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Autobus czerwony ?
W ciągu kilkunastu ostatnich 

miesięcy w okolicach Rybnika 
powstało kilka auto-salonów, punktów 
sprzedaży mniejszych i większych 
samochodów na raty i w systemie 
AUTO-TAK oraz plenerowe 
autokomisy, w których za niewielkie 
pieniądze nabyć można 
nadwyrężonego czasem malucha czy 
bardziej nowoczesny wehikuł. Dla 
wielu jednak mieszkańców Rybnika i 
sąsiednich gmin najbardziej 
dostępnym i praktycznym środkiem 
lokomocji jest tradycyjny liniowy 
autobus. Tymczasem wszystko 
wskazuje na to, że już wkrótce 
popularny podział na niebieskie i 
czerwone autobusy straci rację bytu. 
Ciaśniej ostatnio zrobiło się na 
autobusowych przystankach, na które 
poza autokarami oficjalnych 
przewoźników coraz częściej 
podjeżdżają wiekowe prywatne mini
busy. Ta komunikacyjna konkurencja 
przybiera czasem bardziej drastyczny 
charakter i zdarza się, że na 
przystankach dochodzi do scen 
przypominających raczej popisy 
samochodowych kaskaderów, niż 
uprzejmie świadczenie usług 
przewozowych.
Przed dwoma laty dwanaście gmin 
naszego rejonu z czterema 
największymi: Rybnikiem, 
Wodzisławiem, Jastrzębiem i Żorami 
założyło na mocy ustawy sejmowej o 
samorządzie terytorialnym 
Międzygminny Związek 
Komunikacyjny, by wspólnie 
rozwiązywać problemy związane z 
komunikacją lokalną, a tym samym po 
rozwiązaniu Wojewódzkiego 
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego 
zreorganizowano komunikację 
miejską.
Z początkiem września rozpoczął się 
nie tylko nowy rok szkolny, ale 
również nowy sezon komunikacyjny i 
po wakacyjnej przerwie godziny 
autobusowego szczytu znów związane 
będą z dojazdami i powrotami dzieci 
oraz młodzieży ze szkół. Z tej okazji o 
komunikacji miejskiej rozmawiamy z 
dyrektorem Biura Zarządu 
Międzygminnego Związku 
Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju 
Bronisławem STEBLEM i 
wiceprezydentem Rybnika Marianem 
ADAMCZYKIEM.

Muzyka na Rynku
W niedzielę 12 września br. na 

rybnickim Rynku zaprezentuje się 
Wojskowa Orkiestra Garnizonowa 
z Opola oraz chór "Seraf".

Zapraszamy wszystkich 
popołudniowych spacerowiczów.

/róż/

"GR": W jakim celu gminy 
utworzyły związek?

B. Stebel: Dla realizacji pewnych 
zadań gminy mogą tworzyć związki 
komunalne. Zadaniem naszego 
związku jest organizacja i realizacja 
komunikacji zbiorowej, począwszy od 
określenia potrzeb przewozowych 
poprzez opracowywanie rozkładów 
jazdy i ich publikowanie aż do 
zawierania i rozliczania umów z 
konkretnymi przewoźnikami, 
ustalania systemu taryfowego /ceny 
biletów/ i dystrybucji biletów.
Związek zajmuje się również 
rozliczeniami z gminami i 
przewoźnikami oraz ich kontrolą.
Nasz związek przejął mienie dawnego 
Zakładu Komunikacyjnego nr 9 w 
Jastrzębiu, wyodrębnionego z 
dawnego WPK, a nazywanego 
obecnie Przedsiębiorstwem 
Komunikacji Miejskiej, mającym swą 
siedzibę, podobnie jak nasz związek, 
w Jastrzębiu. Wpływy z autobusowych 
biletów nie są jednak w stanie pokryć 
kosztów eksploatacji, zresztą nigdy 
nie pokrywały, dlatego potrzebne są 
dotacje do działalności przewozowej. 
Związek nasz przejął dotacje 
komunikacyjne z Urzędu 
Wojewódzkiego, ale po przejęciu 
majątku przez gminy i związki dotacje 
te uległy zmniejszeniu o około 60 
proc. Brakujące kwoty muszą być 
uzupełniane z budżetu danej gminy w 
zależności od ilości zadań 
przewozowych realizowanych na jej 
terenie.

M. Adamczyk: Komunikacja lokalna 
wchodzi w zakres kompetencji władz 
samorządowych. Musieliśmy dokonać 
wyboru: razem czy osobno. Gdyby 
związek nie powstał, w każdej gminie 
powstać musiałby specjalny referat lub 
pododdział do spraw komunikacji. 
Największy sukces to to, że jeśli
chodzi o komunikację panuje spokój. 
Trzykrotnie zmienialiśmy bilety, a

ludzie praktycznie tego nie odczuli. 
Bilety firmowane przez związek, w 
aktualnej cenie cztery tysiące, 
posiadają znak wodny i są praktycznie 
nie do podrobienia. Jeśli chodzi o 
wpływy z biletów notujemy dobre 
osiągnięcia i pokrywają one około 70 
proc. kosztów przewozów. Kiedyś 
gminy nie odczuwały kosztów 
komunikacji miejskiej, ale też nie 
miały wpływu np. na rozkłady jazdy. 
Dziś jest zupełnie inaczej.

"GR": Nie tak dawno rybniccy radni 
podjęli decyzję o wystąpieniu 
Rybnika z Międzygminnego Związku 
Ciepłowniczego, czy ten sam los 
czeka związek komunikacyjny?

A. Adamczyk: Jeśli chodzi o związek 
ciepłowniczy, interesy tworzących go 
gmin w pewnym momencie przestały 
być wspólne i jego rozpad /wystąpiły 
również Pilchowice, Knurów i Kuźnia 
Raciborska/ był naturalną 
konsekwencją takiego stanu rzeczy. W 
związku komunikacyjnym panuje 
zupełnie inna sytuacja, choć tworzy go 
tylko 12 gmin, związek świadczy 
usługi również dla ośmiu innych 
gmin, które nie są jego członkami. 
Przez rok pracowaliśmy nad statutem 
związku, u nas jest to nowość, na 
świecie rzecz zupełnie normalna.

"GR": Co jest zaletą takiego 
zorganizowania miejskiej 
komunikacji?

M. Adamczyk: Rozdzieliliśmy 
funkcje organizacyjne od 
przewozowych. PKM zajmował się do 
tej pory wszystkimi sprawami 
organizacji przejazdów, rozkładami 
jazdy, kontrolami i przewozami. 
Międzygminny Związek 
Komunikacyjny przejął wszystko co 
związane z określeniem potrzeb 
danego miasta czy gminy i organizacją 
komunikacji. Od przewoźników, a 
przede wszystkim PKM-u, kupujemy 
same przejazdy czyli usługi 
przewozowe. Jeśli wypadają kursy w 
ilości przekraczającej zastrzeżony w 
umowie procent, przewoźnik płaci 
kary. Związek dba również o 
utrzymanie przystanków.

B. Stebel: Do czerwca w związku były 
cztery etaty, od czerwca przyjęliśmy
31 etatowych pracowników, którzy 
do tej pory zatrudnieni byli w PKM-
ie, a pracują nawet w tym samym 
biurze. Tym samym zmniejszyła się 
ilość ludzi pracujących w jastrzębskim 
przedsiębiorstwie. Jednym słowem 
przejęliśmy kompetencje dyrekcji 
WPK w Katowicach, ale działając na 
znacznie mniejszym terenie, mamy 
lepsze rozeznanie potrzeb i 
warunków. Rybnik nie jest eklawą 
trasy wielu linii autobusowych 
wychodzą poza obręb Rybnika. 
Rybnickie autobusy obsługują 
również inne gminy: Czerwionkę,

WYBORY '93 * WYBORY '93

Aż 26 kandydatów 
do Parlamentu 

z naszego miasta!
Już w następnym numerze "GR" 

poznasz ich sylwetki, dowiesz się 
co myślą i co zrobią, 

jeśli damy im szansę!

Trzecie w Rybniku (i w Polsce) rondo nowego typu

Już się kręci!
W niedzielę włączono do ruchu 

nowe, trzecie już w Rybniku, 
"nieprzezroczyste" rondo, które 
powstało w ciągu ostatnich tygodni u 
zbiegu ulic Kotucza i Budowlanych.

Projekt wykonało Biuro Studiów i 
Projektów Komunikacji sp. z o.o., 
kierowane przez mgr inż. Brygidę 
GNIEŁKĘ. Nowe rondo jest 
największe z powstałych do tej pory. 
Choć już zostało oddane do użytku, 
jego ostateczny odbiór nastąpi dopiero 
na wiosnę, kiedy w pełni wykończona 
zostanie znajdująca się w jego wnętrzu 
wysepka, której kształt został 
precyzyjnie zaprojektowany.
Związane to jest z celowym 
ograniczeniem widoczności 
kierowców przejeżdżających przez 
rondo i ma na celu poprawę 
bezpieczeństwa.

Najbardziej wiarygodną opinię co 
do plusów i minusów takiego

rozwiązania wystawią sami kierowcy. 
Z naszych obserwacji wynika, że 
najwięcej kłopotów na "okrągłych 
skrzyżowaniach" sprawia sposób 
korzystania z kierunkowskazów. Już w 
czasie skromnej uroczystości otwarcia 
ronda jeden z kierowców wjechał na 
nie, mając włączony, nie wiedzieć 
czemu, lewy kierunkowskaz. Ze swej 
strony przypominamy, że popularne 
migacze są niepotrzebne przy 
włączaniu się do ruchu na rondzie, 
gdyż co do kierunku jazdy nie 
mamy żadnego wyboru. Z 
kierunkowskazu, i to prawego, 
korzystamy dopiero bezpośrednio 
przed zjazdem z ronda w jedną z 
ulic. Na rondzie trzeba po prostu 
jeździć "wyraźnie", tak by inni jego 
użytkownicy nie mieli żadnych 
problemów ze zrozumieniem naszych 
zamiarów.

Tekst i foto: wack

Podczas oficjalnego otwarcia na rondzie panował ju ż  od kilku godzin ożywiony 
ruch.

Leszczyny, Jejkowice, Świerklany itd. 
Nie jest możliwa izolacja 
poszczególnych gmin w zakresie 
komunikacji, dlatego Związek 
synchronizuje komunikację między 
gminami. PKM i inni przewoźnicy 
zajmować się mają samymi 
przewozami.

"GR": Dlaczego na liniach 
obsługiwanych do tej pory przez 
czerwone autobusy spotkać można 
ostatnio również autobusy PKS-u i 
Transgóru?

B. Stebel: Dążymy do tego, by 
komunikacja miejska rozwijała się w 
kierunku poprawy jakości usług przy 
jednoczesnej próbie zmniejszenia 
kosztów. Wprowadziliśmy 
konkurencję i korzystamy również z 
usług innych przewoźników: PKS-u 
Rybnik, PKS-u Wodzisław i

Transgóru Rybnik. Mniej obciążone 
linie takie jak 584 i 585 obsługuje 
Transgór, w ramach eksperymentu 
PKS obsługiwał linie 442, 443, 597, 
obecnie przejął on w całości jedną z 
najbardziej obciążonych linii, linię 
580 / Jejkowice - Rybnik - 
Chwałowice /. Transgór i PKS 
dysponują wolnym taborem i 
kierowcami, a co najważniejsze - są 
tańsi. Żaden z przewoźników nie jest 
uprzywilejowany, wszyscy traktowani 
są równo. Usługi przewozowe 
świadczone przez PKM, mimo 
wysokich kosztów, są w tej chwili 
najlepsze. Firma ta istnieje kilkanaście 
lat ma duże doświadczenie i na tym 
powinna wygrywać ewoluując w 
stronę konkurencyjności swoich 
usług; zresztą co roku PKM poprawia 
jakość. Wprowadzenie konkurencji 
już spowodowało poprawę dyscypliny

c. d. na stronie 2
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Spacerkiem  po m ieście

Festyn z okazji 
Dnia Energetyka

W sobotę 4 września teren Ośrodka 
Sportów Wodnych i Rekreacji w 
Chwałęcicach był miejscem 
tradycyjnego, corocznego festynu 
obchodzonego z okazji Dnia 
Energetyka. Mimo, że pogoda daleka 
była od ideału, atrakcji nie brakowało. 
Dużym powodzeniem cieszyły się 
programy kabaretowe, w których w 
głównych rolach wystąpili telewizyjni 
“wideo-piraci” i radiowi 
“Masztalscy”. Na dobry m poziomie 
stała “mini-lista przebojów  ” - szkoda 
tylko, że miała tak skromną obsadę. 
Były także regaty żeglarskie, w 
których na zwycięzców czekała

Największą frajdą  
dla maluchów była 
jazda elektrycznym  
samochodzikiem lub 
motocyklem.

beczka piwa. Największym 
powodzeniem wśród najmłodszych 
cieszył się konkurs plastyczny.
Poniżej prezentujemy zwycięzców 
poszczególnych konkurencji, choć 
wiadomo, że w takich zabawach nie 
ma pokonanych, a najważniejszy cel 
jaki przyświecał organizatorom - 
zapewnienie wszystkim dobrej zabawy 
- został w pełni zrealizowany.
W poszczególnych konkurencjach 
zwyciężyli: tenis stołowy - Mariusz 
ZWOLIŃSKI, badminton - Rafał 
OJCOWICZ, regaty żeglarskie: 
klasa “Optimist” - Michał 
OLCHAWSKI, klasa “Omega” - 
Mirosław MAŁEK, Mariusz ĆWIEK, 
Jarosław ŁATACZ. Mini lista 
przebojów - Guns’N’Roses: Michał 
GRZONKA, Adam GRZONKA,

Paweł REINHOLD, 
Aleksander PIECHA, 
Tomasz KUNA.
Odbyły się także 
biegi w dwóch 
kategoriach 
wiekowych: do lat 16 
zwyciężył Tomasz 
KRAJEWSKI, 
powyżej lat 16 Rafał 
MOCZKO.
Najmłodszymi 
uczestnikami biegu 
byli: dziesięcioletnia 
Katarzyna 
NIKLIŃSKA i jej 
rówieśnik Adam 
WÓJCIK.
Tekst i foto: JACEK

RECLIK

Listy do redakcji

Niepłacone
czynsze

Pan Jacek Reclik jako ten 
spacerujący po mieście ironicznie 
wyraża się o wywieszaniu list 
dłużników Rybnickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej nie płacących 
czynszów. To może p. Reclik zechce 
przyjąć do wiadomości to, co myślą i 
mówią /ponieważ widzą/ lokatorzy 
płacący czynsz. My mówimy: brawo 
Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa!

Czy p. Reclik wie, kto nie płaci? To 
nie wszyscy biedni, bo ci odmawiają 
sobie często czegoś, ale czynsz płacą. 
To ci nie płacą, których stać na 
wszystko: na wódkę, kawkę, 
piwiarnie, benzynę, wyjazdy, drogie 
ciuchy, drogie papierosy.

Płacą Ci biedniejsi, którzy uważają, 
że to jest ich obowiązkiem. Żyją 
skromnie, ale płacą. Wielu tych 
"biednych" otrzymuje pomoc 
specjalną, a co się z nią często dzieje? 
Może by p. Reclik to przeanalizował. 
Mamy w klatce schodowej 2 takich 
"niebieskich ptaszków", którzy nawet 
bony żywnościowe z Opieki 
Społecznej sprzedawali, by mieć 
wódkę i papierosy.

To my podatnicy ich utrzymujemy, z 
naszych pieniędzy a oni zamiast 
płacić czynsz luksusowo żyją. 
Handlują, piją i dokuczają sąsiadom. 
Prawdą jest również, że nie wszyscy 
tak robią, nie trzeba uogólniać, ale 
tych naprawdę biednych jest mało. 
Więcej jest "niebieskich ptaszków". 
Oni uważają, że im się wszystko 
należy. Polska ma dać bo jest od tego, 
a oni są najważniejsi.

Jedno zło popełniła i popełnia RSM, a 
to to, że nie wybudowała baraków, o 
niskim standardzie, chociaż 10 
mieszkań, by ci niepłacący mogli tam 
być przeniesieni, płaciliby wtedy, 
płacili. Tego p. Reclik może być 
pewien.
My mamy dość tych westernów 
urządzanych przez tych właśnie 
"biednych" pijanych, nie płacących 
czynszów. Dziwne, że p. Reclik nie 
zauważył gorszych niedociągnięć w 
mieście np. to, że ulice, chodniki stały 
się parkingami, a spaliny trują nas, 
naszą młodzież, nasze dzieci.

P.S. Prosimy o wydrukowanie 
naszego listu. Nie podpisujemy się 
pełnymi nazwiskami, gdyż teraz są 
wybijane szyby na klatkach 
schodowych, a Rybnicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa je uzupełnia, a kto 
nam nasze uzupełnić? ma za nasze 
pieniądze.

Od autora.
Nie było moim zamierzeniem 

naigrywanie się z ludzi, którzy 
systematycznie płacą czynsz, jak 
błędnie zrozumieli autorzy listu. 
Chciałem właśnie pokazać całą 
niemoc i bezsilność Rybnickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, która 
nie może uczynić nic więcej, aby 
wyegzekwować czynsz, niż tylko 
wywieszać listy dłużników. Z 
drugiej strony dziwi mnie fakt, że 
właśnie autorzy listu, którzy także 
jak podejrzewam są członkami 
RSM nie wpływają na Zarząd 
Spółdzielni aby wybudował 
mieszkania zastępcze, a tylko 
biernie godzą się na coraz wyższe 
czynsze kosztem niepłacących.

J.R.

Uwaga!
Zmiany w rozkładach jazdy 

autobusów miejskich
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju informuje, iż 

na wniosek UM Rybnik z dniem 13 września 1993 roku zostaną wprowadzone 
zmiany w rozkładach jazdy linii: E-3, 594, 584, 585, 589 i 591.
Linie międzymiejskie:
Linie E-3 i 594 zostaną skrócone na terenie miasta Rybnika. Obecnie linie te 
dojeżdżają do Placu Wolności, po zmianie przystankiem końcowym i 
początkowym dla tych linii będzie dworzec autobusowy PKS.
Linie miejskie:
Linia 584 i 585 - skrócenie trasy o odcinek dworca PKM - Kotucza Polmozbyt
- Plac Wolności.
Po zmianie przystankiem początkowym i końcowym dla tych linii będzie 
dworzec autobusowy PKS.
Linia 584 podmianie: dworzec autobusowy PKS - Sąd - Beata - Niewiadom - 
Niedobczyce - Sąd - dworzec autobusowy PKS.
Linia 585 po zmianie: dworzec autobusowy PKS - Sąd - Niedobczyce - 
Niewiadom - Beata - Sąd - dworzec autobusowy PKS.
Linia 587 - trasa kursów do Boguszowic bez zmian. Zmianie ulega trasa 
przejazdu kursów z Boguszowic do dworca PKM na odcinku Plac Wolności - 
dworzec autobusowy PKM. Trasa przejazdu: Boguszowice - Raszowiec - Żorska
- Piasta - Plac Wolności - Kotucza Polmozbyt - Maroko - Kominka - 
Bud. Wandy - dworzec PKM.
Linia 589 - trasa przejazdu bez zmian. Zmniejszeniu ulega ilość kursów w dni 
robocze i soboty oraz zawieszeniu ulegną kursy w niedzielę.
Linia 591 - częściowa zmiana trasy przejazdu. Po zmianie kursować będzie na 
trasie: dworzec autobusowy PKM - Bud. Wandy - Chabrowa - PKP - Żorska - 
Ligota Gospoda - Gotartowice ZWUS - Ligota - Huta Silesia - Paruszowiec - 
Plac Wolności - Kotucza Polmozbyt - dworzec autobusowy PKM.

Zmiana przystanków początkowych i końcowych powyższych linii 584, 
585, 594, i E-3 ma na celu odciążenie centrum miasta.

Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju informuje 
również, iż po otwarciu wiaduktu przy kopalni "Dębieńsko" ulegnie zmianie 
rozkład jazdy na terenie działania UMiG Leszczyny-Czerwionka. Zmianie 
ulegną numery linii oraz trasa ich przejazdu. Po zmianie na terenie UMiG 
Leszczyny kursować będą linie 435, 436 i 437 obsługiwane przez PKM 
Jastrzębie.
Trasa linii po zmianie:
435 - Leszczyny Oś. - Zakłady Drobiarskie - Dębieńsko Mostek - Dębieńsko 
Las - w 2 kursach linia dojeżdżać będzie do Ornontowic Centr. i w 2 kursach do 
kopalni "Budryk".
436 - Dębieńsko Las - Dębieńsko Leśniczówka - Górnicza kop. "Dębieńsko" - 
Czerwionka Poczta - Stanowice - Bełk II - w 4 kursach do Orzesza Apteka.
437 - dworzec autobusowy PKM w Rybniku - Plac Wolności - Rybnik Stawowa
- Przegędza Kościół - Leszczyny Stare - Leszczyny Oś. - Zakłady Drobiarskie - 
Czerwionka Poczta - kopalnia "Dębieńsko".

Festyn w 
Boguszowicach 

Starych
Także w sobotę od 16.00 do 22.00 
mieszkańcy Boguszowic Starych 
bawili się na festynie "farskim" /nazwa 
wzięła się stąd, że impreza odbywała 
się na łące za probostwem - "farą" /. 
Zainteresowanie publiczności 
przerosło oczekiwania organizatorów. 
Pochmurna pogoda nie zachęcała do 
uczestnictwa w zabawie, liczono więc 
na przybycie około 200, 300 osób, 
tymczasem zjawiło się ponad tysiąc.
Były występy kabaretowe, przygrywała 
orkiestra kop. "Jankowice", można 
było posłuchać także pieśni 
religijnych. Następnie do 22.00 miała 
miejsce zabawa taneczna. Warto 
podkreślić, że głównym organizatorem 
tej udanej imprezy była młodzież 
oazowa z Boguszowic Starych. Pomoc 
finansową zaofiarował Urząd Miasta 
oraz sklepy i firmy prywatne z terenu 
dzielnicy. Festyn taki odbył się po raz 
pierwszy, ale już postanowiono, że ta 
udana impreza będzie powtórzona w 
roku przyszłym.
JACEK RECLIK

Autobus
czerwony?

c. d. ze strony 1
pracy, zarówno wśród kierowców 
MPK jak i PKS-u czy Transgóru. Nie 
zależy nam na tym, by wprowadzenie 
innych przewoźników spowodowało 
grupowe zwolnienia w PKM-ie.

M. Adamczyk: Zdarzają się czasem 
problemy techniczne, komunikacja 
miejska ma swoją specyfikę, chodzi 
zatem o ilość wejść do autobusu, jego 
wielkość i tym podobne względy.

"GR" : Ostatnio pojawiła się również 
inna konkurencja - prywatne mini
busy.

B. Stebel: Potrzebna jest zdrowa 
konkurencja, natomiast nie do 
przyjęcia są dla nas dzicy 
przewoźnicy, mini-busy i prywatne 
autokary, podjeżdżające na przystanek 
pięć minut przed kursowym 
autobusem. Zjawisko 
komunikacyjnego piractwa nasila się, 
dochodzi nawet do incydentów. 
Spornym punktem jest przystanek 
koło nowego kościoła, gdzie dzicy 
przewoźnicy blokują przystanek, 
utrudniając ruch.

M. Adamczyk: Niejednokrotnie są to 
będący na rencie byli kierowcy PKS-
u. Nie kursują oni w godzinach 
nieszczytowych, w niedziele i święta. 
Nie mają bazy, nie płacą podatku 
gruntowego, to zwyczajne piractwo.
Boli nas, że nie ma koncesji na 
przewozy pasażerskie.

"GR": Jak przebiegać będzie rozwój 
miejskiej komunikacji?

B. Stebel: Od września w Żorach całą 
komunikację miejską przejmuje 
niemiecka firma, która na mocy

Przy Kole Terenowym Polskiego 
Związku Niewidomych w Rybniku, 
ul. Cegielniana 8a zawiązuje swoją 

działalność Sekcja Języka 
Międzynarodowego 

ESPERANTO. Spotkania sekcji - 
w każdy czwartek w godzinach 
16.00 do 18.00. W programie 

bezpłatne kursy. 
Zapraszamy wszystkich 

sympatyków.

podpisanej umowy wnosi własny 
tabor - 10 autobusów produkcji 
zachodniej, nienowych, ale zupełnie 
sprawnych. Będą nimi jeździć 
przejęci z PKM-u żorscy kierowcy. W 
samym PKM-ie zaczyna się obecnie 
proces przekształceniowy w spółkę ze 
100-procentowym udziałem skarbu 
gmin, należących do związku. W 
praktyce pozwoli to na poprawę 
działalności firmy, zmianę metod 
zarządzania /powstanie Rada 
Nadzorcza/ i ograniczenie 
administracji. Chciałbym korzystając z 
okazji poinformować mieszkańców 
Rybnika, że od 13 września autobusy 
linii 594 i ekspresowej E-3 będą 
rozpoczynały i kończyły swe kursy 
na dworcu PKS-u z pominięciem 
przystanków przy PKP i na Placu 
Wolności. Zmiany te wprowadzamy 
na wniosek władz miasta, po 
interwencjach mieszkańców w celu 
odciążenia centrum miasta.

M. Adamczyk: Z sygnałów, które do 
nas docierają wnioskujemy, że 
komunikacja się poprawiła. Są 
jeszcze drobne braki, ale wynikają one 
na ogół z trudności finansowych. 
Średni wiek autobusu wynosi siedem 
lat. Eksploatowany jest on przez dwie 
zmiany, zaś w nocy dokonuje się 
przeglądu. W przyszłości planujemy

wymianę taboru. Decyzją władz 
miasta dworzec z Placu Wolności 
przeniesiono na ul. Budowlanych, zaś 
zajezdnię PKM-u z ul. Curie- 
Skłodowskiej na ul. Brzezińską poza 
centrum miasta.

Tyle ludzie odpowiedzialni za 
miejską komunikację. Sami 
pasażerowie, jak wynika z 
przeprowadzonej na przystankach 
krótkiej sondy, są raczej zadowoleni z 
funkcjonowania miejskiej komunikacji 
i częściej skarżą się na kieszonkowych 
złodziei w autobusach, niż na 
niepunktualne kursowanie. Niektórzy 
narzekają jeszcze na brudne szyby, 
innym marzy się wprowadzenie na 
przystankach zakazu palenia: w 
każdym razie sami pasażerowie skorzy 
byli nawet do pochwał pod adresem 
Miejskiej Komunikacji, a to w końcu 
najważniejsze.
Tekst i foto: wack

Telewizor 
za darmo!

Znów do odebrania w naszej 
redakcji telewizor za darmo! Czarno
biały, z dużym ekranem i oczywiście 
na chodzie, odbiornik "Libra" czeka 
na nowego właściciela.

Wobec tragicznej śmierci
GRZEGORZA KOLOSY 
ADAMA STEPECKIEGO 
JANA TYSZKIEWICZA

wyrażamy głęboki żal oraz współczucie 
Rodzinom i Przyjaciołom 

ZARZĄD MIASTA RYBNIKA 
oraz RYBNICKA DELEGATURA ZARZĄDU REGIONU 

"NSZZ SOLIDARNOŚĆ"

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Porozmawiajmy 
o znaczkach

Zbieranie małych, ząbkowanych 
skrawków papieru budzi emocje od 
wieków. Filateliści stanowią sporą 
rodzinę. Nie brakuje ich również w 
Rybniku. Człowiekiem, który nam 
przybliży ich działalność, jest prezes 
Zarządu Oddziału Rybnik Polskiego 
Związku Filatelistycznego Alojzy 
WALER.

- Proszę powiedzieć parę słów o 
waszej organizacji.

- Polski Związek 
Filatelistów - 
Oddział w 
Rybniku 
obejmuje swym 
zasięgiem 
Rybnik,
Racibórz,
Wodzisław,
Jastrzębie, Żory,
Pszczynę,
Knurów,
Leszczyny,
Orzesze, Łaziska,

"Rybnik - 91” Szczególne nasilenie 
tego typu działalności nastąpiło w 
połowie lat siedemdziesiątych, po 
przejęciu funkcji prezesa oddziału 
przez Henryka KOLORZA oraz w 
latach osiemdziesiątych za kadencji 
Jana OLEJNIKA. Osobny rozdział to 
wystawy poświęcone górnictwu - 
począwszy od 1978 r. co pięć lat, z 
inicjatywy naszych kół terenowych 
oraz klubu "Kopasyny" działającego 
od 15 lat przy naszym oddziale, a 
skupiającego filatelistów o 
zainteresowaniach górniczych,

REGIONALNA
WYSTAWA FILATELISTYCZNA 

„RYBNIK 91”

70 ROCZNICA III POWSTANIA 
Ś LĄS KI EG O

A ER OK L UB U
I Pilot inż. Aleksander SYWIŃSKI

II Pilot Krzysztof KURSZAS     PR Z E s y ł k a  
 s a m o l o t o w a  

JL

Tychy, Mikołów, Kuźnię Raciborską. 
Koło w Rybniku zostało założone 
29.09.1951 r. Natomiast oddział 
powstał 4 stycznia 1970 roku Z 
samego Rybnika w kołach terenowych 
działa 900 członków, wśród których 
najstarszym jest Ryszard Grabowski - 
współzałożyciel koła terenowego nr 1. 
Inni znani działacze z naszego miasta 
to A. Wyleżych, J. Kurpierz, G. 
Kopiec, A. Kurpierz, O. Kocjan.
Naszą działalność prowadzimy tylko 
i wyłącznie w oparciu o składki 
członkowskie.

- W czym przejawia się wasza 
działalność?

- Działalność nasza koncentruje się 
głównie na wystawiennictwie. Od 
czasu zorganizowania pierwszej 
wystawy w 1954 r. do dnia 
dzisiejszego odbyło si ę w naszym 
mieście kilka takich wystaw, w tym 
tak znane jak krajowa wystawa 
‘Technik 69" czy wystawa z okazji 

czterdziestolecia założenia koła

organizowane są krajowe wystawy 
górnictwa. Właśnie jesteśmy w 
przededniu takiej wystawy. Do innych 
przejawów naszej działalności 
zaliczyłbym dwukrotne 
zorganizowanie poczty samolotowej. 
Pierwszy przelot miał miejsce w 1991 
roku na trasie Gotartowice - Olza. 
Upamiętniał on siedemdziesięciolecie 
trzeciego powstania śląskiego. Druga 
poczta miała miejsce w tym roku, a 
okazją była dziesiąta rocznica pobytu 
papieża na Śląsku. To wszystko 
stanowi jakby jeden cel naszej 
działalności - popularyzację 
filatelistyki. Inny cel, to 
dokumentowanie zachodzących 
przemian. Służą temu wydawnictwa 
okolicznościowe, jak chociażby 
ostatnia, licząca 160 stron praca 
poświęcona górnictwu w Polsce i 
świecie. Wydajemy także 
okolicznościowe kasowniki. Oddział 
rybnicki posiada i ciągle uzupełnia 
zbiór "Rybnik w dokumentacji 
pocztowo-filatelistycznej" .
Dokumenty w nim zgromadzone

pochodzą aż z 1800 roku, kiedy to 
zastosowane zostały pierwsze znaki 
pocztowe tzw. "Stemple 
pocztmistrzów", nie używano jeszcze 
wtedy znaczków czy datowników.
Jest to więc inne spojrzenie na 
historię naszego rejonu - spojrzenie 
okiem filatelisty.

- Czy filatelistyka jest drogim 
hobby?

- Tak, powoli zaczyna stawać się 
ona hobby elitarnym. Wzrost cen 
odbija się także i na naszej 
działalności. Ciągłe podnoszenie 
nominałów abonamentu sprawiło, że 
w ciągu ostatnich pięciu lat odeszło 
od nas przeszło 1500 członków,

głównie emerytów. 
Rynek filatelistyczny 
już od dłuższego 
czasu jest strasznie 
"zabałaganiony". 
Polski znaczek traci 
na wartości ze 
względu na jego 
nadmierną ilość na 
rynku oraz 
niewłaściwą politykę 
emisyjną 
prowadzoną przez 

Pocztę Polską. Zresztą drożeją nie 
tylko same znaczki, ale i np. karty 
wystawowe i szereg innych rzeczy, 
niezbędnych filateliście.

- Istnieje obiegowa opinia, że ceny 
niektórych znaczków osiągają 
zawrotne sumy. Czy to prawda?

- Jest w tym trochę prawdy. Nawet 
w naszym oddziale są osoby, które 
posiadają takie bezcenne znaczki.
Aby jednak móc poszczycić się takimi 
zbiorami, potrzebny jest trud kilku 
pokoleń filatelistów i nierzadko 
syzyfowa praca przy poszukiwaniu 
serii znaczka lub jego odmian. Nic 
więc dziwnego, że potem takich 
znaczków nikt się nie pozbywa, ba, 
nawet się ich nie wystawia, a ich 
najczęstszym miejscem 
przechowywania ze względu na dużą 
wartość są bankowe sejfy.

- Dziękuję za rozmowę.
Jacek Reclik

IV Liceum Ogólnokształcące
zaistniało w Rybniku 1 września 1990 
roku, kiedy to pierwsze dwie klasy 
rozpoczęły w nim naukę. Szkoła nie 
miała jeszcze wtedy własnego 
budynku, a tymczasowego lokum 
użyczyła jej Szkoła Podstawowa nr 5 
przy ul. Różańskiego. Po roku nauki 
okazało się, że nowe liceum zostanie 
przeniesione do budynku 
Zasadniczej Szkoły Górniczej do 
Chwałowic. Dwa lata szkolne 
licealiści i przyszli górnicy żyli 
pospołu. Ze względu na powiększenie 
się liczby klas w liceum, sytuacja 
lokalowa była coraz trudniejsza. 
Równocześnie trwały trudne 
pertraktacje dyrekcji szkoły, kopalni 
"Chwałowice", delegatury Kuratorium 
Oświaty w Rybniku, Urzędu Miasta 
Rybnika i Bóg wie kogo jeszcze nad

U p r a g n io n a  sa m o tn o ść
rozwiązaniem problemu budynku dla 
IV Liceum. I chociaż dzisiaj sprawa 
nie jest jeszcze formalnie zakończona, 
w budynku dawnej ZSG w 
Chwałowicach są już obecnie tylko 
licealiści. A co z "górnikami"? Zostali 
połączeni z inną szkołą górniczą w 
Jankowicach. Nie wszystkim się to 
oczywiście podoba, ale realia 
gospodarcze zmuszają środowiska 
oświatowe i przemysłowe do 
reformowania i zmniejszania ilości 
szkół zawodowych w naszym kraju. 
Tak więc podczas zakończonych 

niedawno wakacji dyrektor liceum 
Marian GROBORZ w cudowny 
prawie sposób, zważywszy na 
kondycję finansową polskiej oświaty,

dokonał kompleksowego 
odmalowania i wyremontowania 
budynku oraz zakupienia 
najpotrzebniejszych mebli i sprzętu 
szkolnego. Założono radiowęzeł 
szkolny i instalacje przyszłej sieci 
szkolnej telewizji. Pomagało mu w 
tym wiele osób, również nauczyciele i

HARCERSKI
JUBILEUSZ

70-lecie swojego powstania 
obchodzi w tym roku rybnicki Hufiec 
Związku Harcerstwa Polskiego. W
związku z tym w dniach 25 i 26 
września odbędą się uroczyste 
obchody harcerskiego jubileuszu.

Pierwsze drużyny na terenie Ziemi 
Rybnickiej powstały już w 1920 roku. 
Były to I Męska Drużyna im. A. 
Mickiewicza założona przez 
Maksymiliana Piełkę i Ingacego 
Pandera oraz II żeńska Drużyna 
Harcerek im. Emilii Plater w 
Paruszowcu, założona przez Anielę 
Wolnik. 3 września 1923 r. powstaje w 
Rybniku Komenda Hufca, zrzeszająca 
drużyny męskie i żeńskie. Pierwszą 
komendantką była Zofia Krasińska.

Do jubileuszu 70-lecia swojego 
hufca harcerze zaczęli się 
przygotowywać już dawno.
W kwietniu odbył się Rajd Szlakiem 
Bohaterskich Harcerzy Rybnickich, 
który był wprowadzaniem do tych 
obchodów. Podczas manewrów 
techniczno-obronnych w czerwcu

dotyczące działalności ZHP. Część z 
nich zostanie pokazana na wystawie, 
którą będzie można oglądać od 25 
września br. w II Liceum 
Ogólnokształcącym.

W maju przyszłego roku zostanie 
zorganizowana w Muzeum większa 
wystawa, która lepiej zobrazuje 70-
letnią historię rybnickiego harcerstwa. 
Będzie można pokazać na niej więcej 
eksponatów. Materiały harcerze będą 
zbierać do końca roku 1993. Komenda 
Hufca ZHP przygotowuje ponadto 
wydanie okolicznościowej 
"jednodniówki", w której znajdą się 
m.in. życiorysy komendantów oraz 
wspomnienia z harcerskiej działalności. 
Ma to zapoczątkować wydawanie serii 
historycznych broszur na temat 
rybnickiego ZHP.

Obchody 70-lecia Hufca w 
Rybniku rozpoczną się 25 września 
otwarciem miasteczka zlotowego i 
wystawy w II L.O.

W niedzielę 26 września o godz. 
9.30 przewidywany jest uroczysty 
apel na Rynku, a następnie Msza św. 
w kościele św. Antoniego.

Po mszy o 12.30 w II LO harcerze 
zbiorą się na Kominku Historycznym. 
Nie zabraknie tradycyjnej grochówki. 
Po południu - tzw. “Spotkanie 
pokoleń".

Rok szkolny 1931/1932, uczniowie-harcerze Koedukacyjnej Szkoły Handlowej 
w Rybniku na wspólnej zabawie w siedzibie dyrekcji szkoły w Ratuszu, (w 
dzisiejszej sali USC). Na zdj.: prof. Żelawski, wspaniały polonista i prof. Zapiór, 
matematyk. W środku (klęczy) drużynowy Stanisław Wolny. Zdjęcie ze zbioru 
pryw. ucznia tej szkoły i uczestnika zabawy - Ryszarda Czernego

wszystkie drużyny musiały się 
wykazać znajomością historii 
rybnickiego harcerstwa. Każda z 
drużyn została zobowiązana również 
do przygotowania swojej kroniki i 
opracowania historii działalności 
harcerstwa na swoim terenie. Na 
uroczysty zlot jubileuszowy każda 
drużyna musi stawić się z proporcem i 
kroniką.
Wykonanie tego zadania zostanie 
nagrodzone specjalną plakietką 
przygotowaną z okazji 70-lecia Hufca 
ZHP w Rybniku. Harcerze zbierają 
także wszelkie materiały historyczne,

Na uroczystość zaproszono okoliczne 
hufce ZHP z Wodzisławia, Żor, 
Leszczyn i Knurowa, władze chorągwi 
katowickiej, naczelnika ZHP Ryszarda 
Pawłowskiego oraz przedstawicieli 
władz miejskich i rejonowych.

Komenda Hufca ZHP serdecznie 
zaprasza na uroczysty apel na 
Rynku wszystkich byłych 
instruktorów i harcerzy.
Apeluje również o dostarczanie do 
siedziby przy ul. Raciborskiej 
wszelkich starych zdjęć, wydawnictw 
i innych materiałów na temat historii 
rybnickiego harcerstwa. /jak/

Partia Chrześcijańskich Demokratów
członek Katolickiego Komitetu Wyborczego Ojczyzna - 

zaprasza na spotkanie ze swoim kandydatem na 
posła do SEJMU Czesławem LUBASEM w Sali Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Rybniku przy ul. Szafranka 7 w 
poniedziałek tj. 13.09.1993 r. o godz. 17.30

Serdecznie zapraszamy!
ogłoszenie płatne

Dawny fragment elewacji budynku Zasadniczej Szkoły Górniczej w 
Chwałowicach, w której wspólnie w latach szkolnych 1991/92 i 1992/93 uczyli 
się licealiści i przyszli fachowcy górnictwa. Dzisiaj w budynku pozostało tylko 
IV Liceum, a po wakacyjnym remoncie z frontonu znikła wizytówka Szkoły 
Górniczej i napis "Chwała górnikom".

rodzice. Ktoś zatem zapyta, czy w 
oświacie naprawdę tak źle się dzieje, 
skoro mimo wszystko coś się robi? 
Dlaczego jest tak źle, skoro jest tak 
dobrze? To prawda, koszt tych 
przedsięwzięć jest jednak 
niewspółmiernie wielki. Wiele firm 
wykonało prace na rzecz szkoły za 
częściowe jedynie wynagrodzenie, 
zgadzając się w ratach odbierać 
pozostałe należności. Skąd szkoła 
weźmie te pieniądze? Od rodziców, od 
instytucji oświatowych, z "żebraniny" i 
tzw. innych źródeł...?
Tymczasem jednak rok szkolny 1993/ 
94 dla IV Liceum jest pierwszym 
rokiem na własnych, choć 
odziedziczonych śmieciach, oraz 
pierwszym rokiem "maturalnym". W 
maju 1994 roku pierwsi czwartoklasiści 
podejdą w tej szkole średniej do 
zadawania egzaminów maturalnych. 
Powodzenia!

Tekst i foto: szoł

3GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Maria BUDNY- 
MALCZEWSKA 

urodziła się 31 stycznia 1953 
roku w Rybniku. Studiowała 
w Państwowej Wyższej 
Szkole Sztuk Plastycznych 
we Wrocławiu. Po studiach 
wróciła do Rybnika. Jest 
autorką kilku 
indywidualnych wystaw w 
kraju i za granicą.

W środę, w samo południe, otwarta 
została wystawa jej malarstwa i 
rysunku. Sztuka znalazła sobie tym 
razem miejsce w przybytku 
zamożności i roztropnej oszczędności, 
czyli w rybnickim Prosper Banku 
przy ul. J. F. Białych. Wystawiono 
głównie utrzymane w delikatnej, 
pastelowej tonacji akty kobiece i

Jak
kupowałam
dezodorant

Przykro mi, ale zamiast zakończyć 
wakacje pachnącą latem widokówką, 
muszę odmalować dwa wcale nie 
beztroskie obrazki...
Obrazek pierwszy - Wielki Zachód. 
Znajoma mojej znajomej wyjechała do 
Ameryki. Po długich staraniach 
zdobyła pracę w sklepie z obuwiem.
Jej zadaniem jest dobrze prezentować 
wielokrotnie w ciągu dnia zmieniane 
buty na własnych nogach, siebie w 
tych butach i - ogólnie - firmę. Ma się 
uśmiechać i błyszczeć non-stop przez 
osiem godzin, pomimo 
nieuniknionego bólu nóg przez tak 
długi czas wspiętych katorżniczo na 
palce w eleganckich szpileczkach. 
Główna zasada: "klient ma zawsze 
rację, nawet jeśli nie ma racji" jest 
przez znajomą znajomej respektowana 
- interwencja niezadowolonego klienta 
u kierownika skończyłaby się 
zwolnieniem jej z pracy. Szef woli tam 
stracić niekompetentnego pracownika 
niż narazić na szwank dobre imię 
firmy. Dziki Zachód i Prawo Dżungli? 
Obrazek drugi - Rybnik.
W ostatni poniedziałek, o godzinie w 
której w naszym mieście czynne są już 
tylko dwa duże domy towarowe 
przyszedł mi do głowy niedorzeczny 
pomysł: a może by tak dziś kupić 
sobie nowy dezodorant?... Idę do 
sklepu. Dezodoranty? Ależ są! Pstre 
opakowania, aerozole, atomizery, 
pachnidła w buteleczkach typu roll- 
on. W oczach się mieni. Jak tu się 
zdecydować? W dodatku w tym 
przybytku boga handlu nie ma niestety 
"próbek", tak zwanych testerów, 
zwykłych w sklepach zachodnich. Po 
prostu w nakrętki "psiknięto" swego
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Nagie kobiety 
w banku

portrety. Jeden z gości protestował 
nawet przeciwko czarnym ramom, nie 
pasującym - jego zdaniem - do 
kolorystyki obrazów.

Wszystkie pokazane prace - za 
wyjątkiem dwu akwarel, 
namalowanych już w roku 1992 - 
artystka wykonała w tym roku. 
Zwierzyła nam się, że nie pracuje 
wprawdzie codziennie po 8 godzin, 
ale stara się robić to systematycznie, 
bo tylko w ten sposób można osiągnąć 
efekt, a poza tym z tej pracy żyje. 
Według jej oceny, lata 70 i 80 były 
czasem dużego popytu na sztukę, teraz 
jest o wiele gorzej. "Ale suchego 
chleba nie jem ” - dodała.

Prawie wszystkie zgromadzone na 
wystawie prace można kupić /od 1,5 
mln za rysunki do 7,5 mln za duże 
płótna/. Malarka ma stałe klientki - 
Irenę Galińską-Musioł, Weronikę 
Nowacką, a także swą dawną modelką 
Lucynę. O dziwo prace te kupują w 
Rybniku głównie panie, choć kobiece 
akty powinny się podobać także

mężczyznom. "Nie mam w domu 
zaległych obrazów" - oświadczyła 
artystka. "Na ścianach też zresztą nie 
wieszam ani swoich, ani cudzych 
płócien, bo za bardzo 
mnie pobudzają ”.

Maria Budny-Malczewska 
prezentuje swoją twórczość w 
Rybniku już po raz trzeci. Pierwsza 
wystawa była w galerii, którą sama 
prowadziła przy ul. Tuwima, druga w 
TZR. teraz przyszła kolej na bank. 
Miejmy nadzieję, że takie 
umiejscowienie ekspozycji wróży jej 
sukces nie tylko artystyczny, ale i 
finansowy.

KLAUDIA MICHALAK

czasu odrobinę pachnidła. Wącham 
więc plastikowe nakrętki - czuję 
plastik i spirytus... szlachetniejsze 
składniki mieszanek dawno się 
ulotniły. "Psikam" więc lekko w 
nakrętkę jednym z dezodorantów, ale 
efekt jest o wiele gorszy od 
spodziewanego przeze mnie, więc 
przypominając sobie rady wielkich 
kosmetologów /"’zapach tych samych 
perfum jest inny na skórze każdego 
człowieka!”/ “psikam” jednym z 
dezodorantów po lewej dłoni, a 
drugim z tych między którymi nie 
umiem wybrać po prawej. Skutek jest 
natychmiastowy, brutalny i 
zaskakujący jak grom z jasnego nieba 
- moje lewe ucho boleśnie się kurczy 
pod grzmiącą reprymendą pani w 
białym fartuchu, która wyłoniła się 
nagle spośród półek z towarami: 
"Gdyby każdy tak wypróbowywał, po 
dwóch dniach te dezodoranty byłyby 
puste!!! A ja  mam potem za to 
płacić?!" Proponuję, żeby dla wygody 
klientów zacząć używać testerów. "To 
nie jest Zachód!!!" Zmęczenie, a może 
emocja sprawiła, że pani w i d z i a ł
a, jak "wypsikuję" po kolei wszystkie 
dezodoranty wystawione na półce! 
Opowiadam jej spokojnie, że w całą 
aferę zamieszane były tylko dwie 
różne buteleczki, ale pani w świętym 
uniesieniu wzywa na świadka inną 
panią i w duecie coś wykrzykują 
wzburzone. Zaczynam ostateczny 
przegląd pachnącego regału nie 
próbując już - niech mnie Bóg broni - 
rozpylić choćby atomu syntetycznego 
aromatu.
Z odległości kilku metrów słyszę za 
swoimi plecami uwagi typu: "tak to 
jest - można mówić jak do pnia!" i 
temu podobne porównania. Jeszcze 
jedna próba nawiązania dialogu z 
mojej strony nie powiodła się, więc 
zapłaciwszy za wybrany wśród 
krzyków pań w białych fartuchach 
delikatny zapach próbuję dotrzeć do 
kierownika sklepu. Widać zapisane 
było w gwiazdach, że mam rozmawiać 
z jego zastępcą. Opowiadam co 
zaszło, mówię, że chyba w tak dużym

sklepie warto byłoby udostępnić 
klientom próbki kosmetyków i 
zwracam uwagę, że nawet złamanie 
nieznanego mi i chyba niepisanego 
zakazu “psikania” w tym sklepie nie 
usprawiedliwia nieuprzejmości pań w 
białych fartuchach. Co słyszę w 
odpowiedzi? Ze "te panie trzeba 
zrozumieć, są po całym dniu męczącej 
pracy". Mówię, że rozumiem 
zmęczenie, ale nie chcę rozumieć 
braku kultury. Tego z kolei nie 
rozumie albo nie chce rozumieć 
zastępca kierownika.
Dopiero kiedy dwa razy powtórzę, że 
jestem akwizytorem i też zdarzają mi 
się męczące dni, ale nawet 
aroganckich klientów nigdy nie 
traktuję wrzaskiem, zastępca 
kierownika przeprosi mnie i zapowie, 
że wieczorem poważnie o tym 
porozmawia z pracownicami. U ff!... 
Czy naprawdę nie ma u nas 
kulturalnych bezrobotnych pań, 
chętnych do pracy w domu 
towarowym?

Kubuś Racjonalista

W minioną niedzielą w Teatrze Ziemi Rybnickiej odbył się koncert niezwykły. 
Zdarzyło się chyba po raz pierwszy, by zespół mający w swym instrumentarium 
tak hałaśliwe urządzenia muzyczne ja k  perkusja czy elektryczne gitary 
zgromadził na widowni tak dojrzałą publiczność. Na koncert "Skaldów" 
wybrały się całe rodziny od wnuków począwszy, a na babciach skończywszy. Bo 
jednych skłoniły do tego młodzieńcze wspomnienia, innych ciekawość i chęć 
poznania pokoleniowych bardów własnych rodziców, których dziś ju ż trudno 
posądzać o rock'and'rollowe uniesienia. Bawili się wszyscy.

Największe uznanie publiczności zyskał “pianista”, którego lewa noga tkwiła 
w "gipsowym kozaku ”, pojawiający się każdorazowo na scenie w 
ekwilibrystyczny - jak  na muzyczną scenę przystało - sposób. Foto: wack

Haiku 
w Rybniku

Zaprzyjaźniony z naszą redakcją 
literat Wiesław SIENKIEWICZ w 
ubiegłym tygodniu podpisywał w 
rynkowej księgarni "KNIGA ” 
przetłumaczony przez siebie, a wydany 
nakładem wydawnictwa "Miniatura ” 
tomik tradycyjnych japońskich 
krótkich wierszy haiku autorstwa Shiki 
MASAOKA. Tomik nabyć można w 
dalszym ciągu w księgarni "KNIGA ”.

Foto: W. Troszka

UDANE
HARCERSKIE
LATO

Ponad 800 dzieci wzięło udział w 
Akcji Letniej zorganizowanej przez 
rybnickich harcerzy. Z harcerskiego 
wypoczynku korzystali nie tylko 
członkowie ZHP, ale także 
podopieczni rybnickiej pomocy 
społecznej.

Jak mówi komendant Hufca w 
Rybniku Teresa KNURA, akcja letnia 
była bardzo udana. Rodzice są

bardzo zadowoleni z umożliwienia 
taniego wypoczynku ich dzieciom. 
Wielu z nich dzwoni do Komendy 
Hufca z podziękowaniami dla 
harcerzy.

Wiele poświęcenia wykazali młodzi 
instruktorzy, pracujący dla dobra 
rybnickich dzieci. Szczególne 
podziękowania należą się 
Przedsiębiorstwu Remontowo- 
Budowlanemu z ul. 
Zebrzydowickiej, które ufundowało 
kilka przejazdów autokarowych dla 
uczestników akcji letniej oraz 
"Elektrowni Rybnik" za wsparcie 
finansowe.
/jak/

FUJI mm FUJICOLOR

CHAMBORD to największy z ponad setki zamków nad Loarą, przez niektórych 
uważany za najpiękniejszy, przez innych, za sprawą mieszaniny stylów, za 
największe szkaradzieństwo. Można przychylić się do tej lub innej opinii, w 
każdym razie zamek robi wrażenie!

Foto: Czesław Broda

Zdjęcie 
z wakacji

Zapraszamy naszych Czytelników 
do wspólnego oglądania 

zdjęć z wakacji.
Wystarczy przyjść do redakcji 

z ciekawym zdjęciem, 
które po skopiowaniu 

/około 5 minut na skanerze/ 
natychmiast zwrócimy. 

Autora najsympatyczniejszego 
zdjęcie firma “EKSPRES FUJI” 

Rybnik, ul. Reja 2 
nagrodzi bezpłatnym wywołaniem 

i wykonaniem odbitek z dwóch 
rolek filmu.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Sobieski 
na Górnym  

Śląsku

Abecadło  
Rzeczy 
Śląskich

“/.../ P od  nim ćwiczony rumak /.../ 
tak żartkim chodem po piaskach, po 
lesie, aż do Tarnowskich Gór Króla 
zaniesie. Tu mało bawiąc ruszy kędy 
Kwadzi swą w Raciborzu stolicę 
miewali /...” - Wespazjan Kochowski, 
Dzieło Boskie albo Pieśni Wiednia 
wybawionego, fragment pieśni 46 i 
47.

Najkrótsza droga pod Wiedeń 
oblężony przez Turków wiodła Jana 
III Sobieskiego i jego 50 tysięczną 
armię przez Górny Śląsk. Przybyli na 
nasze ziemie od strony Będzina, 
następnie przez Mysłowice 19 sierpnia 
1683 roku dotarli do Bytomia. Dzień

następny król z wojskami spędził w 
Piekarach Śląskich, gdzie m.in. 
wysłuchał mszy świętej przed 
cudownym obrazem Matki Boskiej 
oraz pożegnał się z żoną Marysieńką, 
która odjechała do Krakowa. Jeszcze 
wieczorem 20 sierpnia monarcha 
rozbił obóz pod Tarnowskimi Górami. 
W kolejnym dniu marszu, tj. 21 
sierpnia, armia dociera do Gliwic, 
gdzie król nocuje w klasztorze 
franciszkanów. 22 sierpnia 1683 roku 
król Sobieski znajduje się zaledwie 12 
kilometrów od Rybnika, ponieważ 
idąc traktem Gliwice-Racibórz, 
zatrzymał się na nocleg w rudzkim 
klasztorze cystersów. Następnego dnia 
Sobieski dociera do Raciborza, nocuje 
zaś w położonych dalej 
Krzanowicach, by nazajutrz 24 
sierpnia być już w Opawie. Po wizycie 
w Raciborzu Sobieski napisał 
zachowany po dzień dzisiejszy list do 
królowej Marysieńki: “/... /  Byliśmy 
też wczora w Raciborzu u pana grafa 
Obersdorfa w zamku, ale się jemu nie 
godziło nas częstować, tylko z kamery 
cesarskiej. Sama pani grafowa 
sprowadziła najmniej dam 
trzydzieści, które siedziały z nami do 
stołu / . . /  Lud tu niewymownie dobry 
i błogosławiący nam, kraj cudownie 
wesoły. Przybyło do nas ludu niemało

/.../”.
Te bardzo interesujące królewskie 

słowa znajdują potwierdzenie w 
innym źródle. Otóż wędrujący z 
Sobieskim francuski kronikarz 
Doleyrac tak opisał sposób, w jaki 
Górnoślązacy witali nie swojego /bo 
byli wtedy poddanymi cesarza Austrii/ 
, choć polskiego króla: “/.../ Nigdy 
żaden monarcha nie spotkał się z tak 
dobitnymi wyrazami hołdu ze strony 
ludności państwa obcego, jak król 
polski ze strony poddanych cesarza /  
.../. Oj, gdyby ów Francuz wiedział, że 
ta " ludność obcego państwa" czy 
"poddani cesarza" to mieszkańcy 
prastarej polskiej dzielnicy, którzy 
jeszcze dwa i pół wieku później nie 
zapomnieli o swoich korzeniach i po 
powstaniach śląskich z uporem 
doprowadzili do powrotu choć 
fragmentu Śląska do Macierzy.

* * *
W niecałe trzy tygodnie od 

opuszczenia Górnego Śląska, 12 
września 1683 roku, po dotarciu do 
celu wojska polskie dowodzone przez 
króla Sobieskiego rozgromiły armię 
turecką i ocaliły Wiedeń, a 
najprawdopodobniej także pół 
Europy.

MAREK SZOŁTYSEK

Jeszcze o "Gorolach" - 
wyjaśnienie

W poprzednim "Abecadle rzeczy 
śląskich" komputerowy chochlik 
drukarski wyrwał i usunął z mojego 
tekstu “Gorole” kilka zdań. I Bogu 
dzięki, że przez to nie zniekształcił 
zupełnie tego i tak już

kontrowersyjnego tekstu. Chociaż po 
wielu dyskusjach z Czytelnikami 
muszę powiedzieć, że kontrowersyjny 
był nie tyle tekst, co sam tytuł, który 
denerwował niektórych 
zastosowaniem nazwy "gorol". I to 
jest tylko potwierdzenie mojego sądu 
o niesmaku, jaki niesie ze sobą to 
określenie.

Marek Szołtysek

Gliwicki Ratusz. Od 
strony fontanny 
wiszą na nim dwie 
tablice
upamiętniające 
pobyt w Gliwicach 
króla Sobieskiego 
21 sierpnia 1683 
roku. Nowsza 
tablica /z 1983 
roku/ ufundowana 
została w 300 
rocznicę wiktorii 
wiedeńskiej, zaś 
starsza jest o sto lat 
młodsza, czyli 
pochodzi z czasów 
niemieckiej 
obecności na 
Śląsku. I tamta 200 
rocznica stała się 
okazją do 
manifestacji 
polskości w 
niemieckich 
Gliwicach. Oto 
tekst starszej 
tablicy: "Na prośbę 
Ojca św. i pokorne 
błagania Rzymskiego Cesarstwa Niemiec, Jan III Sobieski z rycerstwem 
polskim pod oblężony dwa miesiące do Turków, a od swoich opuszczony 
Wiedeń przybywa 12 września i potęgę turecką niszczy. Król Polski ratuje 
Niemcy i chrześcijaństwo. Tablicę tę wmurowano w 200 rocznicę".

Zmiany w 
przynależności 
diecezjalnej i 
dekanalnej

Kościół parafialny w Rybniku od 
samych początków do 1923 leżał w 
granicach diecezji wrocławskiej, kiedy 
to w Katowicach zaczął urzędować 
Administrator Apostolski, a w 1925 
roku Rybnik definitywnie znalazł się 
w nowo utworzonej diecezji 
katowickiej. Pod względem 
przynależności dekanalnej od 
początku XIV wieku Rybnik leżał w 
dekanacie żorskim, choć rybnicki 
kościół jest co najmniej o 100 lat 
starszy od żorskiego. Ale Rybnik był 
zawsze miastem otwartym, nie 
zabezpieczonym warownymi murami, 
a Żory otoczone były murem miejskim 
co, według pojęć średniowiecznych, 
lepiej zapewniało bezpieczeństwo 
mieszkańcom niż miasto otwarte. Ta 
niewątpliwie okoliczność 
zadecydowała przy doborze siedziby 
dziekańskiej. Jeszcze w XV w. 
dekanat żorski obejmował niemal całą 
ziemię rybnicką i wodzisławską, 
sięgając od Studzionki i Warszowic aż 
po Brzezie nad Odrą, oraz od Godowa 
aż do Bełku. Po utworzeniu nowego 
dekanatu wodzisławskiego w XV 
wieku, zasięg dekanatu żorskiego 
znacznie się zmniejszył, parafia 
rybnicka jednak nadal pozostawała w 
jego granicach. Dopiero kiedy po 
zmianie państwowości na Górnym 
Śląsku Administracja Apostolska 
przystąpiła w roku 1924 do 
reorganizacji dekanatów w przyznanej 
Polsce części obszaru plebiscytowego,

Ze starych ksiąg
parafialnych

utworzono nowy dekanat rybnicki. 
Wówczas już "mury miejskie" nie 
decydowały o wyborze miejsca. 
Pierwszym dziekanem mianowany 
został ks. Biernacki - proboszcz w 
Rydułtowach.

Od chwili utworzenia do wybuchu II 
wojny światowej w dekanacie 
rybnickim znajdowały się następujące 
parafie: Rybnik, Biertułowy, 
Boguszowice, Chwałowice,
Jankowice, Książenice, Radoszowy, 
Niedobczyce, Rydułtowy, Jejkowice, 
Golejów.

Oprac. J.R.

Ważne dla 
akordeonistów

Dom Kultury w Rybniku- 
Niedobczycach ogłasza OTWARTY 
KONKURS AKORDEONOWY w 
trzech kategoriach: dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych. Repertuar 
dowolny. Zgłoszenia przyjmowane 
będą do 15 listopada w Domu 
Kultury, tel. 27-146 w. 339.

Prezentacja utworów i 
rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 27 
listopada br. Bliższe informacje będą 
udzielane osobiście. Przewiduje się 
atrakcyjne nagrody.

Celem konkursu jest popularyzacja 
dobrej muzyki akordeonowej w 
najbliższym środowisku i zwrócenie 
uwagi na specyfikę tego tradycyjnego, 
zbyt mało popularnego, jakże jednak 
bogatego w możliwości twórcze 
instrumentu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Teatralne
atrakcje

Kolejne 24 już RYBNICKIE DNI 
LITERATURY zainauguruje w 
niedzielę 26 września Teatr im. 
J. Słowackiego. Ta zasłużona dla 
kultury polskiej scena teatralna 
obchodzi w październiku br. 100-lecie 
swojej artystycznej pracy. Teatr ten 
zaprezentuje się w Rybniku po raz 
pierwszy, przywożąc sztukę Roberta 
Harlinga "Stalowe Magnolie" . Film 
pod tym tytułem z Julią Roberts w 
jednej z głównych ról bił rekordy 
powodzenia i na ekranach, i na 
kasetach.

W polskiej wersji scenicznej tego 
melodramatu zobaczymy m.in. Bożenę 
ADAMEK, znaną ze świetnej kreacji 
Julii w telewizyjnym spektaklu 
"Romeo i Julia" Szekspira. Reżyseruje 
Barbara Sass, znana dotychczas jako 
reżyserka filmowa z wyraźnym 
zacięciem feministycznym.

Już dnia następnego wystąpi 
krakowski kabaret z Jamy 
Michalikowej, a dobrą zabawę i

wysoki poziom powinni zapewnić 
wykonawcy: Katarzyna JAMRÓZ, 
Beata MALCZEWSKA, Przemysław 
BRANNY - laureaci tegorocznego i 
zeszłorocznego festiwalu piosenki 
zwanej aktorską we Wrocławiu.

Klamrą spinającą teatralne atrakcje 
będzie występ głośnego Teatru im. 
Witkacego z Zakopanego. Ta znana w 
wielu krajach świata scena 
zaprezentuje spektakl na podstawie 
"Tragicznej historii życia i śmierci 
doktora Faustusa" Marlowe’a oraz 
sonetów Johna Donne'a w przekładzie 
Stanisława Barańczaka pt. "Dr 
Faustus". Nietypowa godzina 
rozpoczęcia spektaklu 22.15- 
podyktowana jest niekonwencjonalną 
treścią, a i formą przedstawienia. Tym 
razem publiczność zasiądzie na scenie 
wspólnie z wykonawcami. Z tego też 
powodu liczba miejsc jest 
ograniczona, więc o bilety trzeba 
będzie postarać się już wcześniej. 
"Teatr Witkacego" wystąpi 
dodatkowo na "Małej Scenie 
Rybnickiej" z "tragedią monstrualną o 
kobiecym demoniźmie" pn. "Puszka 
Pandory" Wedekinda. Bilety są już w 
sprzedaży.

Twój Chrystus - Żydem 
Twoje auto - japońskie 

Twoja pizza - włoska 
Twoja demokracja - grecka 

Twoja kawa - brazylijska 
Twój urlop - w Turcji 
Twoje cyfry - arabskie 

Twoje pismo - łacińskie 
A twój sąsiad jest tylko 

cudzoziemcem ?
Podobne plakaty wiszą już od kilku 

miesięcy na murach niemieckich 
miast. Mają skłonić do refleksji nad 
współżyciem ludzi różnych narodów w 
państwie, w którym już od dwóch lat 
dochodzi do groźnych wystąpień 
przeciwko obcokrajowcom.

Foto i tekst: szoł

Zaprosili nas ...

na uroczystość oddania do użytku i 
poświęcenia remizy strażackiej, która 
odbędzie się dnia 11 września o godz.
9.15 w Rybniku-Golejowie. Program :
9.15 - Zbiórka obok remizy OSP, 9.45 - 
Wymarsz do kościoła, 10.00 - Msza św.,
11.00 - Składanie kwiatów na grobach 
strażaków, 11.15- Przemarsz do remizy,
11.30 - Akademia: odczytanie kroniki 
OSP. wręczenie odznaczeń, wystąpienia 
gości, przecięcie wstęgi, poświęcenie 
budynku, zwiedzenie budynku.
Wspólny poczęstunek, wpisy do książki 
pamiątkowej. pokazy strażackie

* * *
"na Jubileuszową Uroczystość 5-lecia 

Założenia OSP Rybnik - Popielów, która 
odbędzie się w sobotę 18 września 1993 
roku w "Domu Strażaka" w Rybniku -  
Popielowie. Zbiórka zaproszonych gości o 
godzinie 10.00 do 10.45 przy OSP 
Popielów. Program obchodów: sobota - 18 
września 1993 roku 10.00-10.45 - zbiórka 
przy OSP Popielów, 10.45 - wymarsz do 
kościoła, 11.00 - msza w kościele 
parafialnym w Popielowie, 12.00 - złożenie 
kwiatów poległym i zmarłym strażakom,
12.15 - przemarsz ulicami Popielowa do 
OSP, 12.30 - otwarcie uroczystości, 
powitanie gości . Porządek uroczystości: 
słowa wstępne - powitanie, przedstawienie 
kroniki OSP - Popielów, odznaczenia i 
dyplomy, przemówienia gości, 14.00 - 
posiłek.

12.09.1993
imię i nazwisko 

adres

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Kronika policyjna

Małolat - włamywacz?
Między 28 a 30 sierpnia włamano się do 

kiosku "Ruchu" przy ul. 3 Maja. Sprawca 
po wybiciu szyby skradł radio 
tranzystorowe i zabawki.

Monopolowe włamania 
W nocy z 29 na 30 sierpnia włamano się 

do dwóch barów: "Górnik" przy ul. 
Rymera w Niedobczycach i "Charlie" przy 
ul. Sławików. Łupem złodziei padły 
papierosy i alkohol. W jednym przypadku 
wartości 10 mln zł, a w drugim ponad 2 
mln zł.

Kradną tonami
Pod koniec sierpnia nieznani sprawcy 
skradli 2 tony drutu zbrojeniowego z 
budynku gospodarczego przy ul. 
Książenickiej w Golejowie. Sprawcy jak 
widać nie lubią się bawić w drobne

Wycena
nieruchomości

-  kredyt, sprzedaż, 
odszkodowanie, spadek

biegły szacowania 
nieruchomości

Rybnik, 
tel. (0-36) 276-16

Pawilon Handlowy Nr 25 
na Targowisku

oferuje w bogatym wyborze:

DEWOCJONALIA 
I KRYSZTAŁY

oraz dodatki z okazji uroczystości: 
"ROCZKU", I KOMUNII I  ŚLUBU.

ZAPRASZAMY W GODZ.
OD 8.00 DO 15.00

Przedsiębiorstwo 
Transportu Kolejowego 

i Gospodarki Kamieniem
ogłasza przetarg ofert na sprzedaż:

1. wagony samowyładowcze - szt 48
2. lokomotywa manewrowa - szt 1 

Pisemne oferty proszę składać w
Wydziale Handlu w terminie 10 dni 

od daty ukazania się ogłoszenia. 
Szczegółowych informacji 
udzielamy pod nr telefonu 

 392-911,392-912

Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Rybniku, 

ul. Powstańców 40
od 1 października 1993 organizuje 

na terenie krytego basenu w Rybniku 
zajęcia w zakresie:

- zajęcia dla osób niepełnosprawnych
- gimnastyka korekcyjna dla dzieci

- gimnastyka lecznicza dla dorosłych
- kurs nauki pływania dla dzieci i

dorosłych
- egzamin na karty pływackie 

- kurs samoobrony dla pań  
Zgłoszenia i informacje w godzinach 

od 7.00 do 15.00 te l. 23-068, 
Rybnik, ul. Powstańców 40

BEZPŁATNE PORADY 
PRAWNIKA 

w "Gazecie Rybnickiej"

W piątki w godz. 15.00-17.00 
w siedzibie naszej redakcji 
/ Kościuszki 54, tel 28-825/ 

dyżuruje prawnik, udzielający 
bezpłatnie porad.

złodziejstwo. Jak już kraść - to tonami.
Nie lubią karawanu 

W nocy z 29 na 30 sierpnia nieznany 
sprawca zniszczył lusterka, 
kierunkowskazy i wycieraczki w 
autokarawanie marki "Nysa", 
zaparkowanym pod blokiem przy ul. 
Hibnera. Czyżby to klient Zakładu 
Pogrzebowego wyrażał w ten sposób 
niezadowolenie z jego usług?

Napad w Jankowicach 
31 sierpnia po północy 3 nieznanych 

mężczyzn weszło do mieszkania w 
Jankowicach. Pobili właściciela i skradli 
500 tys. zł oraz sprzęt radiowo-telewizyjny i 
magnetofon o wartości ok. 7 mln zł.

Kowboj w areszcie
2 września przy ul. Małej jeden z 

klientów wybił szybę oraz rozbił kufel w 
barze "Kowboj". Sprawca kowbojskiej 
fantazji dostał po wypiciu kilku głębszych 
- miał 2,62 promila alkoholu. Rybnickim 
miłośnikiem "Dzikiego Zachodu" zajęła 
się policja.

Wcześnie zaczyna
Zaledwie 14 lat ma chłopiec, który został 
zatrzymany przez właściciela podczas 
włamania do jego auta. Z samochodu fiat 
125p, zaparkowanego przy ul. Patriotów w 
Boguszowicach, skradł dokumenty i 
gotówkę w kwocie 7 mln zł. Początkujący 
włamywacz miał pecha - dał się złapać.

Wrak w lesie
3 września straż Leśna Nadleśnictwa 
Rybnik znalazła w lesie w Golejowie 
spalony samochód "Zaporożec". Policja 
ustaliła numery silnika auta. Inne cechy 
identyfikacyjne zostały zniszczone. Auto 
nie figuruje w wykazie skradzionych 
samochodów.

Amatorzy radioodtwarzaczy
W nocy z 4 na 5 września włamano się 

do dwóch samochodów, kradnąc z nich 
radioodtwarzacze. Metoda kradzieży była 
taka sama. Sprawcy wybili szyby 
zabierając z jednego auta radioodtwarzacz, 
okulary i ciśnieniomierz wartości 4 mln zł, 
a z drugiego radioodtwarzacz JVC i 
wentylator samochodowy wartości 1,5 mln 
zł.

Altankowi włamywacze
W nocy z 4 na 5 września na terenie 

ogródków działkowych Elektrowni Rybnik 
przy ul. Mglistej włamano się do kilku 
altanek. Skradziono m.in. rower, gaśnicę 
samochodową, 10 kur i 11 królików.

PROGRAM 
KANAŁU "EF" 
TELEWIZJI 
KABLOWEJ
Piątek : 10.09.1993 r. - początek : 
18.45
- rozstrzygnięcie konkursu z 
poprzedniego tygodnia
- magazyn publicystyczny "Tutaj" pod 
red. Janusza Rzymanka, a w nim: 
relacja z I-go Memoriału im. kapt. 
Andrzeja Kaczyny i dh. Andrzeja 
Malinowskiego, strażaków, którzy 
zginęli przed rokiem podczas gaszenia 
pożaru koło Kuźni Raciborskiej
- program informacyjny “EF” NEW5 
pod red. Marioli Hrycaj, a w nim m. 
innymi:

- otwarcie “francuskiego” ronda w 
Rybniku

- rozmowa z Kom. Rej.
Państwowej Straży Pożarnej w 
Rybniku

- o tym, jak wyglądają zieleńce w 
Rybniku

- o nowych drogach i chodnikach 
w Żorach

- o nowych autobusach w Żorach
- o tym, jak będą wyglądać "Dni 

Literatury" w Rybniku mówi dyrektor 
Teatru Ziemi Rybnickiej - Wojciech 
Bronowski
- ogłoszenie konkursu

Sobota: 11.09.1993 r.
12.00 - powtórka piątkowego 

programu

Poniedziałek: 13.09.1993 r.
20.00 - kino HIT zaprasza po 

wakacyjnej przerwie: - film fabularny 
prod. amerykańskiej pt. "Przesyłka 
kokainy" - reż. Frank Patterson

Ś roda: 15.09.1993 r.
10.00-KINO HIT-powtórka 

poniedziałkowego filmu

HURTOWNIA "HILEX"
Rybnik, ul. Kościuszki 54, tel. 395-812

ZAPRASZA NA ZAKUPY!
Polecamy artykuły szkolne, biurowe, papiernicze, 

papiery komputerowe i kserograficzne 
oraz artykuły chemii gospodarczej.

Czynne codziennie od 8.00 do 17.00

Nowo otwarta HURTOWNIA PATRONACKA 
POLIFARB CIESZYN SA 

zaprasza do współpracy
sklepy, rzemiosło, zakłady pracy.

dorado Polecamy:
pełny asortyment wyrobów Polifarb oraz sprzęt malarski

Ceny najniższe w ROW.
PHP DORADO Rybnik, Miejska 14, tel. 23-401

t e l . 392-134 
tel./fax 20-278 
Os. Południe 37 
44-253 Boguszowice 
Czynne od 9.00 do 17.00

prow adzi sprzedaż ratalną bez poręczycieli i bez pierwszej wpłaty

komputerów "OPTIM US" sprzętu RTV, SAT, AGD, 
ELEKTRONICZNYCH INSTRUM ENTÓW  M UZYCZNYCH, 

ROW ERÓW , KOSIAREK DO TRAWY oraz 
ELEKTRONICZNYCH KAS SKLEPOW YCH  

firmy "A STER" i "CASIO"

W raz ie  p o t r z e b y
POG. RATUNKOW E: 999, 23-666 
POLICJA: 997, 21-091
STRAŻ MIEJSKA: 27-254 w godz. 6.00-22.00 
STRAŻ POŻARNA: 998, 28-867
POG. GAZOWE: 55-37-91, 55-37-56, 55-38-28, 55-38-87 
POG. ENERGETYCZNE: 210-71 
POG. W OD.-KAN.: 236-81, 261-92, 266-47 
POG. CIEPŁOW NICZE: 249-56, 246-45 
INFORM ACJA: PKS 22-242, PKP 23-009, W PK 21-820 
POSTÓJ TAXI: 236-60, 286-60
POSTÓJ TAXI BAGAŻOW YCH: ul. M łyńska, tel. 23-561 
NOCNY DYŻUR APTEK: od 10 września do 16 września, Apteka 
"Pod Orłem ", ul. Hallera

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA FIRM!
*  pieczątki, druki
•  reklamy i szyldy
♦ wycinanie liter i grafiki 

Rybnik, tel.  23-710    konkurencyjne ceny! 
ul. Chrobrego 19    Zapraszamy do współpracy

O g ł o s z e n i a   
d r o b n e
Zatrudnię w pełnym wymiarze 
operatora suwnicy bramowej z 
uprawnieniami konserwatora z terenu 
Rybnika. Tel. 23-234.

—
EKSPRESS 
Rybnik, Reja 2

Wywoływanie negatywów również typu POCKET 
i wykonywanie odbitek w czterech formatach. 

Terminy od 1 do 24 godzin. Ceny konkurencyjne.

"Dziś fo to g ra fu je sz  -  dziś m asz zdjęcia"

CENNIK OGŁOSZEŃ W "GAZECIE RYBNICKIEJ"

*  1 cm2 - 8.000 zł 
• 1/4 strony - 900.000 zł
• 1/2 strony - 1.600.000 zł
• 3/4 strony - 2.400.000 zł
• 1 strona - 3.000.000 zł
• 1 słowo - 5.000 zł
• 1 słowo w ogłosz. towarzyskich - 2.000 zł

DZIŚ POM ALUJEM Y TW ÓJ SAM OCHÓD, 
A TY POTEM  ZAPŁACISZ NAM W RATACH

Informacje w sklepie z lakierami samochodowymi - tel. 20-278 
Osiedle Południe 37, 44-253 BOGUSZOWICE 

czynne od  9.00 do 17.00

PONADTO M O N TUJE M Y w samochodach  
ALA R M Y firm y  "SILIC O N ", 

CENTRALNE ZA M K I /sterow ane pilotem /, 
ELEKTRYCZNE PODNOSZENIE SZYB

Środowa 
Giełda Cenowa

Mięso schab
wołowe
extra

szynka wp. 
gotowana śląska

P o w sta ń c ó w  16 66 77,8 104,7 55,5
PIOTROWSKI 77 77 100 52,9
HERMES 80 80 107 55

O woce/W arzywa ogórki pomidory ziemniaki jabłka
TARG 9 • 15-18 1000 3-5
Cztrusek ul Pow stańców 14 27 1,5 5-7
św. Jana 13 15 28 1,5 5

Spożywcze masło cukier jajko mąka
HURTOWNIK 8,2 10,7 2 6,2-7,3
RYNKOWY 8,5 10,5 2,1 7-8
JAN NOGA 8,5 10,5 2,1 7-8 

WALUTY dolar marka czeska francuska
D elik a tesy , ul. M ie jsk a 19400/19500 11770/11900 625/650 3320
HERMES 19400/19550 11770/11880 630/650 3320/3400
Powstańców nr. 8 19300/19600 11700/11850 620/650 —

KUPON
KONKURSU

ŻUŻLOWEGO
"GR"

ROW Rybnik
MORAWSKI 
Zielona Góra

wpisz ilość punktów -

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



 Sport   Żużel   Żużel 

Żużel czy błotniarstwo ?

Szkoda, że tak ważny mecz odbył się 
w tak niesprzyjających warunkach.

Rybniccy żużlowcy unieszczęśliwili 
w minioną niedzielę swych wiernych 
kibiców, przegrywając na własnym 
torze bardzo ważny mecz z Unią 
Leszno 44:46. Z realnych szans na 
utrzymanie się w ekstraklasie 
pozostała nadwątlona wiara w cuda. 
Czy rybnicki zespół jest w stanie 
wygrać w kończącym się sezonie 
więcej niż dwa mecze? Prawda jest 
gorzka, ale patrząc na naszą drużynę 
trudno uwierzyć w jakąś 
nadzwyczajną mobilizację, która jest 
konieczna, choć chciałbym bardzo, 
żeby rybniczanie raz jeden się tak 
naprawdę zbuntowali i zagrali na 
nosie wszystkim wróżbitom i 
dziennikarzom, choć ten jeden raz...

Trudno opisać rozczarowanie, a 
nawet rozgoryczenie rybnickich 
miłośników żużla po niedzielnym 
meczu. Oszczędzimy klubowym 
działaczom, trenerowi i zawodnikom 
soczystych cytatów. Wygląda na to, że 
nadużyto zaufania wiernych kibiców i 
nie chodzi tylko o stronę sportową. Po 
raz kolejny szwankowała maszyna 
startowa, dzięki czemu mecz kończył 
się w zupełnych ciemnościach, czego 
efektem była jedna z kolizji.
Szczęście, że nikomu nic się nie stało.

Czy mecz musiał dojść do skutku??? 
Warunki torowe były początkowo 
anormalne i o żadnym ściganiu nie 
było mowy. Żużlowcy brnęli w błocie, 
patrząc tylko by cało dojechać do 
mety, wielu z nich kończyło wyścigi, 
trzymając gogle w ręce. Po dwóch 
wyścigach sędzia spotkał się w 
parkingu z zawodnikami obu drużyn. 
Ich kapitanowie Roman Jankowski i 
Mirosław Korbel byli przeciwni 
kontynuowaniu meczu, podobnie jak 
większość zawodników, chcąca

RKS Energetyk II Rybnik 
Skład: Grzegorz Sagan, Henryk 
Warakomski, Jarosław Kowalczuk, Alfred 
Knesz, Eugeniusz Konkol, Jacek 
Gatnarczyk, Tomasz Procek, Mirosław 
Broda, Paweł Pałka, Artur Stępski, Marek 
Bacławski, Jacek Bejgrowicz, Mariusz 
Andziul, Mariusz Małek, Krzysztof Skiba i 
Zbigniew Kosiec. Wiceprezes d/s piłki 
nożnej Helmut Nierada, trener Józef 
Szymura, kier. sekcji Andrzej Kubisz.

W dotychczasowych meczach Enegetyk 
II Rybnik zremisował 5:5 z LZS Dąb 
Dębieńsko /d/, wygrał 1:0 z LZS Płomień 
Ochojec /w/ i wygrał 5:0 z TKKF Jedność 
Grabownia /d/. Jako gospodarz drużyna 
rozgrywa swoje spotkania w niedziele o 
godz. 11.00.
Najbliższe mecze: 12.09.93 z TKKF 
Naprzód Kłokocin /w/, 19.09.93 z LKS 
Dąb Gaszowice /d/, 26.09.93 z ROW 
Rybnik /w/.

W ubiegłym sezonie drużyna zajęła 
drugie miejsce i w obecnym zaliczana 
będzie do jednego z głównych kandydatów 
do zajęcia czołowych lokat. Za 
potwierdzenie mogą służyć wyniki 
pierwszych spotkań.
Jak nazwa wskazuje, głównym 

opiekunem zespołu jest Elektrownia

uniknąć jeżdżenia w takich 
warunkach. Mimo to sędzia podjął 
decyzję o kontynuowaniu meczu. 
Dlaczego? Unia przyjechała do 
Rybnika w krajowym składzie i w 
dodatku bez kontuzjowanego 
Łabędzkiego, w czym wietrzono 
szansę na jej pokonanie. Po krótkiej 
naradzie przy drzwiach zamkniętych w 
klubowym warsztacie, rybnicka strona 
chciała jeździć. Gdyby oba zespoły 
postawiły stanowcze veto, arbiter 
przełożyłby spotkanie na inny termin.

Sprawa ma jeszcze jeden aspekt: 
rozegrania meczu domagała się 
również dość liczna publiczność, która 
zapłaciła za bilety i chciała obejrzeć 
widowsko. Sport to już taki interes, w 
których z jednej strony trzeby myśleć 
o stanie kasy i płacącej za bilety 
publiczności, z drugiej o wyniku, od 
którego w prostej linii zależy ilość 
widzów na stadionie. Domagając się 
meczu pamiętano o awersji do 
grząskich torów żużlowca Unii 
Zenona Kasprzaka. Mało kto pamiętał, 
że ten sam rybnicki zespół na 
podobnym torze przegrał /właściwie 
wygrał zbyt małą różnicą punktów/ 
dwa lata temu baraż o pierwszą ligę z 
wybrzeżem Gdańsk, że kilka sezonów 
wcześniej po opadach deszczu w 
Rybniku przegrał właśnie z Unią 
Leszno. Trudno sport to poker. 
Postanowiono jeździć i okazało się, że 
na trudnym torze nieco lepiej rządzą 
sobie goście.

Warunki były dla wszystkich równe, 
a jednak rybniczanie byli w 
uprzywilejowanej sytuacji, wszak 
jeździli na własnym torze, który bez 
względu na warunki, znać powinni 
jak własną kieszeń.

Po meczu ktoś mówił o braku 
szczęścia, zgoda - kontuzja Pawliczka, 
odnowiona kontuzja Berge i defekty 
Bema i Korbela. Spójrzmy jednak na 
Unię, krajowy skład, brak 
Łabędzkiego, upadek rewelacyjnie w 
Rybniku jeżdżącego Łowickiego, 
kuriozalna pomyłka Jankowskiego, 
który prowadząc, przepuszcza 
jadącego za nim w białym kasku 
Korbela /spadł mu pokrowiec/, sądząc, 
że to partner z drużyny Krzysztof 
Mitura.

Rybniczanom zabrakło w tym meczu 
konkretnych umiejętności, radzenia 
sobie w tak trudnych warunkach. 
Pogubili się młodzieńcy, których 
niedawno namawiałem do 
podpatrywania najlepszych. W sumie, 
w tym ważnym meczu zdobyli siedem 
punktów, młodzieżowiec Unii 
osimnastoletni Robert Mikołajczak na

"Rybnik", bardzo pomocne są także firmy 
UTEX, OMMER oraz 
przeprowadzająca remonty firma 
budowlana Andrzeja TUMASA.

Tekst i foto: JACEK RECLIK

trudnym, obcym torze zdobył ich 
osiem. Komentarz jest zbyteczny. Nie 
zawiódł Dariusz Fliegert, który w 
środowym półfinale Indywidualnych 
Mistrzostw Polski zajął drugie miejsce 
i pewnie awansował do finału. 
Pozostali zawodnicy pojechali mimo 
wszystko zbyt słabo by wygrać.

Wszystko możnaby, rzecz jasna, 
skwitować pretensjami do złośliwej 
aury i narzekaniem na brak szczęścia, 
ale lepiej chyba poszukać właściwych 
przyczyn takiego stanu rzeczy i zacząć 
coś zmieniać. Jeszcze nie wszystko 
stracone... Wszyscy dobrze wiedzą, co 
oznacza w Rybniku druga liga - puste 
trybuny i jeszcze większy klubowy 
deficyt.

Piotr MATLOCH , kierownik sekcji 
żużlowej: “Porażka porażce nie jest 
równa, końcówka meczu była 
zupełnym horrorem. Drużyna była 
rozbita, trapiły nas kontuzje 
począwszy od Berge, a skończywszy 
na Musioliku. Nawet w 15 wyścigu, po 
fatalnym wcześniejszym upadku, 
Klimowicz nie był praktycznie zdolny 
do jazdy. Wystartował tylko dzięki 
swej ambicji, gdyż była jeszcze szansa 
na remis, może na defekt 
Jankowskiego. Taka jest prawda. 
Defekt Korbela, wypadek jeden na 
tysiąc z łańcuchem Bema, bo 
prawodpodobnie podszedł kamień i 
zrzucił go z zębatki. W wyścigu 14 
Krzysztof Fliegert poszedł w Korbela, 
powiedział po biegu, że nie widział, a 
bał się na tej mazi oglądać do tyłu. 
Gdyby pojechał do końca Musiolik, 
albo Berge, który rozpoczął z 
wysokiego “c ”...

We wtorek było spotkanie z całą 
drużyną, jest jeszcze mecz w Zielonej 
Górze, gdyby ten mecz nam wyszedł to 
zachowalibyśmy szanse na 
utrzymanie ”.

Wacław TROSZKA

Turniej
badmintona

W sobotę 11 września o godz. 10.00 w 
sali sportowej Klubu "Energetyk" / 
obok krytego basenu na Elektrowni / 
rozpocznie się Okręgowy Turniej 
Klasyfikacyjny Juniorów i Seniorów 
w Badmintonie, będący pierwszą 
eliminacją zawodów ogólnopolskich. 
Weźmie w nim udział kilku 
kadrowiczów, m.in. Mistrzyni Polski 
Juniorek Kinga Rudolf z Włókniarza 
Częstochowa. Organizatorzy 
gwarantując wysoki poziom turnieju 
zapraszają wszystkich miłośników 
sportu do oglądania zmagań

Drużyny piłkarskie z naszego miasta 
KLASA b

S p ort S p o r t

STREET
BALL

UWAGA! UWAGA! UWAGA!

W DNIACH 11-12 WRZEŚNIA NA ASFALTOWYM PARKINGU PRZY 
TARGOWISKU MIEJSKIM W RYBNIKU ODBĘDZIE SIĘ IMPREZA 

SPORTOWO-REKREACYJNA ROKU 1993.
STREET BALL CZYLI KOSZYKÓWKA ULICZNA 

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM PRAGNIEMY ZAPROSIĆ WSZYSTKICH 
CHĘTNYCH BEZ WZGLĘDU NA WIEK I PŁEĆ DO WZIĘCIA UDZIAŁU W 

IMPREZIE, KTÓREJ GŁÓWNYM SPONSOREM JEST FIRMA "SONAR".

STREET BALL - informacje
* RYWALIZACJA TOCZYĆ SIĘ BĘDZIE NA TRZECH 
NIEZALEŻNYCH BOISKACH POMIĘDZY DWOMA 
TRZYOSOBOWYMI DRUŻYNAMI PLUS MAX JEDEN REZERWOWY 
W CZASIE OD 10 DO 20 MIN. /W ZALEŻNOŚCI OD ILOŚCI 
ZGŁOSZEŃ/
* LICZBA DRUŻYN JEST OGRANICZONA - KWALIFIKACJA 
NASTĄPI WG KOLEJNOŚCI ZGŁOSZEŃ
* ZGŁOSZENIA PRZYJMUJE OSOBIŚCIE SEKRETARIAT RMKS 
UL. HALLERA / siedziba Straży Miejskiej / - I piętro, NATOMIAST 
TELEFONICZNIE POD NUMEREM 230-11 WEW. 7701 - OD 6 DO 
10.09.93 W GODZ. 12.00-15.00 ORAZ 11.09.93 NA GODZINĘ PRZED 
TURNIEJEM
* KAPITAN DRUŻYNY ZOBOWIĄZANY JEST, PO UPRZEDNIM 
UISZCZENIU KWOTY WPISOWEJ W WYSOKOŚCI 10 TYS. ZŁ OD 
OSOBY, DO ODEBRANIA PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAWODÓW 
"KARTY KWALIFIKACYJNEJ DRUŻYNY".
* ZAWODNICY DO LAT 18 ZOBOWIĄZANI SĄ DO 
PRZEDSTAWIENIA PISEMNEJ ZGODY RODZICÓW LUB OPIEKI 
OSOBY DOROSŁEJ.
* WERYFIKACJA ODBĘDZIE SIĘ NA PODSTAWIE DOWODÓW 
TOŻSAMOŚCI /leg. szkolne, dow. osobiste/.
* ZAWODNICY JEDNEJ DRUŻYNY POWINNI WYSTĘPOWAĆ W 
JEDNOLITYCH STROJACH. EKSTRAWAGANCJA MILE WIDZIANA.
* ORGANIZATORZY IMPREZY PRZEWIDUJĄ NIESPODZIANKI DLA
NAJLEPSZYCH DRUŻYN I ZAWODNIKÓW.

Rozpoczęcie zawodów 11 WRZEŚNIA 1993 ROKU OK. GODZ. 15.00 NA 
PARKINGU TARGOWISKA PRZY UL. HALLERA W RYBNIKU.

REGULAMIN KOSZYKÓWKI ULICZNEJ

1. Każda gra odbywa się na boisku o wymiarach 8 m x 8 m na jedną tablicę.
2. Linia ciągła odległa o 6 m dzieli boisko na strefę rzutów za jeden punkt / wewnątrz linii / 
i strefę linii rzutów za dwa punkty / na zewnątrz /.
3. Rzuty osobiste wykonuje się z punktu odległego od pionowej osi symetrii tablicy o 4 m.
4. Każda drużyna składa się z 3 zawodników i jednego rezerwowego jednakowo ubranych 
/ kolory koszulek /, uprzednio zgłoszonych do turnieju i zakwalifikowanych do gier.
5. Gry odbywają się w różnych kategoriach wiekowych dziewcząt i chłopców.
6. Organizatorzy na podstawie zgłoszeń określą kategorie, pogrupują zespoły i ustalą czas
gry.
7. Gry rozegrane będą na trzech boiskach równolegle.
8. Rozpoczęcie i wznowienia gry następują w sposób jednakowy ze środka boiska / po 
aucie, po faulu i po zdobytym koszu /.
9. Jakakolwiek zmiana posiadania piłki w czasie gry musi obowiązkowo powodować 
wyprowadzenie piłki poza linię 6 m. Rozpoczęcie jak i wznowienie gry ze środka pola 
polega na ustawieniu drużyny, która zdobyła punkt, faulowała lub wyrzuciła piłkę na aut 
wewnątrz linii 6 m i oddaniu piłki drużynie przeciwnej ustawionej poza linią 6 m.
10. Wyprowadzenie piłki poza linię 6 m ma miejsce w sytuacji zmiany posiadania piłki w 
trakcie gry, np. po zbiórce piłki z tablicy po nieudanym rzucie.
11. Złośliwy faul zdecydowany przez sędziego jest karany rzutem osobistym za jeden 
punkt i przyznaniem piłki po rzucie drużynie poszkodowanej faulem. Dwa złośliwe faule 
tego samego zawodnika w jednym meczu powodują usunięcie tego zawodnika z gry w 
danym meczu. Brutalność w grze, złe zachowanie zawodników danej drużyny podczas 
turnieju może doprowadzić do wykluczenia drużyny z turnieju na podstawie decyzji 
sędziego lub organizatorów.
12. Przepisy szczegółowe zostaną podane na odprawie kapitanów z organizatorami 
turnieju.
13. Rozgrywki w poszczególnych kategoriach będą przeprowadzone w różnych systemach 
w zależności od ilości zespołów zgłoszonych i zakwalifikowanych do turnieju.
14. Na podstawie dowodów tożsamości zatwierdzane są składy drużyn i tylko 
zweryfikowani zawodnicy są uprawnieni do gry.
15. Każdy pełnoletni zawodnik /a w przypadku niepełnoletniego - jego opiekun prawny/ 
każdej zakwalifikowanej do turnieju drużyny jest zobowiązany do podpisania 
oświadczenia o osobistym zrzeczeniu się roszczeń finansowych i ubezpieczeniowych z 
tytułu uszkodzenia ciała powstałego w czasie turnieju.
16. Organizatorzy nie są w stanie zapewnić dostępu do przebieralni oraz nie biorą 
odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione lub zaginione w trakcie trwania 
turnieju.

Żużlowy konkurs "GR"
Laureatem naszego ostatniego konkursu został Damian BIAŁAS, który jako jedyny 

trafnie wytypował wynik ostatniego meczu ligowego rybnickich żużlowców. Trzy bilety 
ufundowane przez K.S. ROW są do odebrania w naszej redakcji. Gratulujemy!

W najbliższą niedzielę o godz. drużyna ROW-u zmierzy się w Zielonej Górze z
miejscowym “Morawskim”. Zapraszamy do udziału w konkursie!

Przypominamy, że wypełnione kupony wrzucać należy przed rozpoczęciem meczu do 
redakcyjnych żółtych skrzynek.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825 7



Czyżby rybnickie ronda stały  się atrakcją turystyczną? Foto: Wacław Troszka

Pod znakami zodiaku

BARAN - Bezpodstawnie przypisujesz sprawne działanie osobom trzecim. 
To, że się udało, jest efektem Twojej długotrwałej pracy. Uwierz we własne 
możliwości.

BYK- Nie chodzi o radykalną zmianę mentalności, bo to przecież mało 
możliwe. Ale niewielka korekta kierunku w jakim idziesz okaże się niezbędna. 
Ktoś pomoże Ci wyprostować ścieżki!

BLIŹNIĘTA - Poczucie własnej wartości to rzecz bardzo cenna. Zabiegi 
otoczenia, by Cię go pozbawić kwituj machnięciem ręki, nie warto nad tym 
zatrzymywać się dłużej!

RAK- Promieniujesz pozytywną energią, która wykorzystywana jest przez 
otoczenie. Nie bądź egoistą, pozwól, by to co w Tobie najlepsze, było dostępne 
również innym.

LEW - Bardzo trudno uświadomić sobie, że naszymi poczynaniami kieruje 
nie los, a my sami. Poczuj się bardziej odpowiedzialny za decyzje, podejmowane 
niekiedy zbyt emocjonalnie.

PANNA - Coś przeszkadza Ci w dążeniu do sukcesu i samorealizacji. Nie 
obejdzie się bez głębszych przemyśleń i wyeliminowania lub choćby sprytnego 
obejścia tej bariery.

WAGA - Bez zaangażowania emocjonalnego coś, co chcesz stworzyć, nie 
będzie miało solidnych podstaw. Warto poświęcić więcej czasu i serca temu 
projektowi, którego realizacja może przynieść sporo satysfakcji.

SKORPION - Dla swoich niepowodzeń, ale również szczęśliwych zrządzeń
losu znajdujesz zawsze wytłumaczenie poza sobą. Taka asekuracyjna polityka 
nie przynosi korzyści.

STRZELEC - Brak dyscypliny grozi Ci rozproszeniem energii, która
powinna być przeznaczona na przeprowadzenie jednej ważnej akcji. Uważaj, bo 
możesz ponieść straty materialne, co uniemożliwi prowadzenie dalszej 
działalności.

KOZIOROŻEC - Musisz z planów wykreślić motywację materialną, inaczej 
znajdziesz się w izolacji, tak niebezpiecznej dla osiągnięcia sukcesu w dziedzinie 
zdecydowanie zespołowej.

WODNIK - Jeśli nowe perspektywy zapewnią wzbogacenie Twojej 
osobowości, wykorzystaj je. Reaguj jednak czujnie na wszystko, co dzieje się 
dookoła, by nie zostać zaskoczonym...

RYBY - Przetworzenie negatywnego potencjału w pozytywny jest możliwe,
choć drogą sporego wysiłku. Jeżeli go nie podejmiesz, nie licz na wyrozumiałość 
otoczenia.

Kwiaty wieńcowe i liście paproci z tworzyw 
sztucznych, wstążki ozdobne do kwiatów i  

 wiązanek żałobnych. 

Punkt sprzedaży w Rybniku, 
przy ul. Miejskiej 14 w podwórzu 

/ dawna Zawadzkiego /

Nasze
propozycje

Teatr Ziemi Rybnickiej
14 września, godz. 18.00, Inauguracja 
sezonu artystycznego Filharmonii Ziemi 
Rybnickiej - koncert symfoniczny w 
kościele Królowej Apostołów oo. 
Misjonarzy, dyryguje Sławomir 
CHRZANOWSKI, solo Wojciech 
BARCZYŃSKI /obój/, wstęp bezpłatny 
Mała Scena Rybnicka
11 września godz. 19.00-1.00, 
wideodyskoteka, cena biletu 35.000.-zł 
Klub Filmowy EKRAN przy TZR 
13 września, godz. 19.00, "Przypadkowy 
bohater", prod. USA, w roli gł. Dustin 
HOFFMAN, wstęp za okazaniem karnetów 
/do nabycia przed projekcją/
Kino Premierowe przy TZR
15 i 16 września, godz. 17.00 i 19.00 
“SNEAKERS” prod. USA /od lat 15/, grają 
Robert REDFORD, Dan AYKROYD, 
Sidney POITIER, cena biletów 25.000 i 
15.000.-zł
Kino APOLLO
10-16 września , 17.00 i 19.15 , w sobotę

o 16.00 i 18.00, “UNFORGIVEN”, prod. 
USA
11 września, godz. 20.00 - 2.00, 
DYSKOTEKA, wstęp 20.000.- zł 
16 września, godz. 15.30, "Piękna i 
Bestia", prod. USA
KINO WRZOS - Niedobczyce
12 września, godz. 17.00 "Dracula", prod. 
USA /od lat 15/
14 września godz. 19.00-23.00,
Dyskoteka, wstęp 15.000.-zł
Kino ZEFIR - Boguszowice
12-16 września, godz. 17.00 i 19.00 “
Ludzie honoru", prod. USA /od lat 15/
Kino VEGA - Żory
10-11 września godz. 18.00, "Fałszywy
senator" prod. USA /od lat 12/, godz.
20.00 "Stalingrad" prod. USA / od lat 15/
12 września, godz. 18.00 i 20.00, 
"Fałszywy senator" prod. USA /od lat 12/
13 września ,godz. 18.00,. "Fałszywy 
senator", godz. 20.00 "Opowieści 
niemoralne", prod. polskiej /od lat 18/
14 września godz. 20.30, "Opowieści 
niemoralne" prod. polskiej /od lat 18/, 
15-16 września godz. 18.00 i 20.00, 
"Trujący bluszcz", prod. USA /od lat 15/

/gw/

Fatałachy z naszej szafy

W czym 
do szkoły?

"Feryje sie skończyły", jak donosił 
w ostatniej "GR" nasz sympatyczny 
korespondent Marek Matyja. Dla 
wielu 7 i 6-latków wraz z końcem tych 
wakacji skończył się okres 
beztroskiego dzieciństwa. Rozpoczęły 
się codzienne wędrówki do szkoły i 
przedszkola. Ostatnie dni przed 1 
września rodzice maluchów poświęcili 
na zakupy wyposażenia: książek, 
zeszytów, ale również odpowiednich 
strojów. A co jest odpowiednie dla 
dziecka, które w jesiennych szarugach 
codziennie pokonuje drogę do 
swojego przybytku wiedzy? Dziś 
nietrudno skompletować garderobę dla 
ucznia, lecz powinien to być zestaw 
przemyślany. A więc zaczynamy od 
dołu: buty - zawsze na grubej 
podeszwie, najlepiej powyżej kostki, 
trzymające nogę w stawie. Żal 
niekiedy patrzeć na dzieciaki biegnące 
w deszczu w tekstylnym, 
przemokniętym obuwiu, nie powinno 
więc w zestawie zabraknąć gumowych 
botków z ciepłą wyściółką. 
Nieśmiertelne dżinsy można zastąpić 
spodniami z grubego sztruksu, a 
jeszcze lepiej bawełnianymi, 
dresowymi ze ściągającym nogawki 
mankietem. Różnica temperatur 
między chłodnym rankiem, a 
cieplejszym południem sprawia, że

nasze pociechy ubrane za ciepło 
przegrzewają się. Warto więc wrócić 
do sposobu “na cebulkę".
Na bieliznę załóżmy dziecku niezbyt 
gruby trykot, następnie cieplejszą 
bluzę, a potem dopiero kurtkę, 
najlepiej nieprzemakalną.
Nie zapomnijmy o nakryciu głowy, bo 
przecież 80 proc. ciepła "ucieka" 
przez głowę. Będzie mniej przeziębień 
i angin...
Dobrze, by kurtka czy inne wierzchnie 
okrycie dziecka było w jaskrawym 
kolorze, podobnie jak tornister czy 
plecak - jest szansa, że w jesiennej 
mgle bądzie lepiej widoczne na 
drodze.

/róż/

Ilustracje różnią się w 5 
miejscach, znajdź różnice.
Wśród czytelników, którzy 
nadeślą prawidłowe rozwiązanie 
łamigłówki do 19 września, 
wylosowana zostanie nagroda w 
postaci kasety video 
ufundowanej przez PUH 
"ULEX" z Rybnika Boguszowic. 
Rozwiązania prosimy przesłać na 
kartkach pocztowych na nasz adres, 
lub wrzucać do naszych "żółtych 
skrzynek" /Rynek 7,
Kościuszki 54/.
Nagrodę za rozwiązanie 
łamigłówki z nr 33 otrzymuje: 
Lucyna Kowol, ul. Chopina 14 
44-200 Rybnik

5  m in u t ła m a n ia  głowy 

Nauczycielka z matematyki złamała 
nogę. Dzieci były wniebowzięte. Po 
jakimś czasie doszły do wniosku, że 
trzeba ją  odwiedzić. Kupiły kwiatki i 
w trójkę - jako delegacja - poszły do 
niej do domu. Na drugi dzień cała 
klasa pyta, jaki jest je j stan. A 
delegacja mówi:
- Beznadziejny! Ona jutro z gipsem
wraca do szkoły!

* * *

Przyszoł roz jeden synek z nauki do 
dom i pyto matki:
- Czy jedzenie jest od Boga?
- No toć - pado matka.
- Czy podarunki przynosi Dzieciątko?
- No, pewnie!
- A czy prowda to, te dzieci przynosi 
bocian?
- Ja, prowda!
- No, to powiedzcie sami, mamo, po 
co my momy tatulka?

* * *

Kowolikowie kupili mercedesa. On 
siedział dwa lata na zachodzie i 
przywiózł. Przez te dwa lata 
Kowoliczka nie była sama, zawsze 
tam jakiś kamrat męża przychodził

Śląskie
beranie

No i nie ma się co dziwić, te doszło 
do rozwodu. Mieli dwoje dzieci. W 
nocy Maryjka pado do Paulka:
- Paulek, czy ty pójdziesz z mamą czy 
Z tatą po rozwodzie?
- Jeszcze nie wiem, bo to zalety komu 
tego mercedesa przydzielą!

k k k

Raz przyszedł jeden z uczniów 
wyjątkowo brudny do szkoły. Był 
rozczochrany, w koszuli niedopiętej, 
w butach zaglinionych. Nauczycielka 
tak się tym rozzłościła, że 
powiedziała:
- Idź natychmiast do domu, wymyj 
się, oczyść się, jesteś zwolniony z 
lekcji.
Na drugi dzień przyszli wszyscy 
brudni i niedomyci.

k  k k

- Panie Kowalik, pana żona wniosła 
sprawę o rozwód!
- Co? A to dlaczego?
- Ponoć ją  pan całkowicie ignorował!
- To nieprawda, wcale się nią nie 
zajmowałem, ani do niej nie 
mówiłem.

k k k

- Patrz Zeflik, to jest właśnie ten 
istny, co to mi życie uratowoł, jak  
tech sie wtedy topiła - powiada żona 
do męża.
- Wiem, wiem, on się ju ż u mnie aż 
trzy razy usprawiedliwioł!

k  k  k

Zawadowie zaprosili gości do dom, 
bo sztygar obchodził 
pięćdziesięciolecie roboty na dole. 
Goście siedzieli przy stole, ale jakoś 
nic ta godka nie szła. Wedy baba od 
sztygara pado:
- Franciku, wyjdźmy na chwilka z tej 
izby, wtedy zaczną nos obmawiać i 
godka sie rozkręci.

k k k

Jedno małżeństwo wybrało się do 
kina. W pewnej chwili żona szturcha 
męża łokciem i powiada mu na ucho:
- Patrz ino, ten tam w drugim rzędzie 
śpi!
-T o  ty mie, głupio, z tego powodu 
musisz budzić?

NASZ ADRES: 
44-200 Rybnik 

ul. Kościuszki 54, pokój 16 
tel./fax 28-825 
Biuro czynne 

9.00- 17.00
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