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Nie szkodzić. . .
Rozmowa z wiceprezydentem Rybnika Ryszardem Kuflem

Miałem więc obawy czy podołam, bo 
przecież teraz przyjdzie mi rozwiązy
wać problemy nieco innego rodzaju.

c.d. na stronie 3.

Wiceprezydent Ryszard Kufel
Zdj.: sol

- Kiedy było już wiadomo, że zgodził się 
pan kandydować na stanowisko wice
prezydenta, usłyszałam taką uwagę wy
powiedzianą przez osobę ze środowiska 
medycznego: jeżeli dyrektor Kufel 
odejdzie, stanie się to ze szkodą dla 
nas i dla ZOZ-u...
- Jeżeli pod tą opinią może pod
pisać się większość tego środowi
ska, mogę to zdanie odebrać jako 
komplement i czuć satysfakcję. W 
ZOZ-ie zdobyłem przede wszyst
kim doświadczenie we współpra
cy z dużym zespołem ludzi i tę 
umiejętność wykorzystam na no
wym stanowisku.
- Czy długo się pan wahał przed 
przyjęciem propozycji prezyden
ta Makosza i Zarządu Miasta?
- Owszem, nie była to łatwa decy
zja. Przede wszystkim propozycja 
taka była dla mnie wielkim wyróż
nieniem, a jej przyjęcie to dekla
racja zgody na ciężką pracę. 
O czek iw an ia  w s to sunku  do
członków  Z arządu  M iasta  są 
ogromne, a w Rybniku poprzecz
kę podniesiono bardzo wysoko.

J a  m uzykę p ok och ałem ...
Rozm owa z Piotrem  Palecznym  - tegorocznym  lau re a 

tem  Honorowej Złotej Lam pki Górniczej.

- Może na początek anegdota. Pod 
koniec lat 40., kiedy był pan kilkulet
nim dzieckiem, pana ojciec Tadeusz, 
kierujący wtedy kopalnią “Marcel” w

nale to pamiętają i wspominają, gdy 
tylko pokaże się pan w telewizji lub 
koncertuje w pobliżu. Czy ta muzycz
na atmosfera, w której się pan wycho-

Piotr Paleczny odbiera Honorową Złotą Lampkę Górniczą 
Z. rąk prezydenta Józefa Makosza. Zdj.: sol

Radlinie, zabierał pana od czasu do 
czasu na próby istniejącego zresztą do 
dziś chóru im. J. Słowackiego. Sam  
był człowiekiem niezwykle muzykal
nym, interesował się zespołem, a nie
którzy chórzyści ze “Słowackiego”, 
śpiewający w chórze do dziś, dosko-

wywał, wpłynęła na pana wybór dro
gi życiowej?
- Tak, to prawda. Nasz dom był pełen 
muzyki. Ojciec lubił śpiewać, matka 
również, muzyki uczyły się moje dwie 
starsze siostry. Wtedy zaczęła się moja

c.d. na stronie 4.

W ub. roku Rybnickie Dni L itera
tury przyjęły now ą form ułę, zgodną 
z żywą, szczególnie na Śląsku, ideą 
regionalizacji. Po literackim W ybrze
żu, R ybnik gości literacką W ielko- 
polskę - pisarzy, poetów i krytyków  
literackich: Ryszarda K. Przybyl
skiego, Ryszarda K rynickiego, Je
rzego G rupińskiego, Tadeusza Żu
kow skiego, ks. W acław a O szajcę  
oraz w spom nianego ju ż  Sergiusza  
Sterna - W achowiaka. Przedstaw ił 
on sw oich kolegów , a przytaczając 
gorącą dyskusję w pociągu na trasie 
Poznań - Rybnik, zadał kłam stereo
typow i m ałom ów nego poznaniaka. 
Liczym y, że poznańscy literaci będą 
mieli równie dużo do pow iedzenia na 
k ilkudziesięc iu  spotkaniach  au to r
skich, które zorganizow ano dla nich 
w Rybniku.

T radycy jn ie  ju ż  na inauguracji 
D ni... poznaliśm y kolejnego laurea
ta Złotej Honorowej Lam pki G ór
niczej. W tym roku został nim  zna
kom ity p ian ista , absolw ent liceum  
im. Pow stańców  Śl. oraz rybnickiej 
szkoły m uzycznej Piotr Paleczny. 
W ręczający nagrodę prezydent Józef 
M akosz w yraził radość, że Rybnik 
ma szczęście do ludzi form atu tego
rocznego laureata, ludzi, którzy sw o
imi kulturalnym i dokonaniam i roz
sław iają miasto i Ziem ię Rybnicką. 
P io tr Paleczny  przypom niał sw oją 
m uzyczną edukację akcentując rolę 
swojej pierwszej nauczycielki m uzy
ki M arii K owalskiej, która zresztą, 
bardzo w zruszona, rów nież była na 
sali. D ziękując za w yróżn ien ie  P. 
Paleczny podkreślił, że zaw sze czuł 
się rybniczaninem , co znajduje w y
raz we w szystkich notkach b iogra
ficznych ukazujących się później w 
programach koncertów oraz na okład
kach płyt na całym świecie. P iotr Pa
leczny odebrał rów nież kw iaty i gra
tulacje od dyrektora rybnickiej szko
ły muzycznej E ugeniusza Staw ar- 
skiego, który przypom niał, że w yróż
nienie to otrzym ało ju ż  kilka osób
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"Teatr Na Bruku " - nie tylko z nazwy...

Inauguracja
XXVII Rybnickich Dni Literatury

W stronę W ielkopolski
I nam w Poznaniu, i wam w Rybniku bliska jest 

idea zjednoczonej Europy Małych Ojczyzn - powie
dział Sergiusz Sterna - Wachowiak, przedstawia
jąc na inauguracji XXVII RDL sw oich kolegów po 
piórze z Wielkopolski. Dodał, że nasze miasta łą
czy również św. Jan Nepomucen, którego figura 
stoi zarówno na rybnickim, jak i poznańskim Ryn
ku, a także postać długoletniego i zasłużonego bur
mistrza Rybnika Władysława Webera, Wielkopo
lanina z pochodzenia.

w yw odzących się ze szkoły m uzycz
nej, a w ięc K arol Szafranek, L idia 
G rychtołów na czy H enryk M ikołaj 
Górecki. P iotr Paleczny pow iedział, 
że chętnie wystąpi w Rybniku, a zro
biłby to z jeszcze w iększą radością, 
gdyby znów m ógł zagrać z rybnicką 
orkiestrą.

W drugiej części w ieczoru obejrze
liśm y śpiew ogrę "Album  rodzinny  
Erwina R espondka", w idow isko m u
zyczne, którem u początek dały te le
w izyjne dzie je  śląsk iego  em ery ta , 
emitowane w kilkunastu odcinkach w 
telewizji. Twórcam i tego śląskiego, 
bo śpiewanego i m ów ionego gwarą, 
musicalu są M ichał Sm olorz - autor 
libretta i M ichał Sarnowicz - reży 
ser. Są oni również założycielami stu
dia “A ntena G órnośląska” skupia
jącego tw órców  telew izyjnych zain
teresow anych realizacją  program ów, 
w idow isk  i film ów  pośw ięconych  
naszem u regionowi. “Album rodzin
ny Erw ina R espondka” je s t rów nież 
dziełem  tych ludzi.

Sprow okowany przez m iejscowego 
“farorza”, stojący nad grobem  Erwin 
Respondek dokonuje podsum owania 
swojego żyw ota, a w idzow ie ogląda
j ą  przyw oływ ane przez niego w spo
m nienia. D zieciństw o na fam iloko- 
wych podw órkach, rodzinne uroczy
stości, lo tan ie  za  balym , fes tyny  i 
zabaw y, sąsiedzkie spotkania przy 
piwie, pierwsze porywy serca, praca, 
a w szystko to zaśpiew ane i pow ie

dziane gw arą i okraszone rubasznym 
humorem. Erw in je s t zgorzkniały i 
zm ierzły, bo nic nie je s t  ju ż  tak ja k  
piyrw ej. Jego świat przestał istnieć, 
a więc Erwinowi nie będzie żal odejść 
na drugo strona. Erwin nas irytuje, 
ale jednocześnie śm ieszy i wzrusza, 
bo wiemy, że należy on do świata, 
który ju ż  odchodzi. A utorzy chcągo  
za trzy m ać  choćby  na ch w ilę , by 
uśw iadom ić nam zgodnie z regional
ną ideą “A nteny G órnośląskiej” jak  
w iele znaczy w naszym życiu w iedza 
o tym skąd pochodzim y. To właśnie 
ta w iedza daje nam poczucie odręb
ności i przynależności do określone
go m iejsca. Publiczność reagow ała 
bardzo żywiołowo, bo czyż m ogą nie 
śm ieszyć gelyndry, bratrula  czy wy
ki upany lojfer?  I tu w łaśnie nacho
dzą mnie w ątpliw ości czy nadm iar 
tzw. ausdrucków, a zbyt mało tej na
praw dę śląskiej, czystej gwary jak ą  
posługiw ał się np. Bogdan D zierża
wa w “U topku” przedstaw ieniu nie 
szkodzi? Jego forma sprawia, że jes t 
dużo śm iechu, ale mniej refleksji. A 
szkoda... W ydaje się, że autorzy "Re
spondka..." nie do końca wykorzysta
li szansę na stw orzenie praw dziw ie 
śląskiego przedstaw ienia. N ierów ne 
tekstowo, luźno powiązane scenki nie 
stworzyły spójnej całości, mimo uda
nych kreacji Józefa Poloka, który 
w cielił się w postać księdza i M aria
na Skorupy w roli tytułowej.

Irl

Kupon na bilet miesięczny znajduje się na stronie 2.
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Na sesji 25 września radna Maria Kufa-Skorupowa 
przedstawiła informację o organizacjach pozarządowych, 

ich roli w społeczeństwie demokratycznym  
oraz zalet współpracy między nimi a gminą, 

którą po niej przedstawiamy:

Organizacje pozarządowe są drugim obok demokratycznych wy
borów mechanizmem, za pośrednictwem którego, społeczeństwo 
wyraża swoje potrzeby. Cechą charakterystyczną tego typu działal
ności jest ogromne zróżnicowanie, zarówno jeśli chodzi o ich w iel
kość, zasięg działania jak i pola zainteresowań i aktywności. Główne 
nurty działalności to:
- organizacje samopomocowe,
- organizacje o charakterze charytatywnym,
- stowarzyszenia,
- fundacje,
- grupy nieformalne pracujące na polu pomocy społecznej, kultury, 
nauki, sztuki i sportu.
Suma działalności, osiągnięć, ludzi i środków poszczególnych orga
nizacji tworzy sektor pozarządowy zwany też trzecim sektorem.

Organizacje pozarządowe działają w sferach, które aparat pań
stwowy nie chce lub nie może /ze względu na ograniczenia finan
sowe czy instytucjonalne/ dostatecznie objąć swym wpływem.

Władza lokalna i sektor organizacji pozarządowych są niemalże 
rówieśnikami. Łączy je  rok 1990 kiedy wprowadzono ustawę o 
samorządzie terytorialnym. Ustawa ta wyzwoliła ogrom ną aktyw
ność w społeczeństwie i na ten okres przypada powstanie najwięk
szej liczby stowarzyszeń i fundacji: Od 1993 r. - notuje się gwał
towny spadek tej aktywności. Dziś na terenie kraju działa około 
25000 organizacji, w tym w woj. katowickim około 1.100, co pla
suje nas na czwartym miejscu pod względem liczby organizacji po
zarządowych.

Jeżeli jednak przyjąć jako kryterium wskaźnik liczby organizacji 
na 100 tys. mieszkańców, to plasujemy się dopiero na 38. miejscu. 
W Rybniku mamy około 30 organizacji /nie licząc klubów sporto
wych/. Jedne z nich działają prężnie, znamy ich liderów, inne do
piero rozpoczynają swoją działalność.

Od samego początku istnienia naszego samorządu staraliśmy się 
wspierać ich działania w różnych formach /wsparcie finansowe, 
udostępnienie lokali czy nawet inicjowaliśmy powstanie takiej orga
nizacji/.

Problem jednak dojrzał do tego aby wypracować formy współ
pracy samorządu i organizacji pozarządowych, określić formalne 
warunki i kryteria, które organizacja musi spełnić aby mogła się 
ubiegać o pomoc.

Działalność tego sektora jest niezwykle ważna i istotną dla mia
sta i jego mieszkańców, a korzyści z tej działalności są oczywiste. 
Celem tej krótkiej informacji jest zasygnalizowanie szanownej ra
dzie problemu i zaapelowanie do tych radnych, którzy m ająjakieś 
w łasne przem yślenia, czy dośw iadczenia, aby się nimi chcieli 
podzielić lub osobiście włączyli się do prac nad w/w zagadnieniem. 
Do czasu powołania jakiejś “grupy roboczej” patronat nad całością 
przejmuje Komisja Pomocy Społecznej.

F oru m  P orad n ictw a  
Psychologiczno-Pedagogicznego

Kuratorium Oświaty w Ka
towicach i Poradnia Psycho
lo g iczn o -P ed a g o g iczn a  w 
Rybniku są organizatoram i 
pierwszego Forum Poradnic
twa Psychologiczno-Pedago
gicznego, które odbywać się 
będzie 9 i 10 października w 
Rybniku.

U czestnikam i forum  będą 
psycholodzy i pedagodzy zaj
mujący się pom ocą dzieciom, 
młodzieży i dorosłym poprzez 
profilaktykę, terapię, diagnozę, 
doradztwo. Spotkanie da moż
liw ość p rezen tacji w łasnych 
nowatorskich rozwiązań stoso
wanych w praktyce i terapii.

Uczestnicy w ym ieniąteż swoje 
doświadczenia.

W śród zaproszonych gości 
znajdą się m.in. dyrektorzy po
radni z różnych stron Polski, 
Patrycia Dowd - wiceprzewo
dnicząca Europejskiej Unii Lo
gopedycznej i ks. A rkadiusz 
Nowak - pełnomocnik MZiOS 
do spraw zapobiegania narko
manii i Aids.

Forum stanie się również oka
zją do oficjalnego otwarcia no
wej siedziby rybnickiej poradni.

Oficjalne otwarcie spotkań 
odbędzie się 9 października o 
godz. 10.00 w Teatrze Ziemi 
Rybnickiej.

/a/

Sprostowanie
Zespół Przygoda, o którym pisaliśmy w ub. numerze “GR” był 

oczywiście w Kopenhadze, a nie w Kopenchadze.
Przygodę oraz wszystkich, których nasz błąd zirytował, przepra

szamy.
* * *

W artykule o Europejskim Turnieju Szachowym w Boguszowi- 
cach wkradł się błąd do nazwiska jednego z jego uczestników - 
powinno być Paweł Baryła. Zainteresowanych przepraszamy

Zgodnie z zapowiedzią przypominamy 
UCHWAŁĘ ZARZĄDU MIASTA RYBNIKA 

z dnia 24 lipca 1996 r.
w sprawie: ustalenia Regulaminu dofinansowania 

modernizacji systemu ogrzewania budynków 
mieszkalnych i mieszkań

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz. U. nr 16, poz. 95 z późn. 
zm./ oraz w wykonaniu uchwały Rady Miasta Nr 92/VIII/95 z dnia 22 
marca 1995 r. w sprawie ograniczenia niskiej emisji przez stworzenie 
podstaw ekonomicznych dla stosowania paliw ekologicznie czystych 
oraz pieców na paliwa stałe o odpowiednim ateście energetycznym i 
ekologicznym

ZARZĄD MIASTA RYBNIKA ustala poniższy 
REGULAMIN

rozdziału środków Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie 

modernizacji systemu ogrzewania.
1. Do korzystania z dofinansowania uprawnieni są mieszkańcy miasta 
Rybnika - właściciele domów mieszkalnych oraz najemcy mieszkań w 
budynkach wielorodzinnych, przystępujący do modernizacji istnieją
cego systemu ogrzewania.
Modernizacja ta powinna przyczynić się do ograniczenia emisji zanie
czyszczeń do powietrza atmosferycznego.
2. Dofinansowanie obejmuje pokrycie części kosztów inwestycji pole
gających na przystosowaniu kotłowni budynków i mieszkań, do ogrze
wania energią elektryczną, gazem, olejem opałowym, pompą ciepła, 
piecami na paliwa stałe, posiadającymi odpowiedni atest energetycz- 
no-ekologiczny oraz podłączenie budynku do sieci c.o. 
Dofinansowaniem nie są objęte przenośne urządzenia grzewcze /np. 
termowentylatory, grzejniki na naftę, propan-butan i inne/.
Załącznik nr 1 precyzuje wymagane kryteria efektywności energe- 
tyczno-ekologicznej dla pieców na paliwa stałe o mocy ponad 50 KW 
Załącznik nr 2 precyzuje wymagane kryteria efektywności energe- 
tyczno-ekologicznej dla pieców na paliwa stałe o mocy do 50 KW.
3. Dofinansowanie przysługuje jednorazowo na dany budynek mie
szkalny, lub mieszkanie w budynku wielorodzinnym. Dofinansowa
nie możliwe jest po dokonaniu modernizacji.
W  przypadku opuszczenia mieszkania instalację grzewczą należy po
zostawić bez możliwości żądania zwrotu kosztów.
4. Osoba ubiegająca się o dofinansowanie powinna złożyć wniosek. 
Do wniosku należy dołączyć oryginały wraz z kserokopiami rachun
ków VAT-owskich zainstalowanych urządzeń, ich atesty oraz oświad
czenia:
- oświadczenie o likwidacji pieca mułowo-węglowego, nie spełniają
cego warunków ekologicznego spalania,
- oświadczenie o niekorzystaniu z dotacji w ostatnich dwóch latach. 
Ponadto wymagane jest dostarczenie dodatkowych dokumentów w za
leżności od rodzaju ogrzewania.

G iżow sk a  gw iazd ą  
B alu  C h aryta tyw n ego  ‘97
Dopiero co skończyło się lato, 

a k ierow nic tw o  M O SiR -u - 
organizatora corocznego Balu 
Charytatywnego - już myśli o 
następnym. Odbędzie się on tra- 
dycyjnie w karnawale w Kamie
niu. Cały zysk zostanie przezna
czony na letnią akcję kolonijną

dla dzieci z niezamożnych ro
dzin, organizowaną corocznie 
przez miasto i okoliczne para
fie w ośrodku w Kamieniu.

Gwiazdami Balu Charyta
tywnego ’97 będą Krystyna 
Giżowska i Jerzy Różycki.

Ixl

Małe zainteresowanie 
wyborami do Izb Rolniczych
Jak już informowały media, 

w województwie katowickim  
Izby Rolnicze nie powstaną.
Do um  wyborczych nie poszło 
bow iem  w ym agane 20 proc. 
upraw nionych, a średnia fre
kwencja w województwie prze
kroczyła zaledwie 15 proc.

W Rybniku na 1737uprawnio
nych głosy oddały tylko 78 oso
by. Wynika z tego, że rybniccy 
rolnicy prowadzący działy spe
cjalne nie są zainteresowani po
wstaniem rolniczego samorządu, 
który dbałby o ich interesy. Na
stępna szansa za pół roku... Ixl

H iesig ozw zA  darmo!
Wydrukowany obok kupon może być szansą na darmowy bilet mie

sięczny komunikacji miejskiej na terenie Rybnika. Wystarczy go wy
ciąć i razem z pozostałymi 
kuponami drukowanymi w 
październikowych nume
rach nakleić na kartkę po
cztową i wysłać na adres na
szej redakcji lub wrzucić do 
“żółtych skrzynek” w te r
minie do 10 listopada.

Kartki wezmą udział w lo
sowaniu, a nagrodą będzie 
DARMOWY BILET MIE
SIĘCZNY KOMUNIKA
CJI M IEJSKIEJ NA TE
RENIE RYBNIKA NA 
GRUDZIEŃ 1996 R.
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I tak w przypadku: 
a/ ogrzewania olejowego:
- opinię kominiarza,
- protokół odbioru sporządzony przez wykonawcę instalacji, 
b/ ogrzewania elektrycznego:
- warunki techniczne dostawy prądu z Zakładu Energetycznego,
- protokół kontroli technicznej z Zakładu Energetycznego, 
c / ogrzewanie gazowe:
- pozwolenie uzyskane z Wydziału Urbanistyki i Architektury na wy
konanie instalacji gazowej wewnętrznej,
- protokół odbioru instalacji, 
d/podłączenie do sieci c.o.:
- pozwolenie uzyskane z Wydziału Urbanistyki i Architektury na wy
konanie instalacji grzewczej,
- protokół odbioru instalacji,
e / ogrzewanie ekologiczne na paliwa stałe:
- zaświadczenie z Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu 
potwierdzające warunki ekologicznego spalania w danym typie pieca,
- upoważnienie dla Komisji opiniującej wnioski do przeprowadzenia 
kontroli w sezonie grzewczym 1996/97 stosowania pieca wymienio
nego we wniosku.
W przypadku budynków wielorodzinnych zgodę właściciela budynku. 
5.5.1. Udział Funduszu nie może przekroczyć 55 proc. kosztów zaku
pu podstawowych urządzeń grzewczych /bez kosztów projektu, zaku
pu wyposażenia dodatkowego i montażu/, takich jak:
- kocioł gazowy, kocioł olejowy, węzeł cieplny, pompa ciepła, kocioł 
na paliwo stałe posiadający atest energetyczny oraz świadectwo bada
nia energetyczno-emisyjnego o sprawności powyżej 75 proc., kocioł 
wodny elektryczny, kable, folie, maty grzewcze, grzejniki elektryczne 
stacjonarne /akumulacyjne, konwekcyjne/ bądź: kosztów zamontowa
nia ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła, przyłącza c.o.
5.2. Ogólna kwota refinansowania nie może być jednak większa niż
I. 200,00 zł, a w przypadku zakupu kotła na paliwa stałe, o sprawności 
energetycznej 75 proc. do 80 proc. /potwierdzonej odpowiednim świa
dectwem badania energetyczno-emisyjnego/ kwota ta wyniesie 600,00 zł.
6. Powyższe zasady dotyczą modernizacji realizowanych od 1.01.1995 
r. Datą decydującą jest data faktury z zakupu urządzeń grzewczych 
lub montażu ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła, przyłącza c.o.
7. Prezydent Miasta powoła Komisję do analizowania i weryfikacji 
złożonych wniosków. W razie potrzeby Komisja dokona oględzin in
westycji na miejscu.
Wnioski rozpatrywane będą wg kolejności zgłoszeń, w miarę napływu 
środków finansowych na GFOS i GW, pochodzących z opłat i kar za 
gospodarcze korzystanie ze środowiska.
Oględziny w lokalach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz Spół
dzielni Mieszkaniowej przeprowadzone będą przez administratorów, 
zaś Komisja otrzyma protokół.
Wnioskodawca o oględzinach będzie informowany pisemnie /obecność 
obowiązkowa/.
8. Dofinansowanie podlega zwrotowi w przypadku stwierdzenia przez 
Komisję d/s analizowania i weryfikacji wniosków niespełnienia wa
runku określonego w niniejszym regulaminie w punkcie 4. tj. niedo
konanie likwidacji pieca węglowego-mułowego.
9. Decyzje o przyznaniu dofinansowania podejmuje Zarząd Miasta na 
wniosek Komisji.
10. Niniejsza uchwała zastępuje Uchwałę Zarządu Miasta Rybnika Nr 
31/96 z dnia 7 maja 1996 r. i obowiązuje do końca 1996 roku.
I I .  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z wyjątkiem pktu 4e, 
który będzie obowiązywał po uzyskaniu certyfikatu do prowadzenia 
badań przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu.

* * *
Załącznik nr 1
Kryteria efektywności energetycznoekołogicznej dla pieców na 
paliwo stałe o mocy ponad 50 kw 
Sprawność energetyczna
Kotły nowoinstalowane u indywidualnych użytkowników winny cha
rakteryzować się następującą sprawnością energetyczną: 
a/ na paliwa stałe > 80 procent /optymalnie 85 procent/
Efektywność ekologiczna
Wskaźnik emisji CO przeliczone na zawartość 11 procent tlenu w spa
linach dla kotłów:
a/  na paliwa stałe węglowe < 2,0 kg/GJ 
Wskaźnik emisji pyłu dla kotłów: 
a/ na paliwa stałe węglowe < 100 g/GJ
Wskaźnik emisji substancji smolistych /ekstraktu benzenowego lub 
toluenowego/:
a/  na paliwa stałe węglowe < 30 g/GJ 
Wskaźnik emisji benzo/a/pirenu: 
a1 paliwa stałe węglowe < 40 mg/GJ 
Wskaźnik emisji 16-tu węglowodorów wg EPA: 
a/ na paliwa stałe węglowe < 500 mg/GJ 
Wskaźnik emisji SO,: 
a/ na paliwa stałe węglowe < 400 g/ GJ
Wskaźnik emisji NOx poniżej 200 g/GJ

* * *

Załącznik nr 2
Kryteria efektywności ekologicznej dla kotłów na paliwo stałe o 
mocy do 50 KW  
Sprawność energetyczna
75 procent do 80 procent 
Efektywność ekologiczna
Wskaźnik emisji CO przeliczony na zawartość 11 procent tlenu w spa
linach: < 2,0 kg/ GJ 
Wskaźnik emisji pyłu: < 120 g/GJ
Wskaźnik emisji substancji smolistych /ekstraktu benzenowego lub 
toluenowego/: < 50 g/GJ 
Wskaźnik emisji b-ap < 50 mg /GJ
Wskaźnik emisji 16-tu węglowodorów wg EPA: < 600 mg /GJ 
Wskaźnik emisji SO,: < 400 g/GJ 
Wskaźnik emisji NOx < 150 g/GJ

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



O ddział laryngolog ii dziecięcej 
wchodzi w skład kom pleksu szpital
nego przy ulicy R udzkiej. Jego sie
dziba nie mieści się wprawdzie w sta
rych budynkach z czerwonej cegły, 
ale i ten nowy obiekt lata św ietności 
ma za sobą. O rdynatorow i Andrze-

dzinę. O rdynatora szczególnie moc
no c ieszy  now e, energooszczędne 
ośw ietlenie.

O ddział przyjm uje pacjentów  od 
wieku “0” do 14 lat, przebyw ają więc 
na nim dzieci m ałe, jak  i w w ieku 
szkolnym. M niejsze m ają do dyspo

Lekcję na oddziale laryngologii dziecięcej prowadzi Cecylia Makal (z prawej), 
przy słuch uje się dr A ndrzej Scibich. Zdj.: sol

jow i Ścib ichow i m arzyło się, aby 
dzieci na jeg o  oddz ia le  czu ły  się 
jak...w  przedszkolu. Żeby były firan
ki, by było jasno  i kolorowo, bo to 
przecież pomaga leczeniu, zm niejsza 
stresy spow odowane chorobą. By to 
m arzen ie  zrea lizow ać trzeba  było 
przeprowadzić rem ont, a na rem ont 
potrzebne są, w iadom o, p ieniądze. 
Część środków uzyskał z W ojew ódz
kiego Szpitala Specjalistycznego nr 
3 w Organizacji /daw ny ZOZ/, a więc 
po linii służbowej, część... uzbierał. 
Znalazł życzliwych i wrażliwych sze
fów przedsiębiorstw , którzy dali się 
przekonać argum entom  i pom ogli. 
“Silesia” dała 3 lodówki, R ettig - 
grzejniki, elektrownia “R ybnik” 2,7 
tys. zł, 1 tys. w yasygnow ała również 
Rada Gm iny Jejkow ice, farm aceu
tyczna firm a GIaxo W ellcom e wspo
mogła oddział taką sam ą sumą. I tak 
ziarnko do ziarnka... ordynator zebrał 
sumę, która pozw oliła na dość grun
tow ny rem ont oddziału.

W sali operacyjnej i zabiegowej, 
tam gdzie wcześniej hulał w iatr, za
montowano nowe okna, przebudow a
no i zm ieniono wystrój izby przyjęć, 
całość w ym alow ano, w niektórych 
pomieszczeniach wymieniono wykła-

zycji zabaw ki, najczęściej darowane 
przez osoby pryw atne; starsze dzie
ci, oczyw iście te, którym pozw ala na 
to stan zdrow ia, m ają lekcje. C ecy
lia M akal, która akurat w czasie na
szej w izy ty  p ro w ad z iła  z a ję c ia  z 
grupką dzieci uw aża że “szpitalne” 
lekcje pom agają potem w powrocie 
do norm alnej szkoły, zm niejszając 
zaległości, ale też są dla dzieci rodza
jem  terapii zajęciowej. Niekiedy rów 
nież poprzez zabaw ę rea lizu je  się 
pewne treści programowe. Na oddzia
le je s t biblioteczka, a personel stara 
się stworzyć małym  pacjentom  jak  
n ajlep sze  w arunk i. O rganizow ane 
były w igilie, przedstaw ienia teatral
ne, w spólne zabawy. Są ludzie i fir
my zaw sze chętn ie  w spom agające 
oddział, jak  choćby C ukiernia Paw 
lasa.

D oktor Ścibich w ykorzystuje też 
kontakty zagraniczne, czego efektem 
może będzie fiberoskop - cenny apa
rat - do oglądania gardła przełyku, 
płuc i usuw ania ciał obcych, któr\ 
obiecali Holendrzy.

Każdy w ięc sposób je s t dobry, by 
zdobyć coś dla oddziału - tw ierdzi A. 
Scibich.

W .R.

XXVII RDL
_________ C__________J

Teatr Ziemi Rybnickiej 
6 października, godz. 18.00 - URO
CZY STE ZA K O Ń C ZEN IE X X V II 
RDL połączone z ogłoszeniem wyni
ków konkursu literackiego i teatralne
go oraz KONCERT Orkiestry Kame
ralnej PR i TV “AMADEUS” pod dyr. 
Agnieszki Duczmal

“APOLLO”
4 - 6  października, godz. 17.00 - “GO
OFY NA W AKACJACH” /USA/
4 - 6 października, godz. 19.00 oraz 7
- 10 października, godz. 17.00, 19.00
- “SPY HARD czyli SZKLANKĄ PO 
ŁAPKACH” /USA/

PREMIEROW E przy TZR 
4 oraz 8 - 10 października, godz. 
17.00, 19.30; 5 października, godz. 
14.30, 17.00, 19.30; 6 października, 
godz. 20.30; 7 października, godz.
17.00 - “DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI” 
/USA/, cena 6,50 zł

DKF “EKRAN” przy TZR  
7 p aźd ziern ik a , godz. 19 .30 -

“DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI” /USA/ 
"ZEFIR" - Boguszowice 

6 - 1 0  października, godz. 17.00,
19.00 - "TELEMANIAK" /USA/

Wystawy
Muzeum - Stary Ratusz

Wystawy stałe”Rybnik moje miasto” oraz 
“Cechy rzemieślnicze w miastach Górnego 
Śląska’ ’ oraz wystawa fotosów Zb. Solarskie
go pt. “Barwy ziemi” czynne /z wyjątkiem 
poniedziałków/ od 10.00 do 14.00, w środy 
od 10.00 do 18.00, wstęp 2 zł /ulg. 1 zł/ 

Galeria TZR
W ystawa projektów z lat 1990-96 Pra
cowni Architektury i Grafiki “TOP- 
PROJECT”

MBP w Rybniku
Wystawa pn. “Laureaci literackiej N a
grody N obla”

i DyskotekiV J __________ J
Mała Scena Rybnicka 

zaprasza w sobotę 5 października, 
godz. 20.00 - 2.00

W ieczorek dla samotnych 
N iedziela, 6 października, 17.00 -
23.00 /gw/

Nie szkodzić...
Poznawanie ciągle nowych rzeczy jest 
wzbogacające, nie pozwala spoczywać na 
laurach. Trzeba próbować...
- Obejmuje pan działy, których efekty 
pracy są szczególnie widoczne w mie
ście: służby komunalne, “zieleń miej
ską”, komunika
cję. Ich działal
ność jest też naj
bardziej narażona 
na krytykę m ie
szkańców.
- To rzeczywiście 
specyficzna sfera.
Zajm ująsięniąfa- 
chowcy z naszych 
wydziałów i jed 
nostek. Do końca 
tego roku zadania 
są  w y tyczone 
uchwałą budżeto
w ą i ustaleniami z 
Radami Dzielnic.

Zadania na na
stępny rok będą

ustalone w tym samym trybie, a za przy
gotowanie ich będę musiał wziąć odpo
wiedzialność. Byłoby łatwiej konstruo
wać plany, gdyby za zadaniami nałożo
nymi przez państwo na gminy szły od
powiednie środki finansowe. Tak nieste

ty nie jest i z problemem tym boryka się 
większość samorządów.
- Jak wyglądał pana pierwszy dzień pra
cy w Urzędzie Miasta?
- Rozpocząłem go od spotkania z prezy
dentem Makoszem i członkami zarządu, 
a kończę, jak pani widzi, zapoznawaniem 
się z dokumentami prawnymi. Nie są to 
dla mnie rzeczy zupełnie nowe, gdyż 
ZOZ jako jednostka “pilotażowa” przez 
15 miesięcy bardzo ściśle z miastem 
współpracował.

Dziś też w towarzystwie wiceprezyden
ta Cyrana odbyłem naradę z naczelnikami 
wydziałów, którzy zapoznali mnie z bie
żącymi problemami. W najbliższej przy
szłości czeka mnie spotkanie z przewodni
czącymi rad dzielnic, bowiem z nimi będę 
na co dzień współpracował, bo przecież 
tam realizuje się najwięcej prac.

Moim zdaniem miasto ma bardzo do
brą opinię. Jest taka zasada znana w śro
dow isku m edycznym , k tóra brzm i: 
przede wszystkim nie szkodzić.

Myślę, że można ją  przenieść również 
na grunt samorządowy i od tego chciał
bym zacząć.
- Dziękujemy i życzymy sukcesów.

R ozmawiała: W iesława R óżaińska

Ryszard Kufel, urodzony w 1951 r. w Prudniku. Od 22 lat 
mieszka w Rybniku.

Ukończył Technikum Chemiczne w Sławięcicach, a na
stępnie Wydział Automatyki i Informatyki Politechniki Ślq- 
skiej w Gliwicach ze specjalizację elektroniczna apara
tura medyczna. Zaraz po studiach, w 1974 rozpoczął 
pracę w rybnickim Zespole Opieki Zdrowotnej, przecho
dząc wszystkie szczeble kariery - od stażysty do dyrekto
ra. Po podzieleniu ZOZ-u, został dyrektorem Wojewódz
kiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w organizacji. Był 
działaczem "Solidarności", członkiem Komitetu Obywa
telskiego, a później Ruchu Rozwoju Rybnika.

Żona Stanisława jest psychologiem i pracuje w rybnic
kim szpitalu psychiatrycznym, córka właśnie rozpoczęła 
studia psychologiczne na Uniwersytecie Śląskim, syn jest 
w maturalnej klasie I LO, interesuje się szczególnie infor
matyką.

Od 1 października Ryszard Kufel pełni funkcję w ice
prezydenta Rybnika.

Rybnicki design
Jedną z towarzyszących XXVII Rybnickim Dniom Literatury 

ekspozycji jest wystawa projektów z lat 1990-96 Pracowni Archi
tektury i Grafiki TOP-PROJECT.

W skład 12-osobowego zespołu kiero- cy, a współpraca ta przynosi efekty wi- 
wanego przez Marka Wawrzyniaka doczne gołym okiem na planszach i prze- 
wchodzązarówno architekci, jak i piasty- strzennych makietach na wystawie. Jak

Projekt rozbudowy kompleksu wypoczynkowo-rekreacyjnego 
przy elektrowni "Rybnik". Zdj.: arch.

stwierdził zaproszony na wernisaż przez 
M. Wawrzyniaka - swojego byłego stu
denta, a później kolegę z uczelni, profe
sor Akademii Sztuk Pięknych w Katowi
cach Stefan Szawica, projekty są praw
dziwie “designerskie”, co zawdzięczać 
należy współpracy architektów i plasty
ków. Również prof. Jerzy Wuttke z ASP 
w Katowicach wyraził się o wystawie w 
samych superlatywach.
Na wystawie obejrzeć można projekty już 

zrealizowane - jak choćby sala gimnastycz
na w SP 3 na Piaskach, informatorium w 
budynku Urzędu Miasta - a także te, które 
dopiero na realizację czekają. Należą do 
nich projekt nowego skrzydła Urzędu Mia
sta czy kompleks Multirelax przy elektrow
ni. Pracownia projektuje też małe formy 
użytkowe - przystanki komunikacyjne, ele
menty małej architektury parkowej itp. In
teresujące, bardzo nowoczesne, ale dale
kie od sterylności są projektowane przez 
Top-Project wnętrza. Pokazują one m.in. 
jak użytkowe sprzęty np. zegar, mogą peł
nić funkcję estetyczną.

Obejrzeć też możemy przykłady grafiki 
użytkowej. Wszystkie projekty majączystą 
i czytelną linię, która przekonuje przyszłego 
użytkownika, że w tym obiekcie i w tym 
wnętrzu będzie się czuł dobrze. /r/

Nowa kaplica

Ściany nowej kaplicy ozdobione są barwnymi freskami, a okna witrażami 
o tematyce związanej z Sądem Ostatecznym. Zdj.: sol

W minioną środę ks. arcybiskup Damian 
Zimoń uroczy ście poświęcił nowo wybu
dowaną kaplicę pogrzebową w parafii pod 
wezw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w 
Chwałowicach.
Poświęcenie kapl icy połączone było z ogło

szeniem Roku Terezjańskiego i udzieleniem 
części chwałowickiej młodzieży sakramentu 
bierzmowania. Uroczystość uświetniono 
wmurowaniem kamienia węgielnego pocho
dzącego ze schodów z Ziemi Świętej. W uro
czystości wzięli udział prezydent Józef Ma
kosz, wiceprezydent Jerzy Kogut oraz przed
stawiciele kierownictwa kop. “Chwałowice”.

Kaplica, której budowa trwała zaledwie 
12 miesięcy, powstała dzięki wspólnej pra
cy i ofiarom materialnym parafian. Koor
dynatorem prac i “mózgiem” całej inwe
stycji był, jak zawsze, energiczny i pełen 
pomysłów proboszcz chwałowickiej para
fii ks. Teodor Suchoń. Dzięki jego opera
tywności i sile przekonywania mieszkańcy 
Chwałowic będą mogli kontynuować tra
dycje czuwania przy zmarłym we wnętrzu 
nowocześnie wyposażonej kaplicy. Głów
ne pomieszczenie z ołtarzem z kamienia 
szwedzkiego /dar miejscowego kamienia
rza Eugeniusza Biernackiego/jest na tyle 
przestronne, że służyć będzie nie tylko ro
dzinnym spotkaniom, ale w razie potrzeby 
może zostać tam odprawiona msza św. 
Całość nie sprawia, jak by się mogło wy
dawać, przygnębiającego wrażenia i taki był 
zresztą cel kaplicy - przypominać o śmier
ci, ale jako o części życia. Ponadto kaplica 
wyposażona jest w nowoczesną chłodnię.

Wartość inwestycji wynosi około 2,5 
miliarda starych złotych, przy czym cała

ta suma pochodzi z “cegiełek” parafian. 
Oni też wykonali większość prac budow
lanych - profesjonalną firmę zatrudniono 
dopiero przy pracach wykończeniowych. 
Fundamenty, mury i dach to dzieło przede 
wszystkim panów: Alfreda Sobika, Wa
cława Drozdowskiego, Gintera Skiby, 
Jana Skopka, Gerarda Kuźnika, Fry- 
dolina Maciączyka, Zbigniewa Brych- 
cego i wielu innych, których nazwiska 
zapisane są w kronice parafialnej.

W ostatnich latach w parafii wykonano 
wiele potrzebnych inwestycji, m.in. odda
no do użytku dom parafialny, wymienio
no dach kościoła, odrestaurowano witra

że w oknach świątyni oraz wybudowano 
kamienną grotę z figurą Matki Boskiej. 
Jednak jak mówi ks. proboszcz T. Suchoń, 
jest jeszcze wiele rzeczy do zrobienia. W 
najbliższym czasie będzie można podzi
wiać kościół podświetlony od zewnątrz, 
na wzór bazyliki św. Antoniego. W pla
nach znajduje się remont organów, mo
dernizacja ogrzewania, wymiana posadzek 
w kościele, a także stworzenie miniparku 
z “oczkiem wodnym” i malowniczymi 
alejkami. Realizacja tych zamierzeń bę
dzie jednak uzależniona od ofiarności i 
dalszej pomocy chwałowiczan.

L ucyna Tyl
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Z podręcznika na aulę
Nieczęsto się zdarza, by młodzież mo

gła się spotkać z pisarzem czy poetą, 
którego postać i utwory obecne są w 
szkolnych podręcznikach. Okazję taką 
miała młodzież kilku rybnickich szkół, 
w tym IILO , goszcząc u siebie R yszar
da K rynickiego. Jego sylwetkę oraz 
utwory zamieszczono w podręczniku li
teratury współczesnej dla maturzystów 
współ autorstwa m.in. Bożeny Chrzą- 
stowskiej. Przedstawiciel pokolenia ’68, 
poeta, tłum acz, eseista , je s t osobą 
oszczędną w słowach, podobnie zresztą 
jak jego poezja. Spotkanie w wypełnio
nej auli rozpoczął od czytania swoich tłu
maczeń, przede wszystkim poezji nie
mieckiej od czasów klasycyzm u do 
współczesności, a także przekładów ja 
pońskich haiku. Jak można było zauwa
żyć, bardziej do młodzieży trafiły wier
sze samego Krynickiego, proste, ale o 
niezwykle głębokiej treści i przesłaniu.

Uczestniczka “Warsztatów literac
kich” dla młodzieży, w których R. Kry
nicki brał udział, poprosiła poetę o ko
mentarz. - To raczej ja  czują się tu oce
niany - odpowiedział. - Jeszcze nigdy nie 
czytałem tak wielu własnych wierszy, ja k  
tu w Rybniku. Trudno oceniać wiersz po  
jednym  przeczytaniu, ja  się tego nie 
podejmuję. Ja dla młodych piszących 
mam jedną radę - nie śpieszcie się z dru
kiem swoich utworów. Nie oceniając tej 
młodzieży, mogę tylko powiedzieć, że czu
ję  do niej sympatię.

Kolejne pytania dotyczyły pracy R. 
Krynickiego w bibliotekach: kórnickiej, 
Działyńskich i Raczyńskich w Poznaniu, 
a także działalności w wydawnictwie a.5, 
które prowadzi wspólnie z żoną. Poeta 
dał się też namówić na dłuższy wywiad 
dotyczący haiku. - Pisanie to ciężki ka
wałek chleba - zakończył.

łrł
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Człowiek bawiący się piórem

Sergiusz Sterna - W achowiak, poe
ta, prozaik, eseista, krytyk literacki i tłu
macz, gość Rybnickich Dni Literatury 
opowiadało swojej twórczości m.in. mło
dzieży I LO. Na spotkanie autorskie nie 
przybyło wprawdzie wielu chętnych, tych 
jednak którzy w nim uczestniczyli autor 
potrafił zainteresować. Choć obecnie S. 
Stema-Wachowiak mieszka w Poznaniu, 
cała jego wszechstronna twórczość zwią
zana jest z częściąPolski ograniczoną trze
ma miejscowościami - Oświęcimiem, 
Zgorzelcem i Wschową- rodzinnym mia
stem autora. Źródłem inspiracji są przede 
w szystkim  w ielokultu row i pisarze 
przedromantyczni wywodzący się z tego 
terenu. Stema-Wachowiak większości słu
chaczy zapadł w pamięć właśnie jako kry
tyk epoki romantyzmu. -Nie chcę umniej
szać znaczenia tej epoki, ale uważam, że 
zbyt mocno zapadła ona w świadomość 
Polaków i zdominowała współczesny spo

sób myślenia, a nawet obecny program 
szkolny. Odsunęła nas od Europy i cofnę
ła o dobrych kilka lat ideę tworzenia Ma
łych Ojczyzn - twierdzi Stema-Wacho
wiak.
Oprócz zaprezentowania wierszy, pisarz 

przedstawił spisane przez siebie gafy i 
zabawne momenty, które zdarzały się in
nym pisarzom, m.in. Czesławowi Miło
szowi. Właśnie one, w sposób anegdo
tyczny przybliżające postać sławnego no
blisty, szczególnie przypadły do gustu 
uczniom.

Zabrakło, niestety, na koniec spotkania 
pytań od słuchaczy, ale bez wątpienia 
twórca zainteresował młodzież swoją oso
bą i twórczością. Nie da się niestety tego 
powiedzieć natomiast o pewnym nauczy
cielu, który ograniczył się do przeprowa
dzenia do auli swoich podopiecznych i 
konsekwentnie ignorował pisarza, spraw
dzając w trakcie spotkania klasówki, /a/
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N adzieja w  m łod zieży
W ramach spotkań z literatami, towa

rzyszących XXVII RDL, rybnicka mło
dzież miała okazję do rozmowy z poznań
skim eseistą, badaczem i krytykiem lite
ratury i sztuki - profesorem R yszardem 
Kazimierzem P rzybylskim.

Pisarz gościł w Zespole Szkół Budow
lanych, LO ss. urszulanek oraz Zespole 
Szkół Ekonomiczno-Usługowych, a swo
je spotkanie z młodzieżą poświęcił tema
tom wiążącym się z programem naucza
nia literatury w szkołach średnich. Na 
spotkaniu z klasami maturalnymi w ZSE- 
U, R. K. Przybylski zapoznał uczniów z 
sylwetką Gustawa Herlinga Grudzińskie
go, starając się przybliżyć realia życia w 
obozie sowieckim, a także przedstawić 
m otywy pow stania pow ieści “Inny  
św iat”. Przeczytał też fragmenty swoich 
refleksji nad twórczością Grudzińskiego. 
Wykład autor zakończył słowami, które 
powinny trafić do młodzieży opornej nie
raz, gdy chodzi o czytanie lektur: czyta
nie daje nam to, że nawet jeżeli nie staje
my się mądrzejsi, to i nie głupiejemy.

Mimo, że maturzyści pozostali bierni i

nie próbowali, niestety, nawiązać kontak
tu z pisarzem, pisarz był ze spotkania 
zadowolony. Zapytany o wrażenia z po
bytu w naszym mieście powiedział, że 
najbardziej bezpośrednią młodzież spo
tkał w Zespole Szkół Budowlanych, 
gdzie co prawda stremowani uczniowie 
nie odważyli się na publiczne zadawanie 
pytań, ale w prywatnych rozmowach z 
pisarzem potrafili się “otworzyć” i udo
wodnili, że wykład spełnił swoją rolę.

Przybylski, jako wykładowca akade
micki, na co dzień ma do czynienia z mło
dymi ludźmi /trochę tylko starszymi od 
poznanych w Rybniku/, których obser
wuje i z którymi rozmawia, dlatego też 
jest zdania, że przyszłość należy właśnie 
do nich, do młodych, którzy nie chcąjuż 
rozdrapywać starych ran, nie żyją tylko 
przeszłością, ale potrafią doskonale do
stosować się do zmieniających się wa
runków. Pisarz stwierdził: jeżeli istnieje 
jakakolwiek nadzieja dla tego świata, 
który nie zawsze mi się podoba, to widzę 
ją  w młodzieży.

L. T yl

Od m iłości
Uczniowie IV LO w Chwałowicach 

przeprowadzili dwugodzinną rozmowę 
z poznańskim poetą i dziennikarzem te
lewizyjnym T adeuszem Ż ukowskim. 
Początkowo na prośbę słuchaczy gość 
przeczytał kilka erotyków: O piersiach 
ja k  ślepe kocięta, o pomarańczach na 
śniegu i zaręczynach czy o młodości 
gorzkiej ja k  niedojrzały grejpfrut. Poe
ta tłum aczył też ideę swego tom ika 
“Wiersze jeszcze bielsze” : - To aluzja 
do białego wiersza Różewicza... bo ja  
w odróżnieniu akceptuję świat warto-

do wartości
ści... W miarę rozkręcania się rozmo
wy, gość stawał się coraz bardziej filo
zofem, a uczniowie wypytywali go jak 
mędrca: Zna pan sławnych ludzi? - Pa
pieża, Miłosza... Jackson? - Pusty pro
dukt ptzemysłu rozrywkowego! Hasło na 
życie? - Mieć władzę nad samym sobą! 
Największy sukces? - Nie głosowałem  
na Kwaśniewskiego! Co robi pan w wol
nych chwilach? - Dłubię w nosie! Dla
czego został pan poetą? - Chyba dlate
go, że ojciec przeziębił się podczas ze
słania na Syberię! Czy wiara w drzewa

jest poważna? - W drzewo Krzyża? Tak! 
Jednak zdrewniałe seńce jes t bezwarto
ściowe! Co łączy Wielkopolskę ze Ślą
skiem? - Poczucie obowiązku. My pra
cujemy na co dzień. Jeżeli zaś w War
szawie spełniajakiś obowiązek, to pa
miętaj ci o tym wiecznie!

Rozmowa trwałaby znacznie dłużej, 
ale Żukowski spieszył się na kolejne 
spotkanie w I LO. Na koniec jeszcze dał 
się namówić i zaśpiewał “Hej! wesele, 
wesele... ” Kiedy wychodził z sali ocie
rał pot z czoła: Ale mnie wymęczyli! - 
westchnął z zadowoleniem. - Skąd we
zmę siły na kolejne spotkanie?

T ekst i zdj.: szoi.
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W Biesiadzie Literackiej wzięli udział (od lewej): Ryszard K. Przybylski, Ser
giusz Sterna- Wachowiak, Ryszard Krynicki, o. Wacław Oszajca, Stanisław  
Krawczyk, Andrzej Szuba i Jerzy Grupiński. Na zdjęciu brakuje Tadeusza Żu
kowskiego. Zdj.: sol
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Wśród sów  
i słów

Tegoroczna “Biesiada Literacka” odbyła 
się pod hasłem “Sowa w słowach. Współ
czesny Poznań Literacki”. Była ona spo
tkaniem wszystkich pisarzy zaproszonych 
na Rybnickie Dni Literatury z młodzieżą 
naszych szkół średnich. Na “Biesiadę” 
przyszli także nauczyciele - poloniści oraz 
pracownicy miejskich placówek kultury. 
Znów zabrakło krzeseł, tym razem w Sali 
Kameralnej TZR, mimo, że spotkanie roz
poczęło się o godz. 14.30, czyli praktycz
nie po lekcjach. Trudno nie wysnuć stąd 
wniosku, że mamy w Rybniku niemałe 
środowisko osób żywo interesujących się 
współczesną literaturą polską.

Spotkanie zagaił Sergiusz Sterna-Wa- 
chowiak. Sens pisania i czytania literatury 
dostrzegł on w poszukiwaniu mądrości, w 
poszukiwaniu sensownego życia Jego krót
kie wprowadzenia pozwoliły pisarzom na 
przedstawienie próbek ich twórczości lite
rackiej i ogólniejsze wypowiedzi.

W pamięci słuchaczy pozostanie Ry
szard Krynicki, czytający swoje przekła
dy wierszy Paula Celana i Nelly Sachs. 
Thimaczenie wierszy innych autorów staje 
się dla mnie z  biegiem łat co najmniej tak 
ważne, jak  pisanie wierszy własnych - co też 

jest tłumaczeniem sensu, który według moje
go cichego przeświadczenia gdzieś istnieje - 
powiedział poeta To “gdzieś” Ryszarda Kry
nickiego nie zostało dookreślone, możemy 
się tylko domyślać, że chodzi o sens wyższe
go, transcendentalnego wymiaru.

Ojciec Wacław Oszajca przeczytał trzy 
wiersze, a na jego późniejszym spotkaniu 
autorskim dowiedzieliśmy się, że bukiet 
róż, wzmocnionych drutami, umieszczo
ny na biesiadnym stole dał początek zary
sowi nowego utworu poetyckiego.

Ryszard K. Przybylski przedstawił 
fragment swojego eseju o nienawistnej 
miłości, jaką darzą się wzajemnie poeta i 
krytyk. Żywy humor czytanego fragmen
tu rozbawił słuchaczy.

Później Stanisław Krawczyk nawiązał 
do wypowiedzi Sergiusza Stema-Wacho- 
wiaka na temat “małych ojczyzn”. Swoją 
zlokalizował we własnym ogrodzie, prze
ciwnie niż R. Krynicki, który odnajduje 
jąprędzej tam, gdzie żyli bohaterowie jego 
fascynacji literackich - w Pradze Franza 
Kafki czy Drohobyczu Brunona Schulza. 
Poezja to - zdaniem Krawczyka - metafo
ra rzeczy najbliższych, aczkolwiek wier
sze które czytał mówiły o Rzymie i Zury
chu, o rozpadzie sensu i niemożności po
rozumienia się we współczesnym świecie.

Jerzy Grupiński polemizował z R.K. 
Przybylskim na temat antagonizmu poety 
i krytyka - fraszką. Sens pisania widzi w 
możliwości osiągnięcia dystansu przez 
twórcę względem samego siebie. Andrzej 
Szuba nie dał się sprowokować do wy
powiedzi na temat sensu pisania. Jego 
krótkie utwory świadczą o tym, że autora 
głęboko zajmuje temat śmierci.

Tadeusz Żukowski widzi sens swojej 
twórczości w przywoływaniu rzeczywisto
ści nieba, której nie znamy. Poeta to ten,

co ma odwagę w nocy duchowej słuchać 
przez nicość głosu Boga - zdawał się do
powiadać sens wypowiedzi Ryszarda Kry
nickiego autor “Łzy”.

Byliśmy świadkami różnego stylu po
lemik - od żartobliwych do zasadniczych. 
Większość wysłuchanych utworów o 
świecie i współczesnej kondycji człowie
ka mówiła w tonacji poważnej i ciemnej. 
Gdy w kuluarach zapytałem Andrzeja Szu
bę, skąd bierze się ten minorowy nastrój, 
skoro ostatni tom Różewicza pokazuje, że 
te same problemy można ująć równie głę
boko, lecz z humorem - odpowiedział: Je
śli dożyjemy wieku Tadeusza Różewicza, 
może i nas będzie stać na taki dystans...

Sergiusz Stema-Wachowiak nadał spo
tkaniu temat: “Sowa w słowach”. Mło
dzież, jakby przygnieciona wagą porusza
nych zagadnień, niewiele dyskutowała z 
twórcami. Może zatem i z tego punktu 
widzenia trzeba się zgodzić z maksymą, 
że “sowa Minerwy wylatuje dopiero o 
zmierzchu?”.

G. W alczak
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Natchniona poezja nie cierpi analizy

... to stara prawda - pomyślałam, gdy 
otrzymałam propozycję udziału w war
sztatach poetyckich zorganizowanych w 
ramach Rybnickich Dni Literatury przez 
Grzegorza Walczaka z “GR”. Z drugiej 
strony - “ciekawość to pierwszy stopień 
do... wiedzy”.

O wiele wcześniej dowiedziałam się, że 
hasłem spotkania będzie haiku. Począt
kowo nie wywołało to we mnie wielkiego 
zachwytu - przyznam, że nie odnoszę się 
zbyt entuzjastycznie do tego rodzaju poe
zji - może to kwestia mojej /jeszcze/ nie
dojrzałości?

Wybór akurat tej formy okazał się jed
nak jak najbardziej uzasadniony - na spo
tkanie został zaproszony katowicki poe
ta, anglista i tłumacz, m.in. autor przekła
dów właśnie haiku - Andrzej Szuba.

Z radością zobaczyłam w czytelni inne
go poetę, szczerze mówiąc, jedyną znaną 
mi do tej pory twarz - Stanisława Kraw
czyka, którego trudno nie znać, mieszka
jąc w Rybniku.

Chyba najbardziej znanym spośród trój
ki obecnych na spotkaniu poetów był 
Ryszard Krynicki, podobnie jak A. Szuba

zaliczany do poetów Nowej Fali, wywo
dzący się z poznańskiej grupy “Próby”, 
przyjaciel Stanisława Barańczaka.

Warsztaty poetyckie - dla każdego coś 
innego, bo odczucie piękna, poezji to 
wrażenie osobiste, subiektywne. Mogę 
więc mówić jedynie o swoim własnym 
odbiorze.

Interesująca była prezentacja przez R. 
Krynickiego dwóch przekładów “Psalmu” 
niemieckiego poety Paula Celana - Stani
sława Barańczaka i swoje własne. Tłuma
czenia zupełnie odmienne, chociaż przy
gotowane przez osoby tak sobie bliskie...

Stało się to świetną okazją do odkrycia 
przed nami fascynacji słowem, sensem, 
giętkościąjęzyka, poszukiwaniem nowych 
form i znaczeń. Andrzej Szuba nawiązu
jąc do tłumaczeń poezji Celana, a jedno
cześnie prezentując swoje przekłady hai
ku, zwrócił uwagę na szacunek dla sło
wa, oszczędność, “ekonomię” słowa. Pod
kreślił również fakt, że pisanie haiku jest 
prawdziwą sztuką - formy krótkie są za
zwyczaj najtrudniejsze, operując minimal
ną ilością słów trzeba w niej zawrzeć ma
ksymalnie wiele treści, a więc “trzeba zna

leźć to ósme znaczenie, którego nie ma w 
słowniku”, cytując jednego z zaproszo
nych literatów.

Jestem bardzo wdzięczna naszym go
ściom za ich delikatne i ciepłe podejście 
do miejscowych talentów. Nie było ocen, 
trudnych analiz i interpretacji, dyskusji nad 
utworami, za to życzliwa atmosfera indy
widualnego skupienia.

Bo, czytając R. Krynickiego: ...wiersz 
niekoniecznie musi być dobry, ważne jest 
aby był żywy. A dla każdego odbiorcy żywy 
jes t inaczej...

Jedna prywatna refleksja na zakończe
nie. W pewnym momencie padł zarzut ze 
strony reprezentanta młodszego pokole
nia, że atmosfera spotkania przypomina 
nabożeństwo - uwaga ta była zresztą cał
kowicie zgodna z prawdą. Myślę, że w 
przypadku spotkań przy poezji atmosfera 
pewnego mistycyzmu wydaje się być uza
sadniona. Poezja jest wielką tajemnicą 
duszy, jest misterium, a jeżeli tak - to i 
sacrum. Profanacjąjest zbyt szybkie i po
wierzchowne jej traktowanie.

J. Kocjan

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



J a  m uzykę pokochałem
c.d. ze strony 1.
muzyczna edukacja, nie mogło więc być 
inaczej. Chciałbym podkreślić rolę pierw
szego nauczyciela, którym w moim przy
padku była pani Maria Kowalska. 
Najpierw uczyła mnie prywatnie, 
później w rybnickiej szkole mu
zycznej. Od pierwszego nauczycie
la zależy czy muzykę się pokocha 
czy znienawidzi. Ja pokochałem...
- Zprzebiegu pańskiej kariery do
myślamy się, że z wzajemnością...
Jako muzyk osiągnął pan prawie 
wszystko. Dziś, oprócz tego, że 
nadal pan koncertuje i nagrywa 
płyty, uczy pan młodych.
- Nie prowadzę typowej działalno
ści pedagogicznej, bo nie jestem 
związany etatowo z żadną uczel
nią. Ale prowadzę kursy mistrzowskie, 
na których studenci, ci najlepsi, którzy 
już nie mają problemów z techniką, pod 
moim okiem szlifują interpretację. Cie
szę się że mogę podzielić się z nimi mo

imi umiejętnościami, przekazać własne 
doświadczenia.
- Często jest pan zapraszany do jury  
konkursów pianistycznych....

- 1 ta funkcja może dawać wiele satysfak
cji. Nie tylko wyławiamy najlepszych, ale 
podpatrujemy młodzież, jej stosunek do 
tradycji, to co mają do zaproponowania 
od siebie. Na konkursach ważne są nie

tylko umiejętności techniczne, interpre
tacja, ale także osobowość i umiejętność 
“bycia” na scenie. Są artyści, którzy już 
po wejściu na estradę elektryzująpublicz- 
ność, inni, choć nienaganni technicznie, 
pozostawiająjązimną. I kursy mistrzow
skie, i konkursy dla młodych mająna celu 
uczynienie z muzyka artysty.

- Pana syn, urodzony podobnie 
jak  pan w Rybniku, nie jest mu
zykiem...
- To prawda, studiuje w Warsza- 
wie, w polsko - japońskiej szkole 
informatycznej. Jeżeli nie jest się 
przekonanym w stu procentach, 
że chce się poświęcić muzyce, 
lepiej tego nie robić.
- A propos Japonii, kraju, który 
niezwykle ceni muzykę Chopina. 
To właśnie tam pan się wybiera 
bezpośrednio po tournee połu
dniowoamerykańskim ?

- Owszem, jest to związane z dopiero co 
zakończoną pracą nad kasetą wideo na
graną dla Japończyków, na której pro
wadzę coś w rodzaju kursów interpreta
cyjnych.

*

Skromny “Ptasiek”
Adaptacja jest sztuką trudną, szcze

gólnie kiedy bierze się na w arsztat 
książkę nieom al kultową, a za taką 
uchodzi “Ptasiek” Williama Whartona. 
Trudno więc było oczekiwać, że spek
takl, który przygotowało dwóch akto
rów poznańskich teatrów - Polskiego i 
Nowego Janusz Stolarski i W alde
mar Szczepaniak, będzie bogatszy niż

pierwowzór lub bardziej interesujący 
autorsko niż film z Nicolasem Cage’em 
i Mathew Modinem. Poznańscy twór
cy potraktowali powieść skrótowo, bo 
przecież adaptacja jest też sztuką kom
promisu, całość wypadła jednak spój
nie i zrozumiale.

Do przedstawienia stworzono skrom
ną, choć sugestywną scenografię, a na 
szczególne słowa uznania zasługuje fi
zyczne przygotowanie aktora odtwa
rzającego rolę “Ptaśka”. Publiczność, 
młodzież ze szkół średnich, choć na 
po czą tk u  b y ła  z n ie c ie rp liw io n a  
opóźnieniem spowodowanym awarią 
głównego reflektora ośw ietlającego

Zdj.: sol

scenę, przyjęła sztukę entuzjastycznie, 
o czym najlepiej św iadczyły gorące 
brawa na zakończenie. Szkoda tylko, 
że w trakcie spektaklu największe emo
cje wzbudzały padające ze sceny nie
cenzuralne słowa...

/a/

Chaplin
naiynkowym

bruku
Niedzielne popołudnie przyciągnęło 

na rybnicki Rynek wielu spacerujących 
mieszkańców naszego miasta. Powodem 
była nie tylko wyjątkowa w tym dniu 
piękna pogoda, ale i zapowiadany od kil
ku dni spektakl będący zwiastunem roz
poczynających się właśnie XXVII Ryb
nickich Dni Literatury.

Wrocławska grupa “Teatr Na Bru
ku” wystawiła zabawny spektakl pt. 
“Charlie pomywaczem " przedstawiają
cy próby przystosowania się tytułowe
go Charliego Chaplina do nowej rzeczy
wistości, jaką jest dla niego... praca po- 
mywacza. Przedstawienie rozpoczęło 
się w sposób bardzo oryginalny, total
nie zaskakujący widzów oczekujących 
tradycyjnego występu na deskach ryn
kowej estrady. Pierwszy z artystów po
jawił się na Rynku jako człowiek - orkie
stra witając przybyłych szaleńczą mu
zyką płynącą z instrumentu stanowiące
go połączenie perkusji, trąbki, tuby z 
gramofonem oraz tary czyli “rompli”. 
Chwilę później z przeciwległej strony 
zjawił się Charlie na “wybuchowym” 
rowerze - iskrzącym się, strzelającym i 
robiącym mnóstwo dymu. Jednocześnie 
rozległo się wycie syren alarmowych... 
Przedstawienie odegrano na rynkowym 
bruku, ograniczając się do kilku rekwi
zytów i wciągając do zabawy publicz
ność. Bliżej stojących “uraczono” na
wet zimną wodą oraz deszczem ryżu i 
confetti. Scenka “Charlie pomywaczem” 
była jednak tylko z pozoru bardzo za
bawna - w rzeczywistości stanowiła opo
wieść o smutnym życiu aktora próbują
cego zarobić na utrzymanie tym przy
ziemnym zajęciem. W efekcie bohater 
pakuje się w coraz to nowe kłopoty, 
łącznie z konfliktem z bezlitosnym po
licjantem. Aktorzy operując tylko ge
stem, nie słowem, doskonale przema
wiają do publiczności nawiązując z nią 
bezpośredni kontakt i dając możliwość 
puszczenia wodzów własnej wyobraźni.

"Teatr Na Bruku" to prywatny teatr 
profesjonalny założony przez Bogdana 
Michalewskiego i Marka Oliwę - ab
solwentów PWST we Wrocławiu i Kra
kowie. W swoich przedstawieniach po- 
sługująsię językiem “kina niemego” po
kazując absurdy współczesnej rzeczywi
stości i zagubionego w niej człowieka. 
Grupa istnieje od 4 lat. Do Rybnika 
przyjechała w składzie: Bogdan Mi- 
chalewski /Charlie/, M arek Oliwa / 
policjant/ oraz Roman Poplonyk i 
je g o  M agie B and  /jed n o o so b o w a  
orkiestra/. "Teatr Na Bruku" ma na 
swoim koncie udział w wielu festiw a
lach teatralnych i kuglarskich tak w 
kraju, jak  i za granicą.
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Poezja sposobem  
poznawania świata

- Znam wiersze W acława O szajcy, 
czytam je  od dawna i choć autor tak nie 
twierdzi, uważam, że poezja ta jest nie
zwykle filozoficzna. Wiersze Oszajcy są 
naprawdę otwarte, pełne i radosne; szcze
gólnie piękne są jego erotyki. Jestem 
pewna, że podczas tego spotkania sam 
autor poprzez swoje dzieła zainteresował 
młodzież - powiedziała Sylwia Kolar, 
polonistka z IILO.

W ramach Rybnickich Dni Literatury 
poeta - jezuita Wacław Oszajca spotkał 
się m.in. z młodzieżą II LO im. H. Sa
wickiej. Podczas, niestety, krótkiego spo
tkania przedstawił swoje wiersze i czasy 
kiedy zaczął tworzyć. Młodzież niezwy
kle rozbawiła historia jego pierwszego 
wiersza - krótkiej rymowanki o żabie i 
bocianie - napisanego jako praca domo
wa na lekcję języka polskiego jeszcze w 
szkole podstawowej. Opowiadając o spo
sobach tworzenia poezji, W. Oszajca 
przypomniał odbywającąsię poprzednie

go dnia biesiadę literacką, podczas której 
na tyle zaintrygowały go kwiaty usztyw
nione drutami, że stały się one pretekstem 
do napisania wiersza.
- Poezja jest jednym ze sposobów po
znawania świata, opowiadania o nim. Nie 
można jej wyrzucić z życia. Dlatego za
chęcam tych wszystkich, którzy już te
raz próbują pisać, aby nie przestawali, 
bez względu na możliwości ich publika
cji - doradzał młodzieży W. Oszajca.

Tworzący poezję jezuita obecnie zain
teresował się również dziennikarstwem 
-jest redaktorem naczelnym miesięczni
ka “Przegląd Powszechny”, autorem au
dycji w polskim radiu i comiesięcznego 
programu katolickiego w Polsacie.

- Nie znałam dokładnie wierszy Wa
cława Oszajcy, słyszałam tylko o nim na 
fakultecie z języka polskiego. To spotka
nie było dla mnie więc czysto poznaw
cze - powiedziała Ola z III klasy.

/a/

Ptasiek i Al...

- Dalekie podróże, pakowanie i rozpa
kowywanie walizek to nieodłączna część 
życia artysty...
- Muszę przyznać, że coraz gorzej zno
szę np. zmiany czasu, ale wybrałem ten 
zawód i wszystko co się z nim łączy.
- Czy ciągle pan ćwiczy przed koncer
tem?
- Nieustannie...
- Dziękujemy, że znalazł pan czas, by 
wpaść do Rybnika by odebrać nagrodę 
przyzwaną przez rybniczan. Dziękujemy 
za rozmowę.

R ozmawiała: W . R óżańska

Echo dżungli
Jedyną imprezą w ramach Rybnickich 

Dni Literatury adresowaną do dzieci był 
musical “Echo dżungli" przygotowany 
przez Teatr Muzyczny z Gliwic.

Spektakl przyciągnął do Teatru Ziemi 
Rybnickiej małych widzów nie tylko z 
miejscowych szkół, ale też z okolicznych 
gmin. Pierwszaki przejęte wizytą w tea
trze z niezwykłą cierpliwością i spokojem 
czekały na rozpoczęcie przedstawienia. 
Dzieci od samego początku żywo reago
wały na śmieszne czy przerażające sceny 
i chętnie włączyły się do spektaklu, razem 
z odtwórcami ról wołając na pomoc misia 
czy węża.
- Przedstawienie mi się bardzo podobało 
i wszystkie zwierzątka były ładne. Chcia
łabym tu częściej przyjeżdżać - powiedzia
ła Angelika ze Szkoły Podstawowej w 
Świerklanach.
Scenografią proste kostiumy stworzyły bar

dzo sugestywną wizję dżungli, zaś aktorzy, 
zwłaszcza “pantera” i “wilczyca” udanie na
śladowali zachowanie dzikich zwierząt.

Wielu młodych widzów zainteresowała 
orkiestra grająca podczas przedstawienia 
w kanale pod sceną i w czasie przerwy 
dzieci nawet z najdalszych rzędów poszły 
obejrzeć miejsce dla muzyków.

Wszystkich natomiast zachwyciła sce
na poszukiwania “czerwonego kwiatu”. 
Gdy na scenie oświetlonej czerwonym 
światłem pojawiły się wirujące ogniki, z 
ust widzów wyrwały się głośnie wes
tchnienia zachwytu. Najsympatyczniejsza 
była postać niedźwiedzia. - Znam książkę 
R. Kiplinga, ale musical był trochę inny. 
Bardzo podobała mi się też muzyka - po
wiedział Kamil Adamski z Prywatnej 
Szkoły im. gen. Andersa w Rybniku.

Na koniec przedstawienia mali widzo
wie nie szczędzili braw i widać było, że 
twórcy przedstawienia idealnie trafili w ich 
gusta, bo w czasie trwania spektaklu nie 
słychać było żadnych rozmów, skrzypie
nia foteli czy szeleszczenia papierkami.

/a/

Barwy ziem i
Kolorowe fotogramy przedstawiają

ce urokliwe fragmenty miasta, ale rów
nież czarno-białe fotografie miejskich 
zaułków, miasto w słońcu i miasto w 
śniegu, portrety dzieci, pobrużdżone 
twarze starych ludzi i nostalgiczne pej
zaże - czyli te wszystkie tematy, bez 
których nie istnieje fotografia. A to tyl
ko część zdjęć, jaka na autorskiej w y
stawie pod nazw ą “Barwy Ziemi” w 
Muzeum pokazuje Z bigniew S olarski 
- fotografik, plastyk, a jak  się również 
okazało w czasie otwarcia - poeta. N ie
które zdjęcia były już publikowane w 
naszej gazecie, a także w miejskich fol
derach, jako, że twórczość Zb. Solar
skiego jest w swym użytkowym aspek
cie w dużej części związana z Rybni-

kiem, stąd też jego podziękowanie skie
rowane do uczestniczących w werni
sażu przedstawicieli władz miasta w 
osobach prezydenta Józefa Makosza, 
wiceprezydenta Jerzego Koguta i in
nych za pomoc w wystawieniu prac. 
Obecni byli również przewodniczący 
Wojewódzkiego Cechu Związku Arty
stów Fotografów Krzysztof Niesporek 
oraz przedstawiciel Związku Polskich 
Artystów Fotografików Jerzy Mąkow- 
ski. Ale fotografia to nie jedyna dzie
dzina zainteresowań Zb. Solarskiego. 
Na wystawie pokazał on też swoje ma
larstwo, a obrazy, często w jednej to
nacji barwnej, ukazujące świat poza 
rzeczywistością, którego szary czło
wiek nie spostrzeże, bo “...potrzeba do 

tego w rażliwych  
oczu i duszy arty
sty ” - jak czytamy 
w okolicznościo
wym program ie 
p rzy b liż a jący m  
sylwetkę autora. 
Fotografie i obra
zy zostały w za
stanawiający spo
sób przem iesza
ne, co przeciętny 
odb io rca  sztuki 
m ógł odeb rać  
jako pewnego ro
dzaju chaos, a co 
Zb. Solarski tłu
m aczy kon iecz
nością rozbicia... 
ekspansji melan
ch o lii  w n ie 
których pracach.

W ystawa poka
zuje niewątpliwie 
różnorodność za
interesowań. Cie
szymy się też, że 
pom im o tego 
zna jd u je  on j e 
szcze czas by fo
to g ra fo w ać  dla  
nas sam ą prozę 
życia.

Irl
Jedna z prezentowanych na wystawie fotografii.

Reprodukcja: autor
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W ostatni piątek września odbył się kolejny “Jesienny Rajd po 
Ziemi Rybnicko-Wodzisławskiej”, organizowany przez Komisję 
Młodzieżową oraz Koło Przewodników PTTK przy oddziale 
PTTK w Rybniku.

Na trasie rajdu

Jeszcze 
Wakacje...

Stoję na moście. Lipcowe słońce 
odbija się w Sekwanie, fale tańczą na 
rzece. Nawet huk samochodów na Quai 
du Havre jakoś zelżał... Koniec sjesty! 
Otrząsam się więc z marzeń i powoli, 
noga za nogą wlokę się z powrotem do 
sal Alliance Française. Jeszcze dwie 
godziny konwersacji... Czy tutaj w po
łudnie musi być tak gorąco?! Nie daj 
Boże, jeśli “wysiądzie” klimatyzacja... 
A po drugiej stronie mostu błękitnym 
chłodem krystalicznej wody kusi basen.

Mimo całej miłości do francuskiego 
najchętniej urwałabym się żeby popły
wać - tym bardziej, że wstęp kosztuje za
ledwie 12 franków - oczywiście jeżeli 
posiada się przynajmniej tymczasową 
legitymację ucznia Alliance Française w 
Rouen. No nie! Wagary?! A co powie
działaby szefowa rybnickiego Alliance 
Française Elżbieta Paniczek?

Ta myśl dodaje mi sił do podjęcia 
decyzji. Nie każdy uczeń AF ma moż
liwość spędzenia dwóch wakacyjnych 
tygodni na kursie językowym /50 go
dzin/ w stolicy Normandii - w dodatku 
za pół darmo, bo pobyt nasz sponsoru
je  francuskie M inisterstwo Spraw Za
granicznych. Basen nie stanowi już  
zagrożenia. Całkiem rześkim krokiem 
podążam w stronę A lliance’u. Otuchy 
dodaje mi fakt, że nie ja  jedna spędzam 
wakacje w szkole. Jest nas chyba setka 
- internacjonalna arm ia uczniów  ze

wszystkich kontynentów. Można się 
naprawdę nieźle zżyć, gdyż dziennie 
spędzamy ze sobą minimum 5 godzin 
lekcyjnych, nie wspominając o wspól
nych wypadach w celu zwiedzania za
bytków, kafejek i ... sklepów. Poza tym 
zdarza się i tak, jakaś rodzina gości 
w iększą liczbę uczniów AF - bardzo 
często różnej narodowości.

Mieszkanie u rodziny to świetny po
mysł. Można naprawdę wiele się nau
czyć, podszlifować znajomość języka 
i bon ton, a jeżeli ktoś ma trochę szczę
ścia - to jeszcze dodatkowo zwiedzi 
kawał Normandii!

Ale świetne wakacje! Prawdę mówiąc 
to lekcje szalenie mi się podobają. Mło
dzi, pełni werwy i pomysłów nauczy
ciele /sw o ją  drogą: ciekaw e z kim 
mamy dzisiejsze konwersacje?/, różno
rodne tow arzystw o, dużo śmiechu i 
dobrej zabawy, luźna atmosfera i - przy 
okazji - wiedza sama wchodzi nam do 
głów.

Rozglądam się wokół. Jakie ładne 
jest Rouen! Czysta esencja Normandii: 
architektura, pejzaż za miastem, mie
szkańcy.

Normandia jest piękna: nadmorskie 
skały Etretat, miasteczka portowe nad 
brzegiem  La M anche /np. D ieppe, 
Honfleur, Trouville, Deauville/, no i 
oczyw iście M ont-Saint-M ichel, we 
dnie półw ysep, w  nocy - w yspa na 
Atlantyku... W planie mamy jeszcze 
Paryż, ale dopiero za kilka dni.

No, to tutaj, nawet drzwi już  otwar
to. Zaraz zobaczę, z kim mamy dziś 
konwersacje... Laurent? Świetnie, bę
dzie wesoło! Sala 102? O, jak dobrze! 
Dlaczego? Bo tam nigdy nie psuje się 
klimatyzacja...

J ustyna K ocjan

M etą rajdu była Ramża - najwyższe 
wzniesienie na Płaskowyżu Rybnickim 
/322m/. Trasy rajdu przebiegały przez 
B ełk, gdzie zw iedzono zabytkow y 
drew niany kościółek, i D ębieńsko, 
gdzie zapoznano się z działaniem no
woczesnej oczyszczalni ścieków.

R o w erzy stó w  p ro w ad z ił żó łty  
szlak “Początków  G órnictw a G órno
śląsk iego” .

Trasy rajdu opracował autor przewo

dnika “Znakowane szlaki turystyczne 
ziemi rybnicko - wodzisławskiej” Je
rzy Michalski, który również w rajdzie 
wziął udział.

Na zakończenie rajdu wysłuchano 
interesującej legendy o rozbójniku Ram- 
ży, który grasował na tym terenie, a jego 
cenne skarby nadal pozostają ponoć 
ukryte w ziemi. Postać tego tajemnicze
go szlachcica przedstawiła nauczyciel
ka M. Michura. Zainteresowanie wzbu
dziła także radarowa wieża służąca do 
badań meteorologicznych, znajdująca 
się na szczycie Ramży.

W rajdzie uczestniczyły 222 osoby. 
Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy 
znaczek, a grupy SKKT - otrzymały 
dyplomy uczestnictwa.

W rajdzie uczestniczyła młodzież z 
rybnickich szkół podstawowych: nr 9, 
10, 12, 20 i 25, a także ze szkół w 
Świerklanach Górnych i Leszczynach 
/SP 3/. W rajdzie wzięła udział rów
nież drużyna piesza i rowerowa z Jej
kowic. Szkoły średnie reprezentowała 
młodzież Zespołu Szkół Ekonomiczno- 
Usługowych.

A. Pojda
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Grono lektorów rybnickiego ośrodka Allian
ce Française zasilił Phillippe Briot z Nancy.

Będzie on prowadził zajęcia z grupq "kon- 
wersacyjng" i z każdg innq, która wyrazi takie 
życzenie.

Tegoroczne zajęcia w Alliance Française już 
się rozpoczęły. Obok grup poczqtkujqcych, 
średnich, zaawansowanych istniejq grupy

"przygotowanie do matury" oraz "dziecięca".
Zainteresowanie językiem francuskim jest 

ciqgle duże: postanowiliśmy więc stworzyć 
dodatkowe grupy: dla poczqtkujqcych, śre- 
dniozaawansowanych i dla dzieci.

Zapisy w sekretariacie Alliance Française 
przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rybniku, 
codziennie od 9.30 do 16.30 /tel. 240-97/.

Fort padze i padze a paryzole to ju z  
chneda do nos przirosly. Jest więcej 
ja k  zicher, że take mokre lato łodczu- 
jym y niy ino na naszych kapsach. Jak 
w telewizyji ju ż  krakali, chlebiczek 
przidzie nóm isto jodać z m ąki lod 
amerykańskich bambrów a z kartofla
mi tyż może być na przednówku brem- 
slich. Gnijom ju ż  terozki w marasia- 
tyj ziemi i bez tóż w brogach niy utrzi- 
miom sie długo.

Ledwoch to posłyszoł, dołech zaraz
ki znać Francikowi Bregule. Francik, 
karlus lod mojigo somsiada, boi dyc- 
ko na fleku  i drugimu uczynliwy. Wży- 
niól sie w gorolowicach na gospodar
ka i kędyś mi sie chwolół, że sadzi dyc- 
ko ino dobro zorta kartofli, zaś karto

flisko  mo na pioskach. Obsztalowo- 
łech u niego śtyry miechy i teroz jest 
Żech rod, ani mi kery w kapsa naplul, 
bo lod wczoraj móm je  ju ż  w grodzy. 
Łod dowień downa u nos w doma z 
tych kartofli piyrsze noleżało upiec 
placki. Pamiętom, że matka piykli je  
na blasze i smarowali masłym, zaś 
bez wojna syropym z cukrowyj ćwi- 
kli /melasa/. Bolo to take smaczysko, 
aż język kańś uciekoł. Chciolech roz 
take same upiec na piecu gazowym, 
alech ino dokumyntnie piec zaciaproł 
i moja mje farónym  opierniczyla.

Hań downij, kejżech ból jeszcze baj- 
tlym, mieli my konsek grubskigo pola 
wynajętego, na kerym matka sadziyli 
kartofle. Kej nać bola ju ż  obsuszono, 
musiołech jom  powyrywać i poleku, 
bo nos ani pogoda ani nic niy goniy- 
ło, kopali my kopoczykami. Stawio- 
łech sie dość zawalato przi tyj robo

cie, joch boi pyrtek a kopoczyk wieli. 
Na pańskie tyż niy chodziyli na wy
kopki, przeważnie bez wojna. Pańscy 
jednak wiele kartofle dokumyntnie 
wyzbiyrali a ostawki boły malućke, ani 
kozie bobki. F este ln ie  och lane i 
zmierzłe bolo to kopanie.

Z  wieczora, ju ż  po ćmo ku, zgrucha- 
ły sie wszyske dziecka z familoków przi 
grabieniu naci i rychtowaniu fojerki. 
Kożdy mioł w tytce trocha kartofli, a 
niykerym matki dały po konsku sło
nego śledzia. Przi fojerce bolo ciepło 
a beranie i wicowanie niy listowało. 
Zapamiętołech taki jedyn wic ło Chiń
czyku i Slonzoku, kerzy grali w ping  
ponga. Jak Slonzok-hajer rypnół w 
bal, to Chińczyk z kwaśnom gymbom  
wymamrotoł, że ping pong pękł. Na 
to wystraszony hajerpyto: “wiela buła 
za bal?”Skokali my tyż bez flama, ale 
kej Erwinowi chyciyly sie galoty na 
rzici, ustali my fimlokować. Kartofle 
ciepali my do glutu, kej ju ż  flam y niy 
bolo. Potym jeszcze gorke aże w ryn
ce parzyły, kożdy zawijoł i językym  
mlaskol nad takom specyjom. Do dom 
wrocali my niyskoro usmyndzyni i 
czorni na gymbach ani młode diobły.

Piykne to boły czasy, isto wtedy Pón- 
bóczek bardziej pszoli ludziom, kej im 
w żniwa przigrzywało słoneczko a przi 
wykopkach mieli złoto jesień.
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T ak up iększy ł p rzedb lokow y  p la 
cyk Marek Orczykowski - m ie
szkan iec  b loku  n r 2 na ul. Zielonej 
w  R ybn iku . T ą  m in ifon tannę w raz 
z zadaszen iem  w ykonał za  w łasne 
o szczędności, a całe  p rzed s ięw z ię 
cie za ję ło  m u 2 m iesiące.

MaT

Rozpoznaj się na zdjęciu

Pierwsza z osób, które rozpoznają się na zdjęciu wykonanym w jeden z de
szczowych poranków w ubiegłym tygodniu na ulicy Hallera i zgłoszą się w na
szej redakcji, otrzyma publikowaną w gazecie fotografię oraz pięć smakowi
tych kołoczyków! Zapraszamy do zabawy!
Sponsorem naszej zabawy jest piekarnia Franciszka Studnika z Rybnika 
przy ulicy Kościelnej nr 3.

Nasza redakcja znajduje się w oficynie kamienicy Rynek 12 /dojście od ulicy 
Zamkowej lub Korfantego/, je s t czynna codziennie oprócz sobót i niedziel od 
9.00 do 17.00. Zdj.szoł
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Rok 1345
W 1336 roku zmarł bezpotom nie 

książę raciborski Leszek /Rybnik na
leżał do księstwa raciborskiego/. Wte
dy król czeski Jan Luksemburski prze
kazał jego ziemie czeskiemu rodowi 
Przemyślidów. Nie chciał się pogodzić 
z tym polski król Kazimierz Wielki i w 
1345 roku zorganizował wyprawę wo- 

jennąw  celu zajęcia m.in. księstwa ra
ciborskiego. Armia polska z pomocą 
Węgrów ruszyła na Żory, Pszczynę i 
Rybnik. Na rybnickim zamku broniły 
się wojska czeskie. Na skutek działań 
wojennych wiele domów w Rybniku 
spłonęło, zaś mieszkańcy musieli się 
ukrywać w okolicznych lasach. Czeskie 
wojska wyparły jednak Polaków i zni
szczony Rybnik nadal pozostał pod 
zwierzchnictwem czeskim.
Rok 1433

W pierwszej połowie XV wieku Cze
chy pogrążyły się w wojnie domowej. 
Wojny husyckie przyniosły niepokój 
również na Śląsk i do Rybnika. W tych 
czasach panem na Rybniku był książę 
opawsko-kamiowski Mikołaj V /zw a
ny też Mikołajem II Rybnickim/. Pro
wadził wojnę ze “śląskim husytą”, księ
ciem opolskim Bolesławem IV. Do jed
nej z bitew doszło 13 maja 1433 roku 
na “Górze Rudzkiej”, czyli tam gdzie 
dzisiaj mieści się rybnicki szpital psy
chiatryczny. W alka zakończyła się 
zwycięstwem Mikołaja. Musiało to być 
dla Rybnika wielkie wydarzenie, sko
ro w tym miejscu postawiono kamien
ną kolumnę z obrazem św. Urbana. Po

Rok 1662
W 1662 roku prze

jeżdżająca przez Ryb
nik grupa austriackich 
żołn ierzy  porw ała z 
dwóch rybnickich go
spodarstw bydło, które 
następnie zagnano do 
W odzisław ia . P rze 
ciwko nim burm istrz 
Rybnika urządził w y
praw ę, która zakoń
czyła się sukcesem .
Z nany  je s t  też  fak t 
wręczenia przez bur
mistrza łapówki pew
nemu porucznikow i.
D ow ódca ten dostał 
cztery średnie karpie 
aby “ trzym ał do b rą  
komendę i nie pozwo
lił na  p ląd ro w an ie  
przez żołnierzy” .
Rok 1683

Śląsk był wtedy czę- 
ściąA ustrii,jej stolicę 
oblegały wojska turec
kie. Na odsiecz zagro
żonem u W iedn iow i 
szedł polski król Jan 
III Sobieski. Na jego 
trasie z Krakowa do Wiednia znajdo
wał się Górny Śląsk i miasta Bytom, 
Piekary, Tarnowskie Góry, Gliwice i 
Cieszyn. W ieczorem 22 sierpnia 1683 
roku król zajechał do klasztoru w Ru
dach. Tak więc noc z 22 na 23 sierpnia 
Jan III Sobieski ze swoją 50-tysięczną 
arm ią spędził zaledwie 12 km od Ryb
nika. Według tradycji część wojsk pol
skich miała wtedy celowo lub przez po
myłkę zboczyć z drogi i zajechać do 
Rybnika. Żołnierze ci gościli w karcz
mie “Świerklaniec” i w okolicznych 
domach. Kroniki rudzkich cystersów 
potwierdziły potem, że polskie wojsko 
zachowywało się w tych okolicach spo
kojnie, nie rabując ani nie zadając ni
komu gwałtu.
Rok 1807 i 1808

Był to cłla Rybnika czas ciężkiego 
ucisku - czytamy w “Dziejach Miasta

Ostatni raz obce wojska przemaszerowały przez Ryb
nik w czasie Drugiej Wojny Światowej. Na zdjęciu: kro
czące ulicą Powstańców Śląskich oddziały hitlerow
skie

Rybnika”. - W 1807 i 1808 roku trze
ba było utrzymać zakwaterowanie tu
taj wojska francuskiego”. Sprzymie
rzeńcy cesarza Francuzów Napoleona 
zajęli pruski wtedy Śląsk, a niektóre 
oddziały zatrzymały się w Rybniku. 
Zamieszkali na terenie zamku /dzisiaj 
sąd/ i w przyzamkowych zabudowa
niach gospodarczych. Przez dwa lata 
władze Rybnika musiały na koszt mia
sta utrzymać francuski szwadron dzie
siątego pułku husarskiego oraz sprzy
m ierzony z nimi oddział bawarski i 
wirtemberski. Związane z tym straty 
miasta wyniosły 18,5 tysiąca talarów. 
Dla porównania powiedzmy, że tyle 
kosztowała w tych czasach cała wieś 
Popielów.

M arek Szołtysek

Rybnickie parki i zieleńce
Hazynhajda 

na Kozich Górach
Pierwszy park miejski w Ryb

niku założony został z inicjatywy 
rybnickiego fabrykanta i radnego

Góry” lub “Hajda” /łąka, ugór, za
puszczone pole/. Władze Rybni
ka dodały jeszcze własnych grun-

Przemarsze wojsk

Rozetam i nazyw a 
się wykończenie bate
rii łazienkowych, wlo
ty kominowe, “dziurę” 
w pudle rezonanso
wym gitary... Przede 
wszystkim jednak ro
zeta to okrągłe okno 
wypełnione witrażem.
Przed dwoma miesią
cami p rzed staw ia li
śm y w n aszy ch  
“szczegółach” rozetę z 
kaplicy szpitala św.
Juliusza. Dzisiaj natomiast przedstawiamy innąrybnicką rozetę, w idzianą od środ
ka budowli. Gdzie ona się znajduje? Odpowiedzi prosimy szukać na 6 stronie.

Na przestrzeni wieków przez nasze miasto przechodziło wiele ar
mii. Nie zawsze Rybnik był dla nich celem. Był raczej miejscem po
stoju na drodze długiej wojennej wędrówki. Pobyt żołnierzy bywał 
dla miasta jednocześnie czymś pożytecznym i groźnym. Pożytecz
nym dlatego, że żołnierze dysponowali często większymi pieniędzmi 
i w okolicznych sklepach i karczmach kupowali piwo, wino, ryby, 
chleb czy obrok dla koni. W ten sposób mieszkańcy się bogacili.

Nadciągające wojska bywały też groźne. Hulający bezkarnie żoł
nierze rabowali, gwałcili i kradli. Niektóre przemarsze wojsk moż
na ustalić w oparciu o zachowane źródła historyczne.

1880 roku obraz ten przeniesiono do 
wybudowanej obok ceglanej kaplicz
ki.
Rok 1473

Książę opawski W acław III w latach 
1452-1473 był panem  na Rybniku, 
Żorach i Pszczynie. Popadł on w kon
flikt ze zwolennikami panowania w 
Czechach i na Śląsku króla węgierskie
go Macieja Korwina. W czesną w iosną 
1473 roku wrogowie Wacława oblegali 

jego miasta, w tym również Rybnik. 
Kronikarz Jan Długosz tak opisuje te 
w ydarzenia: “R ybniczanie zapew ne  
boleśnie odczuli tę wyprawę, ponieważ 
w okolicy toczyły się działania wojen
ne. Przeciwnicy Wacława przez trzy 
miesiące obiegali zam ki tego księcia, 
a udało im się zdobyć jedynie  zamek 
w Rybniku. W tej ciężkiej sytuacji Wa
cław ow i p rzyszły  z  pomocą^ w ojska  
polskie /wrogie Marcinowi Korwino
w i/”. W czerwcu 1473 roku zawarty 
został pokój pod Żorami.
Rok 1627

Działo się to podczas wojny trzydzie
stoletniej /1618-1648/. Katolicka Au
stria, do której należał wtedy Śląsk, 
prowadziła wojnę ze Szwecją, D anią i 
innymi protestanckimi krajami. Tere-

Godałyptoki 
Z: rynkowy// latamI

Ptok piyrszy

nem tych w alk był w tedy rów nież 
Śląsk. W lutym wojska protestanckie 
oblegały i zdobyły Gliwice, Pszczynę 
i Żory. Nie mający murów obronnych 
Rybnik poddał się w tej sytuacji bez 
w alki. W róg zażądał od rybnickich 
mieszczan kontrybucji w wysokości 
115 talarów tygodniowo. Początkowo 
rybniczanie płacili, ale po kilku tygo
dniach zabrakło im pieniędzy. W tedy 
żołnierze podłożyli pod domy słomę i 
zagrozili podpaleniem całego miasta. 
Mieszkańcy zaczęli prosić o litość, co 
przekonało wrogów, że rybniczanie nie 
są w stanie zapłacić więcej. Żołnierze 
odeszli i osiedli w Żorach, zabierając 
jednak ze sobą czterech zakładników. 
N atom iast kilka tygodni później do 
Rybnika w kroczyła katolicka arm ia 
austriacka. Ci żołnierze zachowywali 
się jeszcze okrutniej. Nałożyli na mia
sto trzykrotnie w yższą kontrybucję, 
zabierali zboże, bydło z obór i ryby ze 
stawów. Cała okolica została doszczęt
nie ograbiona i nawet na polach ustały 
wszelkie prace.
Rok 1654

W 1654 roku w okolicach Rybnika 
na pewnego Polaka o nazwisku Pod- 
czapowski napadli żołnierze. Podróż
nik ten został pobity i ograbiony. Na 
skutek odniesionych ran przeleżał kil
ka dni w karczmie “Świerklaniec”. Kie
dy zmarł, pochowano go na rybnickim 
cmentarzu. Takich przypadków było 
wtedy bardzo wiele.

tów, po czym teren ten zagospo
darowano i powstał park miejski, 
który od imienia założyciela po
tocznie nazywa się “Haasenhaj- 
da”. Współcześnie park ma 68,4 
tysiąca metrów kw. powierzchni i 
rośnie tu wiele starych lip, jesio
nów, buków i dębów. Wśród tego 
starodrzewia mieszkają wiewiór
ki, które są wielką atrakcją dla 
spacerujących tam dzieci. W 1994 
roku powstała na Kozich Górach 
ścieżka zdrowia, gdzie można po
prawić swoją kondycję fizyczną. 
Jest wiele miejsca do biegania i 
jeżdżenia na rowerze. W 1995 
roku na terenie parku powstała 
zaciszna kawiarnia “Hajda”, która 
swoją nazwą wspaniale nawiąza
ła do tradycyjnego określenia tego 
miejsca.

SZOŁ

Park na “Kozich Górach ”, zdjęcie z 1925 roku

Juliusza Haase, który miał niedaleko Ryn
ku wielką fabrykę skór. Starsi ludzie 
wspominają, że w jego zakładzie zdarzył 
się podobno nieszczęśliwy wypadek, pod
czas którego zginęło kilku ludzi. Dla za
dośćuczynienia, a także dla przysłużenia 
się Rybnikowi, Juliusz Haase w styczniu 
1888 roku oficjalnie darował miastu 1,2 
hektara/12 tys. metrów kw./ ziemi w miej
scu, które potocznie nazywano “Kozie Kawiarnia “H ajda”powstała na Kozich Górach w 1995 roku

Roz na drzewie jym  łorzecha 
I  wtym  w łeb mie klupła decha. 
To smarkocze nią ciepały,
By /orzechy slatywały.

Ptok drugi
A dyć mie tyż na kasztanie 
O mało niy piźli dranie.

Ptok trzeci
Ptoki ju ż  dość tego mają! 
Ludzie tyż niych pozor dają: 
Niy stowejcie sie autami 
Jesiyniom pod kasztanami!

/fra-szol-ka/

Abecadło
Rzeczy

Śląskich
_________________________ 2
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CYKLINOWANIE
210-51

•kkk

SPRZEDAM POLONEZA 1600 
- 1990/91 tel. 28178

iciek

TANIO SPRZEDAM  
CENTRALNE OGRZEW ANIE

- 60 żeber, piec i zbiornik. 
Wiadomość: po godz. 20.00,

tel. 20-604
***

POTRZEBNY PILNIE STOLARZ  
Tel. 216-47

***
PRZYJMĘ

uczennice do zakładu fryzjerskiego. 
A. H. Gonsior

44-310 Wodzisław Śl. - Biertultowy
ul. Rogozina 40

Restauracja 
“Olimpia” w Kamieniu

zatrudni kelnerkę 
z wykształceniem kelnerskim 

i znajomością 
języka zachodniego.

Spotkanie zainteresowanych 
w hotelu “Olim pia”

10 października o godz. 11.00.

f BEZPŁATNE 
PORADY PRAWNIKA

w "Gazecie Rybnickiej"
: ■ - ' ' - : .: . ■

W piątki w godz. 15.00-17.00

{ w siedzibie naszej redakcji 
/Rynek 12a (oficyna), 

tel. 28-825/
dyżuruje prawnik, udzielający 

bezpłatnie porad
V_______________________________ /

Rzeczoznawca majątkowy, 
biegły sadowy

w zakresie szkód górniczych 
inż. Irena Kuczera

tel. 28162 w.362 lub 28-678

 ̂ Kronika policyjna"^

D wa napady w jeden dzień

We wtorek 24 września około południa 
trzej nieznani sprawcy wtargnęli do mie
szkania przy ulicy Przemysłowej. Ster
roryzowali mieszkającą tam 80-letnią 
kobietę, zmuszając ją  groźbami do od
dania wszystkich pieniędzy. Przerażona 
lokatorka dała im 50 złotych i napastni
cy odeszli. Jednak po około dwóch go
dzinach rabusie niespodziewanie wróci
li, żądając jeszcze od kobiety złota i bi
żuterii. Gdy kobieta tłumaczyła, że nicze
go takiego nie ma, rabusie dotkliwie ją  
pobili. Następnie skradli z mieszkania 
dowód osobisty, żywność z lodówki, klu
cze, noże i “pilot” od telewizora.

Tego samego dnia około godziny 20.00 
ci sami - jak się później okazało - spraw
cy, dokonali napadu na mieszkanie przy 
ulicy Św. Barbary. Po przeszukaniu sza
fek skradli drobne przedmioty i zażądali 
po sto złotych na osobę. Następnie pobili 
mieszkającą tam kobietę, a mężczyźnie 
zabrali kluczyki od “malucha”. Dokładnie 
o godzinie 20.15 rabusie zostali złapani.

■--------------------------------------------------------------------------------------------------------- \

Zarząd Miasta informuje.______________ _______________ J
Zarząd Miasta Rybnika 44-200 Rybnik ul. Chrobrego 2 ogłasza 

PRZETARG OGRANICZONY W FORMIE PISEMNYCH OFERT NA 
NAJEM LOKALU, UŻYTKOWANIE Z PRZEZNACZENIEM POD 

DZIAŁALNOŚĆ SPOŻYWCZO - PRZEMYSŁOWĄ.

Lp. Usytuowanie pow. lokalu wizja wadium
lokalu w m2 w dniu godz. w wys.

1. ul. Plac Pokoju 1
/po restauracji
Foka/ 1,100 14.X.96 r. 9-10 7000,00 zł

Uwaga: umowa będzie zawarta na czas określony tj. na 10 lat. Do stawki 
czynszu za 1 m kw. pow. użytkowej naliczony zostanie obowiązujący poda
tek Vat w wys. 22 proc.

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem “Przetarg” opatrzone datą winny 
zawierać:
- imię nazwisko, adres oferenta lub nazwę siedziby jeżeli oferent jest osobą 

prawną
- program zagospodarowania nieruchomości z terminem rozpoczęcia 

i zakończenia /w sposób graficzny i pisemny/
- poświadczenie wiarygodności finansowej oferenta
- dowód wpłacenia wadium
- proponowana wys. nakładów na remont lokalu i proponowana odpłatność 

czynszowa
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu

Oferty należy składać w W ydziale Lokalowym Urzędu M iasta Rybnika przy 
ul. 3 Maja 12 pokój nr 8 w terminie do dnia 18 października 1996 r. do godz.
15.00 tel. 24168, 25344.

Wadium należy wpłacić na konto Gminy Rybnik PBK W arszawa I oddział 
Rybnik nr 372602-2017- 3600-2-73 lub bezpośrednio w kasie /parter budynku 
przy ul. B. Chrobrego 2 - pokój nr 21/ najpóźniej do godz. 9.30 w dniu 
21.10.1996 r.

Przetarg - otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21 października 1996 r. o godz.
10.00 w sali nr 137, I piętro w budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. 
Chrobrego 2.
Dodatkowo należy wpłacić koszt organizacyjny przetargu w wysokości 50,00 zł.

Wadium przepada w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika 
wygrywającego przetarg.
Uczestnik przetargu winien zapoznać się z regulaminem przetargu, który jest do 
wglądu w W ydziale Lokalowym Urzędu Miasta przy ul. 3 Maja 12. 

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

BIURO RACHUNKOWE
RENATA MURAS 

44-200 Rybnik, ul. Sobieskiego 1 
tel. 229-36

WYCENA NIERUCHOMOŚCI
Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK  

tel. 27-616

PRYWATNA PRAKTYKA CHIRURGICZNA
Informuję Szanownych Pacjentów oraz Kolegów Lekarzy, 

że od września br. prowadzę
Prywatną Praktykę Chirurgiczną w gabinecie na ul. Klasztornej 3.

W gabinecie oprócz diagnostyki chorób tętnic i ży/stosuję leczenie ozonem.
Istnieje również możliwość operacyjnego i nieoperacyjnego leczenia ży

laków kończyn dolnych oraz żylaków, przetok i bolesnych szczelin odbytu.
W gabinecie można operować dorosłych i dzieci z powodu przepukliny, 

niezstąpienia jądra i wodniaka jądra, naczyniaków, btiznowców, guzków 
skóry i tkanki podskórnej oraz temu podobnych chorób w systemie “jed
nego dnia” bez konieczności pobytu w szpitalu.

Nad bezpieczeństwem zabiegów wykonywanych w znieczuleniu ogólnym 
czuwa wykwalifikowany anestezjolog i pielęgniarka anestezjologiczna.

Gabinet czynny je s t codziennie od godz. 15.00. Informacji telefonicz
nej można zasięgnąć pod numerem /0 -3 6 / 19-0&-&&.

dr n. med. Stanisław Płonka 
specjalista chirurg

Impreza w niepewnym gronie 
W poniedziałek 23 września mieszkan

ka ulicy Rudzkiej urządzała w swoim 
domu alkoholową libację. Jeden z gości 
okazał się złodziejem. Korzystając z za
mieszania skradł on gospodyni sprzęt 
radiowy o wartości 1,2 tysiąca złotych. 
Ze względu na charakter imprezy, brak 
sprzętu spostrzeżono dopiero następne
go dnia. Wtedy poszkodowana kobieta 
doniosła o wszystkim policji.

O kradziono szkolę 
W nocy z 23 na 24 września nieznany 

sprawca włamał się do Szkoły Podsta
wowej nr 30 w dzielnicy Stodoły przy 
ulicy Rudzkiej. Po zerwaniu kłódek i 
wyłamaniu drzwi złodziej skradł ze szko
ły te lew izo r, m agnetow id  i inne 
przedmioty za 1,5 tysiąca złotych.

C zwartek w warzywniaku 
W czwartek 26 września w godzinach 

popołudniowych w sklepie spożywczo-

warzywniczym przy Placu Wolności gra
sował złodziej - kieszonkowiec. Niezna
ny dotąd sprawca skradł z damskiej to
rebki portfel z dokumentami i pieniądze 
w kwocie 4,8 tysiąca złotych.

Złodzieje papierosów 
W nocy z 24 na 25 września nieznani 

sprawcy włamali się do kiosku “Ruchu” 
przy ulicy Piłsudskiego. Po zerwaniu 
kłódki i włamaniu drzwi skradli ze środ
ka papierosy i bilety warte 7 tysięcy zło
tych. Natomiast w nocy z 27 na 28 wrze
śnia inni nieznani dotąd sprawcy okradli 
sklep spożywczy przy ulicy Sygnały. Po 
wyrwaniu zamków w drzwiach złodzie
je skradli papierosy wartości 613 złotych. 
Nie udało się natomiast okradzenie skle
pu “Lemare” przy ulicy Lompy. Tam w 
czwartek 26 września policja zatrzymała 
na gorącym uczynku 25-letnią kobietę i 
37 letniego mężczyznę.

SZOŁ

^ W  raz ie  p o t rze 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: 905 
ZAMAWIANIE ROZMÓW MIĘDZYMIASTOWYCH: 900 
BUDZENIE TELEFONICZNE: 900 
ZEGARYNKA: 926
INFORMACJA I REKLAMACJA MIĘDZYMIASTOWA:909 
ZAMAWIANIE ROZMÓW MIĘDZYNARODOWYCH: 901 
POSTÓJ TAXI: 236-60, 286-60 
RADIO TAXI: 27-000
POSTÓJ TAXI BAGAŻOWYCH: ul. Młyńska, tel. 23-561 
Hasło "KRYZYS" - sobotnio-niedzielne, całodobowe dyżury 
psychologów: 26-876 /izba przyjęć szpitala psychiatrycznego, 
ul. Gliwicka 33/
NOCNY DYŻUR APTEK: od 30 września do 5 października, 
Apteka Farmacja, ul. Gliwicka, Rybnik, tel. 23-180. 
od 6 do 12 października, apteka, ul. Orzepowicka 20b,
Rybnik, tel. 28-597

^EKSPRESS 
Rybnik, Reja 2

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

"Dziś fotografujesz - dziś masz zdjęcia "

4  zdjęcia paszportowe - tylko 6 z ł,-

Zakład Optyczny - Maciej Ośliźlok
44-200 Rybnik, ul. Raciborska 4c

(obok apteki Św. Antoniego)
owe Port.-Pt - 9.00- 17.00;

korzystne ceny Sob ‘ 9 00 ~13'00'
Dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz emerytów

zniżka 10%

Środowa Giełda Cenowa
Mięso schab wołowe

extra
szynka wp. 
gotowana śląska

Raciborska 11 12,60 12,50 15,80 9,30
Hala Mięsna, 3 Maja 10,80 11,50 15,90 9,80
TARG 9,90-10,30 11,90-12,70 14,60-14,90 8,20-9,70

Owoce/Warzywa pomidory pom arańcze m arch ew ka ziemniaki

Raciborska 15 5,10 3,20 0,80 0,35
Korfantego 4 5,80 3,50 0,70 0,30
TARG 4,00 - 5,00 3,50 - 4,00 o s —

J 8 0,30 - 0,40

S pożyw cze masło cukier ¡ajko mąka

Raciborska 15 200g -1,80 2,30 0,32 1,70
Delikatesy, ul. Miejska 200g -1,80 2,40 0,32 1,70
TARG 200q -1,80 2,15-2,20 0,28 - 0,32 3 CD O

Waluty 100
dolarów

100
marek

100 koron 
czeskich

10 0  frankó w  
francuskich

Hotel Polski 278,00/281,00 182,00/184̂ 50 10,10/10,35 54,20/55,00
Delikatesy, ul. Miejska 278,00/279,00182,50/184,50 10,15/10,35 54,00/54,50
Gallux, Rynek 278,00/281,00 182,00/184,50 10,15/10/40 54,20/55,20

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Koszykówka Koszykówka

MA RAZIE BEZ PORAŻKI
Dwa tygodnie tem u w ystępujący  
w III  lid ze  k o sz y k a r z e  M K K S  
R ybnik w inauguracyjnym  p oje
dynku ligow ym  pokonali na w ła
snej hali zespół P ogoni R uda Ś lą
ska 102 : 73 /51 : 34/.

R ybniccy trzecioligow cy, w śród 
których zabrakło w tym sezonie Jarka 
Marciniaka /obecnie gra w Albie Cho
rzów/ dzięki rzutom osobistym powięk
szali przewagę nad swoimi rywalami, 
którzy grali dość agresywnie w obronie i

Koszykarze MKKS Rybnik w komplecie

Już jutro występujące w II lidze koszykarki RMKS Part- 
ners rozpoczną swój trzeci sezon ligowy.

Dwa lata temu w końcowej klasyfi
kacji uplasowały się one na 4. miejscu, 
w ubiegłym sezonie na drugim. Jak 
będzie w tym sezonie, przekonamy się 
dopiero za kilka miesięcy.
O ligowe punkty rybniczanki walczyć 
będą w grupie “A”, w której w sumie 
do niedawna było dziewięć, a obecnie 
jest 8 zespołów. W ub. tygodniu z roz
grywek ligowych wycofała się druży
na Wisły II Kraków i z tego też powo
du Polski Związek Koszykówki zmu
szony był do natychmiastowej zmiany 
terminarza rozgrywek ligowych, zgo
dnie z którym koszykarki RMKS Part- 
ners pierwszy mecz rozegrają w Kra
kowie z miejscowym AZS-em, a 12 
października we własnej hali podejmo
wać będą AZS Lublin.

W obecnym sezonie rozgrywki ligo
we przeprowadzone zostaną w dwóch 
etapach. W pierw szym  - pojedynki 
odbywać się będą w ramach grup sy
stemem każdy z każdym, mecz i re
wanż. Do drugiego etapu awansują ze
społy, które w grupach zajęły 1. i 2. 
miejsca i tutaj też się gra systemem 
każdy z każdym, mecz i rewanż, z tym 
że zalicza się wyniki spotkań rozegra
nych między drużynami w grupach. 
Drużyny, które zajm ą 1. i 2. miejsce 
awansują do I ligi. Ostatnia runda II 
etapu rozgrywek zostanie rozegrana 19

kwietnia.
Trenerem zespołu jest Kazimierz 

Mikolajec i jego też poprosiliśmy o 
kilka słów na temat rozpoczynającego 
się już jutro ligowego sezonu:
- Uważam, i: jesteśm y bardzo dobrze 
przygotowani do sezonu, udało nam się 
stworzyć mocny zespół i nie ukrywam, 
iż przymierzamy się do walki o awans 
do I  ligi. Pracow aliśm y solidnie na 
obozach, rozegraliśmy kilka pojedyn
ków sparringow ych z  drużynam i, z  
którymi, być może, spotkamy się w dru
giej rundzie rozgrywek ja k  i z zespoła
mi pierw szoligow ym i. Zawodniczki, 
które sprowadziliśmy w tym sezonie do 
naszej drużyny majc[ za sobą spore 
doświadczenie, najgroźniejszymi ry
walami iv I  rundzie moga^ być zespoły 
z Rzeszowa i Starachowic, które zosta
ły w ubiegłym sezonie zdegradowane 
z I  ligi. Są to oczywiście teoretyczne 
rozważania, gdyż dopiero po kilku run
dach rozgrywek w grupie okaże się, 
które zespoły są silne, a które słabe. W 
drugiej rundzie, do której chcielibyśmy 
awansować, rywalam i będą drużyny 
Startu Gdańsk i TSK z Olsztyna. Ale 
sezon je s t długi, trwa praw ie 7 miesię
cy i wszystko może się wydarzyć.

Trzymamy zatem kciuki i rybnickim 
koszykarzom życzym y sukcesów na 
miarę awansu do I ligi. MaT

Lekcje WF w zawieszeniu?
Uchwała nakazująca szkołom wprowadzenie do planów rocz

nych trzeciej godziny wychowania fizycznego coraz częściej jest 
krytykowana przez kierownictwa placówek oświatowych.

Nie każda szkoła je s t w stanie tę 
uchwałę zrealizować. Nie posiadając 
odpow iedniej bazy żaden dyrektor 
szkoły nie ma możliwości takiego zor
ganizow ania zajęć, by można było 
wprowadzić 3 godz. WF. Nie tylko ryb
nickie szkoły nie posiadają odpowie
dniego sprzętu, ale także coraz częściej 
w poszczególnych gminach mówi się 
o kłopotach natury finansowej. Czyjest 
jakieś wyjście z zaistniałej sytuacji?

W ostatnim czasie do Wydziału Edu
kacji UM w Rybniku z takich szkół jak: 
SP 33, I LO i IV LO oraz z Zespołu 
Szkół E konom iczno -U sługow ych  
wpłynęły pisma, w których dyrektorzy

wyżej wymienionych placówek zwra
cają się z prośbą do Kuratora Oświaty 
w Katowicach o tymczasowe zawiesze
nie w niektórych klasach trzeciej go
dziny WF. Dyrektorzy owych szkół 
uzasadniają swoje podania brakiem 
bazy i sprzętu sportowego. Na pewno 
nie są to jedyne przypadki, ciekawe, jak 
z tym problemem poradziły sobie po
zostałe rybnickie szkoły. Obecnie dy
rektorzy tych czterech rybnickich szkół 
czekają na decyzję Kuratora Oświaty. 
Wszyscy zdają sobie sprawę, że zawie
szenie godzin to jedynie połowiczne 
rozwiązanie problemu.

MaT

Żużel Żużel

Liga zakończyła rozgrywki
Koszykówka j

często faulowali. W spotkaniu tym punk
ty dla MKKS Rybnik zdobyli: A. Pier- 
chała - 36, T. Grzybek - 18, M. Kacz
marek - 11, R. Wróbel - 15, T. Sosna - 
10, A. Kisiel - 5, J. Szymura - 3, J. Mu- 
ras - 2.

Natomiast w ubiegłą sobotę rybniccy 
koszykarze odnieśli drugie ligowe zwy
cięstwo, pokonując tym razem w pojedyn
ku wyjazdowym AZS Częstochowę 95 : 
94 /52 : 41/. Po pierwszej połowie rybni- 
czanie prowadzili dość zdecydowanie i 
dopiero II połowa dostarczyła kibicom 
wielu emocji. W tej części gry gospoda
rze grali skuteczniej i powoli niwelowali 
kilkupunktowąprzewagęrybniczan. W 17 
min. II połowy gospodarze prowadzili już 
7 punktami, ale znakomita gra rybnickich 
koszykarzy w końcówce spotkania po
zwoliła im na odniesienie drugiego zwy
cięstwa. W spotkaniu tym punkty dla 
MKKS Rybnik zdobyli: A. Pierchała - 
43, M. Kaczmarek -17, R. Wróbel -14, 
J. Szymura -11, K. Zielonka - 4, A. Ki
siel - 3, J. Muras i T. Sosna po 2.

Jutro na hali przy ul. Powstańców  
/MOSiR/ o godz. 18.00 rozpocznie się 
pojedynek derbowy, w którym rywa
lem MKKS Rybnik będzie Odra Wo
dzisław. Emocje gwarantowane. 

______________________________ MaT

Młodzież 
na plansze

Tylko 12 zł wynosi roczna opłata za za
jęcia z szermierki, które organizowane są 
dla wszystkich dzieci w wieku od 8 do 12 
lat. Zajęcia techniczno - taktyczne z za
kresu szermierki będą prowadzić wyspe
cjalizowani instruktorzy i trenerzy, dzieci 
będą miały również zapewnione dobre 
przygotowanie ogólnorozwojowe, sprzęt 
i opiekę medyczną.

Zapisy do 15 października codzien
nie od godz. 17.00 do 18.00 oprócz so
bót w budynku obok basenu krytego 
przy ul. Powstańców Śl. 40.

Ośrodek “Bushido” w Rybniku przy ul. 
Floriańskiej zaprasza wszystkich miłośni
ków zimowego szaleństwa do szkółki na
rciarskiej dla dzieci i dorosłych.
Zajęcia będą prowadzone przez wysokiej 
klasy instruktorów narciarstwa zjazdowego 
i biegowego. Oprócz zajęć ogólno-rozwo- 
jowych, suchej zaprawy oraz nauki techniki

W minioną niedzielę rozegrano na na
szych torach spotkania ostatniej kolejki 
II ligi żużlowej.

Mecze te nie miały większego znaczenia 
dla układu tabeli, gdyż awans do ekstrakla
sy już wcześniej zapewniły sobie drużyny z 
Leszna i Zielonej Góry.

Zespół Rybnickiego Klubu Motorowego 
w ostatniej kolejce rozegrał wyjazdowe spo
tkanie z Wandą Kraków. Rybniczanie 
ponieśli w Krakowie porażkę - przegrali 40 
: 49. W spotkaniu tym emocji było jak na 
lekarstwo. Zawodnicy sprawiali wrażenie 
zmęczonych kończącym się sezonem. 
Wprawdzie po dwóch pierwszych wyści
gach RKM prowadził 9 :3 , ale później było

W zawodach tych w ezm ą udział za
wodnicy, którzy w yw odzą się z ryb
nickiego klubu, a obecnie startują w 
różnych zespołach.
Lista startowa przedstaw ia się nastę
pująco: Antoni Skupień, Eugeniusz 
Sosna, D ariusz F liegert, M arcin  
F urgoł, P iotr P ad ow sk i, M arcin  
Kiermaszek, Andrzej M usiolik, Ar-

i taktyki ośrodek będzie organizował sobot
nio-niedzielne wyjazdy na narty połączone 
z nauką i doskonaleniem umiejętności.
Wszystkich chętnych Bushido zaprasza 

na spotkanie organizacyjne w sobotę 5 
października o godz. 16.00 lub w ponie
działek 7 października o godz. 16.00.

znacznie gorzej. W drużynie rybnickiej na 
wyróżnienie zasłużył Krzysztof Fliegert, 
który w ostatnim, XV wyścigu stoczył po
rywający pojedynek z reprezentantem Wan
dy - Węgrem Zoltanem Adorjanem. Na 
mecie lepszy okazał się żużlowiec gospo
darzy.

W meczu z Wandą Kraków punkty dla 
RKM-u zdobyli: M. Węgrzyk 2 /1,0 ,1 , u/, 
M. Korbel 9 13,2,3, d, 1/ A. Skupień 7 12, 
2, 0, 2,1/, K. Fliegert 11/3,1,2, 3,2/,
D. Fliegert5 /d, 0,3,2,0/, E. Sosna 2/1,1/ 
, B. Ficner 3 /w, 2,1/, P. Padowski 1 /l/.

Rybniczanie zajęli ostatecznie VIII 
miejsce w rozgrywkach II ligi.

Piotr Szweda

tur Tyman, M ariusz W ęgrzyk, Bo
gusław Ficner, K rzysztof M rowieć, 
K rzysztof Fliegert /RKM Rybnik/, 
a także Henryk Bem i Adam Pawli- 
czek z GKM Grudziądz, Eugeniusz 
Skupień, dziś jeżdżący w barwach 
W łókniarza C zęstochow a i E uge
niusz Tudzież z Polonii Bydgoszcz.

Z czołowych rybnickich zaw odni
ków zabraknie tylko M irosława Kor
bela, który w tym dniu będzie starto
wał w turnieju organizowanym przez 
Zenona Kasprzaka w Rawiczu.

Zawody zapow iadają się niezwykle 
emocjonująco, a żużlowcy zapowiada
ją  zaciętą walkę o każdy punkt - prze
cież tytuł najlepszego żużlowca Ryb
nika to wielki zaszczyt. Turniej popro
wadzi sędzia Jerzy Najwer z Gliwic.

P.S.

Rusza szkółka narciarska

r
i W alne Zebranie RKM -u i

Rybnicki Klub Motorowy kończy trzeci rok działalności. Sytuacja |
■ rybnickiego żużla wymaga obecnie podjęcia nowych decyzji, które ■ 
1 umożliwią dalsze istnienie tego sportu w Rybniku.
I Zarząd Klubu zaprasza wszystkich członków klubu oraz osoby, którym I 
|  leży na sercu dobro rybnickiego żużla, na Walne Zebranie, które odbę-1
■ dzie się w sobotę - 12 października 1996 r. o godz. 15.00 w sali ■ 
1 Urzędu Rejonowego w Rybniku przy ul. 3 Maja.

Zakończeniem tegorocznego sezonu żużlowego w Rybni
ku będzie indywidualny turniej o mistrzostwo Rybnika, który 
rozegrany zostanie na stadionie przy ul. Gliwickiej w nie
dzielę, 6 października o godz. 14.30.

Około 50 osób wzięło udział w spotkaniu z mistrzem olim
pijskim z Atlanty, chodziarzem Robertem Korzeniowskim, 
które odbyło się w Klubie Energetyka.

Do Rybnika przyjechał dokładnie dwa 
miesiące po zdobyciu olimpijskiego 
złota na dystansie 50 km, przywożąc ze 
sobą rzecz jasna najcenniejsze w swo
jej karierze sportowe trofeum. Spotka
nie zorganizowałjego niedawny jeszcze 
rywal, rybniczanin Jacek Bednarek ma
jący za sobą start na igrzyskach olim
pijskich w Seulu.

Zapytany o olimpijskie przeżycia, Ro
bert Korzeniowski powiedział: - Było 
to spełnienie moich marzeń, wszedłem na 
stadion olimpijski i nie widziałem niko
go przed sobą. Sama świadomość, że 
patrzy na mnie 80 tys. widzów przy
prawiała mnie o dreszcze. Zacząłem 
się rozglądać zapolskąjlagą; zważyw
szy na stosowane przez organizatorów 
środki bezpieczeństwa miałem poważ
ne obawy, czy taka się znajdzie. Na 
szczęście się znalazła i mogłem roz
począć rundę honorowąr. Od samego 
początku wierzyłem w olimpijski me
dal. Już po 35 km wiedziałem, że jest 
to mój dzień i że walczę, a właściwie 
bronię ju ż  złotego medalu.

W spotkaniu wzięła udział liczna 
grupa sportowców i szkoleniowców 
związanych z KS Energetyk, toteż wie
le pytań dotyczyło bardzo szczegóło
wych zagadnień współczesnego spo
rtu wyczynowego, m.in, metod trenin
gowych, treningów wysokogórskich, 
sportowej diety a nawet tzw. tajemni

cy treningowej. Mistrz z Atlanty sam de
monstrował technicznie poprawny krok 
chodziarski, wyjaśniając na czym pole
gają ewentualne błędy, za które i on sam 
bywał dyskwalifikowany. Chód sporto-

wy to jak się okazało dość kosztowna dys
cyplina. Korzeniowski w ciągu roku zu
żywa ok. 15 par butów sportowych, o 
półbutach nie wspominając.
Robert Korzeniowski lubi muzykę grup 

Queen, Perfect i Maanam, jazz, 
a nawet muzykę klasyczną pod 
warunkiem, że nie jest to mu
zyka awangardowa. Śpiewają
ce polskie wokalistki znosi tyl
ko w czasie jazdy samocho
dem.

Sporo  m ie jsca  m istrz  
olimpijski poświęcił kondy
cji polskiego sportu w cza
sach  u s t ro jo w e j ,  p rz e d e  
w szystk im  zaś ustro jow ej 
transform acji. W spom niał, 
ja k  to rodzice na kartki ku
pili mu pierw sze sportow e 
buty. N ie zm arnow ali n ie
pow tarzalnej okazji łow cy 
a u to g ra fó w  i m iło ś n ic y  
zdjęć z ... m istrzem .

T ekst i zdj.: M aTMistrz olimpijski rozdaje autografy

^ 9GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Zdjęcie FUJICOLOR

z albumu czytelników
Zapraszamy naszych Czytelników do wspólnego oglądania zdjęć. 

Wystarczy przyjść do redakcji z ciekawym zdjęciem, które po opu
blikowaniu zwrócimy. /Można też wrzucić je do naszych "żółtych 
skrzynek"/.Raz w miesiącu autora najsympatyczniejszego lub 
najbardziej "odjazdowego" zdjęcia firma "EKSPRES FUJI", 
Rybnik, ul. Reja 2, nagrodzi bezpłatnym wywołaniem i wykona-
n iem  o d b ite k  /  r o lk i f ilm u .

Nie ma, nie ma wody na pustyni... Zdj.: J. A .

Sp. z 0.0.

Klub Międzynarodowej 
Prasy i Książki 

Rybnik, ul. Sobieskiego 18

10 11

Wśród autorów  
prawidłowych 

rozwiązań 
krzyżówki z tego 

numeru 
rozlosujemy 

bon towarowy 
wartości 25 zł 

ufundowany przez 
Klub

Międzynarodowej
Prasy

i Książki EMPiK

POZIOMO:
Al - Muchomor A7 - Specjalne efekty filmowe Cl - Odkryty przez M. 
Curie C l - Generalna E3 - Forma monopolu kapitalistycznego G1 - 
...Orzeszkowa G7 - Czajnik w gwarze góralskiej LI - Rodzaj składa
nego fotela 17 - Włoska nazwa altówki K3 - Na głowę lub do nosa Ml 
- Satyryczny utwór sceniczny M7 - Lewy dopływ Sekwany Ol - Ga
tunek bekasa 07  - Miękka tkanina bawełniana lub jedwabna 
PIONOWO:
1A - Stosowany w chirurgii przy złamaniach 1F - Jednostka indukcji 
magnetycznej 1L - Przyrząd chirurgiczny działąjący jak pompa ssą
ca 3E - Naturalny satelita Ziemi 5A - Bogata żyła złota 51 - Stosowa
ny jest do wyrobów gumowych 7A - Damski strój kąpielowy "bez 
góry” 71 - Wystawa sklepowa 9E - Dla zwycięzcy 11A - Duchowny 
muzułmański 11F - Karpa 11L - Linijka wiersza.
W rozwiązaniu wystarczy podać hasł, które powstanie wg. szyfru: J9, 
B5, CIO, A8, M7; F7, 09, K5, M4, K4, G8, E6, 03; D li, C 9,17, G3, 
M8, L5, A3, J3, B il, 14.

Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki nr 37 z hasłem  
“NIKT SWEGO GARBU NIE W IDZI” 

otrzymuje HELENA GROCHOW SKA, ul. Jankowicka 16, 44-200 Rybnik. 
Nagroda do odebrania w redakcji przez miesiąc 

od daty ogłoszenia nazwiska zwycięzcy.

Pod znakami zodiaku
BARAN -21.03. - 20.04. - W Twojej firmie coś zacznie się dziać, miej więc uszy i oczy szeroko 
otwarte. Zwierzchnicy uwzględniają Cię w swoich nowych planach, warto jednak wykazać 
się gotowością do podjęcia dodatkowych zadań i udowodnienia swojej przydatności.
BYK - 21.04. - 20.05. - Mimo, że propozycja którą otrzymasz wyda Ci się mglista i niekonkret
na, rozważ ją  jednak bez emocji, próbując wyłowić to co najbardziej zrozumiale. Tajemnicza 
aura wokół sprawy powinna zachęcić Cię do spojrzenia głębiej i penetracji problemu. 
BLIŹNIĘTA - 21.05. - 20.06. - Możesz bez obaw planować inwestycje, podpisywać kontrak
ty lub umowy o dzieło, a nawet zaciągnąć kredyt. Szczęście w interesach murowane, niestety 
nie możesz za to liczyć na ekscytujące zmiany w życiu uczuciowym. Nadrobisz to, gdy skończy 
się dobra wena biznesowa...
RAK - 21.06. - 20.07. - Problemy w pracy sprawią, że ja k  na skrzydłach uciekać będziesz 
codziennie do domowych pieleszy. Twój partner postara się, by w domu była dobra atmosfe
ra, zaopatrzona lodówka, cieple łóżeczko. Przekonasz się, że w biedzie możesz całkowicie 
polegać na swojej drugiej połowicy.
LE W  - 21.07. - 23.08. - Nowo poznana osoba uświadomi Ci wiele rzeczy, które zaledwie 
przeczuwałeś. Ona je  wyartykułuje, doda komentarz, wyjaśni wątpliwości. Sprawi, że pew
nym krokiem podążysz do celu, któiy miałeś wytyczony, ale dotąd brakowało Ci motywacji. 
PANNA - 24.08. - 22.09. - Podróż, choć nie planowana, będzie bardzo pouczająca. Zdobę
dziesz dość gorzkie doświadczenia, ale i te w końcowym rozrachunku okażą się przydatne. 
WAGA - 23.09. - 23.10. - Nie uda się nic co wymagać będzie zdecydowania i pewnej ręki. 
Popracuj raczej koncepcyjnie, jeszcze raz wszystko oblicz, wypisz wszystkie za i przeciw, ale 
z działaniem poczekaj. Przyjdzie na to czas...
SKORPION - 24.10. - 22.11. - Z  lekką gorączką i bólem głowy przyjdzie Ci kończyć rozpo
częte i rozgrzebane przez kogoś zadanie. O Twoim powodzeniu zadecydują kompetencje, 
które posiadasz i sumienność, która jest Twoją słabą stroną.
STRZELEC - 23.11. - 21.12. - Jeżeli w ostatnich tygodniach przykładałeś się do pracy, nie 
ma mowy by o Twoim losie zadecydowała jedna wpadka, która Ci grozi. Jeżeli jednak Twoje 
działania były pozorne, teraz może to wyjść na wierzch i bardzo Ci zaszkodzić... 
KOZIOROŻEC - 22.12. - 20.01. - Teraz każda krytyczna uwaga może doprowadzić Cię do 
furii, szczególnie kiedy dotyczyć ona będzie organizacji Twojej pracy. Poczujesz, że zostałeś 
oceniony niesprawiedliwie, a ktoś nie zrozumiał do końca Twoich intencji. Szczera rozmowa, 
jeżeli do niej dojdzie, może wszystko wyjaśnić.
WODNIK - 21.01. - 19.02. - Nie nadajesz się do szeregu, wyprzedzając go zawsze o pól 
kroku. Teraz jednak przyjdzie Ci wyrównać i proponuję na krótki czas w tej sytuacji pozostać. 
Chwila niewygody może okazać się zbawienna dla Ciebie i całej rodziny.
R YB Y  - 20.02. - 20.03. - Wobec kłopotów najbliższej Ci osoby Twoje banalne problemy 
okażą się nieistotne. Pomoc komuś komu ufasz może Cię zaprowadzić przed oblicze osoby 
urzędowej, ale Twoja elokwencja i znajomość rzeczy sprawi, że wszystko skończy się szczęśli-

Dietetyczny tort
6 jajek
15 dag cukru 
15 dag mqki
1 łyżeczka proszku do pieczenia
2 opakowania kremu "Delecta", 
np. czekoladowy i orzechowy 
1/2 litra mleka
owoce
rum
cukier

Białka ubić na sztywno, dodać cu
kier, żółtka, mąkę i proszek do piecze
nia. Ciasto wylać na okrągłą tortowni- 
cę i piec 20 minut w temp. 200 stopni. 
Wystudzić w piekarniku. Po wyjęciu 
obkroić brzegi i górę, biszkopt prze
ciąć na pół.
Dowolne świeże owoce obgotować w 
wodzie z cukrem. Do syropu po wy- 
studzeniu dodać odrobinę rumu i po
w stałym  ponczem  dobrze nasączyć 
obie części ciasta.

Nasza
kuchnia

Kremy ubić z mlekiem wg proporcji 
podanych na opakowaniach, ale nie do
dawać masła.

Spód ciasta posmarować kremem 
orzechowym /trochę zostawić do deko
racji/, wierzch i brzegi czekoladowym. 
Ozdobić rozetkami z kremu orzecho
wego i owocami.

Słodki drink

1/3 Advocaata 
2/3 coca - coli
Wymieszać w podanych proporcjach 
bezpośrednio w szklance, i

¡¡¡¡¡I

Rybnickie puzzle

R ozpoczynam y druk kolejnej już 
układanki. Dziś pierw sze dwa z ośmiu 
fragmentów. Należy złożyć je w całość,'na
kleić na kartkę i przysłać do redakcji lub wrzucić do którejś z naszych 
żółtych skrzynek.

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

................ -......... -.............. - ..—^

Sp. z 0.0.
Klub Międzynarodowej Prasy i Książki 

Rybnik, ul. Sobieskiego 18

H arper  L ee - Z abić 
d r o z d a , P o z n a ń  
1 9 9 6 ,  W y d a w n i c 
two  Z ysk i s- ka 

Pełna współczu
cia,  dram atyczna, 
głęboko poruszająca 
powieść. Autor prze
nosi wyobraźnię czy
telnika do korzeni 
ludzkiego zachowania - do niewinno 
ści i pierwszych doświadczeń, dobroć 
i okrucieństwa, miłości i nienawiści 
humoru i patosu.

mm ss*
M ałgorzata  S ara 
monowicz  - S iostra 
W a r s z a w a  1 99 6
W Y D A W N I C T W O  
W .A .B .  i W ydaw  
nictwo “ M a ł e” 

“Siostra” wiedzie 
wprost nad przepaść 
której nic umie zapeł
nić ani antropologia 
ani metafizyka. Tu 

może pomóc tylko nowy mit. Autorka 
stwarza go, ofiarowując coś więcej niż 
wstrząsającą opowieść. Po odwróceniu 
ostatniej kartki ani bohaterowie, ani czy
telnicy nic będąjuż tacy sami.

C lassic C D  - S ep- 
TEMBER 1996

Czasopismo adre
sowane do miłośni
ków muzyki klasycz
nej. W numerze zna
leźć można m.in. listę 
20 hitów wszechcza
sów, wśród których 
znalazła się też trze
cia symfonia Mikołaja Góreckiego. Do cza
sopisma dołączona jest płyta CD z fragmen
tami oper znanych kompozytorów nawią
zujących do stylu Mozarta.

T attoo  Reyue- N r 
8/96

Magazyn z pewno
ścią atrakcyjny dla 
miłośników wiccz 
nych rysunków na 
ciele. Mnóstwo w 
nim propozycji ba
jecznie kolorowych 
demonicznych po

staci, jak również całkiem sympatycz
nych bohaterów kreskówek, które można 
przenieść np. na własną nogę czy tors.

D esperado 
T he S olndtrack  
Ścieżka dźwiękowa 

zainteresuje z pewno
ścią tych, którzy film 
widzieli, jak również 
miłośników muzyki 
latynoskiej. Na płycie znalazła się pio
senka w wykonaniu Antonio Bandcrasa, 
jak również niektóre dialogi z obrazu.

ii mm mms
K asi a  K o w a l s k a  - 
C zekając  na...

Długo trzeba było 
czekać na nową płytę 
popularnej wokalist
ki, a i materiał na niej 
zgromadzony z pew

nością wszystkich zaskoczy. Kasia 
zmieniła kompozytora z R. Amiriana na 
K. Yoriadisa i tak jak zapowiadała, na
grała coś zupełnie innego.
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