybnickim rynku w 1619 roku. Fragment 
miał nadejść w trzecim przygotowywanej do druku książki
roku jego pobytu na "Rybnik nasze gniazdo" /Rys. Fr. Kucharczyk/ 
probostwie w Hole-

nickim był wtedy ks. Jan Karzeł, który z 
Janem Sarkandrem znal się najprawdo
podobniej jeszcze z ołomunieckich stu
diów. Ksiądz Karzeł przyjął uroczyście 
proboszcza z Holeszowa. Tradycja mówi, 
że św. Jan Sarkander głosił na rybnickim 
rynku kazania na specjalnie zbudowanym 
rusztowaniu.
Nie wiemy jak długo Sarkander był w 

Rybniku. Mieszkał tu być może kilka 
tygodni w 1619 roku, czekając na list ze 
swej parafii w Holeszowie. Nie docze
kał się jednak i zniecierpliwiony posta
nowił wrócić na Morawy. Tam jednak 
wojna nie ucichła. Powrót św. Jana Sar
kandra morawscy i czescy protestanci 
skojarzyli z przyjazdem na te tereny pol
skiego oddziału “lisowczyków”, których 
król Polski Zygmunt III Waza skierował 
na te ziemie by popierali katolicki rząd 
austriacki. Niesłusznie podejrzewając go 
o sprowadzenie wojska, aresztowano św. 
Jana w lutym 1619 roku oskarżając go o 
zdradę. W protestanckim więzieniu, nie
ludzko torturowany, holeszowski pro-

Godały
z rynkowyj łatam i

Ptok piyrszy
Fajnie wiosnom przi pogodzie 
Posiedzieć sie we zegrodzie.

Ptok drugi
Ja, ci co pijondze mają,
To se ło zegrodki dbają!

Ptok trzeci
Zgniyłek, lyń co niy mo chynci, 
Jakoś dycki sie wykrynci.
A dyć darmo je  płewiynie,
Rycie, sionie i grabiynie.
I  niy trza na to miliona,
Co by stykło na nasiona.
A zamiast cygaret, trzeba 
Kupić kwiotki, krzoki, drzewa...

/fra-szoł-ka/

S t a n i k
\ _______________________________ J

Pochodziół z Ellgut Zabrze /Ligota 
Zabrska/. Łod bajtla miyszkoł niyda- 
leko huty gliwickiej, w keryj robiyli 
jego ojciec August jako formierz.

Matka mieli starość niy ino z wielom 
famiłijom, ale tyż z chłopym, kery ciyn- 
giym przebywoł w lasach z powstań
cami. Boi komendantem tamtejszego 
oddziału i broł udział we wszystkich po
wstaniach. 16-letnigo Stanika ciongło 
do powstańców i czynsto w nocy wy- 
krodoł sie bez okno za ojcym do lasu. 
Z dachu swojigo wysokigo domu wi- 
dz.ioł,jak orgesze wysadziyłi w luft bu
dynek w Gliwicach, w kerym byli sko
szarowani Francuzi z Międzysojuszni
czej Komisji Plebiscytowej. N iem ce 
mieli na Francuzów wielo szkrabka, 
bo ci byli po stronie Polaków.

Po plebiscycie i trzecim powstaniu, 
kere wybuchło w nocy z 2/3 maja, fa - 
milijo Stanika isto ju ż  niy miała pra
wa bytu w Gliwicach. W hucie ojciec 
August byli fo r t napastowani przez  
Niemców a orgesze tyż terroryzowali 
Poloków. Kej ino wytyczono granica 
polsko-niem iecko pom iędzy K nuro
wem i Schoenwaldem /Bojków/ musieli 
wykludzić sie do Knurowa. Niy mieli 
lekigo życio. Roboty niy szło dostać, bo 
jeszcze niykere zakłady miały niemiec
kich właścicieli, a orgesze, tak ja k  i w 
Gliwicach, niy dowali za wygrano.

Ojciec August dostali po jakim ś cza
sie robota na koksach, ale długo niy 
porobiyli. Po ukrywaniu sie w lasach i 
po powstaniach straciy li zdrow ie i 
chneda zemrzyli.

Stanik mioł wtedy ju ż  18 roków, a 
choć mioł fach  wyuczony, roboty w 
swoim fachu niy untioł dostać.

Pod koniec czerwca 1922 Stanik

wy broł sie do Rybnika aby kupić szcze- 
wiki. Ledwo wysiod z cuga, usłyszoł 
radosno nowina, że do Katowic wkro
czyło polski wojsko. Tak go to ruszyło, 
że smolół nowe szczewiki i gibko poje- 
choł do Katowic witać polskich wojo- 
ków, na kerych tak długo z ojcym cze
kali. Krótko potym zgłosiół sie do woj
ska na ochotnika.

Stanik to ból mój tacik, do końca 
swojigo życio rozkochany w Polsce, tak 
jak  jego ojciec. Choć w swoji wyma
rzonej Polsceprziszło mu na dole noga 
stracić, a mieli wtedy ledwo 24 lot i byli 
przed żyniaczkom, za Niemca noleżeli 
do A K  i broniyli gruba przed zatopiy- 
niym.

Wielce teroz żal u ja , żech jako bajtel 
niy mioł wiynkszyj interesy dlo ich ło- 
sprowek ło powstaniach i plebiscycie. 
Tela chciołbych sie jeszcze dowiedzieć, 
ale ich ju ż  niy ma.

Starzyk

Obok tronu papieskiego ustawiono w Skoczowie 
wielki obraz św. Jana Sarkandra

boszcz przebywał ponad miesiąc i zmarł 
z wycieńczenia 17 marca 1620 roku.

W 1859 roku papież Pius IX zaliczył 
św. Jana Sarkandra w poczet błogosła
wionych, zaś 21 maja 1995 roku papież 
Jan Paweł II podczas pielgrzymki do 
Ołomuńca w Republice Czeskiej uroczy
ście ogłosił Sarkandra “świętym”. Na
stępnego dnia po kanonizacji Ojciec 
Święty odwiedził na krótko Skoczów, 
miasto pochodzenia Sarkandra, gdzie 
mówiąc o nim zwrócił się do zebranych: 
Wbrew pozorom praw sumienia trzeba 
bronić także dzisiaj. Pod hasłami tole
rancji, w życiu publicznym i środkach 
masowego przekazu szerzy się bowiem 
coraz większa nietolerancja. Odczuwa

ją  to boleśnie ludzie wierzący. Zauważa 
się tendencje do spychania ich na mar
gines życia społecznego /.../
Na skoczowskim spotkaniu z Ojcem 

Świętym nie zabrakło również rybniczan, 
związanych przecież historycznie ze św. 
Janem. W imieniu ich wszystkich, a 
przede wszystkim w imieniu parafian 
kościoła św. Jana Sarkandra na Paru- 
szowcu, prezydent Józef Makosz i prze
wodnicząca Rady Miasta Urszula Szy- 
nol ofiarowali papieżowi wykonany z pa- 
ruszowickiej emalii obraz świętego. 
Odbierając prezent Ojciec Święty odparł: 
Rybnik - tak, znam! Proszę pozdrowić 
wszystkich mieszkańców miasta...

M arek Szołtysek

PODZIĘKOWANIE
O tym, że przedmioty stare, zabyt

kowe mają artystyczną, historyczną i 
m aterialną wartość nie trzeba nikogo 
przekonywać; o tym, że mają swoją 
wagę rzadko się pamięta. W łaśnie o 
ciężarze zabytków zgromadzonych w 
Dziale Historii Rzemiosła Muzeum w 
Rybniku przekonali się uczniowie kl. 
II c ZSZ Elektrowni Rybnik z Zespołu 
Szkół Technicznych w Rybniku. Z du
żym zaangażow aniem  pom agali w 
przemieszczaniu do nowych magazy
nów wyposażenia dawnych warsztatów 
rzem ieślniczych. Z łożyły się na nie 
narzędzia i urządzenia z kuźni, warszta
tów blacharskich, kołodziejskich, bed
narskich, siodlarskich, szewskich, kra
wieckich itd. W ysiłkowi fizycznemu 
towarzyszyło zainteresowanie, staran
ność i dbałość uczniów o przenoszone 
przedmioty.

Na łamach “Gazety Rybnickiej” Dyrek
cja Muzeum w Rybniku dziękuje wycho
wawcy klasy mgr Aleksandrze Dziwisz oraz 
uczniom: Adamowi Bartczakowi, Toma
szowi Bączkowi, Grzegorzowi Brzyszkow- 
skiemu, Grzegorzowi Chojnie, Adamowi 
Czenczek, Grzegorzowi Greszacie, Andrze
jowi Hejdukowskiemu, Krzysztofowi Jania
kowi, Marcinowi Janiakowi, Krzysztofowi 
Jonderko, Sebastianowi Kapce, Konrado
wi Lindnerowi, Bolesławowi Marynow- 
skiemu, Januszowi Masarczykowi, Marci
nowi Maślankowskiemu, Wojciechowi 
Michnie, Mariuszowi Nosiadkowi, Janu
szowi Nowrotowi, Markowi Paniczowi, 
Rafałowi Paprotnemu, Arkadiuszowi Pie
sze, Wiesławowi Siatce, Marcinowi Skibie, 
Mirosławowi Skibie, Jarosławowi Skrzyp
cowi, Markowi Teleuckiemu, Adamowi 
Walczakowi, Robertowi Wróblowi, Mariu
szowi Zwolińskiemu za pomoc, dobre chę
ci a także deklaracje dalszej współpracy.

Dyrektor M uzeum 
G enowefa G rabowska

Prasa parafialna

W sercu Kościoła
Już od sześciu lat w chwałowickiej pa

rafii pod wezwaniem św. Teresy od dzie
ciątka Jezus wydawane jest pismo para
fialne zaty tu łow ane 
“W sercu K ościoła”.
Tę parafialną gazetkę 
redaguje zespół pod 
kierunkiem ks. prób.
T eodora Suchonia.
Pierwsze dwa lata pi
smo miało format A5 a 
do dzisiaj wychodzi w 
formacie A4. W cało
ści jest składane kom
puterowo i drukowane 
w parafialnej drukami 
“TERESIANUM”. W 
parafii liczącej 8,4 ty
siąca wiernych pismo 
sprzedaje się w nakła
dzie od 500 do 700 eg
zemplarzy.

Oprócz spraw typo
wo parafialnych gazet
ka ta stara się również 
dotykać problemów lokalnej społeczno

ści Chwałowic. Temu służą publikowa
ne w gazetce wywiady z wiceprezyden
tem miasta, dyrektorem KWK “Chwało- 

wice” czy z dyrekto
rami chwałowickich 
szkół podstaw o
wych. Zaś w tego
rocznym marcowo - 
kw ietniow ym  nu
merze można prze
czytać wywiad z ks. 
r e k o le k c jo n i s t ą  
Henrykiem Bolczy- 
kiem, artykuł o Ja
nie Vaniker założy
cielu w spólno ty  
“ARKA” oraz cie
kawy tekst Norber
ta Niestolika, przy
pominający postać 
Feliksa Hoły, zasłu
żonego naczelnika 
gminy w przedwo
jennych Chwałowi- 
cach.

/szoł/

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Rybnickie Służby Komunalne w Rybniku
ul. Jankowicka 41

OGŁASZAJĄ OFERTOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:
wykonanie metalowych tablic z nazwami przystanków autobusowych o wymiarach 510 cm 
x 30 cm w liczbie 120 szt.
Oferta winna zawierać nazwisko, imię, adres oferenta, cenę jednej tablicy oraz termin wy
konania.

Ofertę należy składać w Sekretariacie RSK, adres jak wyżej, do dnia 7.06.1996 r. do 
godz. 14.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.06.1996 r. o godz. 10.00 w siedzibie ogłaszającego. 
Szczegółowych informacji udziela Służba Transportu Zbiorowego telefon: 23058 

wewn. 123.

Zarząd Miasta Rybnika o g ł a s z a
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH NA 

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

Lp. Usytuowanie 
lokalu

pow. lokalu 
w m kw. w dniu

wizja
godz.

stawka
wyjściowa

wadium
w wys.

1. Kościelna 7 
I piętro 38,1 28.05.96r. 9-10 14,50 500,00
II piętro 39,1 28.05.96r. 9-10 14,50 500,00

2. Orzeszkowej 9 25,0 29.05.96r. 9-10 6,00 500,00
3. Wodzisławska 4 82,0 30.05.96r. 9-10 6,00 500,00
/oficyna/
4. Zagłoby 24 33,4 29.05.96r. 9-10 6,00 500,00
5. Raciborska 20 
/po PKS-ic/ 
warsztat 1 34,2 31.05.96r. 9-10 6,00 500,00
warsztat 2 28,4 31.05.96r. 9-10 6,00 500,00
warsztat 3 46,5 31.05.96r. 9-10 6,00 500,00
garaż 1 53,5 31.05.96 r. 9-10 2,00 500,00
garaż 2 55,5 31.05.96r. 9-10 2,00 500,00
garaże od 3-6 55,4 31.05.96r. 9-10 2,00 500,00
garaż 7 55,6 31,05.96r. 9-10 2,00 500,00
lokale - portiernia 27,4 31.05.96r. 9-10 6,00 500,00

46,6 31.05.96r . 9-10 6,00 500,00

Ogłoszenia drobne
v_______________________________

SPRZEDAM FIATA 126P 
Rok prod. 1987 

Tel. 23-500
k k k

OFERUJEMY PRACĘ LEKKĄ 
Zarobki 100-200 zł tygodniowo. 

Tel. 036-196094.
k k k

SPRZEDAM FIAT 126 P 
“Elegant” - 1993.

Tel. grzeczn. 391813.

WYCENA NIERUCHOMOŚCI
Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK  

tel. 27-616

BEZPŁATNE PORADY 
PRAWNIKA 

w "Gazecie Rybnickiej"

W piątki w godz. /  5.00-17.00 
w siedzibie naszej redakcji 

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

dyżuruje prawnik, udzielający 
bezpłatnie porad

Uwaga: poz. 4 najem lokali z terminem określonym do 30.04.1997r. zaś garaże od nume
ru 3-6 licytowane będą pojedynczo.
Do stawki czynszu za 1 m kw. pow. użytkowej naliczony zostanie obowiązujący podatek 
VAT w wys. 22 procent.

Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Lokalowego Urzędu Miasta Rybnika 
tel. 24-168, 25-344. Przetarg odbędzie się w dniu 4 czerwca 1996 r. o godz. 11.00 w sali nr 
37 I piętro w budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2.

Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta Rybnika najpóźniej w dniu przetargu do 
godz. 9.30.

Dodatkowo należy wpłacić koszt organizacyjny przetargu w wysokości 15.00 zł od jednej 
pozycji.
Wadium przepada w przypadku uchylenia sic od zawarcia umowy uczestnika wygrywające
go przetarg.

Uczestnik przetargu winien zapoznać się z regulaminem przetargu który jest do wglądu w 
Wydziale Lokalowym Urzędu Miasta przy ul. 3 Maja 12.

Zastrzega się prawo wyboru ofert oraz unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.

Śmiertelne zdarzenia
W sobotę 11 maja w godzinach połu

dniowych w piwnicy przy ulicy Kościu
szki pow iesił się 38-lctni m ężczyzna. 
Policja wykluczyła udział w zdarzeniu 
osób trzecich.

Natomiast w niedzielę 12 maja o go
dzinie 18.20 na ulicy Gliwickiej około 
30-lctni mężczyzna nieustalonej tożsamo
ści wtargnął nagle na jezdnię wprost pod 
nadjeżdżający samochód marki mazda. 
Pieszy poniósł śmierć na miejscu.

Kradną drzewa
Pomiędzy 22 kwietnia a 6 maja z lasu 

przy ulicy Świcrklańskicj w Jankowicach 
nieznany sprawca dokonał wyrębu i kra
dzieży 16 sztuk sosen. Kradzieży tej doko
nano na szkodę Urzędu Gminy w Świer
klanach a straty oszacowano na 500 zło
tych.

Natomiast w nocy z 8 na 9 maja mie
szkańcowi Rybnika okradziono działkę w 
Pstrążncj. Nieznany jeszcze złodziej przy
właszczył sobie 700 sztuk drzew i krzewów 
ozdobnych o łącznej wartości 1,5 tysiąca 
złotych.

Kradną portfele
We wtorek 7 maja koło południa niezna

ni sprawcy skradli w Rybniku dwa portfe
le z dokumentami i pieniędzmi. Na targo
wisku przy ulicy Hallera mężczyźnie skra
dziono 200 złotych, zaś na ulicy Powstań
ców Śląskich 50 złotych skradziono kobie
cie.

Natomiast w czwartek 9 maja dwie nie
letnie dziewczyny dokonały zuchwałej kra
dzieży torebki damskiej, gdzie były doku
menty i 170 złotych. Wydarzenie to miało 
miejsce w autobusie linii 588 na trasie Ryb
nik- Boguszowicc.

Stodoła i Szałas
We wtorek 7 maja nad ranem nieznani 

sprawcy dokonali włamania do baru piw
nego “Stodoła” przy ulicy Armii Ludo
wej. Po wyjęciu krat i okna złodzieje

skradli alkohol, papierosy i inne artyku
ły za sumę 700 złotych.

Zaś w nocy z 10 na 11 maja również 
nieznani dotąd sprawcy włamali się do 
baru “Szałas” przy ul. Mikołowskicj. Po 
wyłamaniu zamka od drzwi skradziono 
radiomagnetofon, butlę gazową, wędliny 
i papierosy za 1,1 tysiaka złotych.

/szoł/

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

* u sług i 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

Zarząd Miasta Rybnika ul. Chrobrego 2 44-200 Rybnik o g ł a s z a  
USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ WOLNYCH LOKALI 

MIESZKALNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W BUDYNKU POŁOŻONYM 
W RYBNIKU PRZY UL. KOŚCIELNEJ 7

stanowiące własność gminy zlokalizowanych na nieruchomości zabudowanej zapisanej w 
Kw 42 835 oznaczonej parć. 2044/260 na K.m 3 obręb Rybnik o pow. 505 m kw.
1 .1 piętro: 3 pokoje kuchnia, łazienka, we, przedpokój, hol o pow. użytkowej 118 m kw. 
Wartość mieszkania: 67.200,00 zł
Udział w wieczystym użytkowaniu wynosi 139/1000 części co stanowi 70 m kw. gruntu. 
Opłata roczna wynosi 21,80 zł natomiast pierwsza opłata wynosi 545,00 zł tj. 25 proc. z 
kwoty 2.180,00 zł stanowiącej wartość gruntu.
2. II piętro: 3 pokoje kuchnia, łazienka, we, przedpokój, hol o pow. użytkowej 126,18 m 
kw.
Wartość mieszkania: 65.000,00 zł

Udział w wieczystym użytkowaniu wynosi 148/1000 części co stanowi 74,7 m kw. grun
tu. Opłata roczna wynosi 23,26 zł natomiast pierwsza opłata wynosi 581,50 zł tj. 25 procent 
z kwoty 2.180,00zł stanowiącej wartość gruntu.

Na każdej kondygnacji budynku przy mieszkaniu w sąsiedztwie występuje lokal użytko
wy. Najem tych lokali na stawkę miesięczną czynszu nastąpi w formie przetargu organizo
wanego w dniu 4 czerwca 1996 r. o godz. 11.00 /szczegóły podano w jednoczesnym od
dzielnym ogłoszeniu prasowym w lp 1/.

Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Lokalowego Urzędu Miasta tel. 24-168. 
Przystępujący do przetargu zobowiązani są wnieść wadium w wys. 10 proc. ceny wywoław
czej mieszkania, które należy wpłacić najpóźniej do dnia przetargu do godz. 9.30 w kasie tut. 
Urzędu Miasta przy ul. Chrobrego 2. Wizja lokali w dniu 28.05.96r. od godz. 9.00 do 10.00. 
Dodatkowo należy wpłacić koszt organizacyjny w wys. 15,00 zł od jednej pozycji.

Przetarg odbędzie się w dniu 4 czerwca 1996 r. godz. 10.00 sala nr 37 w budynku Urzędu 
Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2 w przypadku wygrania przetargu wadium zalicza się 
w poczet cen nabycia nieruchomości.

Wadium przepada w przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego.
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.

W raz ie  p o t r z e b y
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: uł. Młyńska, tel. 23-561 
Hasło "KRYZYS" - sobotnio-niedzielne, całodobowe dyżury 
psychologów: 26-876 /izba przyjęć szpitala psychiatrycznego, 
ul. Gliwicka 33/
NOCNY DYŻUR APTEK:od 17 do 23 maja, Apteka Nova, 
ul. Sobieskiego, Rybnik, tel. 27-882

'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 ”

Nowe sklepy
* Skalep z tanią odzieżą kanadyj
ską otow orzono przy ul. M.C. Skło
dowskiej 11 (na parkingu).
* Sklep "Kajman" z obuwiem zwy
kłym i sportowym powstał przy ul. Po
wstańców 9.
* Sklep z meblami ze skóry otworzono 
nad restauracją "Magnolia".

Przeceny
* Na ulicy Gliwickiej 13 w sklepie z 
obuwiem ogłoszono w ielką przecenę 
obuwia.

* W sklepie "Dallas jeans" na ulicy 
Sobieskiego 34 możemy kupić odzież 
firmową Rifle tańszą o 40 do 50 pro
cent. Przeceniono tam również kurtki 
do 90 zł.

Nowa
pizzeria

* Prawdziwą włoską pizzerię "Pino- 
cchio", z prawdziwym W łochem, ser
w ującą pizzę, lasagne, canelloni, spa
ghetti, panzarotto, otw arto przy re 
stauracji "Teatralna" na ulicy Saint 
Yallier.

Środowa Giełda Cenowa
M ięso schab wołowe

extra
szynka wp. 
gotowana śląska

Raciborska 11 9,65 11,50 13,60 7,40
Hala Mięsna, 3 Maja 9,20 9,90 14,90
TARG 9,00 - 9,70 9,80-11,70 12,50-14,00 6,80 - 8,40

Owoce/Warzywa pomidory pomarańcze marchewka ziemniaki
Raciborska 15 8,90 3,40 1,00 0,60
Miejska 2 8,00 4,00 1,50 0,80
TARG 5,00 - 8,00 2,30 - 2,50 1,20-1,50 0,55 - 0,60

S p o ży w cze masło cukier jajko mąka

Raciborska 15 227g -1,70 2,25 0,40 1,58
Raciborska 27 227g -1,75 1,90 — 1,58
TARG 227g -1,65 1,85-2,00 0,29-0,37 1,25-1,48

W a lu ty 100
dolarów

100
marek

100 koron 
czeskich

100 franków 
francuskich

Hotel Polski 263,00/2éó,50172,00/174,00 9,40/9,60 51,80/52,50
Delikatesy, ul. Miejska 263,00/266,50172,00/174,00 9,40/9,60 51,70/53,00
Gal lux, Rynek 263,00/266,50172,00/174,00 9,35/9,60 51,50/52,20

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Na jeden kosz
W ostatnią sobotę i niedzielę 

na Rynku odbywał się Adidas 
Streetball Challenge.

W turnieju koszykarskich zespołów 
trzyosobowych wzięła udział ponad set
ka zawodników ze wszystkich okolicz
nych miast. Poziom był naprawdę wy
soki i wyrównany, a o końcowym suk
cesie zadecydowały ostatnie mecze.

Bezapelacyjnymi 
zwycięzcami w kate
gorii Open została dru
żyna “N asza B asia 
Kochana” z Raciborza, 
pokonując w finale 
rybnickie “Dinozau
ry”. Wśród chłopców 
w wieku 12 - 15 lat 
najlepsi okazali się za
wodnicy z Rybnika:
“Bad Boys” wyprze
dzili o kilka punktów 
“Św irusów ” . Także 
dwie rodzime drużyny 
stanęły do finału 
dziewczęcego - “Figli- 
ki” po dramatycznym 
spotkaniu pokonały 
“Gumisie”. Natomiast 
w kategorii chłopców 
w wieku 16-20 lat do
minowali wodzisław
scy “Kargule” oraz ra
ciborskie “Kosiory”.

Imprezami towarzy
szącymi były pokazy 
jazdy na rolkach i kon
kurs rzutów  osobi-

stych. Dla publiczności przewidziano 
pytania ąuizowe dotyczące streetballa, 
a najlepsi otrzymywali upominki od 
Radia RMF, którego dziennikarze pro
wadzili cały turniej. Obok fontanny sta
nęła też ścianka alpinistyczna dostępna 
dla wszystkich chętnych.

lal

Młodzieżowa
olimpiada

Na terenie województwa katowickie
go trwa nadal II Ogólnopolska Olim
piada Młodzieży w sportach halowych. 
W Rybniku w hali KWK Jankowice 
odbywały się rozgrywki dziewcząt w 
koszykówce. W turnieju trwającym od 
10 do 14 maja zwyciężyła Korona Kra
ków zdobyw ając jednocześnie tytuł 
Mistrzyń Polski Juniorek. Kolejne miej
sca zdobyły MTK Pabianice i MOS Ślę- 
za Wrocław.

Chociaż zawodniczki z RMKS Part- 
ners tym razem nie zdobyły znaczące
go miejsca, inny zawodnik z Rybnika 
sięgnął po złoty medal. Damian Mosler 
z Polonii Rybnik na bytomskiej macie 
hali Czarnych wywalczył pierwsze miej
sce w judo w kategorii do 65 kg.

/a/

Klub Sportowy 
‘Rymer-19” Niedobczyce

ogłasza nabór 
do sekcji piłki nożnej 

chłopców z klas VIII szkół 
podstawowych z Niedobczyc 

i najbliższych okolic.

Chętni mogą się zgłaszać na 
boisku w Niedobczycach przy 
ul. Górnośląskiej /”u góry”/, 

od dnia 20.05. - do końca maja 
od godz. 16.00.

Rozpoznaj się na zdjęciu
Pierwsza z osób, które rozpoznają się 

na zdjęciu zrobionym w ubiegłym ty
godniu na ulicy Sobieskiego i zgłoszą 
się w naszej redakcji, otrzyma publi
kowaną w gazecie JotograJię oraz pięć  
smakowitych kołoczyków! Zapraszamy 
do zabawy!
Sponsorem naszej zabawy jest pie
karnia Franciszka Studnika z Ryb
nika przy ulicy Kościelnej nr 3.
W ubiegłym tygodniu nagroda została 
odebrana p rzez JO A N N Ę  I  A L E 
KSANDRĘ KONSEK z Rybnika.

Nasza redakcja znajduje się w oficy
nie kamienicy Rynek 12 /dojście od 
ulicy Zamkowej lub Korfantego/, je s t 
czynna codziennie oprócz sobót i nie
dziel od 9.00 do 17.00.

Zdj.: szoł

Szachy
Podstawówki Rybnika i Raciborza

najlepsze w szachach
Niewielka miejscowość Klucze koło Okusza była gospo

darzem fmałowch rozgrywek o mistrzostwo województwa 
katowickiego w ramach szkolnej olimpiady szachowej.

N a starcie zawodów stanęło ponad 
40 dw uosobowych reprezentcji szkół 
podstaw ow ych, w yłonionych w roz

gryw kach m iejskich  i rejonow ych. 
T radycyjnie prym wiedli szachiści z 
Rybnika i Raciborza, którzy systema
tycznie ogryw ają pozostałe m iasta 
naszego województwa. W śród chłop
ców bezkonkurencyjna była SP 10 z 
Rybnika, której zaw odnicy Adrian  
W iśniew ski i B artłom iej Heberla

w yw alczyli 12 pkt, a Bartek, uczeń 
czwartej klasy, został najlepszym za
w odnikiem  turnieju, gdyż jako jed y 

ny zd o b y ł kom plet 
punktów. Na czw ar
tym miejscu sklasyfi
kowani zostali M a
ciej C h m ieliń sk i i 
J a n u sz  S k rzy ń sk i 
reprezetu jący SP 31 
Rybnik z 9 pkt.

D ziew częta z SP 31 
w R ybniku rów nież 
uzyskały 12 pkt 
/A gnieszka M atras 
6 pkt, Joanna Ł u
czak 6 pkt/ jednak  o 
ich d rug iej pozycji 
zadecydow ał bezpo
średni, przegrany po
jedynek z rywalkam i 
z R aciborza. W yso
kie trz ec ie  m ie jsce  
u z y sk a n e  p rz e z  
dziewczęta z chw ało
w ickiej trzynastk i / 

Elżbieta Jarniszyn 5 1/2 pkt, M i
chalina Gajewska 5 pkt/ było przy
jem nym  akcentem  ryw alizacji po
tw ierdzającym  wysokie umiejętności 
naszych szachistów w szkolnej ryw a
lizacji.

K. Szydłowski

B a rtek  H eb erla  (z lew ej) i A d ria n  W iśn iew ski, 
u czn iow ie S P -10  w R ybniku . Z dobyw cy I  m iejsca  
w f in a le  szk o ln e j o lim piady szach ow ej na szcze 
blu w ojew ódzk im

i m m m  m.  ̂ m w, m m  m a i m m m m m m m
Przedszkolacy szachują
Na rozegranych 2 i 3 maja 

w Olkuszu Mistrzostwach Pol
ski Przedszkolaków w Sza
chach duży sukces odnieśli 
młodzi adepci królewskiej gry 
z Młodzieżowego Domu Kul
tury w Rybniku.

Z aw ody rozeg rano  w kategorii 
dziew cząt i chłopców  na dystansie 9 
rund. N ajlepszy z rybnickich chłop
ców okazał się Jakub W awrzyczek  
/Przedsz. 10/ zajm ując czwarte m iej

sce na 78 startujących, a siódme m iej
sce zajął Dawid Kobiałko /Przedsz. 
9/, który po sześciu rundach był li
derem  m ając kom plet punktów . W 
połow ie tabeli uplasow ał się Marcin 
Karczewski, a najm łodszy z ekipy 
Paweł Kozieł zajął 60. miejsce 
/Przedsz. 43/. D ziew czynki zajęły: 
Dorotka Gram cow - 16. miejsce 
/Przedsz. 43/, Karina Stanisławska  
- 18. i Justyna Szymura - 22. m iej
sce /P rzedsz . 19/.

B. S zkatuła

Niepełnosprawni żeglarze
W pierwszych dniach maja w Ośrodku Sportów Wod

nych i Rekreacji Elektrowni Rybnik gościli niepełnospraw
ni żeglarze przygotowujący się do Mistrzostw Polski prze
widzianych na czerwiec i zawodów zagranicznych.

30 osób zrzeszonych w Polskim Sto
warzyszeniu Żeglarzy Niepełnospraw
nych rywalizowało ze sobąw 10 biegach 
przeprowadzonych na rybnickim zalewie 
w systemie przesiadkowym. Oprócz tego 
rozegrano dodatkowo jeden wyścig in
tegracyjny o puchar firmy Concord. 
Wzięły w nim udział załogi, w skład 
których weszły również osoby zdrowe. 
W regatach przesiadkowych zwyciężyła 
załoga śląska, natomiast puchar Concor- 
du pojechał wraz ze zwycięzcami do 
Łodzi. Szczególne podziękowania za
równo organizatorzy jak i uczestnicy 
skierowali do Jerzego Lewandowskiego, 
trenera sekcji żeglarskiej RKS Energe
tyk, za pomoc udzieloną podczas regat. 
W czasie zgrupowania odbywały się też 
liczne ogniska i dodatkowe imprezy. 
Dzięki uprzejmości dyrekcji stadniny

koni ze Stodół nieodpłatnie przeprowa
dzone zostały zajęcia z hippoterapii.
- Przy okazji regat okazało się, że ośro
dek jest ju ż  teraz dobrze przygotowa
ny dla potrzeb osób niepełnospraw
nych - powiedział Tadeusz Tkaczyk, 
współorganizator zgrupowania. - Nie ma 
barier architektonicznych, dobre podja
zdy. Ludzie, którzy tam pracują są nie
zwykle chętni do współpracy. Planuje
my zorganizować tutaj centrum dla że
glarzy niepełnosprawnych z całej Polski, 
a nawet Europy.

Powstał pomysł, aby nad zalewem 
organizować turnusy rehabilitacyjne 
i integracyjne. Po drobnych przeróbkach, 
takich jak zamontowanie umywalek w 
każdym pokoju w pawilonach ośrodka, 
czy zainstalowanie wind w Klubie Ener
getyka, osoby niepełnosprawne będą

mogły korzystać z całego zaplecza kul
turalno-rekreacyjnego jakim dysponuje 
rybnicka elektrownia. Pomysłodawcy li
czą zarówno na przychylność ze strony 
władz elektrowni, jak i pomoc finanso
wą z Państwowego Funduszu Rehabili
tacji Osób Niepełnosprawnych.

Ośrodkiem zainteresowali się też pra
cownicy katedry żeglarstwa AWF-u z 
Gdańska, którzy zastanawiają się nad 
wykorzystaniem zajęć na zalewie do 
organizowania rewalidacji, czyli progra
mu pozytywnego oddziaływania żeglar
stwa na psychikę człowieka.

Dla żeglarzy możliwość pływania na 
jachtach jest postrzegana w szczególny 
sposób. Myśl, że mogą swój wózek in
walidzki czy inny sprzęt rehabilitacyjny 
zostawić na kei sprawia, że odbierają 
żeglowanie jako rodzaj wolności. Ale aby 
było to możliwe, potrzebne jest samoza
parcie i ulepszenia dokonane na łódce. 
Nie ma niestety zbyt wielu klubów że
glarskich w Polsce, które by chętnie udo
stępniały swój sprzęt niepełnosprawnym. 
Uczyniono jednak już krok naprzód. 
Znany konstruktor Andrzej Skrzat opra
cował model balastowej łodzi specjalnie 
dostosowanej do potrzeb inwalidów. 
“Why not 650”, bo taką nazwę nosi jacht, 
powstał nie tylko na papierze, ale jest już 
budowany przez firmę Concord z Gliwic. 
Pierwsze egzem plarze pow staną we 
wrześniu i będą testowane w Rybniku. 
Trwają jednocześnie rozmowy z Petro- 
bankiem, który zobowiązał się urucho
mić specjalną linię kredytowąz odpowie
dnimi preferencjami na zakup łodzi dla 
klubów i osób indywidualnych. Żegla
rze testujący “Why not” w Rybniku będą 
mieć znaczący głos w rekomendacji i oce
nie jachtu.

/a/
Spontaniczna integracja...
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Zdjęcie l ! l  f u j i c o l o r  

z album u 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 
najsympatyczniejszego lub najbardziej "odjazdowego" zdjęcia firma "EKS
PRES FUJI", Rybnik, ul. Reja 2, nagrodzi bezpłatnym wywołaniem i wykona
niem odbitek z rołki filmu.

W kupie raźniej... Zdj.: K rzyszto f Cinkowski

l y t ł c e ,  m

Amnestia dla czytelników
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rybniku

fy l jc c , \f/,
Nie pobieramy kar od czytelników przetrzymujących książki

/pobieramy tylko opłatę za wysłane upomnienie/

POZIOMO: A l - Jednoroczna lub wieloletnia trawa pochodzenia afrykańskiego A7 
- Rozmyślać C3 - Osoba wezwana np. przez sąd w celu złożenia zeznania E l - Skala 
osadowa, podstawowy surowiec przem. ceramicznego E7 -  pierwiastków - wska
źnik geochem. określający ilościowy udział poszczególnego pierwiastka w przecięt
nym składzie różnych środowisk G1 - Ma cztery strony G7 - składnik benzyny 13 - 
Rodzaj pluszu KI - Rzeka we Włoszech uchodzi do Zat. Weneckiej K7 - Punkt strefy 
niebieskiej leżącej powyżej hory zontu
PIONOWO: 1A - Lina potrzymująca maszt w płaszczyźnie symetrii statku IG - Urzą
dzenie napędowe statku wodnego 3C - Szczyt w Tatrach Wysokich na płd.- wsch. od 
Kasprowego Wierchu 5A - Dzielnica Gdańska, ze sły nnymi organami 5G - Jednost
ka indukcji magnetycznej w układzie SI 7A - Chroniony ptak, z charakterysty cznym 
czubem na głowie 7G - Cieśnina łącząca Zat. Perską z Zat. Omańską 9C - Zespół 
czterech wy konawców 11A - "Zabity" w głowę 11G - Młode, paroletnie pokolenie 
drzew powstałe przez samosiew
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie po ułożeniu liter wg. sz>’~ 

/ r « : D 3 ; H 3 , H 5 , H 7 , K 8 , A 9 , G 7 , E 4 , I 8 , E 3 ; A 4 , G 3 , K 9 , E 3 , D 7 ;  
El,A2,C3,H 3,C5,G ll,F3,Jll,G ly\ll

Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki nr 17 z hasłem “KŁAMSTWO ZAWSZE 
BYWA SKOMPLIKOWANE I W IELOSŁOW NE” otrzym uje SEBASTIAN  
PYTLIK, ul. Hetmańska 59A, 44-270 Rybnik 10 - Niedobczyce.

Nagroda do odebrania w redakcji przez miesiąc 
d daty ogłoszenia nazwiska zwycięzcy.
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BARAN - 21.03. - 20.04. - Próbując dotrzeć do pewnej prawdy poczujesz się rozczarowa
ny. Gdyby jednak nie to, żyłbyś dalej w słodkiej niewiedzy. Poczucie zawodu nie powinno 
Ci przeszkodzić w możliwości rozpoczęcia nowego rozdziału w Twoim życiu.
BYK - 21.04. - 20.05. - Żebyś mógł odczuć stabilizację, najpierw• trzeba będzie dokonać 
kilku niezbędnych zmian. Oczyszczą one przedpole Twego działania z ludzi interesownych 
i nieuczciwych.
BLIŹNIĘTA - 21.05. - 21.06. - Niewiele zdziałasz w tym tygodniu, przeznacz zatem nadmiar 
Twojej energii na rozsądne planowanie, analizę i obserwację. Dopiero potem przyjdzie 
czas na inwestowanie, a jeszcze później - na zbiór plonów.
RAK - 22.06. - 22.07. - Przyciągniesz do siebie łudzi potrzebujących rady lub pomocy. 
Działanie to dość niespodziewanie może przerodzić się w pożyteczną akcję humanitarną, 
której staniesz się animatorem. W związku z nią udasz się w podróż, by zdobyć doświadcze
nie kierowaniu większą grupą łudzi.
LEW 23.07. - 23.08. - Możliwość awansu i sukcesu finansowego, ale też i konieczność 
spłaty długu i wywiązania się z zaciągniętych wcześniej zobowiązań. Poczujesz dużą ulgę, 
a to zdecydowanie poprawi Twoje samopoczucie.
PANNA - 24.08. - 22.09. - Zdobędziesz się na niezależność sądów i samodzielne wystąpie
nie w sprawie budzącej duże kontrowersje. Przysporzy Ci to wprawdzie ludzi niechętnych, 
ale, jak mówią, dobry wróg jest równie pożądany jak  dobry przyjaciel.
WAGA - 23.09. - 23.10. - Twoje twórcze idee mogą być zrealizowane, pod warunkiem 
powstrzymania zbytniego entuzjazmu i cierpliwej obserwacji wydarzeń. Wszystko powinno 
samo się dziać, bez specjalnej ingerencji, chyba, że bardzo dyskretnej.
SKORPION - 24.10. - 22.11. - W dziedzinie zawodowej - sukcesy, ale tylko wtedy kiedy 
swoje działania poprzedzisz rozsądnie pomyślaną akcją reklamową. Odwrotnie w życiu 
osobistym - im więcej tajemniczości - tym lepiej...
STRZELEC - 23.11. -21.12. - Przełom, który nastąpi w Twoim życiu nie będzie tragedią. 
Wprost przeciwnie, gdy minie pierwszy szok, poczujesz wiatr w żaglach i z impetem zwrócisz 
się ku nowym doświadczeniom. One podpowiedzą Ci najlepsze rozwiązanie. 
KOZIOROŻEC - 22.12. - 20.01. - Tydzień sporów i waśni ze współpracownikami o inter
pretację polecenia szefa. Wyjdzie na Twoje, ale będzie Cię to kosztować sporo nerwów i 
bólu głowy. Szef Cię pochwali, ale kilka osób jeszcze długo będzie na Ciebie spoglądało 
spode łba.
WODNIK - 21.01. - 19.02. - Każda sytuacja, która wydaje się katastrofą, zawiera pozytyw
ne elementy, które zaprocentują w przyszłości. I to właśnie spotka i Ciebie, choć najtru
dniej będzie nauczyć się wyciągania wniosków...
RYBY - 20.02. - 20.03. - Związki, które dotąd wydawały Ci się nierozerwalne, mogą ulec 
rozluźnieniu. Zmieni to wiele w Twoim życiu, bo na nich budowałeś przyszłość. Rozczaro
wanie będzie tym większe, że druga strona od dłuższego czasu prowadziła walkę podjazdo
wą...

Dwa w jednym  lFatatachy 2 naszeJ szafy.
W iele z proponow anych przez pro

jek tan tów  na w iosnę i lato rzeczy 
bardzo nam się podoba, ale nie w szy
stkie z nich w łożyłybyśm y na siebie. 
Bo choć pięknie w yglądają na zdję
ciach w żurnalach, uw aża
my, że są zbyt prow oku
jące , śmiałe itp. itd.

Jestem jednak pewna, że 
spodoba się W am to co 
mam na myśli, a rzecz jest 
bardzo m odna. W róciła, 
bo przecież w szystko ju ż  
było, wraz z m odą na tzw. 
skrom ną elegancję, czyli 
rzeczy  p roste , acz dość 
w yrafinow ane. M ow a o 
prostej sukience, zazw y
czaj pod szyję lub z n ie
w ie lk im  o k rą g ły m  lub 
karo wycięciem, bez ręka
wów, z cięciami sytuują

cymi sukienkę blisko ciała, długości 
w okolicy kolan. Gwoździem progra
mu je s t noszony do niej żakiet z tego 
samego m ateriału, raczej krótszy niż 
za długi, często z obciąganymi guzi

kami, ale niekoniecz
nie. Sukienka m iewa 
cięcia pod biustem , bo 
m odna je s t  ró w n ież  
w ysoka talia.

Żakiet krótszy jest 
dosyć  sz e ro k i, tzw . 
pudełkow y, d łuższy- 
dzięki krojowi - bliżej 
ciała.

Całość je s t słodka, 
zazwyczaj w pastelach, 
ale nie tylko, jes t też 
bardzo uniwersalna. 
Życzę miłego noszenia.

Wróżka

Rybnickie puzzle J
Dziś kolejne dwa z ośmiu fragmentów. Należy złożyć je w całość, nakleić na 

kartkę i przysłać do redakcji lub wrzucić do którejś z naszych żółtych skrzy
nek.

Wśród autorów prawidłowych rozwiązań, na które czekamy do 10 czerwca, 
rozlosujemy dwie nagrody pieniężne wartości 20 zł każda.

Kucheime atef/er

Z  księgą przy rondlu
W Średniowieczu też nie brakowało 

opisów uczt: “O zachowaniu się przy 
stole”. Nieco enigmatyczne...
Z jutra wiesioł nikt nie będzie,
Al iż gdy za stołem siądzie 
Toż wszego myślenia zbędzie 
A ma z pokojem sieść,
A przy tern się ma najeść.

Polakom nigdy nie były obojętne 
sprawy jedzenia, ani w Średniowieczu, 
ani cztery wieki później. Oto, co na ten 
temat pisał nasz wieszcz Adam Mickie
wicz w XII księdze “Pana Tadeusza”: 
Kto zrozumie nie znane ju ż  za naszych

czasów
Te półmiski koniuzów, arkasów,

blemasów,
Z ingredyjencyjami pomuchl, figatelów, 
Cybetów, piżm, dragantów, pinelów, 

brunelów, 
Owe tyby! Łososie suche, dunajeckie, 
Szczuki główne i szczuki podgłówne,

łokietne,
Fłądty i karpie ćwiki, i karpie

szlachetne!
W końcu sekret kucharski: ryba

nie krojona,
U głowy przesmażona, we środku

pieczona, 
A mająca potrawkę z sosem u ogona.

Goście ani pytali nazwiska potrawy, 
Ani ich zastanowił ów sekret ciekawy, 
Wszystko prędko z żołnierskim jedli

apetytem, 
Kieliszki napełniając węgrzynem

obfitym.
Podobno jedną z najbardziej “łako

mych” książek na świecie jest dicken- 
sowski “Klub Pickwicka”. Czytając ją, 
co chwilę natrafia się na fragment typu: 
“Sędzia udał się do swego gabinetu ce
lem pokrzepienia się baranimi kotleta
mi i szklanką sherry” lub /podpis pod 
listem/: “Kotlety z sosem pomidoro
wym. Z poważaniem - Pickwick”. Przez 
książkę płynąwazy ponczu, przesypują 
się kawałki pasztetu i wołowiny, pół
miski kartofli, plastry szynki i bekonu, 
przelewają się flaszki portem i filiżan
ki, dzbanki herbaty. Wszystko opisane 
jest tak sugestywnie, że /w zależności 
od odporności poszczególnych deli
kwentów/ prawie każdy czytelnik tej 
powieści znajdując się pomiędzy piątą 
a piętnastą stroną podjętej na nowo lek
tury udaje się do kuchni, aby coś “prze
trącić”.

Myślę, że nie można tu również po
minąć “Alicji w Krainie Czarów”. Uro
cza ta książka zawiera w swojej treści 
mnóstwo “pysznych” fragmentów pod
lanych filozoficznym sosikiem jak np. 
szalona herbatka” z Kapelusznikiem i 

Marcowym Zającem. I jeszcze jeden 
fragmencik przy nieco innej sytuacji: 
Zupo nadobna! Któż dba o tyby,
Drób lub dziczyznę, a nawet gdyby 
Miał wszystko inne, to czy podobna,
By nie chciał ciebie, Zupo nadobna?

/w tłum. M. Słomczyńskiego/ 

________________________ ciąg dalszy za tydzień j
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Koncert

‘Pod Wierzbą
Niedziela, 19 maja, godz. 16.00
Zespół tańca rewiowego 

"AVANTI"
oraz chór
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RYBNICKA
TYQODNDC SAMORZĄDOWY

GAZETA RYBNICKA. Tygodnik samorządowy. Tytuł nawiązuje do pisma "Sztandar Polski 
i Gazeta Rybnicka" wydawanego w okresie międzywojennym przez Michała F. Kwiatkowskiego a redagowanego 
w latach 1927-1939 przez Ignacego Knapczyka. WYDAWCA: "Mała Scena Rybnicka" na zlecenie Rady Miasta. 
Redaktor Naczelny: Wiesława Różańska. Redaguje zespół. Druk: Drukarnia “OLDPRINT”, Żory.
Zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów i zmiany tytułów. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

N A SZ ADRES: 44-200 Rybnik\ 
Rynek 12a (oficyna) 
Skrytka pocztowa 96 

tel./fax 28-825
Biuro czynne 9.00 - 17.00y
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