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Po raz trzeci

Nagrody
w dziedzinie kultury

Od dwóch lat z okazji Dnia Pra
cownika Kultury przyznawane są 
przez Prezydenta Miasta nagrody za 
dokonania w sferze szeroko rozu
mianej kultury. Intencją nagrody jest 
nie tyle sprawiedliwe wyważanie za
sług i rozdzielanie laurów, ile do
wartościowanie tych działań i po
staw, które nie zawsze są dostatecz
nie dostrzeżone i docenione. Jak 
szeroka jest gama zjawisk składają
cych się na kulturowy obraz życia 
miasta, świadczą nazwiska tegorocz
nych laureatów. Oto one:
- Magdalena SZOŁTYSEK - ma
larka o imponującym dorobku, ak
tywny uczestnik S tow arzyszenia 
Twórców Nieprofesjonalnych “Obli
cza

- Barbara MEISEL - architekt - au
torka projektu w ystroju pom ie
szczeń USC we wnętrzu odnowione
go Ratusza
- ojciec Oskar Józef PUSZKIE
WICZ - twórca katolickiego m ie
sięcznika dla dzieci “Promyk Ju
trzenki” o zasięgu ogólnopolskim
- Jerzy PRZELIORZ - dyrygent 
chóru “SENIORZY”, gorliwy orę
downik muzycznych tradycji i wartości

wartości kultury śląskiej 
- Janusz JURCIMIERSKI - inicja
tor utworzenia Pracowni Fotografii 
Artystycznej w Rybnickim Ośrodku 
Kultury oraz długoletni nauczyciel 
tańca towarzyskiego.

Nagrody zostaną wręczone laurea
tom na dorocznym spotkaniu ludzi 
kultury w poniedziałek, 23 bm. w 
Domu Kultury w Chwałowicach.

Puchar Świata dla rybniczanina
Stało się! Po czterokrotnym tytule mistrza Polski oraz licznych sukcesach 

indywidualnych i drużynowych w zawodach międzynarodowych 
Franciszek KAŃCZOK został zdobywcą Pucharu Świata 

w modelarstwie szybowców klasy F 1 E.
Szczegóły na stronie 9

Alfred Machoczek - uczestnik bitwy 
pod Monte Cassino

metodyków i oddziałem ZNP w związku 
z rocznicą bitwy. Odbył się także kon
kurs wiedzy historycznej na temat Pol
skich Sił Zbrojnych na Zachodzie ze 
szczególnym uwzględnieniem bitwy 
pod Monte Cassino, młodzież mogła 
również w formie filmu na taśmie vi
deo udokumentować udział Ślązaków 
w walkach na frontach II wojny świa
towej.

Do konkursów stanęło ponad 330 
uczniów z 6 miast oraz 8 gmin podle
głych rybnickiej Delegaturze. Jury po
stanowiło 21 uczniów nagrodzić wyja
zdem do Włoch, w ramach którego 
przewidziano uczestnictwo w świato
wych obchodach 50 rocznicy bitwy. 
Wśród szczęśliwców znaleźli się rów
nież uczniowie rybnickich szkół: 
Krzysztof Szymura z Zespołu Szkół 
Technicznych, Izabela Błaszczyk i 
Justyna Mielimąka z Zespołu Szkół 
Ekonomiczno-Usługowych, Robert 
Kędziora i Jacek Stochaj z Zasadni
czej Szkoły Zawodowej nr 1 w Janko
wicach oraz Tomasz Madejski i Sła
womir Małkuch z Zasadniczej Szkoły 
Górniczej kop. “Jankowice”. Prawie 
50 uczniów nagrodzono albumami i 
innymi nagrodami rzeczowymi.

Zafundowanie zwycięzcom konkur
su tak atrakcyjnego wyjazdu było moż
liwe dzięki sponsorom: Kuratorium 
Oświaty w Katowicach, urzędom miast

c.d. na stronie

Ubaw na stojąco
W sobotnie upalne popołudnie w cza-

spotkania ze śląskim humorem i fol
klorem rybniczanie bawili się na Rynku 
wspólnie z telewizyjnymi familiami 
Żymłów i Pytloków. Była szalono Gize
la, Stasiek i inni, czyli aktorzy Teatru 
Śląskiego, będący autorami “Soboty w 
Bytkowie", jednego z chętniej ogląda
nych programów Telewizji Regionalnej 
w Katowicach. Artyści tryskali werwą i 
humorem i chyba znacznie łatwiej roz
bawiliby rybniczan, gdyby ci mieli gdzie 
usiąść, nie mówiąc już o łatwym dostę
pie do napojów chłodzących. Program

był bardzo zabawny, ale oglądanie go na
rozgrzanej płycie Rynku nie było wyma
rzoną rozrywką. Cieszą więc plany ry
chłego przeniesienia plenerowej estrady 
w nieco bardziej zacienione okolice Te
atru Ziemi Rybnickiej.

Rybnickie spotkanie z Żymłami i Py
tlokami było rejestrowane przez Telewi
zję Katowice i jak nas poinformowano 
w Ośrodku Telewizji w Bytkowie, emi
sja tego programu odbędzie się w sobo
tę 28 maja o godzinie 13.45 w trzecim 
programie - regionalnym. A zatem za
praszamy przed telewizory.

Aktorzy Teatru im. Wyspiańskiego w Katowicach:  
i Bernard Krawczyk

Z o k a z j i  D N I A  D Z I E C K A  
P R E Z Y D E N T  M I A S T A  R Y B N I K A

zaprasza dzieci i młodzież z rodzicami w niedzielę 29 maja o godz. 16.00 
na rybnicki Rynek, gdzie odbędzie się WIELKI BAL.

Zaś w środę 1 czerwca, od godz. 16.30 na stadionie KS ROW na dzieci 
czeka wiele atrakcji. Szczegóły w następnym numerze “GR”.

Muzyka na Rynku
W najbliższą niedzielę 22 maja od godz. 16.00 

na Rynku koncertować będzie Miejska Orkiestra Dęta pod dyrekcją
Mariana Wolnego, wystąpi również chór “Skowronek” z Gierałtowic 

* * *
Amerykanie w filharmonii

Filharmonia Ziemi Rybnickiej zaprasza melomanów we wtorek 24 maja 
o godz. 18.00 do Teatru Ziemi Rybnickiej na koncert z udziałem artystów 
amerykańskich: Jill FELBER - flet oraz dyrygenta Zelmana BOKSERA, 

który orkiestrę poprowadzi.
ZAPRASZAMY!

W 50 rocznicę bitwy pod Monte Cassino

Między naszymi, 
a tamtymi laty...

Mija 50 lat od bitwy pod Monte Cas
sino, która otwarła aliantom drogę na 
Rzym, a tym samym przyspieszyła wy
parcie Niemców z Włoch. Po kilku 
miesiącach zmagań żołnierzy wielu na
rodowości, zwycięski szturm na zacie
kle bronione przez Niemców wzgórze 
przypuścili żołnierze II Korpusu Pol
skich Sił Zbrojnych pod dowództwem 
gen. Władysława Andersa i oni to za
tknęli na ruinach klasztoru benedykty
nów biało-czerwony sztandar.

W ogólnoświatowe obchody 50. 
rocznicy tego zwycięstwa włączyła się 
również społeczność rybnicka. Ich kul

kulminacyjnym punktem było zorganizo
wanie przez rybnickie Muzeum i Miej
ską Bibliotekę Publiczną Wystawy, na 
którą złożyły się reprodukcje doku
mentalnych fotografii z Muzeum Woj
ska Polskiego, ukazujące żołnierski 
trud na zboczach Monte Cassino oraz 
plan plastycznego konkursu dla mło
dzieży, którego przedmiotem było wy
konanie plakatu lub albumu tematycz
nie związanego z bitwą pod Monte 
Cassino. Konkurs plastyczny był jed
nym z trzech, jakie zorganizowała ryb
nicka Delegatura Kuratorium Oświaty 
wspólnie z zespołem nauczycieli-metodyków

Najkrócej
W niedzielę 15 maja br odbył się w 

Poznaniu II Kongres Samorządu Te
rytorialnego. Poprzedziła go dwu
dniowa konferencja prezydentów, bur
mistrzów i wójtów z całej Polski, zor
ganizowana pod patronatem Związku 
Miast Polskich. W spotkaniach tych 
uczestniczyli przewodnicząca Rady 
Miasta Rybnika Urszula Szynol oraz 
wiceprezydent Jerzy Kogut. Kongres 
podsumował czteroletnią działalność 
samorządów i skierował przesłanie do 
swoich następców. Rozdano również 
nagrody w konkursie “Prasa Lokalna - 
Demokracja Lokalna - Samorząd”, w 
którym, w kategorii tygodników, wy
różnienie otrzymała również nasza ga
zeta.

*  *  *

W środę 25 maja br. po raz ostatni 
w tej kadencji zbierze się Rada Mia
sta. W części roboczej sesji dokonane 
zostaną niezbędne korekty w budżecie 
miasta, nastąpi również powołanie no
wych kierunków kształcenia w szko
łach średnich, a Komisja Inwentaryzacyjna

inwentaryzacyjna zda sprawozdanie ze stanu ko
munalizacji mienia.

W części uroczystej nastąpi podsu
mowanie czteroletniej pracy Rady 
Miasta. Na koniec przewidziano wyko
nanie pamiątkowego zdjęcia.

*  *  *

W dniach 12 i 13 maja br. odbyła się 
w Katowickiej Akademii Ekonomicz
nej sesja naukowa pod hasłem “Zdro
we miasto - społeczeństwo, środowi
sko, gospodarka”, której współorga
nizatorem były m.in. władze uczelni 
oraz władze samorządowe kilku miast 
śląskich, w tym Rybnika.

Przewodnicząca Komisji Ochrony 
Środowiska RM Rybnika Maria Kry
styna Kulawik wygłosiła referat o po
trzebie diagnozy stanu gospodarki 
ściekowej jako wstępie do moderniza
cji systemu transportu i oczyszczania 
ścieków w Rybniku, prezydent Józef 
Makosz mówił o roli samorządu w in
spirowaniu rozwoju gminy, zaś wice
prezydent Michał Śmigielski o roli, 
jaką spełnia inkubator przedsiębiorstw 
w restrukturyzacji gospodarczej miasta 
i przeciwdziałaniu bezrobociu.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Wybory samorządowe '94
MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA W RYBNIKU

informuje,
że Uchwałą Nr 3/94 z dnia 14 maja 1994 r. powołano na terenie miasta 

53 obwodowe komisje wyborcze.
Składy osobowe komisji są udostępnione do wglądu w godzinach dyżurów 

Miejskiej Komisji Wyborczej, w jej siedzibie - budynek Urzędu Miasta 
przy ul. Chrobrego 2 ,  I piętro, pokój nr 32.

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej 
/-/ Krzysztof BĄK

PREZYDENT MIASTA RYBNIKA 
z a w i a d a m i a

że zgodnie z art. 62 do 69 Zarządzenia Ministrów Rolnictwa i Gospodarki Komu
nalnej z dnia 20 lutego 1969 r. /Monitor Polski Nr 11 poz. 98/ oraz art. 30 Prawo 
Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. /Dziennik Ustaw Nr 30 poz. 
163/ została przeprowadzona na terenie miasta Rybnika uzupełniająca kla
syfikacja gruntów dla obrębów ewidencyjnych:

KŁOKOCIN, SMOLNA, WRZOSY, ZAMYSŁÓW

W związku z powyższym operat uzupełniającej klasyfikacji gruntów zostanie 
wyłożony do wglądu w dniach od 30 maja 1994 r. do 10 czerwca 1994 r. w
Urzędzie Miasta Rybnika - Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami przy ul. 
Miejskiej 7 pokój 63 w godzinach od 8.00 do 13.30.
Właściciele nieruchomości proszeni są o zapoznanie się i wniesienie uwag i za
strzeżeń do proponowanych zmian.

Z arząd M iasta In fo rm u je

Zapisy do Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia

WAŻNE DLA PRZYSZŁYCH MUZYKÓW!
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II 

stopnia w Rybniku ogłasza zapisy na 
rok szkolny 1994/95.

Szkoła I stopnia przyjmuje dzieci i 
młodzież na podstawie pozytywnego 
wyniku egzaminu wstępnego do klas: 
fortepianu, akordeonu, skrzypiec, wio
lonczeli, altówki, gitary oraz instru
mentów dętych blaszanych i drewnia
nych.

Szkoła II stopnia przyjmuje na pod
stawie pozytywnego wyniku egzaminu 
wstępnego do klas: fortepianu, skrzy
piec, altówki, wiolonczeli, kontrabasu, 
akordeonu, organów, gitary, instrumentów

Biblioteka
ogłasza

amnestię
Sporo k łopotów  pracow nikom  

M iejskiej B ib lio tek i Publiczne 
ale przede wszystkim  innym czy
te ln ikom  korzysta jącym  z usług 
tejże insty tucji, sp raw ia ją  osoby 
przetrzymujące książki dłużej, niż 
zezw ala na to regulam in w ypoży
czalni. Każdą wypożyczoną książ
kę należy zw rócić po m iesiącu , 
albo po upływie tego czasu za ła
twić tzw. przedłużenie. Przedłuże
nia nie dotyczą lektur szkolnych, 
k tóre ze zrozum iałych w zględów  
c ieszą  się najw iększą popularno
ścią.

Gdy książka zbyt długo nie w ra
ca do w ypożyczaln i, b ib lio tek a  
wysyła stosowne upomnienie i na
licza “grzywnę” w wysokości 500 
zł za każdy kolejny tydzień zw ło
ki.

Chcąc jednak wyjść naprzeciw  
nieobow iązkow ym  czyteln ikom  i 
u ła tw ić im pow rót do łask , w 
M iejsk ie j B ib lio tece  P ub licznej 
korzystając ze sprawdzonych spo
sobów  ogłoszono am nestię - do 
31 maja nie będą pobierane pie
n iężne kary regulam inow e za 
przetrzym ywanie książek.

wack

instrumentów dętych blaszanych i drewnia
nych.

Egzaminy wstępne odbędą się 30 i 
31 maja oraz 1 czerwca br. w gma
chu szkoły - Rybnik, ul. Piłsudskiego 
33. Zgłoszenia przyjmuje się od 15 
kwietnia br. na formularzach wyda
wanych przez sekretariat szkoły, 
który udziela wszelkich informacji w 
godzinach 9.00 - 16.00, tel. /0-36/ 22- 
775, 25-340.

Zasłużona Szkoła Muzyczna w Ryb
niku czeka na młodzież i dzieci, które 
chcą rozwinąć swoje talenty!

/gw/

Kronika policyjna 
Potrącił rowerzystę

9 maja przy ulicy Boguszowickiej sa
mochód polonez caro potrącił 30-let
niego rowerzystę. Poszkodowany do
znał rany głowy i ogólnych potłuczeń. 
Został przewieziony do szpitala przy 
ulicy Rudzkiej. Kierowca oddalił się z 
miejsca wypadku. Okazało się, że pro
wadził auto po pijanemu. Policja za
trzymała go w areszcie do wytrze
źwienia. Badanie alkomatem wykaza
ło 2 prom. alkoholu.

Przespali się za darmo 
9 maja zgłoszono na policję, że 5 osób 
wyłudziło pobyt w “Hotelu Polskim”. 
Nie zapłacili za nocleg, z którego sko
rzystali. Hotel poniósł straty w wyso
kości 2 mln zł.

Przez szybę do auta 
W nocy z 8 na 9 maja przy ulicy We
bera w Rybniku nieznany sprawca 
włamał się do forda escorta. Po wybi
ciu szyby bocznej skradł radioodtwa
rzacz “Uniwersum” oraz inne 
przedmioty o wartości 10 mln zł.
W podobny sposób 9 maja wieczorem 
okradziono dostawczego volkswage
na. Złodziej skradł radioodtwarzacz o 
wartości 1,5 mln zł.

Pracowita pszczółka 
W nocy z 9 na 10 maja przy ulicy Po
lnej w Jankowicach nieznany sprawca 
rozciął siatkę i wszedł do ogrodu i 
skradł dwa ule z pszczołami. Właści
ciel ocenił straty na 2 mln zł.

Złamane palce
11 maja do Komendy Rejonowej Poli
cji zgłosiła się mieszkanka Rybnika

M iędzy  
naszym i, 

a tam tym i 
laty...

c.d. ze strony 1
Rybnika, Wodzisławia, Jastrzębia 
Zdroju, Czerwionki-Leszczyn i Żor, a 
także rybnickim przedsiębiorstwom: 
PRB “ERBUD”, PPUH “NOWER”, 
PPU “EKOREM”, PPU “ENERGO- 
INWEST”, PHU “EKATEL”, PHU 
“ECOL”, PPHU 
“BAJKA” - hur
towni książek 
Rybnik, elektrow
ni “Rybnik”, ko
palni “Jankowi
ce”, Rybnickiej 
Spółce Węglowej,
W y d a w n ic tw u  
Szkolnemu i Pe
dagogicznemu w 
Warszawie oraz 
przedsiębiorstwu 
Kazimierza Filca.

Obok przedsta
wicieli władz miejskich i oświatowych 
oraz środowiska wojskowych, w 
otwarciu wystawy w ubiegły piątek 
wzięli udział rybniczanie - uczestnicy 
bitwy sprzed półwiecza: Jan Koło
wrót, Ryszard Tlołka 
i Alfred Machoczek. Zgromadzona 
młodzież miała okazję do bezpośre
dniego spotkania z ludźmi, którzy

obraz majowych dni 1944 roku noszą
do dziś pod powiekami i w sercu...

*
Z Alfredem MACHOCZKIEM spoty

kamy się w dniu, kiedy pod Monte Cas
sino, nieopodal białego cmentarza - 
ostatniego miejsca spoczynku jego to
warzyszy broni, trwają rocznicowe uro
czystości Dnia Polskiego. Rozmawiamy 
w hallu biblioteki, miejscu ekspozycji 
wystawy, otoczeni fotogramami ukazu
jącymi prawdziwy dramat bitwy oraz 
plakatami młodzieży, które są  jej pla
styczną wizją tego wydarzenia.

Alfred Machoczek podchodzi do pla
katu ocenionego najwyżej, autorstwa 
Ewy Hanusek, uczennicy II LO w Żorach

Żorach : .... tak, zgadzam się z jury, plakat 
oddaje atmosferę tego miejsca, biała 
skała, porozrzucane krzyże, tylko kla
sztor, jak pamiętam, był już wtedy rui
nę... Podobno jest odbudowany... Nigdy 
później nie byłem pod Monte Cassino. 
Widziałem dziś w TV, że pada tam 
deszcz, wtedy było sucho i gorąco... żal, 
że nie uczestniczę dziś w tych uroczy
stościach, może jeszcze kiedyś...”

do tej jej części, która dzięki gen. An
dersowi opuszcza radziecką ziemię 
przez Bliski Wschód... Jest żołnierzem 
I Pułku Ułanów Krechowieckich, z oka
zji Święta Pułku ma okazję uścisnąć 
prawicę głównodowodzącego, generała 
Sikorskiego. Z Aleksandrii, z całym 
konwojem morskim, jako żołnierz II 
Brygady Pancernej gen. Rakowskiego 
ląduje na włoskim wybrzeżu, skąd jego 
jednostka zostaje przerzucono w tzw. 
“rejon wyczekiwania” pod Cassino. 
Później bierze bezpośrednio udział w 
walkach jako działonowy i zastępca do
wódcy czołgu. Grzali do Niemców tak, 
że lufa była rozpalona do czerwoności. 
Pamięta niedolę piechurów, którzy mu
sieli pokonywać niewiarygodne prze
szkody, smród rozkładających się ciał, 
swąd spalenizny, szczury... Pamięta tra
fienie w czołg, śmierć dwóch kolegów. 
Ale pamięta również pola czerwonych 
maków, żołnierską przyjaźń z Nowoze
landczykami i ... ulgę, kiedy ruszyli da
lej szlakiem przez Anconę i Bolonię. Do 
kraju wrócił w 1947 roku z Krzyżem 
Walecznych na piersi, zdobytym w bi
twie pod włoskim miasteczkiem Ossi
ma.

Przez cały czas wierzył, że wróci. W 
czasie pobytu w sowieckim lagrze, pra
cująca w polu Ukrainka wywróżyła mu 
przecież, że wróci do swoich. Jak miał 
nie wierzyć, skoro widział śmierć kole
gi, dla którego wróżba wypadła niepo
myślnie...

A jednak, jak wielu innych, nie zaznał 
spokoju. Po przyjęciu pracy w rybnic
kiej lokomotywowni, przez pół roku 
musiał każdego dnia stawiać się u urzę
dnika UB. Wtedy battle - dress, nawet z 
odciętymi naramiennikami był najgor
szą rekomendacją. Teraz cieszy się, że

Alfred Machoczek na szlaku bojowym. Zdj.: z arch. rodzinnego

Kolarska 
pielgrzymka

Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK
w Rybniku zaprasza do uczestnictwa w 
rowerowej pielgrzymce mężczyzn do Pie
kar Śląskich, w niedzielę 29 maja br.

Zgłoszenia przyjmuje rybnicki oddział 
PTTK /pok. nr 3/ do 27 bm. Wyjazd na
stąpi w bezdeszczową pogodę z Rynku o 
godz. 6.00. Trasa tylko dla wytrenowanych 
kolarzy! /Ok. 120 km/

twierdząc, że została pobita przez zię
cia. W wyniku pobicia doznała złama
nia palców prawej ręki.

Chciał być biznesmenem?
12 maja w sklepie “M erkury” mie
szkaniec Katowic dokonał kradzieży 
neseseru wartości ok. 1,6 mln zł. 
Sprawca był pijany, miał 1,1 prom. al
koholu.

Sportowi włamywacze
W nocy z 12 na 13 maja włamano się 
do Szkoły Podstawowej nr 10 przy 
ulicy Żurawiej w Boguszowicach. 
Sprawcy weszli do środka po wy
pchnięciu szyby w pokoju nauczyciel
skim. Skradli sprzęt sportowy oraz 
słodycze i kalkulator z kiosku spo
żywczego działającego przy szkole. 
Straty wyniosły 4,5 mln zł.

Bezrobotny złodziej 
9 maja w Rejonowym Urzędzie Pracy 
przy ulicy Miejskiej skradziono port
monetkę z dokumentami i 2,6 mln zł.

Przez drzwi po drzwi 
W nocy z 13 na 14 maja nieznani 
sprawcy włamali się do rozdzielni 
podstacji Elektrowni Rybnik przy ul. 
Podmiejskiej. Po wyłamaniu drzwi 
skradli 7 sztuk drzwi oraz grzejnik 
elektryczny.

Miłośnik zwierząt 
W nocy z 13 na 14 maja przy ulicy 
Rajskiej włamano się do budynku go
spodarczego. Skradziono kury, kaczki, 
króliki i owcę. Straty wyniosły 3 mln 
zł.

Kieszonkowcy w akcji
14 maja o godz. 10.00 przy ulicy Żor
skiej podczas wsiadania do autobusu 
linii 597 nieznani sprawcy skradli po
rtfel z dokumentami i kwotą 200 
tys. zł.

Nagrodzone prace (od lewej) Ewy Hanusek (II LO Żory), Izabeli Błaszczyk 
(LE Rybnik), Agnieszki Fojcik (II LO Żory) i Anety Madany (V Rybnik)

Alfred Machoczek rozpoczął swoją 
wojenną epopeję jako ochotnik, żołnierz 
września 1939 r. Internowany przez So
wietów po 17 września, dostał się do ro
syjskiego obozu jenieckiego, gdzie pra
cował przy budowie drogi do lotniska. 
Po 1942 roku, na mocy porozumienia 
między polskim rządem emigracyjnym, 
a władzami ZSRR o tworzonej tam ar
mii polskiej, dostaje się, na szczęście,

można o tym otwarcie mówić, że obcho
dy 50 rocznicy są tak bardzo uroczyste, 
choć, co stwierdza z żalem, bez niego i 
kilku kolegów z Rybnika. A zostało ich 
przecież tak niewielu...

Kiedy wracałam po rozmowie przez 
miasto, znany już rybniczanom uliczny 
śpiewak z powagą intonował “ Czerwo
ne maki na Monte Cassino...”

WIESŁAWA RÓŻAŃSKA

Kryminałki
__________________ J
Nieudana poprawka
Rybnicka policja ujęła niedawno 

dwóch młodych ludzi, których dziełem 
były m.in. dwa włamania do sklepu 
“Polifarbu” na osiedlu Nowiny. Za 
pierwszym razem ich łupem padło po
nad 100 mln zł. Dwaj koledzy w wieku 
17 i 19 lat byli już notowani w policyj
nych kartotekach. Doszli oni do wnio
sku, że bardzo łatwo mogą zdobyć pie
niądze w wyniku włamań do sklepów i 
placówek gastronomicznych. Stosowali 
bardzo prostą metodę. Wchodzili do 
okradanych obiektów po wybiciu szyby 
w oknie. Nastawiali się na kradzież go
tówki znajdującej się w kasie. Zwykle 
jednak pieniędzy nie było zbyt wiele - 
zabierali więc inne wartościowe rzeczy, 
np. wino i alkohol w niezbyt wielkich 
ilościach. Włamali się do kawiarni “Delicja

Delicja”, restauracji “Silesia”, restauracji 
“Teatralna” i sklepu kosmetycznego 
przy Placu Wolności. Wielki łup trafił 
im się podczas włamania do sklepu “Po
lifarbu” na osiedlu Nowiny. Jest zresztą 
swego rodzaju ewenementem, że suma 
ponad 100 mln zł znajdowała się w skle
pie praktycznie nie zabezpieczonym 
przed włamaniem. Po miesiącu spróbo
wali zresztą powtórzyć swój wyczyn. 
Znów włamali się do tego samego skle
pu. Spenetrowali pomieszczenia, lecz 
tym razem nie trafili na dużą sumę pie
niędzy. Policja zaczęła podejrzewać, że 
sprawcami obu włamań są te same oso
by. W wyniku działań operacyjnych po
licjanci ustalili i ujęli włamywaczy. Obaj 
nie pracują ani nie uczą się. Skradzione 
pieniądze przepuszczali na dyskotekach 
i zabawach. “Imprezowanie” skończy 
się dla nich przed sądem. 19-letni wła
mywacz został aresztowany, wobec jego 
młodszego kolegi zastosowano dozór 
policyjny. /jak/

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Ten polski bohater narodowy był z re
guły przedstawiany jako rycerz bez ska
zy. Bo rzeczywiście takim był. Tadeusz 
Kościuszko idealnie nadaje się do szkol
nych podręczników jako wzór postępo
wania. Z narodowymi autorytetami by
wało u nas różnie, niejeden spadał z pie
destału, ale postać Naczelnika była nie
naruszalna, bez względu na polityczne 
przypływy i odpływy.

Szlachcic ze wschodnich kresów ów
czesnej Rzeczpospolitej zdobył świetne 
wykształcenie wojskowe. Kształcił się w 
Szkole Rycerskiej w Warszawie, a po
tem, dzięki stypendium króla Stanisława 
Augusta Poniatowskiego, uczył się we 
Francji. Ten wszechstronnie wykształ
cony oficer - inżynier, gdy losy rzuciły 
go za ocean przyczynia się do zwycię
stwa amerykańskiej insurekcji, stając się 
jednym z jej bohaterów. Do sławy - re
wolucyjna Francja mianowała go jed
nym, obok Waszyngtona, z obywateli 
honorowych - doszedł własną pracą i 
zdolnościami, nie mając pieniędzy, ani 
też rodowych koneksji. Legendarny 
sznurek, który przywiązywał sobie do 
nogi, żeby służący, szarpiąc zań, budził 
go do nauki wcześnie rano, może być 
symbolem jego obowiązkowości i goto
wości do wyrzeczeń. Choć do końca ży
cia pozostał kawalerem, przeżył romans 
życia, na skutek którego z rozdartym 
sercem wyjechał do Ameryki. Chodziło 
o Ludwikę Sosnowską córkę potężnego 
litewskiego magnata, który nie zgadzał 
się na mariaż chudopachołka z posażną 
panną.

Największą sławę jednak przyniosła 
mu Insurekcja w 1794 r., której został 
Naczelnikiem. Wypowiedział wojnę w 
imię wolności Polski dwóm wielkim eu
ropejskim mocarstwom, Rosji i Prusom. 
Przegrał, bo dysproporcja sił była zbyt 
wielka. Ale pokazał Polakom, że można 
się bić o wolność swego kraju i zwycię
żać po latach klęsk i upokorzeń. Bić się

o wolność i organizować wojnę narodo
w ą w której uczestniczą wszyscy bez 
względu na pochodzenie społeczne.

W październiku 1794 r. rozgrywa się 
nieszczęśliwa dla nas bitwa pod Macie
jowicami. Kościuszko, trzykrotnie ran
ny, spadając z konia miał krzyknąć “Fi
nis Poloniae”. I rzeczywiście był to ko
niec starej szlacheckiej Rzeczpospolitej. 
W zawartym niedługo potem ostatecznym

są całej ludzkości własnością."
Dzisiaj, w 200-lecie powstania na ra

cławickich polach, chłop Bartosz Gło
wacki, który zatkał lufę moskiewskiej 
armaty, znów podniesie ręce w geście 
zwycięstwa. Tyle, że na pomniku, odla
nym w Gliwickich Zakładach Urządzeń 
Technicznych. Postać Tadeusza Kościu
szki od 200 lat przewija się przez nasze 
dzieje jako wcielenie najwyższych ideałów

200 lat tradycji kościuszkowskiej
ostatecznym traktacie roz
biorowym Rosja,
Prusy i Austria w 
tajnej klauzuli zo
bowiązały się na
wet do niewymie
niania nazwy 
Królestwo Polskie.
Pod Maciejowica
mi Kościuszko 
jako dowódca po
pełnił błąd, za 
późno posłał po 
posiłki. Ale rezul
tatu powstania i 
tak by to nie zmie
niło.

Po rosyjskim 
więzieniu trafia na 
zachód Europy.
Odmawia współ
pracy Napoleono
wi, któremu nie 
wierzył. Osiada w 
końcu w Szwajca
rii, gdzie umiera w 
1817 roku w Solurze. La Fayette, boha
ter Francji, na uroczystości żałobnej po
wiedział o nim: “Był to mąż nieustra
szony, którego nawet nieszczęście poko
nać nie mogło. Imię jego należy do całe
go cywilizowanego świata, a jego cnoty

łów narodowych. 
Ongiś powstanie ko
ściuszkowskie gło
śnym echem odbiło się 
na śląskiej wsi, gdzie 
docierali emisariusze 
Naczelnika. Wśród 
ludu krążyła pieśń: 
“Warszawa i Kraków 
są to szwarne miasta./ 
Obiecał król pruski, że 
je potrzaska,/ Kościu
szko odpisał, że go się 
nie boi./ W Krakowie, 
Warszawie pełno woj
ska stoi.”

Kościuszko był pa
tronem wielu śląskich 
organizacji, m.in. 
czczono tę postać w 
Związku Sokołów Pol
skich Dzielnicy Ślą
skiej, który uroczyście 
obchodził kościu
szkowskie rocznice, 
jak np. 115. rocznicę 

śmierci Naczelnika w 1932 r. Tradycje 
kościuszkowskie nadal są żywe na Gór
nym Śląsku, nawiązuje się do jego czy
nu zbrojnego w obronie niepodległości, 
tak jak robili to śląscy powstańcy, wal
czący o powrót Śląska do Macierzy. W

Bartosz Głowacki - 
autor pomnika Marian 
Konieczny, uroczyste 

odsłonięcie 22 maja 1994 r.

strasse/. Kiedy po powstaniach ślą
skich /1919-20-21/ oraz plebiscycie / 
1921/ powiat rybnicki włączono do 
Polski, polscy radni w Rybniku w 
czerwcu 1922 roku nadali ulicom w 
naszym mieście polskie nazwy. Między 
innymi ulicę cesarza Wilhelma prze
mianowano na ulicę Kościuszki.

/szoł/

Ulica
Kościuszki

Kiedy Rybnik w 1853 połączono li
nią kolejową ze światem, czyli z Kato
wicami, oraz wybudowano pierwszy w 
naszym mieście dworzec kolejowy, łą
czyła go z centrum 
miasta tylko ulica 
dworcowa /w cza
sach niemieckich 
zwana Bahnho
fstrasse/. Nie było 
wtedy jeszcze śladu 
przyszłej ul. Ko
ściuszki. Również 
mapa Rybnika z 
1861 roku pokazuje, 
że nie było nawet 
ścieżki odpowiada
jącej dzisiejszej ul.
Kościuszki. O takiej 
drodze zaczęto my
śleć po wybudowa
niu kościoła św. An
toniego w 1906 
roku. Wyznaczono 
j ą  jednak i wybudo
wano dopiero w 
roku 1912. A jako 
że były to dla Śląska 
jeszcze czasy nie
mieckie, tę nową 
ulicę nazwano ulicą 
cesarza Wilhelma /
Keiser Wilhelm-

Rybniku I Liceum Ogólnokształcące, 
szkoła o wielkim dorobku, nosi imię Po
wstańców Śląskich, a Technikum Me
chaniczne od wielu lat, choć nie wszy
scy o tym pamiętają, nosi imię Tadeusza 
Kościuszki, zaś obydwie szkoły mieszczą

mieszczą się właśnie przy ulicy Kościuszki. 
Jak w wielu innych polskich miastach, 
jest to jedna z głównych ulic.

MARCIN WIECZOREK

Dach dla bezdomnych
Koło Rybnickie Towarzystwa Po

mocy im. Brata Alberta Chmielow
skiego powstało w marcu 1993 r.. Już 
w maju uruchomiło schronisko dla 
bezdomnych mężczyzn znajdujące się 
tuż za granicą Rybnika. Impuls do 
utworzenia schroniska dała komisja 
społeczna przy Radzie Miasta. Aby 
ten pomysł zrealizować, powołano w 
Rybniku Koło Towarzystwa Brata Al
berta. Towarzystwo, którego Zarząd 
Główny ma swoją siedzibę we Wro
cławiu, zajmuje się prowadzeniem 
schronisk dla bezdomnych oraz kuch
ni na terenie całego kraju. Powstało 
już około 30 kół terenowych. Nowo 
powołane koło w Rybniku otrzymało 
z Rybnickiego Przedsiębiorstwa Bu
downictwa Drogowego budynek znaj
dujący się w lesie tuż przy granicy 
miasta /administracyjnie należy on do 
Przegędzy w gminie Leszczyny/. 
Utworzone w tym budynku schroni
sko dość szybko rozpoczęło swoją 
działalność. Pierwszych podopiecz
nych przyjęto w maju 1993 r.. Byli to 
pensjonariusze noclegowni, która ist
niała przy ul. Żużlowej. Początkowo 
schronisko działało w warunkach tym
czasowych - trwało jeszcze malowanie 
pomieszczeń. Czwartego października 
uroczystego poświęcenia Schroniska 
dokonał arcybiskup Damian Zimoń, 
Metropolita Katowicki. Funkcję kape
lana Towarzystwa i Schroniska pełni 
o. Czesław Sadowski SUD. W każdą 
środę przyjeżdża on do schroniska, by 
porozmawiać z podopiecznymi, a raz 
w miesiącu odprawia dla nich mszę. 
Schronisko, w którym na początku 
mieszkało 7-8 podopiecznych, może 
dziś przyjąć 35 bezdomnych. Jak 
mówi kierownik, znajdzie się w nim 
miejsce dla każdego, kto zapuka do 
drzwi. Nie przyjmuje się jedynie ludzi 
pijanych. Regulamin obowiązujący w 
schronisku przewiduje, że za pijaństwo

pijaństwo podopiecznego można usunąć 
czasowo lub na stałe. Na temat każde
go z mieszkańców, o ile to możliwe, 
przeprowadza się wywiad środowi
skowy, by wyeliminować naciągaczy. 
Jest to łatwiejsze w przypadku osób 
pochodzących z naszego terenu - ta
kich jest zresztą większość. Zdarzają 
się oczywiście obieżyświaty, mężczy
źni wędrujący po Polsce od schroniska

jest trudno. Większość podopiecznych 
to mężczyźni w wieku od 40 do 60 lat, 
a więc nie najmłodsi i do tego z “kom
plikacjami w życiorysie”. Pracodawcy 
niechętnie takich zatrudniają W 
schronisku mieszka 7-8 osób, które 
prawdopodobnie pozostaną w nim już 
na stałe - nie mają dokąd iść, a na 
opłacenie Domu Opieki ich nie stać. 
Zgodnie z obowiązującym regulami
nem każdy z podopiecznych jest zo
bowiązany do pracy na rzecz schroni
ska. Mogłem się zresztą o tym przeko
nać naocznie. W trakcie mojej wizyty

Andrzej Paruzel (opiekun ośrodka) i Ernest Stanięda przed szopą wybudowaną 
przez pensjonariuszy schroniska. Zdj.: wack

przyjechał samochód ze starymi me
blami z Zespołu Szkół Elektrycznych. 
Wszyscy znajdujący się na terenie 
schroniska zajęli się rozładunkiem. 
Podopieczni sami sprzątają, chodzą 
do pracy do lasu i jeżdżą do Czer
wionki porządkować ulice. Podczas 
wykopków zbierali ziemniaki na po
lach okolicznych gospodarzy.

Jak mówi kierownik, schronisko 
chce zaspokajać wiele swoich potrzeb 
we własnym zakresie. Już teraz hodu
je się świnie, a planowane jest pobu
dowanie chlewów i rozszerzenie ho
dowli. Schronisko utrzymuje się 
głównie dzięki darom od zakładów 
pracy, instytucji i osób prywatnych. 
Przekazują one żywność, meble i 
sprzęt kuchenny oraz pieniądze. Ośro
dek Pomocy Społecznej w Rybniku 
opłaca dwóch pracowników schroni
ska. W zeszłym roku miasto przekaza
ło - 80 mln zł na jego utrzymanie. Z 
elektrowni “Rybnik” otrzymano 20 
mln zł. W tym roku władze Czerwion
ki obiecały 16 mln zł na potrzeby 
schroniska. Jak dotychczas żyje ono z 
zasobów zeszłorocznych. Na prośby o 
wsparcie finansowe w 1994 r. wysłane 
do Rad Miejskich Rybnika, Czerwion
ki - Leszczyn, Wodzisławia, Żor i Ja
strzębia nie otrzymano żadnej odpo
wiedzi.

Poważnym problemem, który powi
nien zostać rozwiązany w tym roku, 
jest zaopatrzenie schroniska w wodę.

Obecnie Rejonowe Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji w Rybniku 
dostarcza za darmo wodę beczkowo
zem. Firma ta bezpłatnie udostępniła 
zbiornik. Schronisko posiada co praw
da własne ujęcie wody - ale nie nada
je się ona do użytku. Konieczne było
by więc doprowadzenie do budynku 
wodociągu. Władze Rybnika obiecały 
pokrycie połowy kosztów tej inwesty
cji. Oczekuje się odpowiedzi w spra
wie od Czerwionki -Leszczyn. A 
wsparcie finansowe jest schronisku 
bardzo potrzebne. Konieczna jest mo
dernizacja budynku, przebudowa sa
nitariatów i poprawienie sieci elek
trycznej. Każda pomoc zostanie chęt
nie przyjęta - odzież, obuwie czy 
sprzęt domowy. Szczególnie potrzeb
ny jest węglowy piec kuchenny z pod
kową do przyrządzania posiłków. Sta
ry jest już przepalony. Przydadzą się 
również pralka, lodówka, czy zamra
żarka. Mieszkańcy Przegędzy, mimo 
początkowych obaw są do schroniska 
nastawieni przychylnie. Nie dochodzi 
do żadnych konfliktów z ludnością 
miejscową. Zarząd Towarzystwa im. 
Brata Alberta liczy, że dzięki pomocy 
społeczności lokalnej schronisko bę
dzie mogło dalej rozwijać swoją dzia
łalność z pożytkiem dla ludzi opu
szczonych i zapomnianych, którzy nie 
mają własnego dachu nad głową.

MAREK JAKUBIAK

schroniska do schroniska. Tacy jednak długo 
miejsca nie zagrzeją. Obowiązuje za
sada, że osoby bez żadnych dokumen
tów otrzymują nocleg, posiłek i “wa
łówkę” na drogę, nie mogą jednak po
zostać w schronisku na dłuższy czas - 
nie wiadomo przecież kim są, czy nie 
poszukuje ich czasem policja.

Teoretycznie pobyt w schronisku 
może trwać do 3 miesięcy. Potem każ
dy powinien się usamodzielnić - zna
leźć pracę i miejsce zamieszkania. 
Bardzo często jest to jednak tylko teo
ria. Panuje bezrobocie, więc o pracę

AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL FIRM: 
R Y B N I K  ARDO e le m is  S O N Y

RYNEK 6 Sony-Poland Sp. z o.o.
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FABRYKA KUCHNI p o l a r
w r o n k i  A m i c a  UNIM O R

50 rodzajów piecy elektrycznych, gazowych, pralek, lodówek.
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Można długo przytaczać liczby: 8 lat 
największej budowli stulecia, 42 milio
ny godzin pracy, 11 maszyn-machin 
drążących i wiercących - 140 ton każ
da, 20 milionów przerzuconej ziemi, 
piasku, skały - objętość równa 14 pira
midom Cheopsa, 7 dni strajku, 4 miliony

miliony ton betonu, 100 miliardów franków, 
220 banków, 600 wagonów i lokomo
tyw, półtora roku opóźnienia, 9 śmier
telnych wypadków, 15 milionów 
spodziewanych pasażerów każdego 
roku, 6 barier “antylisowych” itd., itd.

A wszystko to oczywiście dotyczy 
“Eurotunelu” pod kanałem La Man
che. Tunel, a właściwie trzy tunele, bo 
2 galerie kolejowe i jedna służąca do 
ich obsługi, a także - odpukać - działań 
w wypadku ewentualnej awarii. I 
mknące nimi dziwaczne wielkie metro 
przemierzające La Manche z prędko
ścią 160 km/godz. w 35 min. Metro, 
którego żaden pasażer nigdy nie ujrzy 
morza ani lądu tam, gdzie z morza wy
nurzać się będzie, metro biegnące 30 m 
pod dnem kanału.

Nie wiem jak u nas, nie miałam w 
ręku gazet krajowych, ale tu we Francji 
inauguracja tunelu była wielkim wyda
rzeniem. Minuta po minucie, telewizja 
śledziła każdy ruch Jej Królewskiej 
Mości Elżbiety II, która dokładnie 2 
tygodnie temu, w piątek 6 maja wsia
dła na nowo otwartym londyńskim 
dworcu Waterloo International /swoją 
drogą - czy Anglicy nie mogli mu 
nadać szczęśliwszej nazwy?/ do 
królewskiego wagonu wraz z małżon
kiem, księciem Filipem, panią Margaret

Margaret Thatcher i premierem Johnem Ma
jorem, aby rozpocząć swą podróż do 
brzegów francuskich. W tym samym 
czasie na dworcu Paris-Nord podobnie 
uczynił prezydent Mitterand, który 
wraz ze swą świtą wyruszył via Lille na 
spotkanie królowej o  12.40 dokładnie.

Dwa pociągi Eurostar: jeden z Paryża, 
drugi z Londynu zatrzymały się na tym 
samym peronie w Coquelles - francu
skim terminalu Eurotunelu. Królowa i 
prezydent przecięli stosowne wstęgi, 
udali się na śniadanie, a potem na po
kładzie królewskiego rollsa koloru 
bordo, we wnętrzu pociągu - navette, 
odbyli tę symboliczną podróż podmor
ską drogą, realizując marzenia tych, 
którzy od dawna myśleli jak by tu złą
czyć Wyspę z Europą ponownie, bo 
kiedyś, 8 tys. lat temu, w końcu epoki 
lodowcowej, połączone były.

Przez kilka dni o niczym innym tu 
nie mówiono i nie pisano. Gazety wy
dały specjalne dodatki, wielkie tytuły 
na pierwszych stronach. Francuzi entu
zjazmują się tunelem i cieszą jak dzie
ci. W “Le Mondzie” ukazało się ogło
szenie na pół strony. U góry “ON Z'A 
FAIT” czyli “Zrobiono go”, pod 
spodem zdjęcie i tekst cyt. “Z 15 tysią
cami ludzi, prawie 10 lat temu roz
poczęliśmy niezwykłą przygodę - 
Kanału La Manche. Daliśmy z siebie 
wszystko co najlepsze, aby stworzyć 
największy podmorski tunel, jakiego 
dotąd nie było i uruchomić system 
transportu, którego nie ma nigdzie 
indziej. Dzisiaj tunel pod La Man
che istnieje. Jesteśmy z niego dumni

dumni”. Mass-media poruszyły wszyst
kie możliwe aspekty istnienia tunelu 
od szczegółów technicznych /wiele 
rozwiązań jest rzeczywiście na miarę 
XXI wieku, niespotykanych nigdzie 
indziej, przez ekonomiczne /w tunel 
“wtopiono” 3 razy więcej niż przewi
dywano, wszystko to ze źródeł prywat
nych, kiedy się zacznie zwracać nie 
wiadomo, raczej już nie w tym wieku/, 
poprzez rady dla użytkowników, aż do 
przypomnienia pierwszych projektów 
tunelu sprzed 200 lat. Ale szczególnie 
wiele miejsca poświęcono Anglikom. 
Dlaczego? Bo to oni bardziej sceptycz
ni, a czasami i niechętni wobec per
spektywy utracenia swej “wyspiarsko
ści” i “splendid isolation”, zadecydują 
o bilansie ekonomicznym tego ósmego 
cudu świata. Kanał La Manche co roku 
przekracza 50 mln ludzi, ale Anglików 
wśród nich jest 3 razy więcej niż Fran
cuzów, a więc to ich przede wszystkim 
powinien uwieść Eurotunel, aby po
kryć swój deficyt. Tymczasem sondaż 
zrobiony w 93 roku pokazywał, że 75 
procent wyspiarzy mając wybór - wy
bierze prom. 50 procent z nich obawia 
się pożaru, 46 procent poczucia za
mknięcia, a 21 procent zamachu w tu
nelu. Ale sondaż - sondażem, a życie - 
życiem. Perspektywa 3-godzinnej ja
zdy na trasie Londyn-Paryż komforto
wym Eurostarem, w porównaniu z pra
wie 10 godzinami formuły: pociąg + 
prom może się okazać wystarczająco 
pociągająca, aby zniwelować lęki. Po
zostają jeszcze ceny, ale o nich, a także 
o “sposobie użycia” Eurotunelu, bo 
pewnie wśród czytelników “GR” są 
tacy, którzy już tego lata w ten właśnie 
sposób planują przekroczyć La Man
che - za tydzień.

EWA PODOLSKA

Korespondencja własna z  Paryża dla "GR " 

Po 200 latach planów, 8 - budowy, 1,5 roku - opóźnienia

JUŻ JEST

Festyn 
w “Dwójce”

Madame 
Butterfly

W sobotni upalny 
wieczór w TZR arty
ści Opery Śląskiej 
zaprezentowali pu
bliczności długo 
oczekiwaną w Ryb
niku operę Giacomo 
Pucciniego “Mada
me Butterfly”. Spek
takl miał odbyć się w 
marcu, ale wtedy nie 
doszło do niego ze 
względu na chorobę 
jednej z solistek.

Tym razem obeszło się już bez problemów. Podobał się czysty głos Krystyny 
Kujawińskiej /na zdjęciu na pierwszym planie/, która wcieliła się w rolę tytuło
wej postaci i ciekawa, orientalna scenografia. wack

Zjednoczeni jazzmani
W poniedziałkow y w ieczór na 

Małej Scenie Rybnickiej w ystąpił 
znakomity, dobrze znany już rybnic
kiej publiczności, gitarzysta Krzy
sztof “Puma” Piasecki. Koncert był

częścią krajowego tournee, związa
nego z promocją pierwszej solowej
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płyty artysty.
W jej powstaniu udział wzięli mu

zycy z całej niemal Polski, a więc 
odtworzenie tego składu byłoby bar
dzo kłopotliwe. Toteż Piasecki za

prosił do udziału 
w koncercie znaną 
i cen ioną w ar
szaw ską grupę 
“Walk Away”. Po 
krótkiej próbie 
odbył się napraw
dę znakomicie za
grany i z realizo
wany koncert. W 
tym składzie mu
zycy nie występo
wali, rzecz jasna, 
po raz pierwszy, 
to też na scenie 

czuli się znakomicie, co było widać i 
słychać.

wack

W sobotę 28 maja na terenie 
Szkoły Podstawowej nr 2 odbędzie 
się ogólnodzielnicowy festyn ma
jowy. Impreza zorganizowana oraz 
prowadzona będzie przez Radę Ro
dziców oraz nauczycieli tejże szko
ły, a rozpocznie się około godz. 
16.00. W programie przewiduje się 
m.in. gry i zabawy sportowe, loterię 
fantową, aukcję prac uczniowskich, 
kierm asz książek /w tym również 
podręczników  szkolnych/, bufet i 
inne atrakcje.

Impreza będzie miała charakter ty
powo środowiskowy - organizatorzy 
liczą głównie na uczestnictwo mie
szkańców dzielnicy Smolna. Już 
dziś uczniowie na lekcjach plastyki 
przygotowują stosowne afisze, ro
dzice i pedagodzy podzieleni na gru
py zajmują się aprowizacją oraz sta
ra ją  się dograć szczegóły natury 
organizacyjnej. Wstęp na festyn ko
sztować ma symboliczne 1000 zło
tych, bez względu na wiek. Dla 
uczestników otwarte będzie szerokie 
w ejście od strony ul. W odzisław
skiej. W razie niepogody ciągłość 
festynu zostanie zachowana, organi
zatorzy i uczestnicy przeniosą się do 
budynku. Na stoiskach będzie moż
na zakupić m.in. artykuły z tworzyw 
sztucznych, ciasta i ciastka domowe
go wypieku /wszystkie po jednej ce
nie/ i wiele innych.

Jako swego rodzaju “ skrzynka 
kontaktowa” w kontakcie organiza
torów  z uczestnikam i posłużą 
uczniowie, którzy w szkole zostaną 
poinform owani o szczegółach im
prezy. Uzyskany podczas festynu 
dochód w całości przeznaczony bę
dzie na potrzeby szkoły.

D. GRZESISTA

Ze szkicownika Kazimiery Drewniok
Kapliczka przydrożna w Rybniku-Boguszowicach, murowana z prześwitem, 
zwieńczona kopułą krytą blachą. W środku figura św. Jana Nepomucena, praw
dopodobnie z XVIII wieku, malowniczo położona wśród starych drzew. W są
siedztwie krucyfiks betonowy z 1882 r., a dawniej kościółek drewniany z poł. XVI
II w., będący filią klasztoru cystersów w Rudach, obecnie przeniesiony do Rybnic
kiej Kuźni.

To nasz redakcyjny 
chochlik, a nie brak inwencji 
rymotwórczej Wiesława 
Sienkiewicza spowodował, 
że w poprzednim numerze 
“GR” wiersz “Wiosenna 
idylla” ukazał się bez 
ostatniej linijki.

By przerwać dopisywanie 
przez czytelników
n i e c e n z u r a l n e g o  
zakończenia zamieszczamy 
go ponownie, tym razem w 
całości. Autora serdecznie 
przepraszamy.

Wiesław Sienkiewicz

W io sen n a  idy lla
Święta Zofija 
Pąki rozwija,
A kwiat co chwila 
Pszczółka zapyla.

A dzieci? O nie 
Starać się muszą 
Ich przyszły tatuś 
Z przyszłą mamusią

Słodyczą lepka 
Do ula leci. 
Będzie do chlebka 
Miodek dla dzieci.

Pod pięknym krzaczkiem 
Zdobnym w kwiatuszki, 
Nad którym brzęczą 
Pszczółki i muszki.

Z d jęc ie  z a lbu m u  czyte ln ików

Zapraszamy 
n a s z y c h  
Czytelników do 
w s p ó l n e g o  
oglądania zdjęć. 
Wystarczy przyjść 
do redakcji z 
ciekawym zdjęciem, 
które po
s k o p i o w a n i u  
n a t y c h m i a s t  
zwrócimy. /Można 
też wrzucić je do 
naszych “żółtych 
skrzynek”/. Autora 
n a j s y m p a
tyczniejszego lub 
n a j b a r d z i e j  
“ o d j a z d o w e g o ’ 
zdjęcia firma 
“EKSPRES FUJI’ 
Rybnik, ul. Reja 2 
n a g r o d z i  
b e z p ł a t n y m  
wywołaniem i 
w y k o n a n i e m  
odbitek z rolki 
filmu.

Grób gen. Władysława Andersa na cmentarzu żołnierzy polskich poległych pod 
Monte Cassino. Ich dowódca zmarł wprawdzie w Anglii, jednak jego ostatnim 
życzeniem było spocząć wśród swoich żołnierzy. Zdj. :B. T.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825

Rybnik - Boguszowice

KAPLICZKI ŚL Ą SK IE



UNIA
W O L N O Ś C I

List otwarty
do mieszkańców Miasta Rybnika

Zbliża się 19 czerwca - czas wyborów samorzą
dowych. Tego dnia staniemy przed koniecznością 
dokonania wyboru osób do Rady Miasta Rybni
ka.

Unia Wolności jako partia powstała z połącze
nia Unii Demokratycznej i Kongresu Liberalno- 
Demokratycznego ma takich kandydatów, ludzi 
wykształconych, odpowiedzialnych, przedkłada
jących interes Miasta nad egoistyczne interesy 
różnych grup, akceptujących zasadę konkurencji, 
ale szukających także sposobów zapewnienia ele
mentarnych nakazów społecznej sprawiedliwości 
i odpowiedzialności za los ludzi potrzebujących 
pomocy.
Mijające cztery lata pokazały, że samorządność, 

idea społeczeństwa obywatelskiego jest istotnym 
elementem demokratycznego państwa.
Stworzenie silnych struktur samorządowych w 
naturalny więc sposób sprzyjać będzie jego 
umocnieniu.
Wiele się w ostatnich latach zmieniło w Rybni

ku, ale jeszcze dużo pracy zostało do zrobienia. 
Ogromna więc praca czeka na Radę, która zosta
nie wybrana 19 czerwca 1994 r.

Zwracamy się do wyborców patrzących dalej 
niż czubek własnego nosa, zdających sobie spra
wę z konieczności dalszych zmian.

Jeśli rzeczywiście chcemy w jakiejś niezbyt od
ległej perspektywie żyć godnie - to ktoś ten trud
ny proces budowania musi czynnie wesprzeć. 
Chcemy reprezentować w Radzie Miasta tych 
wszystkich spośród robotników i inteligencji, 
chłopów i przedsiębiorców, ludzi wolnych zawo
dów, a także młodych, dopiero przygotowujących 
się do zawodowej aktywności, którzy pragną w 
racjonalnej i spokojnej pracy szukać szansy i dla 
swego miasta i dla siebie samych. Ludzi nie śle
pych na popełnione błędy albo zapomnienia, lu
dzi akceptujących zasadę, że w każdym zawodzie 
i w każdej działalności lepsze powinno wygry
wać, a gorsze przegrywać.

Jest jednak i wielu takich, którzy - choć nie 
mniej energiczni i zainteresowani w modernizacji 
Rybnika - z rozmaitych powodów nie znajdowali 
dla siebie zadowalającego ich miejsca w procesie 
przebudowy.

Liczymy na poparcie ludzi różnych warstw 
społecznych i różnych pokoleń, gotowych kon
tynuować rozpoczęty proces zmian w Rybni
ku, ale pragnących też większej dynamiki tych 
zmian, otwartości i rozumności podejmowa
nych decyzji.

Razem będziemy silniejsi.
Rybnik, maj 1994 r.

KOMITET WYBORCZY UNII WOLNOŚCI 
Siedziba UW - Rybnik, Pl. Wolności 7, od po
niedziałku do piątku 16.00 - 17.00, tel 23-108

BEZPARTYJNA BLOK 
WSPIERANIA REFORM

przebojem wszedł do Sejmu. Na zorganizowanie 
się miał tylko 3 miesiące, zawiązał się bowiem w 

czerwcu 1993 r. Jego lidera, a zarazem Przewo
dniczącego, światowej sławy kardiochirurga, 
prof. Zbigniewa Religę nikomu specjalnie przed
stawiać nie trzeba. W wyborach do Senatu prof. 
Zbigniew Religa zdobył ponad 500 tys. głosów. 
W historii polskiego parlamentaryzmu nikt nie 
uzyskał jeszcze takiego wyniku i pewnie długo 
nie uzyska. Mimo dodatkowych zajęć prof. nadal 
przede wszystkim jest chirurgiem i operuje chore 
serca. Gdy uświadomimy sobie, że takie niedaw
ne potęgi, jak “Solidarność”, PC, ZChN w Sejmie 
nie mają ani jednego posła, to wejście BBWR do 
Sejmu jako nowej siły ma swą ogromną wymowę. 
Tzw. zwycięzcy SLD i PSL systematycznie od
chodzą od złożonych wyborcom obietnic i z dnia 
na dzień tracą punkty. BBWR pozostał wierny 
wszystkim złożonym obietnicom, co więcej ro
zumnym działaniem, wychodzeniem do wszyst
kich ludzi systematycznie zdobywa coraz to więk
sze uznanie.

BBWR nie jest partią, jest stowarzyszeniem. W 
jego szeregach jest miejsce dla wszystkich uczci
wych, ambitnych i chcących zrobić coś dobrego 
dla Polski, dla swego miasta. Nie szermujemy 
żadną ideologią. Sprawa wiary jest kwestią nasze
go sumienia, zaś na ziemskie sprawy staramy się 
wpływać rozumnym działaniem i konstruktywną 
pracą. Nadal aktualne jest u nas hasło “Porozu
mienie ponad podziałami". BBWR chce łączyć 
nie dzielić. Polsce trzeba kompromisu, zakasania 
rękawów, porządku i jasnych kompetencji dla 
wszystkich szczebli władzy. Chcąc wymagać od 
innych, przede wszystkim wymagamy od siebie.

BBWR jest za tym, by na czele państwa stał 
prezydent /nie mówimy, że musi to być koniecz
nie Lech Wałęsa/, by parlament uchwalał ustawy, 
by rząd rządził, a Polska miała jasną, czytelną i 
akceptowaną przez wszystkich Polaków konsty
tucję.

BBWR zawsze występuje pod swą nazwą. Nig
dy jak dotąd jej nie zmienił ze względów ko
niunkturalnych na jakiś Komitet, Ruch, czy Ligę 
z wygodnie dla potrzeb wyborców dobranymi 
przymiotnikami. Zawsze jesteśmy sobą i dlatego 
jesteśmy wiarygodni, a nasze szeregi rosną w siłę.

Wyrośliśmy od dołu, nasze sprawy chcemy 
mieć w naszych rękach, dlatego uważamy za tak 
ważny dla rozwoju Polski system samorządowy 
w naszych miastach i wsiach.

RYBNICKIE
POROZUMIENIE PRAWICY
“Cóż to je s t  miasto, wszak to tylko lu d zie”

/Szekspir/
PROGRAM SAMORZĄDOWY 

DLA RYBNIKA

1. GOSPODARKA W NASZEJ GMINIE:

Zgodnie z obecnym stanem prawnym oraz ma
jąc na względzie ugodowe rozstrzyganie spraw, 
przeprowadzimy proces zwrotu zagarniętego mieni

a.
Przedsiębiorstwa i zakłady komunalne sprywa

tyzujemy na rzecz spółek pracowniczych lub 
sprzedamy na przetargu.

Na otwarty i jawny przetarg oddamy zlecenia 
komunalne tj. projekty, budowa, utrzymanie i re
monty obiektów, dróg, parków, uzbrojenia itp. 
Zwalczając bezrobocie promować będziemy fir
my rybnickie.

Mieszkania komunalne sprzedamy dotychcza
sowym najemcom wg preferencyjnych zasad, me
todami już sprawdzonymi w niektórych miastach 
polskich.

Utworzymy program dotacji remontowych do 
kamienic prywatnych zasiedlonych lokatorami z 
kwaterunku.

Lokale użytkowe sprzedamy ich dotychczaso
wym najemcom na raty lub z rabatem przy jedno
razowej wpłacie. Markę firmy wytworzoną w da
nym miejscu zaliczamy do własności osobistej 
chronionej prawnie /Artykuł 7 Konstytucji/.
* Pozostałe wolne mieszkania, lokale, nierucho
mości sprzedamy na przetargu.
* Podatki lokalne obniżymy co najmniej o 30 
procent.
* Zaniechamy poboru podatków od spadków i 
darowizn rodzinnych.

2. SAMORZĄDNOŚĆ
* Dzięki nam Rady Dzielnic zyskają szersze kom
petencje, głównie w zakresie konstrukcji budżetu 
miasta, który będzie wypadkową kierunków roz
woju gminy i budżetów dzielnic.
* Dokonamy rozdzielenia władzy stanowiącej / 
Rada/ od wykonawczej /Zarząd/. Posłuży temu 
rezygnacja członków Zarządu z funkcji radnych.

3. INSFRASTRUKTURA SPOŁECZNA:
* OŚWIATA - będziemy sprzyjać tworzeniu wa
runków do rozwoju szkolnictwa ogólnokształcącego

ogólnokształcącego, artystycznego, zawodowego pomaturalnego 
oraz wesprzemy inicjatywy tworzenia szkół spo
łecznych i prywatnych.
* ZDROWIE - skomunalizujemy placówki służ
by zdrowia a środki zaoszczędzone dzięki uwła
szczeniu i prywatyzacji mienia komunalnego 
przeznaczymy na dokończenie budowy szpitala. 
Działając profilaktycznie wesprzemy inicjatywy 
wypoczynku dzieci i młodzieży poza Śląskiem
* OPIEKA SPOŁECZNA - finansowo i material
nie poprzemy programy charytatywne parafii, to
warzystw dobroczynnych na rzecz najuboższych 
dotkniętych kalectwem bądź innym nieszczę
ściem. Odsuniemy urzędników od tych progra
mów.
* KULTURA - będziemy dążyć do komercjaliza
cji placówek kulturalnych. Przewidujemy sponso
rowanie z subwencji i dotacji państwowych 
przedsięwzięć o charakterze ponadregionalnym, 
służących promocji Rybnika.
* SPORT - będziemy sponsorować sport szkolny 
i młodzieżowy oraz dyscypliny służące promowa
niu Rybnika ze środków jak wyżej.

4. HARMONIJNY ROZWÓJ CAŁEGO 
MIASTA:

* KIERUNEK EKOLOGICZNY - przeprowadzi
my proces zahamowania degradacji środowiska, 
ustanawiając ścisłe strefy ekologiczne i przejmu
jąc je na własność gminy, egzekwując rygory stref 
sanitarnych od uciążliwych obiektów, kanalizując 
miasto oraz wprowadzając system oczyszczalni 
komunalnych i przemysłowych, zwalczając pra
wnie trucicieli wód, zmniejszając tzw. niską emi
sję, egzekwując segregację odpadów i zwalczając 
dzikie składowiska śmieci, organizując z wyprze
dzeniem konieczne wysypiska komunalne. 
*KIERUNEK KULTUROWY - zamierzamy 
wzmacniać rangę Rybnika jako stolicy subregio
nu: zwracając szczególną dbałość na wysoki po
ziom opracowań architektonicznych projektowa
nych i modernizowanych zespołów i obiektów, 
organizując system parków, ciągów zielonych 
dbając o krajobraz miasta, sprzyjając rozwojowi 
ośrodków oświatowych, kulturalnych i artystycz
nych nobilitujących miasto.
*KIERUNEK INŻYNIERYJNY - będziemy sku
tecznie rozwiązywać uciążliwości komunikacyjne 
miasta, zapewnimy mieszkańcom dostawy me
diów rozwijając i modernizując sieć wodociągo
wą, gazową, telefoniczną, energetyczną i c.o.

RYBNICZANKI, RYBNICZANIE!
GŁOSUJCIE NA PRAWICĘ 

I TO ZDECYDOWANIE!
KOMITET WYBORCZY RPP:

Plac Wolności 7, w dni robocze 15.00 - 18.00 
tel. 225-88

KONFEDERACJA POLSKI NIEPODLEGŁEJ MIEJSKI SZTAB 
WYBORCZY Rybnik, Pl. Wolności 7/12 tel. 27116

starał się o zwiększenie inwestycji publicznych, w 
których znajdą zatrudnienie bezrobotni. Będę 
dążył do zwiększenia bezpieczeństwa publiczne
go mieście i naszej dzielnicy.
PIOTR WAJGERT: lat 57, mechanik-kierow
ca, żonaty, trzech synów, rencista.
Mój program to zwalczanie korupcji, poprawa 
bezpieczeństwa publicznego, praca na rzecz 
ochrony środowiska i pomoc dzieciom niepełno
sprawnym, rozwój opieki socjalnej, szczególnie 
dla emerytów i rencistów. Będę dążył do zago
spodarowania nieużytków.
WINCENTY KRZOS: lat 53, ślusarz, pracow
nik KWK ”Jankowice”, sportowiec, działacz spo
łeczny, żonaty, jedna córka. Mieszkaniec Bogu
szowic.
Moim zadaniem w pracach Rady Miejskiej bę
dzie praca nad zwiększeniem obszarów zieleni i 
terenów rekreacyjnych w mieście. Będę walczył 
o czystą wodę i czyste miasto. Pracowałem z 
młodzieżą i chcę robić to nadal, zwiększając 
możliwości spędzania przez nią wolnego czasu.

Przedstawiamy 
pierwszych kandyda
tów na radnych z ra
mienia naszej partii: 

RAFAŁ KORBEL: lat 20, górnik KWK “Bory
nia”, członek Z.Z. “Kontra”, żonaty, jedno 
dziecko.
Liczę na państwa glosy. Nie zmarnują się. Głosy 
oddane na mnie będą za spokojnym, czystym i 
bezpiecznym Rybnikiem. Uważnie przyjrzę się 
przekształceniom własnościowym w naszym mie
ście.
JAN PILARSKI: lat 38, górnik strzałowy, ren
cista, były pracownik KWK ”Jankowice” i czło
nek Rady Pracowniczej. Mieszkaniec Boguszo
wic.
Głosując na mnie postawicie Państwo na 
zmniejszenie bezrobocia poprzez efektywniejsze 
wykorzystywanie funduszy miejskich. Będę sta-

OGÓLNOKRAJOWY ZWIĄZEK ZAWODOWY MIAST I WSI "RYBNIK'90"
Rada Krajowa

Wybory...
wybory

Rozmowa z szefem Z.Z. Rybnik '90 
Stanisławem Duczkowskim

- Panie Stanisławie, pański związek startuje w 
wyborach samorządowych. Po co to panu i 
związkowi który pan reprezentuje?
- Jest to pytanie retoryczne, związki zawodowe 
muszą mieć wpływ nie tylko na doraźne spory so
cjalne, ale również na politykę zarówno w sensie 
macro jak i micro. Musi nas interesować to co 
dzieje się na poszczególnej ulicy bo jest to swoje
go rodzaju kostka lego z której zbudowana jest 
dzielnica, miasto itd. Nasz związek jest typem 
nowoczesnego związku zawodowego podobnego 
do tych jakie działają na Zachodzie i w USA. 
Skala naszych codziennych działań nie ogranicza 
się jedynie do wręczania paczek z upominkami 
czy wspierania akcji strajkowych, my idziemy na 
całość. Chronimy naszych członków, ale również 
inwestujemy w nich podejmując różnego rodzaju 
działania.
- Zatem jakie macie sukcesy?
- Po pierwsze, odnotowujemy nieustanny napływ

nowych członków uciekających z innych związ
ków zawodowych zapatrzonych w przeszłość i 
uwikłanych w nieustające walki personalne.

Po drugie, mamy swojego reprezentanta w Sej
mie RP. Po trzecie dzięki naszej aktywnej a może 
nawet ekspansywnej polityce teren naszego dzia
łania dawno przekroczył granice ROW-u. Mamy 
swoich członków w woj. poznańskim, chełm
skim, opolskim, nowosądeckim.
- Co ma wspólnego góral z górnikiem KWK 
“Jankowice”?
- Nie jest ważne kto na czym, czy przy, czym pra
cuje, nas interesuje układ między pracodawcą a 
pracobiorcą a nie taki lub inny proces technolo
giczny.
- Czy w wypadku wygranej w wyborach nie stra
cicie z pola widzenia problemów związkowych?
- Nie, dlatego iż na listy wyborcze trafią ludzie z 

tzw. szerokiego kręgu związkowego ale o szcze
gólnych predyspozycjach, wygadani, oblatani a 
przede wszystkim zorientowani w problemach 
mieszkańców. Będą to po prostu nasi sąsiedzi do 
których będzie można zapukać, zapytać i dostać 
konkretną odpowiedź.
- Kim zatem będą ci ludzie?
- Nasi kandydaci to cały przekrój społeczny, po
znacie ich państwo już niedługo na specjalnych 
festynach wyborczych które będziemy robić w 
poszczególnych dzielnicach miasta, jestem pew
ny, że znacie ich od dawna.
- Życzę powodzenia w wyborach.

Rozmawiał: AREK DERA
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RUCH ROZWOJU RYBNIKA
* Stawia sobie za cel kontynuowanie prze

mian jakie dokonały się w naszym mieście w 
ciągu ostatnich lat.

* Ma charakter obywatelski i nie jest zwią
zany z żadną partią polityczną.

* Składa się w połowie z dotychczasowych 
radnych, w tym członków Zarządu Miasta, w 
połowie zaś z działaczy samorządów dzielni
cowych, przedsiębiorców i fachowców róż
nych dziedzin.

Chcemy nadal z Wami
z m ie n ia ć  n a s z e  m ia s t o  .

P rzew odn iczący R R R

NAJWAŻNIEJSZE ZAŁOŻENIA 
PROGRAMOWE PRZEDSTAWIMY 
W NAJBLIŻSZYM NUMERZE “GR” 

W KOLEJNYCH, NAZWISKA 
KANDYDATÓW NA RADNYCH

Siedziba Komitetu Wyborczego RRR mieści 
się przy ul. Wiejskiej 7, parter, pokój nr 11 i 
jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 
16.00 do 19.00. Telefon: 23-231.

PROGRAM WYBORCZY GRUPY 
"WSPÓLNY DOM"

Wszyscy mieszkańcy Miasta są równi wo
bec prawa, bez względu na stan materialny, 
wiek, wykształcenie, światopogląd i miejsce 
zamieszkania. Rolą Rady Miasta, jako dobre
go gospodarza, jest dbanie o rozważne wyda
wanie wspólnych pieniędzy, najpierw na rze
czy konieczne potem pożyteczne, a potem 
przyjemne i ładne oraz zwiększone zasilanie 
kasy Miasta dla realizacji miejskich zadań 
własnych.

W związku z tym, jako program działania 
Grupa Wyborcza “Wspólny Dom” przyjęła:

1/ Pilne przejęcie przez M iasto przedsię
biorstw ciepłowniczych i wodociągowo-ka
nalizacyjnych, aby faktycznie wpływać na 
sposób ich gospodarowania i ustalenia cen. 
Nasi kandydaci stawiają sobie za cel, zinte
growanie istniejącego systemu ciepłownicze
go M iasta z potencjalnymi możliwościami 
Elektrowni “Rybnik” oraz rozwój całego sy
stemu, co umożliwi zmniejszenie zanieczy
szczenia powietrza. Wspierać będą inicjaty
wy lokalne związane z uciepłow nieniem  i 
zmniejszeniem emisji pyłu i gazów.

2/ Doprowadzenie do rozbudowy oczyszczal
ni ścieków w Orzepowicach oraz lokalnych 
oczyszczalni zmniejszających istniejące za
nieczyszczenia wód i gleby. Grupa “Wspólny 
Dom” zamierza doprowadzić do uruchomie
nia robót publicznych dla likwidacji lokalne
go bezrobocia i tw orzenia nowych miejsc 
pracy i nowego majątku trwałego Miasta. Po
zwoli to uzyskać środki z budżetu centralne
go i stworzyć tereny społecznego budownic
twa czynszowego dla rodzin mało zam oż
nych.

3/ Pogarsza się stan zdrowotny społeczności, 
szczególnie młodego pokolenia. Grupa 
“Wspólny Dom” zamierza doprowadzić do

zakończenia budowy szpitala w Orzepowi
cach i zaktywizować działania profilaktyczne 
dla poprawy kondycji zdrowotnej. Trzeba za
dbać bardziej o wyżywienie dzieci w szko
łach, zapewnić wszystkim bezpłatną szklan
kę mleka, a także zniżkowe lub bezpłatne 
posiłki dla dzieci z rodzin niezamożnych. 
Ważniejsze jest przeznaczenie środków Mia
sta na te cele, niż przebudowę chodników. 
Zdrowie jest wartością najważniejszą. Grupa 
“Wspólny Dom” będzie występowała na fo
rum ponadm iejskim o zwiększenie w ydat
ków państwa na ochronę zdrowia i zapewnienie
zapewnienie godziwych warunków wyżywienia ; 
zamieszkania, nawet kosztem innych dzie
dzin. Należy to czynić poprzez zmiany w sy
stemie podatkowym poszerzając zakres 
zwolnień od darowizn i inwestycji w tym za
kresie oraz zwiększyć część podatków pozo
stających w mieście.

4/ Dla zracjonalizowania wydatków Miasta 
należy powszechnie wprowadzić przetargi 
publiczne na wszystkie zamówienia, roboty i 
usługi zlecone przez Miasto. Umożliwi to 
faktyczną kontrolę społeczną nad wydatkami 
Miasta.

5/ Nasi kandydaci będą popierali przejęcie 
przez M iasto zakładowych zasobów m ie
szkaniow ych, a następnie preferencyjne 
uwłaszczenie ich najemców za 20-30 procent 
wartości tych mieszkań. Poprawi to dbałość
o zasoby, zwiększy ilość środków na remon
ty, umożliwi poprawę stanu technicznego i 
warunków mieszkaniowych.

6/ Grupa “Wspólny Dom” włączy się w dzia
łanie dla zahamowania rosnącej skali patolo
gii społecznej, szczególnie wśród młodzieży
i poczynań w szelkich ugrupowań, które 
zm ierzają do w łaściwego skodyfikowania 
form działania dla zahamowania fali narko
manii wśród młodzieży.

7 /Nasi kandydaci mają reprezentować nasze 
wspólne interesy, bez politykowania i bez 
dzielenia społeczności M iasta, będą też 
wspierali: wolność bez samowoli, swobodę 
bez anarchii, gospodarkę bez politykowania, 
dbałość o centrum miasta bez zaniedbywania 
dzielnic peryferyjnych, rozwój indywidual
nej przedsiębiorczości, ale nie kosztem ludzi 
pracy najemnej.

KOMITET WYBORCZY

RUCH AUTONOMII ŚLĄSKA
wita serdecznie wszystkich mieszkańców naszego 
miasta i regionu na łamach “Gazety Rybnickiej”. 
Nie jesteśmy partią polityczną, tylko stowarzy
szeniem działającym od 1991 roku na terenie 
Górnego Śląska, ponieważ jesteśmy jeszcze mało 
znani ze względu na naszą krótką historię oraz 
różnie postrzegani na scenie politycznej chcemy 
na początku rozwiewając wszystkie wątpliwości 
jednoznacznie się przedstawić naszym potencjal
nym wyborcom i przeciwnikom w kampanii wy
borczej. Program który zamierzamy konsekwent
nie realizować w przyszłości w ramach szeroko 
rozumianego samorządu terytorialnego oraz w 
makroskali społecznej jest programem realnym i 
konkretnym. Docelowo dążymy do realizacji za
dań statutowych które nas obligują i stawiają so
bie za cel utworzenie w przyszłości: ciała ustawo
dawczego na Śląsku którym byłby Sejm Śląski, 
niezależności finansowej regionu realizowanej 
przez Skarb Śląski oraz silnej władzy samorządo
wej której przedstawicielem byłby wybieralny 
wojewoda. Całość tworzyłaby silny autonomicz
ny region w ramach państwa polskiego. Ponadto 
jesteśmy stowarzyszeniem które stawia zdecydo
wany nacisk na apolityczność, ponadpartyjność i 
wolność wyznania. Wszystkim mieszkańcom na
szej śląskiej ziemi bez względu na światopogląd i 
pochodzenie, bez względu na to czy są Ślązakami 
z dziada, pradziada, czy też życiowe losy sprawiły 

że zostali mieszkańcami lego regionu, z pewnością

pewnością zależy na poprawie obecnego stanu rzeczy, 
na polepszeniu swojej egzystencji, na szeroko ro
zumianej ochronie środowiska naturalnego oraz 
na definitywnym zatrzymaniu procesów degradu
jących zdrowie i życie naszych mieszkańców. 
Nasz atut polega na tym, że w przeciwieństwie do 
wszystkich partii politycznych nie dzielimy społe
czeństwa na obozy takie jak lewica, centrum, pra
wica itp. Wręcz przeciwnie chcemy daleko idącej 
niepozorowanej integracji społecznej w celu osią
gnięcia określonych wymiernych i namacalnych 
efektów ekonomicznych bezpośrednio wykorzy
stanych w codziennym życiu obywateli naszego 
miasta, regionu i województwa. Nie jesteśmy 
również stowarzyszeniem hermetycznym, jeste
śmy liberalni i nikomu nie stawiamy określonych 
warunków. Nie chcemy obiecywać niczego co z 
punktu widzenia logiki i realnego spojrzenia na 
otaczającą nas rzeczywistość byłoby niemożliwe 
do zrealizowania. Nie dążymy również do auto
nomii w stylu Czechosłowacji czy Jugosławii 
związanej z eksponowaniem nacjonalizmu i anta
gonizmów narodowościowych. Chcemy być w 
ramach silnej Polski, jej silnym autonomicznym 
regionem. Lansowanie wizji związanej z chęcią 
oderwania Śląska od Polski leży w interesie na
szych przeciwników, którzy używają jej jako ar
gument przeciwko temu regionowi i tym mie
szkańcom. Wydaje się, że nadszedł w odczuciach 
naszych odpowiedni moment, ażeby zadać osta
teczny kłam tym poglądom i zweryfikować Ruch 
Autonomii Śląska pod tym względem. Nasi kan
dydaci na radnych wywodzą się z różnych środo
wisk, reprezentują różne zawody, różnią się świa
topoglądem oraz interpretacją pewnych kwestii. 
Nie stanęło to jednak na przeszkodzie w zbudo
waniu spójnego programu wyborczego w konso
lidacji i dążeniu do pewnych ponadpersonalnych 
ogólnospołecznych celów.

Wszyscy zainteresowani są przekonani, że tylko 
ta droga daje największe szanse i możliwości peł
nego nieskrępowanego rozwoju naszego miasta, 
daje szansę rozwoju wszystkim jego mieszkań
com. Nasz program lokalny przedstawimy w  na
stępnych wydaniach “Gazety Rybnickiej”.

Ruch Autonomii Śląska

Program Komitetu Wyborczego 
POLSKIEGO STRONNICTWA 

LUDOWEGO
i UNII PRACY W RYBNIKU

NIE!
dla:
* niegospodarności
* niekompetencji
* pustosłowia i demagogii
* asekuranctwa
* prowadzenia rozgrywek politycznych w Radzie 
Miasta

TAK!
dla:
* właściwie prowadzonej polityki finansowej 
miasta,
* realizacji ambitnych planów modernizacji i 
rozbudowy miasta,
* poprawy estetyki centrum i dzielnic gminy,
* przebudowy sieci komunikacyjnej, remontu i 
budowy dróg,
* prywatyzacji z uwzględnieniem rozwoju usług 
i drobnej wytwórczości,
* pozyskiwania nowych mieszkań dla Rybni
czan,
* poprawy bazy służby zdrowia i zwiększenia 
środków na jej funkcjonowanie,
* działań na rzecz ochrony środowiska poprzez 
uciepłowienie miasta a zarazem wyeliminowanie 
lokalnych kotłowni.

* wzmocnienia działań na rzecz bezpieczeństwa 
obywateli
* ograniczenia do minimum problemu bezrobo
cia ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb ab
solwentów szkół ponadpodstawowych /tworze
nie nowych miejsc pracy/
* zwiększenie produkcji rolnej z uwzględnie
niem zdrowej żywności i surowców przemysło
wych
* troski o rybnicką oświatę i los dzieci poprzez:
1. dalszy rozwój szkolnictwa ogólnokształcące
go oraz zawodowego związanego z możliwością 
zatrudnienia absolwentów na terenie ROW,
2. tworzenie za zgodą MEN dalszych nowych 
szkół pomaturalnych z różnymi specjalizacjami,
3. ścisłą współpracę ZO Związku Nauczyciel
stwa Polskiego z Zarządem Miasta Rybnika w 
kwestii rozwiązywania problemów oświaty i wy
chowania,
4. przywrócenie finansowania szkolnych zajęć 
pozalekcyjnych z budżetu oświaty /miasta/,
5. prowadzenie mądrej i skutecznej oświatowej 
polityki inwestycyjnej /budowa, rozbudowa i re
monty szkół oraz placówek oświatowych/
6. powołanie Fundacji “Miasto - na rzecz Szko
ły”,
7. kompetentną i wyspecjalizowaną kadrę admi
nistracji oświatowej.
Nasz program opiera się na wartościach:
* wolności,
* demokracji
* społecznej sprawiedliwości,
* ekonomicznej efektywności,
* ludzkiej solidarności,
* obywatelskiej samorządności,
* oraz tolerancji i poszanowania prawa.

Jeśli odpowiada Ci nasz program 
- glosuj na naszych kandydatów.

Za treść ogłoszeń odpowiadają poszczególne komitety wyborcze

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5
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A b e c a d ł o   
R z e c z y  

Ś l ą s k i c h  F estyn
Słowo “festyn” funkcjonuje w pra

wie wszystkich europejskich języ
kach, a jego źródeł należy szukać w 
starożytnej, zwłaszcza w kościelnej ła
cinie. Otóż łaciński rzeczownik “fe
stum” znaczy tyle co “święto, uroczy
stość”. Stąd też np. “Święto Wszyst
kich Świętych” brzmi po łacinie “Fe
stum omnium sanctum”. Prawie iden
tyczne nazewnictwo spotykamy w ję
zykach romańskich: po włosku “fe
sta”, po hiszpańsku “fiesta” czy w ję
zyku francuskim “fete” . Podobne 
określenie mają też języki ger
mańskie: angielskie “feasf ’ czy 
niemieckie “Fest”.

Do języka polskiego i na ob
szar polskiej kultury, słowo i 
zjawisko festynu przywędro
wało z Francji w XVIII wieku.
Czas ten w naszej części Euro
py był bardzo podatny na 
wszelkiego rodzaju “frankofil
stwo” i francuskie zapożycze
nia. Tak więc owa francuska 
“fete” a dokładnie “fete cham
petre” /zabawa na wsi/, była 
ulubioną dworską rozrywką.
Damy i kawalerowie w otocze
niu służby, a czasami nawet 
dworskiej kapeli, zapuszczali 
się do okolicznych wsi, by na 
łonie natury flirtować, jeść, 
pić, bawić się... Podobne zwy
czaje przyjęły niektóre polskie 
środowiska dworskie, zwłaszcza na
stawione na zagraniczne nowinki bo
gate rodziny szlacheckie i magnackie. 
Jeżeli więc “Słownik Języka Polskie
go” zna określenia “festyn, feta, feto
wać” to słusznie zaznacza je symbo
lem “fr.”, tj. jako przybyłe do naszej 
mowy przez francuszczyznę.

Niezbyt wyraźnie widać więc, ze 
“francuski festyn” jak i jego polski 
odpowiednik miał charakter dworski i 
elitarny. Odmienny zgoła gatunek festynu

festynu kształtował się w krajach nie
mieckich, gdzie miał on charakter lu
dowy, miejski. W Niemczech, Austrii, 
Szwajcarii w XIX wieku popularne 
stało się organizowanie wszelkiego 
rodzaju masowych uroczystości, które 
obowiązkowo kończyły się wspólną i 
co ważne, ogólnie dostępną zabawą. 
Stąd też w języku niemieckim odnaj
dujemy całą masę określeń, potwier
dzających popularność organizowania 
tego typu popularnych zabaw, np: 
“Schuetzenfest” /festyn strzelecki/,

swój festyn.
Popularność festynów przyjęła się 

również w regionach należących nie
gdyś do krajów niemieckich: w Cze
chach, na Słowacji, na Węgrzech, a 
także na ziemiach polskich w Wielko
polsce, na Śląsku, a nawet w Małopol
sce. Jak opowiadają starsi ludzie, 
przed wojną, a nawet jeszcze po jej 
zakończeniu, na Górnym Śląsku nie 
brakowało festynów. Na boiskach 
sportowych, placach czy pod lasem 
organizowały je Ludowe Kluby Sportowe

Dawniej to były festyny... Zdj. z albumu "Powstania Śląskie 1919, 1920, 1921”, Wyd. Śląsk, 1961

“Musikfesf ’ /festyn muzyczny/, “Gar
tenfest” /festyn ogrodowy/ itd. W 
Niemczech czy w Austrii festyny takie 
nie straciły nic ze swej popularności 
do dnia dzisiejszego, a wręcz przeciw
nie. Organizowane są “specjalistycz
ne” festyny dla ludzi rozsianych po 
całym regionie, np. festyny dla ho
dowców róż czy gołębi. Również u 
naszych sąsiadów każda partia, towa
rzystwo, parafia czy straż pożarna 
obowiązkowo raz w roku organizują

Sportowe /tzw. LZS-y/, gminy, strażacy, 
bezrobotni oraz właściciele ogrodo
wych restauracji. Przygrywała najczę
ściej dęta orkiestra strażacka, górni
cza, akordeoniści, mandoliniści czy 
trębacze. Później jednak festyny prze
rodziły się w ideologiczne masówki i 
straciły swój towarzyski charakter.

Dzisiaj powoli sytuacja się zmienia, 
czego przykładem były licznie zorga
nizowane festyny z okazji święta 3 
Maja. Przykładowo w naszym mieście

odbyły się festyny w Niedobczycach, 
Chwałowicach, Wielopolu, Paruszow
cu, Ligocie... Nie są one jednak je
szcze u nas tak popularne jak dawniej, 
czy jak dzisiaj w innych krajach. Bo 
gdyby każda z partii, porozumień, unii 
czy ruchów, które w czerwcu br. będą 
się starały wygrać w Rybniku w wybo
rach samorządowych, zorganizowała 
jakiś “zapoznawczy festyn”, byłoby to 
piękna inicjatywa, a poza tym rybni
czanie poznaliby kandydatów na rad
nych. Podobne festyny mogłyby orga
nizować straże pożarne, parafie, kluby 
sportowe czy szkoły. Szczególnie te 
ostatnie dałyby np. okazję do zapo
znania się i spokojnej rozmowy rodzi
ców z nauczycielami.

Ważnym elementem festynu jest 
również strona finansowa. Należy 
więc teraz przypomnieć, że tegorocz

ne 3-majowe rybnickie festy
ny w głównej mierze zorgani
zowały miejskie domy kultury 
czy inne ośrodki finansowe z 
kasy miejskiej. Ideałem było
by jednak aby festyny finanso
wały się same. Być może od 
zaraz byłoby to trudne do 
osiągnięcia, ale ze sprzedaży 
napojów, słodyczy i przekąsek 
czy nawet biletów wstępu po
winno się pokryć nakłady 
organizacyjne oraz opłacić za
proszone zespoły muzyczne 
czy kabarety.

Nie chodzi jednak o to, by 
popierać i organizować festy
ny dla samych festynów czy 
tylko dla ich walorów zaba
wowych. Warto je organizo
wać również dlatego, że uak
tywniają one społeczność 

miejską czy też wiejską, mogą wy
zwolić pogodę ducha, poczucie 
wspólnoty czy umiejętność organizo
wania sobie odpoczynku, kształtować 
dobry smak, umiejętność kulturalnego 
zachowania się i wyrażania przy kuflu 
piwa, jawność życia społecznego... i 
wiele innych cech, które zagubiliśmy 
w ostatnim półwieczu.

MAREK SZOŁTYSEK

U to p e k
z  W ie lo p o la  

Po zimnyj Zofijce w sobota, starka 
wybiyrali sie na torg do Rybnika po 
flance tomatów, kere se chcieli w ze
gródce posadzić. Jak jo sie o tym do
wiedzioł, że starka idom na torg, toch 
sie zarozki chory zrobiył, co by do 
szkoły niy iść. W piontek ku wieczoru 
tak mie brzuch rozboloł, że mama za
rozinku mie do starki wygoniła. “Idź 
gibko synek do starki, niych ci tyn 
brzuch gynsinom poszmaruje, to ci to 
przyńdzie. Weź se tasza z książkami i 
jutro pódziesz od niej do szkoły”. Jo 
yno na to czekoł, tasza do rynki i ka
lup do starki żech poszoł. Starka mi 
zaroz uwarzili piełonu i musioł żech 
cołko szolka tego giździarstwa do dna 
wypić. Odechciało mi sie udować, ale 
sie mi opłaciyło, bo w sobota rano 
starka godajom: “Kiejś sie tak borocz
ku tropiył i w nocy żeś stynkoł, toż niy 
pódziesz do szkoły, przyńdziesz sie sy 
mnom na torg, to bydziesz zdrowy. 
Prziniesymy z torgu tomaty i posadzy
my w zegrodce. Jo tam już miarkuja z 
czego cie tyn brzuch rozboloł, na 
pewno żeś na hanysowej łące nazbiy
roł tyj zajynczyj kapusty i zjod. Już 
żeś zapomnioł jak łońskiego roku żeś 
był z tego chory, a potym do starki”. 
Jo sie yno w duchu roześmioł i przi
chwoloł żech starce, że zgodli. Tak 
żech sie z mojom starką na torgu w 
Rybniku znojd. Kole Urszulanek z 
fury nas Francik wysadziył, bo jechoł 
do Chwałowic po wągli i po drodze

nas przibroł.
Ledwo my na torgowisko wlyźli, już 

żech sie starce straciył. Stanył żech 
kole takiego chłopa co w garcu szy
dłym dziury przeżgowoł, a potym nad 
świyczkom topiył jakiś lut i te dziury 
tym zalywoł. Proł po tym garcu kne
blikym choby gupi i pokazowoł lu
dziom, kerzi go obstom
piyli, jak tyn jego patynt 
trzimie. Trocha dali zaś in
kszy cygon noże brusiył na 
posku od galot, kery szma
rowoł takom zielonom ko
steczkom, choby mydło to 
wyglondało. Potym kroł w 
lufcie gazeta na paseczki, 
szkuty na rynce golył tym 
nabruszonym nożym i wci
skoł ludziom tyn kit do ryn
ki. Za sztandym z zielonym 
szałotym stoł taki mały 
chłopek i sprzedowoł pro
szek na wszy i wancki. 
Wrzeszczoł przi tym chru
bym głosym: “DDT, DDT!
- tympi wszelki robactwo, 
wancki, rusy, szwoby - 
DDT! DDT! Ludzie, ludzie - kupujcie 
i łepy tym dzieckom sujcie! - DDT! 
DDT!... /Jeszcze dzisioj te świństwo 
w sobie noszymy./

Potym żech sie znod kole “króla 
zdrowia”, kery tyż ludzi wobiył: “Cu
ramin działo na szlak. Jak wom włosy 
na łepie niy rosnom, trzi krople Cura
minu docie na glaca i za trzi dni ro
zum w kyjza sie łobraca. Jak ze star
kom wytrzimać niy umicie, trzi krople 
Curaminu do teju wlejecie, starce wy
pić docie, wieczny odpoczynek zerzykocie

zerzykocie i na zawsze spokój mocie!” Po
szoł żech dali, bo już tego słuchać niy 
szło. Kole haźli i tyj drzewiannyj wie
że, co tam zawsze strażaki ćwiczyli, 
stoł gorolik z kobzom na puklu. Jak 
sie kole niego wiyncyj ludzi zebrało, 
to dmuchoł do tego miecha co pod pa
rzom trzimoł, aż mu ślypska na wiyrch

wyłaziyły. Zagroł coś górolskiego o 
zbójnikach i zarozki kapelusik sjon, a 
ludziom pod nos ciśnie. Jak kole mie 
przeszoł, to mie aż cofło, co go tak 
jscochami było czuć. Chodza po tym 
torgowisku i starki niy umia znojść, na 
pewno bydzie kole tych raciborzanów 
co zielyninom handlujom. Ida pomału 
w ta strona i słysza jak keryś śpiywo: 
“Walerciu! co ci wisi kole rzici, rolka 
nici firmy Sztern...” itd. To śpiywoł 
jakiś obtarganiec, kery mioł nos taki 
kolorowy choby kapelka od biskupa.

Patrza tak na tego łożyroka i ktoś mie 
ze zadku za rynka chyciył aż żech sie 
zlynk. Była to moja starka, kero godo: 
“Podź synek, a niy dziwej sie na tych 
Jakubów, bo to nic wert łoklaństwo 
zatracone. Tomaty żech już kupiyła i 
muszymy iść gibko ku chałpie, żeby 
nom niy zwiyndły”.

Jo sie patrza, a starka tego 
majom aż dwie pełne tasze. 
Godom do nich: “Dyć żeście 
padali, że yno dziesiyńć tych 
flanców potrzebujecie, a ku

pyliście wiyncyj.” Starka na 
to: “Jo tela niy potrzebuja , 
ale Magierka mie prosiył, co 
bych mu tyż dziesiyńć przi
niosła. Wiysz przeca, że mu
sza iść hanysowom groblom 
pod las, jeszcze mie kedy po
smyko jak bych mu odmo
wiyła”. Tak żech sie dowie
dzioł, że utopek z Wielopola 
tyż mo zegroda kole stawu i 
bydzie tomaty sadziył. Jo se 
myśloł, że to od Ośliźloka 
jest ta zegroda i dobrze żech 
tam niy szoł na raps, a tak 

mie kusiyły taki piykne radiski. Kto 
wiy jak by sie to skończyło.

Dzisioj se tak myśla, że przez te 
cztyrdzieści piyńć lot wiela sie niy 
zmiyniyło. Puszcza radiok, a tam tyż 
słysza tych samych “Jakubów” co na 
tym rybnickim targowisku. W telewi
zorze to samo yno bardzij kolorowe - 
jak  niy proszek do pranio, to jakiś 
“Curamin” na odchudzani. Żol mi yno 
tych czasów, co utopka szło przi sta
wie trefić.

BOGDAN DZIERŻAWA

Na targow isku

Utopek podlywo tomaty. Rys.: B. Dzierżawa

Koncerty
Dom Kultury - NIEDOBCZYCE  
Piątek , 20 maja, godz. 18.00, 
Dzień Działacza Kultury, godz.  
19.00, N iedobczyckie Wieczory  
Muzyczne - w ystąp i zespół m u
zyczno -rozryw kow y  z N iem iec 
oraz zespół instrum entalno-w okal
ny “FENIKS”, wstęp za zaprosze
niem
Czwartek, 26 maja, godz. 17.00, 
koncert z dedykacją dla matek,
“ SERCE M A TK I” , w y stą p ią  ze
społy DK Niedobczyce 
W torek, 24 maja, godz. 18.00, 
koncert sy m fo n iczn y : JILL FEL
BER /USA/ - flet, orkiestra Filhar
monii Ziemi Rybnickiej, dyryguje 
ZELM ER BO K SER /U SA /, cena 
40.000 i 20.000

 Spektakle 
TEATR ZIEMI RYBNICKIEJ 

Środa, 25 maja, godz. 8.40, 
10.00, 11,30, “ Muppety jadą do 
Pacanowa” - spektakl dla dzieci, 
cena 30.000 zł

MAŁA SCENA RYBNICKA  
Niedziela, 22 maja, godz. 16.00,
p rzed staw ien ie  dyplom ow e pt. 
“Czarna msza” wg Anny Bernat, 
w ystępuje Arkadiusz Żabka, re
ży seria  Violetta Szlauer, w stęp 
25.000 zł

Wystawy
TEATR ZIEMI RYBNICKIEJ

G aleria Sztuki - maj: wystawa fo
tografii PAWŁA PIERŚCIŃSKIE
GO, wstęp wolny

 Kina 
APOLLO

20 - 26 maja, godz. 17.00 i 19.00,
21 maja godz. 16.00 i 18.00,
“ RO D ZIN K A  Z BEV ERLY ” , 
prod. USA /od lat 12/

DKF “EKRAN” przy TZR 
23 maja, godz. 19.00 “NOC NA 
ZIEM I”, prod. USA - ostatni z cy
klu filmów Jima Jarmuscha, wstęp 
za okazan iem  karne tów  i kart 
wstępu

PREMIEROWE przy TZR
25 i 26 maja, godz. 17.00 i 19.00,
“ PSY 2 - OSTATNIA K R EW ”, 
prod. polskiej, cena 30.000 zł 

Kino “WRZOS” - Niedobczyce
22 maja, godz. 17.00, “TRZEJ 
MUSZKIETEROWIE”, USA

Kino “ZEFIR” - Boguszowice
22 - 26 maja, godz. 17.00 i 19.00, 
“ SY N A LEK ” , prod. USA, cena 
20.000 zł

Kino “VEGA” - Żory 
20 - 22 maja, godz. 16.00, “POLE 
R A ŻEN IA ” , prod. USA, godz. 
18.00, “ K A LIF O R N IA ” , prod. 
USA
20 - 25 maja, godz. 20.00,
“ŚMIERĆ JAK KROMKA CHLE
BA”, prod. polskiej
23 i 25 - 26 maja, godz. 18.00, 
“BEETHOVEN II” , prod. USA
26 maja, godz. 20.00, “GRA PO
ZORÓW ”, prod. brytyjskiej

Dyskoteki
Sobota, 21 maja, godz. 19.00,
MAŁA SCENA RYBNICKA, 
godz. 20.00, KINO “APOLLO”

/gw/

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Z arząd M iasta In fo rm u je   Ogłoszenia drobne W r a z i e  p o t r z e b y

Zarząd Miasta Rybnika
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA STAWKĘ 

MIESIĘCZNĄ CZYNSZU ZA 1 M KW. POWIERZCHNI LOKALI 
UŻYTKOWYCH, POŁOŻONYCH W BUDYNKU PRZY RYNEK 7 

W RYBNIKU, NA DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWO-GOSPODARCZĄ.

Lp. Usytuowanie pow. lokalu wizja godz. stawka vadium
lokalu w m2 w dniu wyjściowa w wys.

za 1 m2

1. parter + I p. lewa strona 104,1 20.05.94 9-11 80 tys. zł 10 mln
2. parter + I p. prawa strona 98,3 20.05.94 9-11 80 tys. zł 10 mln
3. I piętro 15,3 20.05.94 9-11 80 tys. zł 5 mln
4. II piętro 87,5 20.05.94 9-11 80 tys. zł 10 mln

DO WYNAJĘCIA 
POMIESZCZENIE (ok. 50m2) 

przy ul. Mikołowskiej 
z osobnym wejściem, 

okratowane.
Nadaje się na gabinet, magazyn, 

hurtownię.
Wiadomość: tel. 28-306 

(9.00-17.00)

Do stawki miesięcznej czynszu za 1 m kw naliczony zostanie obowiązujący 
podatek VAT w wysokości 22 procent.

Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Lokalowego Urzędu Miasta 
Rybnika, tel. 24-168 lub 25-344.

Przetarg odbędzie się 24 maja 1994 roku o godz. 10.00 w sali nr 37 na I pię
trze budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2.
W/w vadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta Rybnika najpóźniej w dniu 

przetargu do godz. 9.30. Dodatkowo wpłacić należy koszty organizacyjne prze
targu w wysokości 100 tys. zł za 1 lokal.

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

Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia w każdej chwili od przetargu bez poda
nia przyczyny.

SPRZEDAM
DOM JEDNORODZINNY 

o pow. 100 m kw./woda + c.o./ 
z zabudowaniami 

gospodarczymi, położony 
w atrakcyjnym miejscu: 
Końskie, ul. Kielecka 16, 

tel. 04112 2525

ZGINĘŁO ŚWIADECTWO 
ukończenia L.O. 

im. J. Paderewskiego 
w Knurowie. 

Wiadomość: tel. 28825
* * *

POG. RATUNKOW E: 999, 23-666 
POLICJA: 997,21-091  
STRAŻ MIEJSKA: 27-254 w godz. 6.00  
STRAŻ POŻARNA: 998, 28-867
POG. GAZOW E: 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
RADIO TAXI: 27-000
POSTÓJ TAXI BAGAŻOW YCH: ul. M łyńska, tel. 23-561 
NOCNY DYŻUR APTEK: od 20 do 26 maja, Rybnik, 
ul. Orzepowicka 206, tel. 28-597

SPRZEDAM SIMSON. Tel. 21618.

Zarząd Miasta Rybnika
OGŁASZA PRZETARG OGRANICZONY W FORMIE PISEMNYCH 

OFERT NA ZAGOSPODAROWANIE PIWNIC I STROPU 
NAD POWIERZCHNIĄ PIWNICY NA POSESJI 

PRZY UL. ZAMKOWEJ 8 W RYBNIKU Z PRZEZNACZENIEM 
NA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNĄ 

Z WYŁĄCZENIEM ALKOHOLU.

Fachowo 
zamontujemy 

radioodtwarzacz 
w Twoim samochodzie!

Auto-Radio-Centrum
Rybnik, ul. Mikołowska 42 

(obok CPN)
Na miejscu duży wybór 

radioodtwarzaczy, głośników 
i anten samochodowych

Biuro Usługowo-Doradcze
Zaprasza Państwa do zakupów sam ochodów krajowych  

i zagranicznych oraz maszyn przem ysłow ych  
wskazanych przez klienta

w formie leasingu (dla osób prawnych K S E R O
w systemie ratalnym (dla osób fizycznych) 

Udzielamy również kredytów na: 
LA K I E R Y *  remonty samochodów, *  remonty mieszkań i domów, 

S A M O C H O D O W E  *  imprezy okolicznościowe (wesela, stypy, komunie)

Rybnik-Boguszowice
 Os. Południe 37 (Dom Górnika), tel. 39-21-34 lub 230-31 w 5134

EKSPRESS 
Rybnik, Reja 2
W ywoływanie negatywów również typu POCKET i wykonywanie 

odbitek w czterech formatach. Terminy od 1 do 24 godzin.

4  zdjęcia paszportowe - tylko 50  tys zł,
"Dziś fotografujesz - dziś masz zdjęcia"

Informuje się, że na posesji występuje piwnica ze sklepieniami łuko
wymi o pow. 69,0 m kw., zaś pow ierzchnia stropu wynosi 72,8 m kw. 
Z agospodarow anie stropu nastąpi w form ie paw ilonu, w zw iązku z 
czym zachodzi potrzeba opracowania projektu koncepcyjnego architek
tury jego zabudowania przez o fertodawcę. Oferty w zamkniętych koper
tach zawierające:
1/ projekt koncepcyjny architektury  zagospodarow ania piwnicy i po
wierzchni stropu poprzez zabudowanie pawilonu 
2/ forma i wysokość odpłatności za dzierżawę
3/ termin realizacji budowy pawilonu i rozpoczęcia działalności gospo
darczej
należy składać w W ydziale Lokalowym Urzędu Miasta Rybnika przy 
ul. 3-go Maja 12, pokój nr 9 w term inie do 8 czerwca 1994 r. Przy
stępu jący  do prze targu  zobow iązan i są w nieść vadium  w wys. 
20.000.000.-zł najpóźniej do dnia przetargu do godz. 9.00 w kasie 
tut. Urzędu Miasta przy ul. Chrobrego 2.
Przetarg - otw arcie o fert nastąpi w dniu 9 czerw ca 1994 r. o godz. 
10.00 w sali nr 37 I piętro w budynku Urzędu Miasta Rybnika przy 
ul. Chrobrego 2.
Vadium przepada w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy ucze
stnika wygrywającego przetarg.
Zastrzega się prawo wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez po
dania przyczyny.

Zarząd Zieleni Miejskiej 
w Rybniku

Dział Usług Pogrzebowych 
ul. Rudzka 70 b 

/Cmentarz Komunalny -tel. 28-991/
oferuje następujące usługi:

* wynajęcie karawanu
 całodobowy przewóz zwłok
* szeroki asortyment trumien
* kosmetykę, ubranie
i przechowanie zwłok 

*wynajęcie kaplicy do pogrzebu
* usługi cmentarne
* zamówienie wieńców, palm, 
wiązanek, kwiatów

*możliwość załatwienia orkiestry 
*wynajęcie autobusu

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

Ceny konkurencyjne

bogaty wybór biżuterii na każdą okazję
oferują sklepy jubilerskie

ARTIS IMAGO-ARTIS
Powstańców 17 i Korfantego 3 Rynek 2

Codziennie od 9 .0 0  do 17.30 w soboty od 9 .0 0  do 13.00

Husqvarna
LAS & OGRÓD

MASZYNY I URZĄDZENIA
pilarki, pompy, sprzęt ogrodniczy, agregatory prądotwórcze 
przecinarki do betonu, ubijaki, zagęszczarki, kosiarki

SERVICE -► raty, leasing 
Autoryzowany dealer "LASEL" sp. z o.o. 

44-200 Rybnik, ul. Mikołowska 42, tel. 28-306

A D A R
* oferuje usługi w zakresie 

ślusarstwa, instalowania 
urządzeń ogrzewczych

/centralne, gazowe/ 
oraz wod.-kan.

* wykonuje usługi
murarskie, malarskie, 

tapeciarskie 
ul. Pełczyńskiego 5, 

tel. 25-656 czynny całą dobę.

BEZPŁATNE
PORADY

PRAWNIKA
"G azec ie  Rybnickiej"

W pią tk i w godz. 15.00-17.00  
w siedzibie naszej redakcji 
/K ościuszki 54, tel. 28-825/ 

dyżuruje prawnik, udzielający 
bezpłatnie porad.

C E N N IK  O G Ł O S Z E Ń  W  " G A Z E C IE  R Y B N IC K IE J "

•  1 cm 2 - 8 .0 0 0  zł
•  1/4 strony - 9 0 0 .0 0 0  zł
•  1/2 strony - 1 .600 .000  zł
•  3/4 strony - 2 .4 0 0 .0 0 0  zł
•  1 strona  - 3 .0 0 0 .0 0 0  zł
•  1 s ło w o  - 5 .0 0 0  zł

...U NAS 
SZYBKO 
I TANIO

Rybnicka Giełda 
Samochodowa

Ceny w mln zł. z ubiegłej 
niedzieli 15 maja

Cena/Rok/Model
fiat 125p-35/88,32/88,33/87,26/86,25/ 
86,21/85, 18/84, 17/83, 11/81,12/79, 7/ 
78
wartburg -24/86
mazda - 40/81/323
toyota - 40/81/tercel 1.3
dacia - 17/81
porsche - 79/91/924
fiat 126p -55/92, 49/91, 48/91, 42/90,
41/90, 38/89, 25/88, 26/86, 23/86, 22/
86, 20/85, 17/85, 26/84, 18/84, 16/84,
15/84, 15/83, 10/80
fiat - 59/87/ritmo 1.7D
tawria - 70/91, 62/91
VW - 36/87/passat, 40/79/passat, 39/79/
passat, 25/79/passat
ford - 125/89/escort 1.6.D, 69/83/escort.
53/83/escort 1.3, 67/83/escort
opel - 65/83/ascona 1.6 D, 48/82/ascona.
43/79/kadet
łada - 95/91/samara 1.5
polonez - 60/90/, 39/86/
mercedes - 59/79/200D, 50/79/300D

/ps/

Środowa Giełda Cenowa
Mięso sch ab

w ołow e
extra

szynka wp. 
gotow ana śląska |

PIOTROWSKI 79 77 — 64,4 
TARG 76 76 124 60
HERMES 80 80 125 67

Owoce/Warzywa jabłka cytryny pomarańcze banany

TARG 7-10 (kg) 15-17 5 30-40
HERMES 14 -25 (kg) 21 4,5 58
M iejska 3 6,5 (szt.) 20 5 50

Spożyw cze m asło cukier jajko mąka

Jan  NOGA 10,5 10 2,2 7,5
TARG 10,3 8,6 1,7 -2,4 6,3
HERMES 10,7 10,5 2,4 7,5

Waluty dolar marka czeska francuska

Delikatesy, ul. Miejska 22150\22350 13230\13350 743\755 3900\—
P e w e x  d u ży 22200\22350 13230\13320 743\755 3900\—
H erm es 22200\22350 13250\13330 747\755 3900\-

8
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Koszykówka  Koszykówka 

Srebro kadetek
Z Mistrzostw Polski Kadetek w Ko

szykówce, które od 11 do 15 maja roz
grywane były w Swarzędzu, drużyna 
Rybnickiego Młodzieżowego Klubu 
Sportowego wróciła ze srebrnym me
dalem. Występ w finałowym turnieju 
rybniczanki, które awansowały do nie
go wygrywając półfinał w Rybniku, 
rozpoczęły od dość niespodziewanej 
porażki z MMKS-em Kutno różnicą 
trzech punktów. Kolejne dwa mecze w 
grupie eliminacyjnej drużyna RMKS-
u wygrała, dzięki czemu awansowała 
do półfinału z pierwszego miejsca w 
grupie. W półfinale po zaciętym me
czu rybniczanki pokonały MOS Wro
cław i awansowały do finału, w 
którym musiały uznać wyższość ze
społu gospodarzy Unii Swarzędz. Cały 
turniej przebiegał w bardzo miłej spo
rtowej atmosferze, bardzo obiektywna 
publiczność po gwizdku kończącym 
mecz finałowy nagrodziła rzęsistymi 
brawami nie tylko swój zespół, ale 

i również koszykarki z Rybnika, które 
mimo iż wywalczyły srebrny medal, 
miały łzy w oczach.

Zważywszy, że w Rybniku nie ma 
drużyny ligowej, drugie miejsce w Mi
strzostwach Polski drużyny kadetek 
uznać trzeba za olbrzymi sukces,

Wyniki spotkań rybnickiego zespo
łu: RMKS - MMKS Kutno 52:55, 
RMKS - Start Gdańsk 56:53, RMKS - 
Glinik Gorlice 56:53, półfinał: RMKS 
-MOS Wrocław 66:54 /29:34/, finał: 
RMKS - Unia Swarzędz 58:74.

Punkty dla rybnickiego zespołu zdo
bywały: Agnieszka Grelak 72, Danuta 
Sęk 71, Agata Kuśmirak 45, Agata To
maszewska 32, Anna Szalony 32, 
Magda Domanowska 17, Gabriela 
Troszka 10, Katarzyna Wawoczny 5, 
Alicja Dąbek 2, Anna Zielonka 0, 
Magda Zielonka 0 i Edyta Krzysztofik
0 .

Zespół prowadzi Kazimierz Miko-

Wycieczka, zorganizowana w dniu 8 
maja przez rowerową sekcję rybnickie
go Oddziału PTTK, była okazją do 
snucia wspomnień na temat mijanych 
miejsc...

Od wiosny do jesieni popularna “Ha
zynhajda” była dla rybniczan miejscem 
spotkań, spacerów i zabaw na wolnym 
powietrzu, tu przychodzili zakochani i 
wagarowicze, tu urządzano festyny lu
dowe z występami zespołów artystycz
nych, z zawodami sportowymi /siat
kówka, biegi, dwa ognie itp./, z potań
cówkam i loteryjkami... Najweselej i 
najgwarniej było w niedziele i święta. 

Zimą zbocza Kozich Gór /jeszcze nie 
zabudowane/ zapełniały się młodymi 
narciarzami i saneczkarzami, a zjeż
dżało się do zapadnięcia zmroku.

Celem niedzielnych przechadzek 
rybnickich mieszczan był także nieco 
bardziej oddalony, otoczony drzewami 
piękny staw Mośnik /z młynem i pły
wającą wyspą/ przy jankowickiej dro
dze.
“Dawnych wspomnień czar” prysnął 

za Kielowcem... Prowizoryczna, nie
równa droga z płyt betonowych oble
pionych błotem, zapadnięty teren, czę
ściowo zalany wodą a częściowo zasy
pany kamieniem z pobliskiej kopalni, 
resztki zrujnowanych zabudowań i 
zdziczałych sadów owocowych - oto 
obraz zniszczenia uroczego niegdyś 
zakątka przez górnictwo!

W Jankowicach Rybnickich zwie
dzono cenny XVII-wieczny drewniany 
kościół parafialny p.w. Bożego Ciała.

Mikołajec, który zaraz po powrocie ze Swa
rzędza z reprezentacją juniorek wyje
chał na towarzyski turniej do Francji, 
o krótką rozmowę poprosiliśmy więc 
drugiego trenera drużyny Mirosława 
Orczyka:
Mirosław ORCZYK: Po wyrówna
nej walce przegraliśmy pierwszy mecz 
z Kutnem, brakło nam nieco szczęścia 
w końcówce spotkania, dwa rzuty za 3 
punkty Kuśmirak i Grelak były nie
celne. Nastroje po porażce były mino
rowe, ale cały czas przypominaliśmy 
dziewczętom, że jest to turniej i przed 
nimi kolejne mecze. Drugi mecz ze 
“Startem” Gdańsk decydował o wyj
ściu z grupy. Od samego początku był 
to mecz bardzo zacięty. Do przerwy 
przegrywaliśmy 5 punktami. Nasza 
drużyna ma swój sportowy charakter, 
o czym Kaziu Mikołajec przypomina 
dziewczętom przed każdym meczem. 
To zaowocowało w drugiej połowie 
meczu, kiedy dziewczyny przeciwsta
wiły rywalkom doskonałą, zmienną, 
kombinowaną obronę, dzięki której 
udało się wyłączyć z gry dwie najlep
sze zawodniczki “Startu” i wygrać 
cały mecz trzema punktami.

Przed meczem z “Glinikiem” Gorli
ce dokładnie i głęboko analizowali
śmy grę tego zespołu, by awansować 
do półfinałów musieliśmy ten mecz 
wygrać. W obronie gra była bardzo 
konsekwentna i zdyscyplinowana, 
udało się więc w drugiej połowie 
odrobić szesnastopunktową stratę z 
pierwszej części meczu. Końcówka 
była bardzo nerwowa. Przy jedno
punktowym prowadzeniu faulowana 
była Magda Domanowska, która sku
tecznie wykonała dwa rzuty osobiste. 
Mieliśmy za sobą doping swarzędz
kiej publiczności. Zwycięstwo to za
pewniło nam pierwsze miejsce w gru
pie i możliwość gry z drugim zespo
łem drugiej grupy MOS-em Wrocław.

Omówiono charakterystyczne cechy 
rodzimego drewnianego budownictwa 
sakralnego, przypomniano legendę o 
męczeństwie i śmierci księdza Walen
tyna z Rybnika /na pamiątkę tego zda
rzenia Ferdynand hrabia von Oppers
dorf wybudował kościół i ufundował 
odpust/ oraz fakty historyczne o woj
nach husyckich na Śląsku w XV wieku 
/13 maja przypada 561. rocznica zwy
cięskiej bitwy wojsk księcia racibor
skiego Mikołaja II z oddziałami zwo
lenników taborytów pod wodzą Bolka 
V - księcia opolskiego, stoczonej na 
Górze Rudzkiej pod Rybnikiem/.

Studzienka powitała nas w odświęt
nej szacie, przygotowana do uroczy
stości odpustowych. Kaplica Matki 
Boskiej, wzniesiona w r. 1885 na wzór 
pierwszej kaplicy w Lourdes, przebu
dowana i powiększona w latach 30 na
szego wieku, upamiętnia miejsce za
mordowania ks. Walentyna przez husy
tów w r. 1433. W kaplicy tej znajduje 
się studzienka ze źródełkiem, które 
według legendy miało wytrysnąć w 
miejscu wspomnianej tragedii.

Studzienka to nie tylko obiekt kultu 
religijnego i cel corocznych pielgrzy
mek, ale także od wielu lat ulubione 
miejsce krótkiego wypoczynku. Przy
chodziło się tu i przyjeżdżało na rowe
rach, z księdzem lub z druhem na 1-2- 
dniową wycieczkę na polanie, grało się 
w piłkę nożną i zabawiało przy ogni
sku... Dawniej stało tu nawet drewnia
ne “Schronisko Studzienka”!

Następnym etapem rajdu był Rój,

Wrocławski zespół mimo, że występu
ją  w nim dziewczyny o dwa lata młod
sze od naszych zawodniczek, jest dru
żyną dość niebezpieczną i znów w 
drugiej połowie trzeba było odrabiać 
pięciopunktową stratę z pierwszej czę
ści spotkania. O dobrej grze w obronie 
naszej drużyny świadczy fakt, że przez 
11 minut drugiej połowy wrocławianki 
nie zdobyły ani jednego punktu, pod
czas gdy nasz zespół zdobył ich 20. 
Końcówka meczu była już spokojna.

Finał z “Unią” Swarzędz, gospoda
rzem finału rozpoczęliśmy nieźle pro
wadząc po pierwszej połowie dwoma 
punktami. W drugiej połowie przy 
agresywnej grze w obronie, nasze za
wodniczki sporo faulowały i trzy z 
nich : Kuśmirak, Tomaszewska i Sęk, 
musiały przedwcześnie opuścić par
kiet. “Unia” była zdecydowanie naj
lepszą drużyną finału i porażka ta nie 
przynosi nam ujmy. Wspaniale zacho
wywała się tamtejsza publiczność, 
dzięki której satysfakcja z drugiego 
miejsca była pełna, choć oczywiście 
złoty medal był blisko. Srebrny medal 
i drugie miejsce w Polsce jest ukoro
nowaniem pięcioletniej pracy wszyst
kich dziewcząt z tej grupy wiekowej 
naszego klubu. Swój udział w tym 
sukcesie ma również cała kadra trener
ska RMKS-u i kierownik drużyny Jan 
Gandor. Zawodniczki zagrały bardzo 
dojrzałą, zdyscyplinowaną koszyków
kę, w 100 proc. zrealizowały założenia 
taktyczne nakreślone im przez trenera 
Kazimierza Mikołajca.
Agnieszka Grelak wybrana została 
przez trenerów drużyn walczących w 
finale do najlepszej drużyny finału, 
zaś Magdalena Tomaszewska /190 
cm /, była najwyższą zawodniczą tur
nieju. Agata Tomaszewska otrzymała 
powołanie do kadry narodowej roczni
ka 79 i w końcu maja wyjedzie z re
prezentacją na turniej do Słowacji. 
Grelak, Kuśmirak, Sęk i Szalony, 
które objęte są szkoleniem central
nym, potwierdziły swoje duże możli
wości.

Chch

gdzie nowoczesny kościół parafialny 
p.w. Podwyższenia Krzyża św. nie szo
kuje już odwiedzających, jak to czynił 
w latach 50 swoją oryginalną architek
turą i surowym wystrojeni wnętrza. 
Współczesne budownictwo sakralne 
przyzwyczaiło nas do znacznie śmiel
szych rozwiązań, a jednak warto poka
zywać turystom świątynię w Roju. Wę
drowny szlak prowadził dalej do Kło
kocina. Obejrzeliśmy wnętrze drewnia
nego kościółka parafialnego p.w. św. 
Józefa z XVII-wiecznym obrazem pa
trona, który pochodzi z dawnego ko
ścioła w Połomii. Ten najmniejszy ko
ściółek drewniany na Ziemi Rybnic
kiej, zbudowany w roku 1791 w Nie
boczowach, a przeniesiony do Kłoko
cina w r. 1972, może być przykładem 
właściwej wtórnej lokalizacji /na za
drzewionym wzniesieniu/.

Z Kłokocina 5 rybniczan kontynuo
wało jazdę przez Boguszowice i Ligo
tę do miejsca startu, pokonując łącznie 
ok. 40 km. Pozostała piątka wróciła do 
Kamienia i Leszczyn inną trasą /”na 
skróty” przez Gotartowice/, “wykręca
jąc” znacznie więcej kilometrów.

Uczestnicy wycieczki rowerowej 
byli w wieku 8-58 lat, przejechali cały 
dystans w dobrej kondycji i świetnych 
humorach. Do dobrego nastroju w pe
letonie niewątpliwie przyczyniła się 
wspaniała kolarska pogoda. Szlak wę
drówki prowadził przeważnie boczny
mi drogami o małym ruchu samocho
dowym i w urozmaiconym terenie, wy
prawa była więc relaksująca i poucza
jąca... Do zobaczenia na trasie.

R ow erem  do S tu d z ien k i

Żużel

Oby
dopisali

W mijającym tygodniu niewiele cie
kawego działo się na krajowych torach 
żużlowych. Pauzowały zespoły wystę
pujące w lidze, a zawodnicy brali 
udział w turniejach indywidualnych. 
Młodzieżowcy RKM-u w minioną nie
dzielę spotkali się na stadionie przy ul. 
Gliwickiej ze swoimi rówieśnikami z

Bardzo ambitnie jeździł Eugeniusz 
Sosna

Częstochowy, Opola i Świętochłowic 
w ramach II rundy rozgrywek o Mło
dzieżowe Drużynowe Mistrzostwo 
Śląska. Zawody te stały na słabym po
ziomie. Większość wyścigów była roz
grywana jedynie w obsadzie 3-osobo
wej, gdyż drużyna opolskiego “Cem- 
Wap-u” była reprezentowana tylko 
przez jednego zawodnika. Szkolenie 
młodzieży w Opolu od dawna kuleje i 
taka sytuacja była pochodną pracy z 
młodzieżą w tym klubie. Znakomicie 
zaprezentowali się na rybnickim torze 
młodzieżowcy z Częstochowy. Wygra
li turniej, zdobywając 33 punkty. Dru
gie i trzecie miejsce zajęły z tą samą 
ilością punktów /27/ zespoły Śląska 
Świętochłowice i RKM-u. W rybnic
kiej drużynie Eugeniusz Tudzież zdo
był 10 pkt, Eugeniusz Sosna - 8, Ka
zimierz Tarabura - 5, a Marek Foj
cik - 4. Ten ostatni dysponował jednak 
słabo przygotowanym sprzętem i w 
dwóch wyścigach miał defekty. Cieszy 
ambitna postawa E. Sosny, który na
wet zdołał wygrać jeden z wyścigów.

tylko 
 kibice

Trener Jerzy Gryt był z tego zawodni
ka bardzo zadowolony i zapowiedział, 
że w najbliższych meczach ligowych 
zapewne umieści Sosnę w składzie 
drużyny.

W najbliższą niedzielę, 22 maja, 
wracamy na ligowe tory. W Rybniku o 
godzinie 17.00 RKM podejmuje ze
spół “Iskry” Ostrów Wielkopolski. Po 
porażce w Krośnie rybniczanie zapo
wiadają, że będą starali się zatrzeć nie
korzystne wrażenie. Mecz zapowiada 
się bardzo interesująco, gdyż zespół z 
Ostrowa zawsze słynął z dużej ambicji 
i zapewne także w Rybniku faworyt 
będzie musiał sporo napracować się na 
korzystny wynik.

W następnej kolejce ligowej, 29 
maja, rybniczan czeka trudny, wyja
zdowy mecz w Krakowie z zespołem 
“Wandy”. Początek o godzinie 17.00.

Na trudnym torze w Nowej Hucie 
potrzebny będzie zawodnikom RKM-u 
doping kibiców, gdyż jest to jeden z 
najtrudniejszych meczów wyjazdo
wych w tym sezonie. Rybnicki “Spee
dway Fan Club” organizuje wyjazd 
na to spotkanie, a chętni mogą zgła
szać się po meczu z “Iskrą” na sta
dionie w sektorze “Fan-Clubu”.

Na sobotę, 28 maja o godzinie 
16.00, planowane jest rozegranie na 
rybnickim torze międzynarodowego 
indywidualnego turnieju o Puchar 
“Lotto”. Przygotowania do turnieju idą 
“pełną parą”. Spodziewany jest udział 
zawodników ścisłej czołówki świato
wej. Niektórzy z nich już potwierdzili 
swój udział. Naprawdę warto udać 
się w sobotnie popołudnie na stadion
przy ul. Gliwickiej, gdyż w Rybniku 
ostatnio dosyć rzadko można oglą
dać najlepszych żużlowców świata.
Bilety kosztują tyle samo, ile na mecze 
ligowe, a uczniowie szkół podstawo
wych nie płacą za wstęp na zawody.

Tak więc po krótkiej przerwie znowu 
na rybnickim torze zapowiadają się 
wielkie emocje. Liga już będzie roz
grywała swoje mecze regularnie, a do 
tego dochodzą jeszcze atrakcje, 
których dawno w Rybniku nie było.

PIOTR SZWEDA

Puchar Świata 
dla rybniczanina

Stało się! Po czterokrotnym tytule 
mistrza Polski oraz licznych sukcesach 
indywidualnych i drużynowych w za
wodach międzynarodowych Franci
szek KAŃCZOK został zdobywcą 
Pucharu Świata w modelarstwie 
szybowców klasy F 1 E. Wspaniałe 
uwieńczenie dotychczasowej kariery 
skromnego modelarza z Niedobczyc!

Zawody odbyły się 7 maja w Bre
źnie /Słowacja/. Startowali w nich za
wodnicy z 8 państw: Słowacji, Czech, 
Polski, Węgier, Rumunii, Szwajcarii, 
Austrii i Niemiec - w sumie było ich 
trzydziestu trzech. 11 zespołów klubo
wych walczyło o drużynowy Puchar 
Świata - do tej konkurencji zaliczały 
się indywidualne występy zawodni
ków. Wystąpiła cała światowa czołów
ka modelarzy zboczowych, tzw. wypu
szczających swe modele do lotu ze 
zboczy górskich. Jak zacięta była ry
walizacja niech świadczy fakt, że aktu
alny mistrz świata Czech Robert Musil 
zajął dopiero IV miejsce.

Ja i Rumun uzyskaliśmy maksymalne

czasy w pięciu kolejnych lotach - po 
1500 sekund. Doszło między nami do 
dogrywki o pierwsze miejsce. Pierwsza 
- lot na 7 minut - nie rozstrzygnięta! 
Druga - 9 minutowa - była szczęśliwa 
dla mnie. Mój lot trwał 528 sekund, 
Rumuna tylko 79. Wygrałem. A był to 
sukces, który wymagał wielkiego wy
siłku, bo w czasie 6 godzin musiałem 
przebiec ze swoim modelem ponad 20 
kilometrów. Nóg nie czułem... - mówi 
Franciszek Kańczok.

Rybnicka drużyna w składzie: 
Franciszek Kańczok /l. miejsce/, Ale
ksander Rduch /11. miejsce ze świet
nym wynikiem 445 na 500 p/ i Hiero
nim Morgała /29. miejsce indywidual
nie/ zajęła VI miejsce. Przyczyniło się 
do tego uszkodzenie modelu H. Mor
gały, który wypuszczając model za
stępczy nie mógł się zdobyć na lepszy 
rezultat.

Skoro nie można mieć wszystkiego, 
cieszymy się z indywidualnego Pucha
ru Świata Franciszka KAŃCZOKA!

GRZEGORZ WALCZAK

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5
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Już przeszło trzy i pół roku rybnicki Sąd Rejonowy urzęduje w swej tymczaso
wej siedzibie przy ul. Kolejowej. Jest to miejsce położone daleko od centrum, nie 
kursują tam żadne autobusy. Najbardziej jednak dawał się we znaki brak w 
pobliżu jakiegokolwiek punktu gastronomicznego. A nie wpada się do Sądu na 
“pięć m inut”, bo oczekiwać na wynik rozprawy, w kolejce do adwokata czy ko
mornika trzeba niekiedy bardzo długo. Przysłowiowym “strzałem w dziesiątkę” 
okazała się inicjatywa postawienia mini-baru przed budynkiem sądu. Można tu 
napić się czegoś zimnego, zamówić “małą czarną ”, lub spożyć gorący posiłek. 
Zarówno petenci ja k  i pracownicy sądu są z tego rozwiązania bardzo zadowo
leni. /J.R ./

Kochanej żonie 
Celince 

z okazji urodzin 
mnóstwo 

uśmiechu i miłości 
oraz spełnienia 

marzeń 
życzy mąż Darek

25 maja swoje 
70 urodziny obchodzi 

Pan Maksymilian FORAJTER.
Z tej okazji najserdeczniejsze 

życzenia: zdrowia, błogosławieństwa 
Bożego i jeszcze długich lat życia, 

życzą: żona, córki z mężami, syn z 
żoną i sześcioro wnuków.

ARTIS
IMAGO-ARTIS

Wśród autorów 
prawidłowych 

rozwiązań 
rozlosujemy 

2 bony towarowe 
po 200 tys. zł każdy, 
ufundowane przez 
sklepy jubilerskie 

"Artis"
i "Imago-Artis" 

z Rybnika

Poziomo: A/ najmniejsza jednostka nadziei, B/ można n ią  dostać 
od św. Mikołaja, C/ zawartość rozumu, D/ powie woźnica, że to 
jego kierownica, E/ rolls-royce sprzed dwustu lat, F/ zguba lub 
rzeka, G/ tańcujący but zimowy, H/ fachowo o stonce lub 
biedronce, I/ dawna miara /zatrzymuje się/, J/ diabelski polityk 
Pionowo: 1/ na palmie lub do zbijania, 2/ obraz nędzy i rozpaczy, 
3/ powstanie partii z partii, 4/ wyszedł na nim Zabłocki, 5 /osładza 
nam życie, 6/ konkurent muszki, 7/ wkład w ołówkach, 8/ dawny 
menadżer, 9/ piosenka - melodia = ?, 10/ ze skrzypkami i dudami 
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie po 
uporządkowaniu liter wg szyfru: I-1, G-7, J-9, B-4; B-9, D-4, 
F-1, D-8, D -2, I-5, B-9, D-7; D-2, H-5, G-9; B-8, J-5, F-3, G-3, 
B-2, A -4 , I-7, G-9
Na rozwiązanie wraz z kuponem czekamy 10 dni od daty 
ukazania się numeru. Rozwiązania prosimy przesyłać na kartkach 
pocztowych na nasz adres, lub wrzucać do naszych "żółtych 
skrzynek” /Rynek 12, Kościuszki 54/.
Nagrody za rozwiązanie krzyżówki nr 29 z hasłem “Chciwy 
dwa razy trac i” otrzym ują: Zygm unt Socjew icz, 
ul. Mickiewicza 3, 44-200 Rybnik oraz Helena Grochowska, 
ul. Jankowicka 16/18,44-200 Rybnik. Nagrody do odebrania w 
redakcji.

Pod znakami zodiaku

BARAN - Przed Tobą faza utrwalania sukcesu i stabilizacji, nie pójdą więc na 
marne nieprzespane noce. Odbijesz je  sobie teraz, bo możesz już pozwolić sobie 
na “dolce far niente ”,
BYK - Bunt w Twojej sytuacji może ją  tylko pogorszyć. Bezkrytyczne przywiąza
nie do własnego zdania to nie konsekwencja, jak mniemasz, lecz głupi upór... 
BLIŹNIĘTA -Jesteś nośnikiem energii, którą powinieneś przetworzyć pozytyw
nie. Zużywając ją  na demonstrowanie negatywnych uczuć, sam wiele tracisz, zra
żając sobie otoczenie.
RAK - Zachowaj ostrożność, bo sytuacja w jakiej się znalazłeś jest niejedno
znaczna. Niewielkie zboczenie z kursu może spowodować dość przykre skutki, nie 
tylko zresztą dla Ciebie...
L EW  - Choć problem dotyczy Cię bezpośrednio, zachowaj chociaż pozorny 
chłód. Jakiekolwiek emocje mogą popsuć Twój image, wypracowany z takim tru
dem i poświęceniem.
PANNA - Sprawy załatwiaj systemowo, od najbardziej nabrzmiałych, bo na 
wszystko może zabraknąć Ci i czasu i... pary. Nie zaszkodzi chwila relaksu i ła
dowania akumulatorów.
WAGA - Twoje chimery i zły nastrój trwają wprawdzie krótko, ale tak intensyw
nie, że możesz odstraszyć ludzi, na których Ci zależy. Przeprosiny zostaną 
wprawdzie przyjęte, ale niesmak pozostanie....
SKORPION  - Jeżeli tylko starczy Ci odwagi, możesz pokusić się na wiele. Nie 
przeceń jednak swoich możliwości, bo są one ograniczone sytuacją domową. 
STRZELEC - Znalazłeś się w centrum klasycznego konfliktu między interesem 
jednostki, a interesem grupowym. Możesz się cieszyć z zaufania jakie budzisz, bo 
obie strony powołały Cię na arbitra...
KOZIOROŻEC - Twoja tolerancja, z którą tak się obnosisz, zostanie wystawio
na na próbę. Okaże się, czy to tylko koniunkturalna giętkość czy stała cecha. Nie 
pozwól, by najbliżsi byli Tobą rozczarowani.
WODNIK - Możesz obrać zasadę milczenia i “robić swoje ”, zastanawiając się 
na jak daleko idący kompromis możesz sobie pozwolić. Możesz też podjąć we
zwanie. ryz ykujące spokój , ale uzyskując szacunek dla samego siebie.
RYBY - Zrobisz najlepiej, gdy oprzesz się na własnych odczuciach, nie biorąc 
sobie za bardzo do serca rad osób trzecich. Ich zaangażowanie w Twoją sprawę 
jest zbyt małe...

Maxi - mini
Wbrew pozorom, w powyższym tytule nie 

tkwi żadna sprzeczność. Obok długości do 
kostek, w ystających jedne spod drugich 
warstw, powiewnych spodni i ogólnego za
motania, modne jest maksymalne mini, czyli 
coś ledwo, ledwo przysłaniające pośladki. I 
co najciekawsze, tę długość a raczej krótkość 
lansują wielcy krawcy na pokazach Haute 
Couture, zaś bliższe ulicy pokazy konfekcji 
kręcą się raczej wokół łydki.

Nowa krótkość to coś dla super zgrabnych 
dziewczyn z “nogami do ziemi”, lubiących 
prowokację, ale stroniących od wulgarności. 
Bo żeby to nosić, nie wystarczy mieć ciało. 
Trzeba umieć się odpowiednio poruszać: 
chodzić i siadać tak, by nie przekroczyć gra
nicy dobrego smaku. Nie są to jednak obcisłe 
sukienki z dodatkiem lycry, ale raczej luźne 
koszulki, często z podwyższoną talią. Kto 
ma warunki, niech nosi, ku uciesze brzydszej 
części populacji...

Wróżka

5 m in u t ła m a n ia  g ło w y

Ilustracje różnią się w 5 miejscach, znajdź różnice.
Wśród czytelników, którzy w ciągu 10 dni od daty ukazania się numeru nadeślą prawidłowe 
rozwiązanie łamigłówki, wylosowana zostanie nagroda w postaci bonu towarowego wartości 
200.000 zł, ufundowanego przez Biuro Usługowo-Doradcze z Rybnika-Boguszowic.
Rozwiązania prosimy przesyłać na kartkach pocztowych na nasz adres, lub wrzucać do naszych 
“żółtych skrzynek” /Rynek 12, Kościuszki 54/.
Za rozwiązanie łamigłówki z nr 18 nagrodę otrzymuje: Robert Struff, Rybnik 6, ul. Zwycięstwa
2A/1,

Panie sztajger - powiada brygadzi
sta - moga do nich dzisioj na chwil
ka wpaść? Mom tako mało sprawa!
- A co to za mało sprawa?
- A wiecie, chciolbych sie z waszą 
cerą ożenić!
- I to mo być mało sprawa?
- No ja k  chcecie mieć za dwa mie
siące wnuka bez ojca, to bydzie duża 
sprawa - pado brygadzista.

Śląskie 
beranie

Roz do mieszkania wpodł młody 
małżonek i ju ż od proga woło:
- Gustla, ten drogi kapelusz, co ci 
sie wczoraj tak podoboł staniol o 
połowa, pódź, idymy go kupić.
- Czyś ty zgłupioł! Jak on staniol, to 
mi sie przestoł podobać!

Za Odrą poznoł jeden wdowiec pan
na i spytoł sie, czy by za niego nie 
chciała wyjść. A ona rzekła:
- Ja, jo  sie za pana wydom, jeśli pon 
nie mo potomków.
Odpowiedzioł je j, że ni mo. Ustalili 
datę ślubu i ju ż w domu wdowca we
sele. Teroz ju ż goście jeden za dru
gim wychodzą, aż zostało sześcioro 
dzieci. Młoda pani pado im:
- A wy czemu nie odchodzicie?
- No bo my są w doma.
-Co?
Ale zaroz przylecioł młody pan, ich 
tacik i pado:
- Patrz, to je s t Francik, to Antek, to 
Zeflik, to Makslik, to Alojzek, a to 
Tomek. Po Tomku już nie ma nic.

Do jednej z koleżanek, młodej mę
żatki, która urodziła synka, przyszły 
je j  współpracowniczki z biura. Pa
trzą na małego i jedna woła:
- Boże, ale podobny do ojca!
- Cicho bądź - woła zdenerwowana 
matka - zaraz wróci mój mąż i je
szcze gotów to usłyszeć!

W sądzie szła  sprawa rozwodowa 
małżonków Skoczylas. Sędzia zaczął, 
męża pytać, jak ie mo zażalenie na 
żonę. A on prawi:
- Coch, Wysoki Sądzie, w wieczór do 
dom przychodził, toch w szranku in
nego chłopa spotykoł.
- No i skuli tego teroz chcecie roz
wód?
- No pewnie! Oni by tak samo zrobi
li, jakby nie mieli kaj ubrania wie
szać.

- Panie sztajger, je jich  pies ugryzł 
moja baba!
- To powiedzą, panie Kulig, wasze
mu psu, aby ugryzł moja kobieta, a 
bydymy kwita!

- Wiesz - pado kamrat do kolegi - ju
tro mo moja staro urodziny. Nie 
wiem co j i  kupić?
- Spytaj ją.
- Coś ty, tyla nie chca wydać!

Z książki "Śląskie beranie 
- humor Górnego Śląska"

Zebrała i opracowała 
Dorota Simonides

N ASZ ADRES: 
44-200 Rybnik  
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tel/fax 28-825 
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