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klas nauczania początkowego odbywa 
lekcje w salkach katechetycznych ko
ścioła pw. św. Teresy od Dzieciątka Je
zus. Maluchy z konieczności muszą 
często przekraczać jezdnię między 
szkołą a parafią, co nie sprzyja ich bez
pieczeństwu.

Fundament z lat 80 tych wykorzysta
no przy obecnej rozbudowie. Ponieważ 
w dzielnicy niedawno przybyła Szkoła 
Podstawowa nr 35, dawne plany rozbu
dowy “trzynastki” ograniczono. W 
piwnicach nowego skrzydła zaplano
wano pomieszczenia na szatnie oraz 
magazyny kuchni. Dzięki szatniom 
uczniowie nie będą musieli zabierać 
okryć do klas, będzie można wprowa
dzić chodzenie w zmiennym obuwiu. 
Parter zajmą oddzielne pomieszczenia 
dla świetlicy i stołówki szkolnej z 
kuchnią o pełnym zapleczu. Pierwsze 
piętro zajmą sekretariat, kancelaria, 
dwie sale lekcyjne z gabinetem. Drugie 
piętro to znów dwie sale lekcyjne, gabi
net, pomieszczenie świetlicy, a na pod
daszu znajdzie się duża, wielofunkcyj
na sala zajęć pozalekcyjnych. Wszyst
kie klasy zostaną zaopatrzone w umy
walki. Dzięki przeniesieniu części sal 
do nowego skrzydła szkoły parter starej 
części zmieni się w obszerny hall, który 
połączy dwie klatki schodowe i popra
wi bezpieczeństwo ruchu wewnątrz bu
dynku. Jednak na tę zasadniczą zmianę 
uczniowie i nauczyciele “trzynastki” 
będą musieli jeszcze poczekać. Dlacze
go?

Plany zakładały, że rozbudowa zosta
nie ukończona w roku bieżącym.

c.d. na stronie 2

Antonin Kasper
o zawodach czytaj na str. 11

W czwartek 9 czerwca na Małej Scenie Rybnickiej wystąpi
Brazylijczyk Luiz Carlos BORGES

- wirtuoz akordeonu i gitary akustycznej.
Borges gra folkową muzykę południowoamerykańskich gauchos. 

Początek koncertu o godz. 19.00
Na czytelników, którzy zgłoszą się do redakcji z aktualnym numerem 

"G R ”, czeka bezpłatne podwójne zaproszenie.

PECHOWA “TRZYNASTKA”
Od jesieni ubiegłego roku trwa roz

budowa Szkoły P odstaw ow ej nr 13 
w Chwałowicach. Uczniowie, nauczy
ciele i rodzice związani ze szkołą mieli

okazję podziwiać pracę budowlańców 
z “Peberowu”, którzy w błyskawicz
nym tempie wydobyli się z fundamen
tów, by już w końcu kwietnia br. rozpo
cząć prace dachowe przy nowym skrzy
dle szkoły. Postępom prac budowla
nych sprzyjała łagodna zima.
Przypomnijmy, że budynek najstar

szej w Chwałowicach szkoły pochodzi 
w części parterowej z 1911 roku. Roz
rastanie się miejscowości wymusiło 
rozbudowę czteroizbowej placówki w 
1934 roku o trzy piętra. Przybyło sal 
lekcyjnych, przybywało z roku na rok 
uczniów i wtedy okazało się, że największym

większym mankamentem tego budynku 
szkolnego jest brak korytarzy. Jedyna 
klatka schodowa nie dawała uczniom 
szans wypoczynku na przerwach,

wprost przeciwnie - do dzisiaj jest 
głównym elementem zagrożenia dla 
zdrowia i życia wychowanków, choć 
szkoła ustrzegła się przed poważniej
szymi wypadkami. Uczniom - w razie 
dobrej pogody - pozostaje spędzanie 
przerw na placu szkolnym, a przecież 
pogoda nie zawsze jest wyrozumiała 
dla ich potrzeb ruchowych.

Jeszcze w latach 80-tych rozpoczęto 
rozbudowę szkoły, lecz ta utknęła z 
braku środków. Nie miała “trzynastka” 
szczęścia. Rozbudowa zniszczyła asfal
towe boisko, którego szkoła nie była w 
stanie odbudować do dzisiaj. Część

Z okazji Dnia Dziecka

"Labada " na Rynku
Dopisała pogoda, dopisali rodzice 

i dzieci, których wiele przybyło w 
m inioną niedzielę na Rynek, naj
większy, jak się nie po raz pierwszy 
okazało, plac taneczny, by święto
wać Dzień Dziecka. Stylowe latarnie 
przyozdobiono barwnymi obręczami 
i “bukietam i” balonów, które 
później, ku radości dzieciaków, od
cinano “wypuszczając na wolność”.

W roli wodzireja dobrze czuł się 
szef M iejsk iego  Z a rz ą d u  Szkół i 
P rzed szk o li W ojciech N ied z ia ł
kowski, któremu udało się namówić 
m ałych i dużych rybniczan do 
wspólnej zabawy, choćby zbiorowe
go odtańczenia tańca "labada". Chy
ba po raz pierwszy w czasie imprezy 
na Rynku bez zarzutu funkcjonowało 
nagłośnienie, którym zajęła się ryb
nicka firma “AKSEL”. Dla przygrywającego

przygrywającego do tańca zespołu “ T rio ” 
przygotowano niewielki, ale efek
towny daszek z barwnej materii.

Jedyne wątpliwości budził repertu
ar muzyczny o charakterze dancingo
wo-weselnym, który na dziecięcym 
balu brzmiał dość fałszywie. Dzie
ciaki też mają swoje przeboje i chy
ba przy ich dźwiękach bawiłaby się 
najlepiej, czemu więc nie zagrać cze
goś z Dziecięcej Listy Przebojów.

Z dziećm i baw ili się i rodzice, 
którzy coraz odważniej biorą udział 
w tego rodzaju balach. Najbardziej 
wytrwałe okazały się dzieci starsze, 
takie z przełomu szkoły podstawo
wej i średniej, którym bardzo spodo
bał się pomysł plenerowej potańców
ki.

Tekst i foto: wack

Marta mistrzynią Polski!
III Międzynarodowy 

Festiwal Orkiestr Dętych

o "Złotą Lirę"
Koncerty oraz musztra paradna na Rynku

* czwartek 9 czerwca godz. 17.00
* piątek 10 czerwca godz. 17.00
* sobota 11 czerwca od godz. 13.00 do 20.00
* niedziela 12 czerwca od godz. 16.00 do 17.00

Wystąpią:
Prezydencka Orkiestra Reprezentacyjna Ukrainy z Kijowa, Reprezentacyjna 
Orkiestra Austrii z Salzburga, Orkiestra Dęta “Vitkovak” z Ostrawy, Słowacka 
Orkiestra Dęta z Trenczyna, Orkiestra Dęta /z szałamajami/ z Rzeszowa oraz 11 
orkiestr naszego regionu zrzeszonych w Polskim Związku Chórów i Orkiestr, 
który jest współorganizatorem festiwalu.

Koncert galowy
Niedziela, 12 czerwca, godz. 18.00 Teatr Ziemi Rybnickiej.

Wystąpi laureat - zdobywca "Złotej Liry" , a także obchodząca jubileusz 75-lecia 
Orkiestra Dęta Kopalni “Jankowice” oraz gościnnie 120-osobowy Reprezenta
cyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego /chór, balet, orkiestra, soliści/.

Filharmonia Ziemi Rybnickiej 
zaprasza 7 czerwca o godz. 18.00 do Teatru Ziemi Rybnickiej 

na uroczysty koncert 
z okazji 30. rocznicy audycji szkolnych.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825 —

W numerze:  Wybory  samorządowe ’94 -  ogłoszenia 
Mateja  n a szpacyrze * Jankowice w ABC * Konkurs utopka



PREZYDENT MIASTA RYBNIKA 

o g ł a s z a  k o n k u r s  " O ŁADNIEJSZY RYBNIK"
* na najładniej ukwiecony balkon i loggię
* na najładniej zagospodarowany teren wokół budynków prywatnych
* na najlepiej urządzony i utrzymany teren wokół budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych w ramach administracji spółdzielczej, zakładowej i Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej
* na najładniej urządzone otoczenie pawilonów handlowych i innych obiektów 
użyteczności publicznej.

Konkurs trwa od 01.06.1994 do 31.08.1994.
Pisemne zgłoszenia do konkursu przyjmuje Wydział Ochrony Środowiska Urzędu 

Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2 /pok. nr 56/, w terminie do 30.06.1994 r.
PREZYDENT MIASTA 

I-I mgr Józef MAKOSZ

L isty  do redakcji 
Wizyta po 50 latach

Z  okazji “Dni Dorsten" pan Hubert- 
Karl Rojek odwiedził Rybnik po raz 
pierwszy po blisko 50 latach. Wysyłając 
później panu Rojkowi obiecane egzem
plarze “Gazety Rybnickiej”, poprosili
śmy Go o podzielenie się z nami swoimi 
wrażeniami z tego pobytu. Niedawno 
otrzymaliśmy z Niemiec następujący 
list.

Dziękuję serdecznie za pamięć i za 
przesłanie “Gazety Rybnickiej”. Co do 
moich wrażeń: Mój zasób słów w języku 
niemieckim jest obszerniejszy niż w pol
skim, mimo to postaram się Panu odpi
sać po polsku.

Kto ma odwagę napisać to co myśli i 
co odczuwa, ażeby nie urazić, albo ran 
nie rozrywać? Po prawie półstuleciu pa
mięć bladnie, ale mnóstwo wspomnień 
głęboko wrytych pozostało.

Byłem bardzo wzruszony zbliżając się 
do Rybnika, ale w Rybniku czułem się 
chwilowo obcym. Za dużo słyszałem 
nieczystej polszczyzny, a za mało czystej 
gwary. Języka niemieckiego używano 
tylko szeptem. Czas do własnej dyspo
zycji był bardzo ograniczony, ale wyrwa
łem się taksówką, aby zwiedzić moją 
“Emę”.

W gardle czułem bicie serca, gdy po 
wizycie w Popielowie, miejscu urodze
nia mego ojca, zobaczyłem kopalnię 
“Ema”. Stojąc przed pustym placem, 
gdzie podczas wojny ulokowani byli tak 
zwani “Ostarbeiter” /przymusowi pra
cownicy wschodniej Europy/, a po woj
nie ulokowano nas, pozostałych Niem
ców - płakałem.

Odczuwałem gorycz, smutek, rozcza
rowanie i złość - ale do kogo, pod jaki

adres? Pytanie bez odpowiedzi: Jak było 
możliwe i kto zawinił, że austriacki Ge
freiter z kliką fanatycznych zbrodniarzy 
zamącił historię świata, a ludzkość po
niosła niezliczone, niewinne ofiary?

Czas nas pędził - otoż mój dom, w 
którym się urodziłem. Z jednego mo
mentu do drugiego odczułem dziecięc
two: nasz familok, Lipka, kaj my hra
bonszcze do kastle hytali, szluchta, kaj 
my na beszongu kiełzali, a Francik na 
kiełzaczka jscoł, bo mjoł największy 
druk. Mur, na kjerym my w pinki grali. 
Scesta /bo tak oma na droga prawieli, bo 
oma byli z Łazisk/, kaj my w klipa i 
szmaciokem w fusbal grali. Moja szkoła, 
kaj rechtorom płaczki f  oczach stoły, bo 
nas uczyli po polsku, a my pjeroński łe
bonie po ślonsku i po nimiecku rzon
dzieli. Pszi kościele mi sie farosz i katel
mus spomnioł.

Czas nas pędzi - chcę być świadkiem 
podpisania dokumentu przyjaźni miast 
Dorsten i Rybnika.

Przed chwilą jeszcze płakałem, a teraz 
mi do śmiechu.

Ja byłem w domu!
Przesadzili mnie, osiedliłem się gdzie 

indziej, ale nie wszystkie korzenie wy
rwano, coś mnie jeszcze trzyma w mojej 
ukochanej ziemi rybnickiej. Nazajutrz: 
rybnicki Rynek, Niedobczyce, kopalnia 
Rymer. Tutaj pracowałem w 1947 roku 3 
miesiące pod ziemią i tą pracą zakończy
łem mój pobyt w powiecie rybnickim.

Spotkałem w tych dwóch dniach cie
kawych ludzi, gościnność, jaka mi same
mu jest przyrodzona. Myśl, by tej praco
witej ludności stworzyć zadowalające 
warunki, warta jest do zrealizowania. Ja 
postanowiłem wkrótce zwiedzić Śląsk, 
przyjechać na dłuższy czas, może, z 
uwagi na mój wiek, po raz ostatni.

H. Rojek

Pochylony chodnik
My mieszkańcy ul. Poniatowskiego 

dziękujemy panu prezydentowi Józefo
wi Makoszowi za nowe zbudowanie 
ulicy Poniatowskiego. Widzimy w mie
ście dużo zmian na lepsze. I będziemy 
na niego głosować.

Przy okazji mamy jednak pytanie do 
projektantów budowy chodników. Czy 
jest to zgodne ze sztuką budowlaną, 
żeby chodnik zrobiony był /przechylo
ny pod kątem 40 stop./ w kierunku wy
jazdu z garażu właściciela posesji nr 
17? My uważamy, że chodnik powinien 
być równy i służyć ludziom, a nie sa
mochodom. W tym miejscu nie można 
przejść chodnikiem tylko trzeba zejść 
na jezdnię! Więc po co chodnik? Już 
teraz się ślizgamy i wykręcamy nogi, a 
co dopiero zimą. Zresztą w ogóle po 
tak przechylonym chodniku nie da się 
przejść. Za komuny chodnik choć stary, 
ale był tam równo położony z pozio
mem reszty chodnika. A teraz zrobiono 
go dla samochodu. Czy nie można było

lekko tylko pochylić, jak przy innych 
posesjach?

Sądzimy, że jak się robi takie wielkie 
dzieło, to należy to robić dobrze. A nie 
skoro chodnik w tym miejscu jest nie
bezpieczny dla pieszych tzn. że jest zły 
i dalej to znaczy, że nie może być zgod
ny ze sztuką budowlaną. Liczymy na 
naprawienie chodnika, zanim się 
odbierze złe dzieło.

Życzymy Szanownej Redakcji w wal
ce ze złem i złą robotą udanych sukce
sów.

Z poważaniem 
przechodnie z ul. Poniatowskiego

PS. Przechodząc chodnikami na innych 
ulicach widzimy, że nigdzie nie ma ta
kiego wyjątku dla samochodu. Chodni
ki są równe, a nie jak opisane na pose
sji 17 i 15. Chodniki w  mieście są rów
ne i dobrze służą pieszym.

S P R O S T O W A N I E

POROZUMIENIE PRAWICY

W poprzednim numerze “GR” w płat
nym ogłoszeniu Komitetu Wyborczego 
Rybnickiego Porozumienia Prawicy po
daliśmy zniekształcone nazwiska dwóch 
osób. Oto ich poprawna pisownia: 
Okręg 3
1. Henryk JUCEW ICZ - górnik 
Okręg 4
4. Zbigniew PRUSZOWSKI - dr chemii 

Za błąd zainteresowanych oraz czytel
ników przepraszamy. Redakcja,

Drogowe nowości

Z i e l o n e  na ż ą d a n i e

Dobiega końca gruntowny remont 
ul. Wyzwolenia. Trwają wykończe
niowe prace związane m.in. z malo
waniem na nowej nawierzchni pozio
mego oznakowania. M odernizacja 
jednej z bardziej ruchliwych ulic 
Rybnika rozpoczęła się od położenia 
nowych chodników i wykonania za
tok postojowych dla samochodów, 
których wcześniej brakowało i kie
rowcy parkowali gdzie i jak popa
dnie.

N ow ością  je s t zainstalow anie w 
pobliżu ul. Różańskiego sygnalizacji 
świetlnej wzbudzanej przez piesze
go, jak  to się fachowo, choć może 
niezbyt szczęśliwie określa. Ma ona 
zapewnić uczniom pobliskiej szkoły 
podstawowej bezpieczną drogę do 
szkoły. Zasada działania sygnalizacji 
jest prosta: w godzinach od 6.00 do
20.00 cały czas świeci się zielone 
św iatło  dla k ierow ców  sam ocho
dów. By to zm ienić i p rze jść bez
piecznie na d rugą stronę na zielo
nym świetle, trzeba nacisnąć przy
cisk um ieszczony na słupie z sy
gn a lizac ją . Po 20 sekundach  od 
jego naciśnięcia zapala się zielone 
światło dla pieszych. Czas dwudzie
stu sekund jest niezbędny dla płyn
nej i bezpiecznej zmiany ruchu. 
Przechodzień, który nie naciśnie gu
ziczka, zielonego światła po prostu

O odpowiedź zwróciliśmy się do 
wiceprezydenta M. Adamczyka

Ulica Poniatowskiego jest ulicą lo
kalną, miejską o charakterze osiedlo
wym tj. o ruchu miejscowym. W ra
mach przeprowadzonego remontu ka
pitalnego ulicy wykonano na istniejącej 
nawierzchni dywanik asfaltobetonowy 
dwuwarstwowy o gr. 8 cm, odbudowa
no istniejący chodnik oraz wykona
no dodatkowo chodnik po drugiej 
stronie ulicy o szerokości 1,5 do 2,0 
m.

Właściciel posesji przy ul. Poniatow
skiego 17 wybudował budynek zgodnie 
z zatwierdzoną dokumentacją, z gara
żem w części podpiwniczonej budyn
ku, z wjazdem do garażu ze spadkiem 
30 procent od strony ul. Poniatowskie
go. Sposób wykonania chodnika na 
długości wjazdu do garażu przy posesji 
nr 17 wykonany został dla umożliwie
nia wjazdu i wyjazdu z garażu. Prze
chylenie chodnika w tym miejscu wy
nosi 10,5 stopni /19 procent/, a nie 40 
stopni, jak twierdzą przechodnie. Stan 
ten miał miejsce już w starym chodni
ku, a zmniejszenie tego spadku spowo
dowałoby fizyczną niemożliwość wja
zdu samochodu do przedmiotowego 
garażu, ponieważ zawadziłby podwo
ziem o chodnik w chwili, gdy tylnymi 
kołami znajdowałby się na jezdni ul. 
Poniatowskiego, a przednimi kołami na 
stromym zjeździe do garażu.

Wiceprezydent Miasta 
I-I M arian Adamczyk

się nie doczeka. W pozostałych go
dzinach sygnalizacja jest właściwie

Sprzeciw ks. Klona
Szanowny Panie Redaktorze!
W Gazecie Rybnickiej nr 21 z dnia 27 

maja br. na przedwyborczej liście nr 2 - 
widnieje Bazylika św. Antoniego, co 
powoduje wśród czytelników dezorien
tację, wątpliwości i różne pytania.

Jako proboszcz przy Bazylice św. 
Antoniego pozwalam sobie w załącze
niu przesłać kopię pisma, które w tej 
sprawie przekazałem do sekretariatu 
Rybnickiego Porozumienia Prawicy i 
prośbę o podanie go do publicznej wia
domości. Mam nadzieję, że jego treść 
sprawę czytelnikom wyjaśni i wątpli
wości rozwieje.
Łączę wyrazy szacunku

Szczęść Boże
ks. Alojzy Klon

*  *  *

Szanowny Pan Przewodniczący 
Rybnickiego Porozumienia Prawicy 
Rybnik
Plac Wolności 7

W związku z pojawieniem się 
przedwyborczego plakatu oraz artykułu 
w Gazecie Rybnickiej nr 21 z dnia

PECHOW A
"TRZYNASTKA"
c.d. ze strony 1

Oprócz budowy nowego skrzydła prze
widziano przebudowę kotłowni z wy
mianą pieców centralnego ogrzewania, 
budowę kanalizacji sanitarnej i de
szczowej oraz stacji transformatora 
energii elektrycznej. Przewidywany 
koszt całej inwestycji wynosi 11 milio
nów złotych, z czego dwie trzecie miał 
pokryć budżet miasta Rybnika, jedną 
trzecią Kuratorium Oświaty i Wycho
wania w Katowicach. Tymczasem 3 
tygodnie temu okazało się, że K ura
torium otrzymało z budżetu państwa 
tylko jedną dziesiątą środków, o 
które wystąpiło, tj. 90 miliardów zło
tych, i nie będzie w stanie sfinanso
wać wielu rozpoczętych inwestycji 
oświatowych, także tych w Rybniku.

Nowe skrzydło “trzynastki” koszto
wało 426 milionów w roku ubiegłym i 
5 miliardów w bieżącym. Zostanie ono 
jeszcze wyposażone w okna i drzwi, a 
prace zostaną wstrzymane w połowie 
drogi. Budynek w stanie surowym zo
stanie zabezpieczony przed zimą i bę
dzie czekał na lepszą koniunkturę fi
nansową. Dokończone zostaną prace w 
kotłowni, aby mogła grzać szkołę jesie
nią i zimą. Dzisiaj właściwie nikt nie 
wie, kiedy rozbudowa tej szkoły może 
się zakończyć. Bo nikt nie wie, kiedy 
znajdzie się reszta brakujących pienię
dzy.

GRZEGORZ WALCZAK

nieczynna, pulsuje jedynie pomarań
czowe światło. Samo przejście zosta
ło rów nież dobrze oznakowane i 
oświetlone z góry.

Każdy kierowca marzy o drodze  
równej jak stół. Niestety, w przypad
ku ul. Wyzwolenia wykonanie ideal
nie równej naw ierzchni nie było 
możliwe ze względu na 96 różnego 
rodzaju pokryw, krat ściekowych i 
w łazów burzowych, stanowiących 
część nawierzchni. Dla mieszkańców 
ul. Wyzwolenia szczególnie uciążli
wy jest łomot luźnych pokryw, trza
skających pod kołami ciężkich samo
chodów. Rybniccy drogowcy zamie
rzali wprawdzie na ul. Wyzwolenia 
wprowadzić ograniczenie tonażu ko
rzystających z niej pojazdów, ale jak 
się okazało jest to droga krajowa i 
niezbędna jest zgoda stosownego mi
nisterstwa.

Tekst i zdj.: 
wack

27.05.1993 r. Rybnickiego Porozumie
nia Prawicy, na którym widnieje Bazy
lika św. Antoniego, pozwalam sobie 
przekazać na ręce Szanownego Pana 
wyrazy dezaprobaty i sprzeciwu. 
Sprzeciw mój dotyczy nie treści ogło
szonych na przedwyborczym afiszu, ale 
posłużenia się przez autorów tych tre
ści religijnym symbolem Bazyliki św. 
Antoniego z jej charakterystyczną ce
chą, czyli Papieskim Herbem.

Katolicka nauka społeczna wskazuje 
na potrzebę politycznego angażowania 
się katolików w tworzeniu i pomnaża
niu wspólnego dobra, co jednak nie 
upoważnia katolików o pewnej orienta
cji społeczno-politycznej by samowol
nie oznaczać swój program symbolami 
kościelnymi.

Postronny obserwator odbiera ten 
afisz jako niewłaściwe użycie sakral
nych symboli w kampanii politycznej. 
Tymczasem każda partia, w tym także 
Rybnickie Porozumienie Prawicy dzia
ła na własny rachunek i nie może swo
jego programu zalecać podkładając pod 
nim znak Bazyliki św. Antoniego. 
Łączę wyrazy szacunku

S z c z ę ś ć  Boże 

k s .  A lo j z y  Klon

Odpust i wybory 
w jednym

Wszystko wskazuje na to, że zbliża
jącym się wyborom samorządowym pa
tronować będzie w Rybniku św. Anto
ni. W niedzielę 19 czerwca, gdy wybie
rać będziemy nowych radnych, w bazy
lice mniejszej św. Antoniego odbywać 
się będą uroczystości związane z para
fialnym odpustem. Od lat odpust “u 
Antoniczka”, którego kulminacyjnym 
punktem jest procesja z figurą świętego 
ulicami miasta, jest w życiu Rybnika 
znaczącym wydarzeniem.

Tym razem więc prosto z odpustowej 
sumy będzie się można udać do lokalu 
wyborczego. Ci zaś, którzy po oddaniu 
swych głosów odczuwać będą wyrzuty 
sumienia mogą wrócić do bazyliki i zy
skać odpust zupełny, zgodnie z kościel
ną tradycją tego rodzaju uroczystości.

Oby tylko rybniczanie w ogóle nie 
odpuścili sobie udziału w ważnych dla 
nas wszystkich wyborach. Wprawdzie 
św. Antoni jest patronem rzeczy zgu
bionych, ale nie wiem, czy można to, 
również odnosić do straconych wybor
ców. wack

Napisali do nas z Włoch
Watykan 17.05.94

W imieniu wszystkich 24 laureatów 
konkursów z okazji 50 Rocznicy Bitwy 
o Monte Cassino pragniemy za pośre
dnictwem redakcji podziękować wszy
stkim sponsorom i organizatorom za 
umożliwienie zdobycia tak cennej na
grody. /18 podpisów/

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



damiani
AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL FIRM:

damiani Amica 
RYBNIK R Y N E K  6 

FABRYKA KUCHNI
W R O N K I

A R D O  Sony-Poland Sp. z  o.o.

50 rodzajów piecy elektrycznych, gazowych, pralek, lodówek.   z e l m e r

U N IM O R

elemis
50 rodzajów piecy elektrycznych, gazowych, pralek, lodówek. 

Największy wybór ekspresów, żelazek, suszarek, itp.

Rekordowa stawka za czynsz

Wyremontowany przez miasto ko
sztem ok. 3,7 mld zł budynek przy Ry
nek 7 zaskoczył nas, przechodniów, nie 
tylko swoją nową elewacją od strony 
Pl. Wolności, lecz również przestron
nym pasażem, umożliwiającym skraca
nie sobie drogi na osi Teatr - ul. Raci
borska.

Piesi natychmiast zaczęli korzystać z 
tego nowego wygodnego przejścia, 
traktując je jako coś zupełnie natural
nego.

Już wkrótce dowiemy się, na co kon
kretnie zostaną przeznaczone dwa 
dwupoziomowe pomieszczenia, znaj
dujące się po obu stronach pasażu. W 
wyniku bowiem przetargu, ogłoszone
go przez Urząd Miasta, wydzierżawio
no je od 1 czerwca na działalność han
dlowo-gospodarczą. W przetargu, który 
odbył się 24 maja, wylicytowano rekor
dowo wysoką stawkę czynszu za 1 m 
kw. Lokal większy /patrząc od Rynku

Rynek 7 od podwórza po remoncie..

znajdujący się z lewej strony/ o po
wierzchni 104 m kw. “poszedł” po 
krótkiej walce za 660 tys. zł za 1 m kw., 
a niewiele mniejszy, licytowany jako 
drugi /98 m kw./, osiągnął również wy
soką stawkę 580 tys. Zarówno atrakcyj
ne położenie lokali, jak i duża liczba 
uczestników przetargu zrobiły więc 
swoje. Poprzednio najwyższe stawki 
uzyskiwane w przetargu to niewiele po
nad 400 tys. za m kw. w lokalach w 
centrum miasta.

Wydane z kasy miejskiej pieniądze 
na remont mają szansę nie tylko się 
zwrócić, lecz również w niedługim cza
sie zasilać w postaci opłaty za czynsz 
budżet miasta.

Do wydzierżawienia w budynku przy 
Rynek 7 pozostał jeszcze lokal znajdu
jący się na II piętrze, idealny na pra
cownię, gabinety, biura. Szczegóły w 
ogłoszeniu o przetargu na str. 10.

/pal/

i przed remontem

L is t do redakcj i

Ujek zaczon łepą 
kiwać...

W czoraj, a była to nidziela, przi
jech o ł do nos ujek z Zobrzo. N iy 
boł już  w Rybniku kupa lot. Była 
fajno pogoda i z całą  naszą fam ili
ją  w ybrali my sie na szpacyr. Jak 
my dochodziyli do placu Wolności, 
u jek  zaczon  łe p ą  k iw ać, że tyn 
R ybnik tak sie zm ien io ł. Ale jak  
my wkroczyli na Rynek, to ujkowi 
łoczy wylazły jak  pinpongi. Padoł 
- kaj jo  je s t, w Polsce, abo na Za
chodzie. W tym momyncie zaczyni 
my sie asić jak  diobli. Pokozoli my 
mu jeszcze inksze roztom ańte rze
czy, k iere pobudow ali w naszym  
m ieście. Tata łod  tego aszynio  o 
m ało niy pęknoł ja k  krupn iok . 
Przeszli my tyż tym blank nowym 
pasażym z Rynku do Placu Wolno
ści. I tukej trocha m usieli my sie 
zagańbić. Te flizy b io ło-beżow e, 
kierymy wyłożyli anfart w nowych 
kam iynicach na Pl . W olności były 
blank zm azane, łobsikane /śm ier
działo jak  diosi/. Aż sie prosi żeby 
to szlałchym  spłokać i szm atą na 
kiju  ze trzyć . To rich tich  szpeci. 
D obrze, że ujek tego niy w idzioł. 
Ale i tak jest elegancko. Kożdo n i
d z ie la  coś sie na Rynku dzie je . 
Abo gro o rk iestra  czy inkszy ze
spół, abo chóry śpiyw ają. K ieroś 
sobo ta  i P y tlok i z Żym łam i na 
Rynku w ystąpiyły. Było na co sie 
podziw ać. L udziska m iały ubaw. 
Szkoda, że tak mało rybniczonow

o tym wiedziało. Jo tyż sie yno cu
falym  dow iedz io ł. Tak wom p o
wiym szczyrze, że jak  yno je st po
goda, to kożdo n idziela szpacyru
jymy po Rynku.

Te występy, muzyka, śpiywanie, 
to je s t  w szystko  fa jn ie  - je d n a  
chw olba do ło jców  m iasta . Ale 
czegoś na tym Rynku brakuje i to 
mje łod dłoższego czasu szpanuje. 
Ludzie s ie d zą  na dość licznych  
ław kach, pop ija ją  lem uniada p ro
sto z flaszek, kiero kupiyli w skle
pie “D elicji” . A szłoby przeca ina
czyj. Rynek je s t srogi, szłoby po
stawić pora biołych stolików z ze
slam i i ko lorow ym i paryzo lam i. 
Ludzie tyn zelter abo piwo m ogli
by wypić ze szklonek z kulturką. 
M usiałoby  tu być tro ch a  w ięcyj 
minibarkow, kafejków /ze sto lika
mi na sw iyżym  lu fc ie / zam iast 
sklepów z oblyczami. Tego wszyn
dzie je s t dość w inkszych m iy j
scach . Ł oński rok sklep  “N o g a” 
m ioł te sto lik i na dw orze, a teroz 
jakoś zaprzestoł - ciekawi nos cze
mu. W ielko szkoda że rybn ick i 
brow ar niy pom yśloł ło tym, żeby 
na tym  piyknym  konsku  m iędzy 
k s ię g a rn ią , a brow arym  zrob ić  
m ało p ija ln ia  p iw a na dw orze. 
Czam u yno w “ św ięto  p iw a” tak 
rob ią , sz łoby p rzeca co łk ie lato . 
Już to w idza - czyrwone stoliczki, 
pasow ne paryzole z rek lam ą b ro
waru i zaroz przi tym jak iś rożyn z 
w osztam i. Jo to yno dowom  pod 
rozwoga. Ale tak se m yśla , a inksi 
tyż to godają, że to jest to, co nom 
brakuje.

M arek  M ateja

Filigranowa filia
Filia nr 4 Miejskiej Biblioteki Pu

blicznej w Rybniku-Piaskach, choć 
mieści się w niewielkich pomieszcze
niach wynajmowanych od ogniska 
TKKF-u, jest prawdziwą oazą dla mi
łośników dobrej książki i młodzieży 
szkolnej z okolicy. Przemyślane urzą
dzenie wnętrza pozwoliło na stworze
nie naprawdę miłej atmosfery, a co 
ważniejsze na ulokowanie liczącego 
19 tysięcy pozycji księgozbioru.
Kierownikiem tej kameralnej biblio

teki od 1980 roku jest Daniela GO
LARZ, która powiedziała nam: Sytua
cja materialna biblioteki nie jest naj
lepsza, ale nie jest to tragedia, gdy ma 
się prawdziwych przyjaciół. Znakomi
cie układa nam się współpraca z radą

przedsiębiorczym wikarym, ks. Kopką. 
Współpracujemy również z pobliską  
Szkolą Podstawową nr 3, której 
uczniowie uczęszczają do nas na tzw. 
lekcje biblioteczne.

W lutym 1991 roku czytelnicy biblio
teki zawiązali liczące obecnie około 
stu członków Koło Przyjaciół Biblio
teki, zrzeszające czytelników i mie
szkańców dzielnicy Piaski. Minimalna 
składka kwartalna wynosi 15.000 zł i 
w ubiegłym roku właśnie ze składek 
zebrano ponad 10 milionów. Koło 
wraz z biblioteką organizuje również 
różnego rodzaju imprezy dla dzieci, 
jak konkursy rysunkowe, spotkania ze 
św. Mikołajem czy wieczory andrzej
kowe. Większość w ten sposób zgromadzonych

Myślenie na zielono

dzielnicy i z tutejszą parafią, ks. pro
boszczem Henrykiem Groborzem i

zgromadzonych funduszy przeznaczana 
jest na zakup nowych książek, w roku

Jeszcze pięć czy sześć lat temu słowo 
“ekologia” wchodziło dopiero do na
szego języka, zaś myślenie ekologiczne 
było, delikatnie mówiąc, zjawiskiem 
początkującym w Polsce. Wiele się od 
tego czasu zmieniło. Dzisiaj ogromna 
większość ludzi jest świadoma wielkie
go zagrożenia i tego, jak chore jest na
sze środowisko naturalne. Ideałem by
łoby, aby każdy z nas nie tylko o tym 
wiedział, ale na miarę swoich możliwo
ści dbał o swój świat.

Z zadowoleniem trzeba jednak przy
znać, iż od pewnego czasu do naszej 
redakcji często dochodzą sygnały od

ubiegłym zakupiono ich za blisko 17 
milionów złotych. Również na książki 
przeznaczone są dochody z organizo
wanych przez bibliotekę, przy pomocy 
rybnickich księgarń, książkowych 
kiermaszy.

Biblioteka na Piaskach ma ok. 1400 
stałych czytelników, którzy w roku 
ubiegłym wypożyczyli blisko 44 tysią
ce książek. Choć wnętrza są nieco cia
snawe, panuje w nich miła atmosfera, 
w czym ma swój udział dwuosobowy 
personel, jako, że poza Danielą Golarz 
pracuje tu również Joanna Konsek, 
która zwłaszcza zabieganym łowcom 
szkolnych lektur zawsze służy radą i 
pomocą. Jest również niewielki kącik 
czytelniczy i z niektórych książek sko
rzystać można na miejscu.
To miłe, że w czasach telewizji sateli

tarnej i video ktoś z zamiłowaniem 
dba jeszcze o książki i ich czytelni
ków.

Tekst i zdj.: wack

Czytelników, które świadczą o zatro
skaniu stanem zieleni w naszym mieście

temat zielonych miejsc w naszym mie
ście. I chociaż czasami te zażalenia 
mogą się dla urzędników wydawać nu
żące i niepotrzebne, to świadczą one 
dobitnie, że zaczynamy myśleć coraz

mieście. Przykładowo, kiedy w maju br. 
obok boiska IV LO w Rybniku-Chwa
łowicach zgodnie z prawem wycinano 
chore drzewa, do drwali podchodzili 
mieszkańcy i pytali, czy te wycinki są 
konieczne. Podobnie zaniepokojony 
rybniczanin poinformował nas o wyci
naniu starego drzewostanu na prywat
nej posesji obok wejścia na rybnicki 
cmentarz. Przed tygodniem zaś za
dzwonił do redakcji Czytelnik, zanie
pokojony złymi warunkami dla drzew 
przy ul. Rudzkiej. Nasz czytelnik twier
dzi, że płytki chodnikowe są zbyt bli
sko pni drzew, przez co korzeniom bra
kuje wody i tlenu.

Wiemy również, że i w Urzędzie 
Miasta nie brakuje skarg czy sugestii na

bardziej “na zielono”. I to jest tenden
cja pozytywna!

Zdj. i tekst: Szoł

RYBN IK , UL. SOBIESKIEGO  3
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Pod hasłem “Szkoła dla nas” w ubie
głą sobotę 28 maja na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 2 odbył się festyn śro
dowiskowy dla mieszkańców dzielnicy 
Smolna.

Początek zabawy przewidziano na go
dzinę 16.00, ale już 
od 14.00 na boiskach 
panował ruch - sta
wiano stoły dla gości, 
przygotowywano stoi
ska do sprzedaży 
ciast, ciepłej strawy i 
napojów, a także 
podręczników, butów 
oraz wyrobów z two
rzyw sztucznych.

Oficjalnie festyn 
rozpoczęła dyrektor 
szkoły Jadw iga Zi
mończyk, która za
prosiła wszystkich do 
wspólnej, wesołej za
bawy. Na początku w 
sali gimnastycznej 
wystąpiła grupa młod
szych dzieci z zespołu 
tańca “Przygoda”. Za
prezentowała swój ak
tualny program, gro
madząc w budynku 
niemało ludzi. Od po
czątku trwał konkurs 
rzutów do kosza, na rampie sali gimna
stycznej prowadzono aukcję rysunków, 
haftów i serwetek, stworzonych na zaję
ciach plastyki i techniki przez uczniów. 
Po godzinie 17.00 na górne boisko zaje
chał powóz konny z rancha Eugeniusza 
Biskupka - dzieci i dorośli mieli okazję 
przejechać się zaprzęgiem lub konno.

Po zakończeniu występów “Przygody”

na sali gimnastycznej odbył się wielki 
mecz siatkówki rodzice-nauczyciele. Po 
remisowym rezultacie dwóch pierw
szych setów na prowadzenie wysunęła 
się drużyna rodziców, która ustaliła osta
teczny wynik na 2:1. Następnie rozegrano

Józef Polok z synem Pawłem i Ewą Jankowską - nauczycielką, podczas 
sprzedaży serwetek wykonanych przez uczniów.

rozegrano mecz koszykówki, a zacięta walka 
zakończyła się remisem 45:45.

Na wolnym powietrzu trwał koncert 
życzeń - za drobną opłatą każdy, kto 
chciał, mógł podać parę miłych słów dla 
najbliższych lub znajomych. Od począt
ku imprezy obok stoisk towarowych 
prowadzona była również loteria fanto
wa. Za symboliczną opłatą wylosować

można było różnego rodzaju przedmioty, 
od pluszowej maskotki aż po litrowego 
szampana. Jak wynika z przeprowadzo
nego wśród publiczności sondażu, wszy
scy bawili się wyśmienicie. Zapytani 
niemal jednogłośnie twierdzili, że jedyną 
wadą festynu jest to, że odbywa się on 
dopiero pierwszy raz. Gros osób zgro
madzonych w to sobotnie popołudnie na 

szkolnych boiskach po raz 
pierwszy miało okazję 
wziąć udział w imprezie 
zorganizowanej dla tak ści
słego grona mieszkańców, 
gdzie sąsiedzkie powitanie 
nie stanowiło rzadkości. 
Należy dodać, że w trakcie 
trwania festynu nad bezpie
czeństwem uczestników 
czuwała Straż Miejska. Nie 
odnotowano jednak żad
nych przykrych zdarzeń, co 
świadczy, że mieszkańcy 
Smolnej potrafią się wspa
niale bawić. Impreza miała 
niewątpliwie integracyjny 
charakter, lecz nie był to je
dyny cel jej zorganizowa
nia - pomogła ona również 
w pewnym stopniu w “za
łataniu” dziur w skromnym 
szkolnym budżecie. 
Ogółem z biletów wstępu, 
aukcji prac uczniowskich, 
koncertu życzeń, przeja
zdów konno oraz loterii 

fantowej zebrano kilkanaście mln zł. Jak 
widać, dyrekcja stanęła i tu na wysoko
ści zadania, łącząc przyjemne z poży
tecznym. Warto dodać, że organizatorzy, 
idąc za prośbami młodzieży, planują 
przeprowadzenie kolejnego tego rodzaju 
festynu we wrześniu br.

Tekst i zdj.: D. GRZESISTA

“Maanam” 
w Rybniku

R ybnickie S tow arzyszenie 
O św iatow e “ R odzice D zieciom ”
organizuje kolejny koncert. Po dłu
gich rozmowach z menadżerem ze
społu i dyrekcją TZR udało się sfi
nalizować kontrakt z rockową grupą 
“Maanam”, która 11 czerwca o go
dzinie 18.00 tam właśnie wystąpi.

Ani samego zespołu, ani jego peł
nej temperam entu wokalistki Kory 
nie trzeba bliżej przedstawiać. Od lat 
“M aanam” jest czołową grupą pol
skiej sceny rockowej i trudno byłoby 
zliczyć liczbę wylansowanych prze
bojów. Ostatnio na muzycznym ryn
ku ukazała się pierwsza solowa kase
ta gitarzysty zespołu Marka Jackow
skiego, którego piosenka “W życiu  
trzeba zawsze wolnym być” już stała 
się przebojem. Koncert “Maanamu” 
w Rybniku choćby tylko z tych 
względów będzie znaczącym wyda
rzeniem artystycznym.

Podobnie jak to miało miejsce w 
przypadku wcześniejszych koncer
tów, tak i tym razem całkowity do
chód z koncertu przeznaczony zosta
nie na sfinansowanie działalności 
Społecznej Szkoły Podstawowej pro
wadzonej przez stowarzyszenie “Ro
dzice D zieciom ” . Cena biletu  150 
tys. zł. /wack/

Kodak
 DZIECIOM I RODZICOM 

Z okazji “Dnia Dziecka” KODAK-  
EXPRESS przygotował niespodziankę

niespodziankę. 1 i 3 czerwca wykonanie 4 zdjęć  
/paszportowych, legitymacyjnych/ 
kosztować będzie tylko 25.000 zł.  

UWAGA! 3 czerwca należy 
zgłaszać się z wyciętym z gazety 
kuponem. KODAK-EXPRESS 

Rybnik, ul. Sobieskiego 3 zaprasza  
od 9.00 do 18.00.

Na klientów czekają drobne 
upominki.

N a j l e p s z a
s z k o l n a
g a z e t a

W ubiegły piątek 27 maja w Katowicach 
rozstrzygnięto Pierwszy Wojewódzki Kon
kurs na Gazetę Szkolną “Nasza Gazeta”. 
Do konkursu, zorganizowanego przez “Ga
zetę Wyborczą” i Pałac Młodzieży w Kato
wicach, stanęło ponad 200 szkolnych gazet 
i gazetek. Profesjonalne jury , składające 
się z dziennikarzy i pedagogów, pierw
szą nagrodę i tytuł najlepszej gazety 
szkolnej województwa katowickiego 
przyznało czasopismu IV Liceum Ogól
nokształcącego w Rybniku-Chwałowi
cach. Ta najlepsza szkolna gazeta roku 
1994 nosi nazwę “BEZ TYTUŁU”.

“BEZ TYTUŁU” ma objętość ponad 20 
stron formatu A -4 i jest składana całkowi
cie na komputerach, powielana zaś jest me
todą ksero dzięki uprzejmości firmy “EL
ROW”. Gazeta istnieje trzeci rok, a w roku 
szkolnym 1993/94 pracowało dla niej po
nad dwudziestu uczniów-dziennikarzy, zaś 
najważniejszą funkcją w szkolnej redakcji 
pełnił jej redaktor prowadzący - Agnie
szka ROSIAK z klasy III “c”. To szkol
ne czasopismo od początku swojego istnienia

DYPLOM
dla redakcji 

"Bez tytułu" 
w składzie:

Agnieszka Rosiak, 
Julita Skrzy ńska
.......i  in n i ..........

za zajęcie I miejsca 
w I Wojewódzkim Konkursie 

na Gazetę Szkolną 
„Nasza gazeta"

Katowice, 27.05.1994 r.

istnienia nie zeszło nigdy poniżej 100 egzempla
rzy nakładu, a ostatni numer “Wiosna ’94" 
został całkowicie wyprzedany w 125 eg
zemplarzach podczas zaledwie trzech prze
rw. A należy pamiętać, że IV LO w Rybni
ku ma tylko 375 uczniów. Tak więc co trze
ci uczeń kupuje za 5 tysięcy złotych i czyta 
regularnie “BEZ TYTUŁU”. Jaka inna ga
zeta na świecie kupowana jest przez jedną 
trzecią potencjalnych czytelników? 
Szoł

Od lewej: Iwona Szczypka, Beata Grzesiak, Mariola Karwat, Joanna Warło, 
Bartłomiej Panicz, Michalina Machulik, Julia Krawczyk i Agnieszka Gojny.

Ze szkicownika Kazimiery Drewniok
K a p liczkę  w R ybn iku -Z ebrzydow icach , pochodzącą  z  1928 r., zbu

dow ano  w m ie jscu  s ta r sze j i m n ie jsze j kap liczki, zn is zc zo n e j przez  
p o w a lo n e  w ich u rą  lipy. M urow ana  w kszta łc ie  p ro sto ką ta  z  łukiem  
na o łtarzyk , o sio d ło w ym  dachu  zw ień czo n ym  w ieżyczką  dzw onną  z  
p rześw item .

We w nę trzu  w id n ie je  p o s ta ć  św. Ja n a  N ep o m u cen a  m alow aną  na  
blasze, p o ch o d zą cą  z  p o p rze d n ie j kap liczki. P an i B ron isław a  Rojek  
- g o rliw a  o p ieku n ka  ze b rzy d o w ic k ie j św ią tyń k i, w yw odzi s ię  z  wie
lo d z ie tn e j rodziny, w k tó re j p ie c za  n a d  ka p lic zką  i ro la  dzwonnika  
p rze c h o d z i tra d y cy jn ie  z  p o k o le n ia  na p o ko len ie . P a n i Bronisława  
c ieszy  się  szacunkiem  i w d zięczn o śc ią  sw o ich  w spółm ieszkańców , a 
także m iejscow ego  k s ięd za  p rob o szcza .

Zdjęcie fujicolor
z albumu czytelników

Zapraszam y 
naszych C zyteln i
ków do wspólnego 
oglądania zdjęć. 
Wystarczy przyjść do 
redakcji z ciekawym 
zdjęciem , które po 
s k o p i o w a n i u  
natychm iast zw ró
cimy. /M ożna też 
w rzucić je  do 
naszych “żółtych 
sk rzynek” /. A u to ra  
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 ” 
zd jęc ia  f irm a 
“ E K SPR ES F U JI” 
R ybn ik , ul. R e ja  2 
n ag ro d z i b ez p ła
tnym  wywołaniem i 
w ykonaniem  o d b i
tek z rolki filmu.

Nie cierpię czyścić butów. Zdj.: Krzysztofa Mielnika

GAZETA RYBNICKA, TEL, 2 8 8 2 5

R y b n i k - Z ebrzydowice

KAPLICZKI ŚLĄSKIEFestyn na Smolnej



W O L N O Ś C I

Służba publiczna wymaga rzetelności, facho
wości i uczciwości. Tak dobieraliśmy naszych 
kandydatów. Są oni dobrze przygotowani do 
podjęcia czekających ich zadań. Są ludźmi, 
którzy potrafią w Radzie Miasta współpraco
wać z innymi. Wierzą w sukces Rybnika i 
chcą dla tego sukcesu pracować. Ten sukces 
musimy osiągnąć razem.

Nasi kandydaci na radnych
Okręg I - Śródmieście LISTA NR 4
1. Marek POPRAWSKI - nauczyciel
2. Jerzy PINIOR - adwokat
3. Eugeniusz GUTKOWSKI - przedsiębiorca
4. Dorota PATER-JAJDELSKA - lekarz
5. Krzysztof DUBLEWSKI - artysta plastyk
6. Andrzej MUSIK - inż. elektryk

Okręg II - Gotartowice, Kamień, Kłokocin, 
Ligota, Paruszowiec LISTA NR 4
1. Leszek ŻOŁNA - adwokat
2. Teresa WIECZOREK - nauczyciel
3. Andrzej BIENIAK - przedsiębiorca
4. Joanna BYSTRICKY-PANEK- inż. metalurg
5. Jacek GŁOWACKI - rzemieślnik

Okręg III - Boguszowice LISTA N R  6
1. Zdzisław DYRCZ - nauczyciel
2. Stanisław KONSEK - inż. górnik
3. Mirosław ORCZYK - nauczyciel
4. Robert POLLOK - socjolog

Okręg IV - Chwałowice, Popielów, Radziejów 
LISTA NR 5
1. Janina WYSTUB - nauczyciel
2. Andrzej BUCHTA - inż. górnik
3. Dariusz SUCHAN - inż. górnik
4. Ryszard MARION - nauczyciel
5. Adam BEZEG - nauczyciel akademicki

Okręg V - Niedobczyce, Niewiadom LISTA
NR 5
1. M arian KONIECZNY - prawnik
2. Piotr PRZEGENDZA - inż. automatyk
3. Anna BUCHALIK - handlowiec
4. Anna ŚNIECHOWSKA - ekonomista
5. Stanisław OLEK - nauczyciel

Okręg VI - Smolna. Zamysłów LISTA NR 4
1. Zygfryd CZEREPKOW SKI - prawnik
2. Maciej BEZEG - architekt
3. Andrzej STULA - handlowiec
4. Jolanta ROCZNIK - nauczyciel
5. Jolanta CHRZANOWSKA - inż. górnik

Okręg VII - Nowiny, Zachód LISTA NR 6
1. Andrzej Wojciech KONIECZNY - prawnik
2. M aria MALINOWSKA - nauczyciel
3. Wojciech SZAREK - lekarz
4. Bogdan PETRYNA - inż. górnik
5. Grzegorz SZYSZKA - inż. telekomunikacji
6. Krzysztof KUBIS - lekarz

Okręg VIII - Chwałęcice, Golejów, G rabowniaGrabow
nia, Orzepowice, Rybnicka Kuźnia, Stodoły,
Wielopole LISTA NR 4
1. Gabriela KUTZMANN - nauczyciel
2. Janusz OSTROWSKI - lekarz
3. Barbara OCHOJSKA - lekarz
4. Marian PIECHOCZEK - inż. elektryk
5. Romuald GÓRECKI - inż. energetyk

RYBNICKIE
POROZUMIENIE PRAWICY

Przyjaciele!
SZANOWNI WYBORCY!

Porozmawiajmy o samorządności
Ochrona interesu dzielnic Rybnika stanowi dla 

nas podstawę integracji i harmonijnego rozwoju 
wielkiego Rybnika. Bez dzielnic nazwa Rybnik 
nie miałaby tej wymowy co obecnie. Dalsze spek
takularne inwestowanie pieniędzy gminy, a nie 
pieniędzy inwestorów w centrum miasta przy 
“odpuszczaniu sobie” dzielnic może być przyczy
ną rozpadu Rybnika na kil
ka mało znaczących orga
nizmów i upadku jego pre
stiżu. Według nas ochroną 
interesu dzielnicy najlepiej 
zajmą się Rady Dzielnicy, 
którym należy rozszerzyć kompetencje, głównie 
w zakresie konstrukcji budżetu miasta. Budżet ten 
powinien być wypadkową kierunków rozwoju

miasta i

s m y 
zdania, 
że

uzdrowienie
Niedobczyce

PRZYJACIELE, SĄSIEDZI, SZANOWNI 
WYBORCY I PODATNICY!

PAMIĘTAMY, ŻE BUDŻET MIASTA 
TO WASZE PIENIĄDZE 

A WYDAWANIE ICH 
TO ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

GŁOSUJĄC 19 CZERWCA 
NA NAS ZAGŁOSUJESZ 

ZA PORZĄDKIEM I ROZWOJEM 
CAŁEGO RYBNIKA.

uzdrowienie stosunków w Radzie Miasta jest możliwe 
dzięki rozdzieleniu władzy stanowiącej /Rada/ od 
wykonawczej /Zarząd/. Posłuży temu automatycz
na rezy
g n a c j a  
c z ł o n
ków Za
r z ą d u 
Miasta z 
funkcj i  
radnych. Osiedle Boguszowice 

Prezydent Miasta i jego zastępcy powinni mieć 
pełną świadomość, że są 
wynajętymi przez Radę 
urzędnikami-menadżera
mi.

Rada Miasta powinna 
podjąć uchwałę o podnie

sieniu rangi radnego o możliwość kontroli Zarzą
du i urzędników /przede wszystkim wydawanie 
pieniędzy podatników, zawiadamianie opinii pu
blicznej o samowoli w tej dziedzinie/. Panująca 
nam Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie tery
torialnym nie zaopatrzyła radnego w te atrybuty i 
stąd niepotrzebne starcia w łonie ustępującej 
Rady.

RYBNICZANKI, RYBNICZANIE!
GŁOSUJCIE NA PRAWICĘ 

I TO ZDECYDOWANIE 
Kontakt: Plac Wolności 7, w dni robocze od 

15.00 do 18.00, tel. 225-88

Dnia 14 czerwca 1994 r. o godz. 17.00 
w Bibliotece Miejskiej odbędzie się 

otwarta Konwencja Wyborcza 
Rybnickiego Porozumienia Prawicy 

- serdecznie zapraszamy!

BEZPARTYJNY BLOK 
WSPIERANIA REFORM

Program BBWR rozwoju Rybnika jest pro
gramem rozwoju dzielnic, w tym także śród
mieścia. Nie negujemy ogólnego kierunku roz
woju Rybnika. Cieszy nas, że centrum zmienia 
swoje oblicze, jednakże miasto Rybnik to także 
Niedobczyce, Boguszowice, Nowiny, Wielopo
le, to przede wszystkim dzielnice. Programy 
wyborcze bezpośrednio odczuwamy na własnej

własnej skórze, dlatego mówimy kolej na Dzielnice,
nadszedł ich czas. Z braku miejsca nasze zamie
rzenia przedstawimy hasłowo. Walczyć będziemy 
o:
* telefonizacją naszych dzielnic
* gazyfikacją naszych dzielnic, a poprzez naszych 
posłów o ulgi w opłatach za gaz, by można było 
nim ogrzewać nasze domy,
* szeroko rozumianą infrastrukturą, rozwój sieci 
wodociągowej, je j modernizacją /Orzepowice, ul 
Brzozowa, Chwałęcice/
* rozwój kanalizacji i małych oczyszczalni ście
ków /Niedobczyce, Boguszowice, Orzepowice, 
Chwałęcice/
* stworzenie nowych terenów rekreacyjnych po
przez zagospodarowanie p łn. obrzeży osiedla No
winy, zachodniej części miasta, całego terenu wo
kół Zalewu Rybnickiego,

* utworzenie ekranu dź więkoszczelnego przy ul. 
Chabrowej
* doprowadzimy do rozbudowy szkoły podstawo
wej nr 33 w Niedobczycach, dokończenia szkoły w 
Boguszowicach i szkoły w Orzepowicach
* doprowadzimy do efektywnego wykorzystania 

funduszy miejskich na sport i rekreacją, zintensyfi
kujemy zajęcia z dziećmi i młodzieżą w istnieją
cych placówkach sport. - kult., promować będzie
my połączenie naszych dzielnic ścieżkami rowero
wymi i doprowadzimy do ukończenia krytej pły
walni w Boguszowicach i stworzenia basenu dla 
dzieci z Niedobczyc.
* jeśli chodzi o służbą zdrowia akcent kładziemy 
przede wszystkim na profilaktyką, chociaż popie
ramy ukończenie budowy szpitala w Orzepowi
cach,
* będziemy poprzez naszych posłów wpływać na

objęcie naszego województwa obniżką stopy po
datkowej, co pozwoli przyciągnąć inwestorów i 
stworzyć alternatywne gałęzie przemysłu,
* górnictwo jeszcze przez dziesięciolecia będzie 
solą tej ziemi, dlatego trzeba prowadzić rozsądną 
eksploatacją węgla i efektywnie wykorzystywać 
go,
* zadbamy o stworzenie równowagi w przyszłej 
Radzie Miasta,
* duży nacisk kłaść będziemy na ład i porządek 
oraz bezpieczeństwo mieszkańców, dlatego wśród 
naszych kandydatów jest przedstawiciel policji.

Wyborco, nasi kandydaci na radnych to Twoi 
sąsiedzi. Znasz ich, daj im szanse, zagłosuj na 
nich. W razie czego zawsze będziesz mógł swo
jego radnego przywołać do płota.

KONFEDERACJA POLSKI NIEPODLEGŁEJ MIEJSKI SZTAB 
WYBORCZY Rybnik, Pl. Wolności 7/12, tel. 27-116

Przedstawiamy 
kolejnych 

kandydatów na 
radnych z ramienia 

naszej partii:

Zofia BŁASZCZYK, lat 44, ogrodnik-warzyw
nik, bezrobotna, mężatka, czworo dzieci, mie
szkanka Rybnika.
"Głosujcie na mnie Uzyskacie przeciwnika afer 
gospodarczych i wszelkiego rodzaju korupcji. 
Będę popierać drobną działalność gospodarczą, 
jako jeden z elementów łagodzenia bezrobocia. 
Nie ominę również ośrodka wychowawczego w 
Rybniku, gdzie przebywają nasze dzieci sieroty, 
półsieroty i dzieci odrzucone".
Stanisław MAKOWSKI, lat 47, żonaty, troje 
dzieci, rencista z kopalni “Jankowice”.
"Za sprawą najważniejszą uważam poszanowanie 
człowieka. Rzetelne go traktowanie, informowa
nie. Prawo do wolności, do bezpiecznego i godne
go życia bez arogancji ze strony władzy, odróżnia
nia dobra od zła. Sprawiedliwe i rzeczywiście nie
zawisłe sądy, godni i sumienni prokuratorzy, lojal
na policja. Jestem za oczyszczaniem z tych organów

organów władzy ludzi skompromitowanych, skorum
powanych i pseudo-społecznych nieudaczników, po
wiązanych z sobą w mafijne struktury. Dążeniem 
moim jest poprawa i ochrona naturalnego środowi
ska, w którym przyszło nam żyć. Możliwości rekreacji, 
wypoczynku, sportu, dla dzieci i młodzieży. Możliwość 
wyjazdu na zimowiska i ferie dla wszystkich naszych 
dzieci i młodzieży Śląska. Czas wreszcie skończyć z 
podwyższaniem nośników energii i wody. Jest to zmo
ra i tak zubożałej części społeczeństwa. Jeżeli pra
gniesz tych zmian to jesteś w Europie, w Polsce, na 
Śląsku. Czuj się wolnym, a twój oddany głos będzie 
tego dowodem!"
"Taka będzie Rzeczpospolita jakie je j młodzieży 
wychowanie ”
Ambroży WUZIK, lat 58, emeryt, sympatyk 
KPN, żonaty.
"Szanowni wyborcy! Głosując na mnie możecie 
być pewni że postaram się realizować wasze po
stulaty. Marzenia moje to realizacja ambitnych 
planów modernizacji i rozbudowy miasta. Popra
wa estetyki nie tylko centrum, ale i dzielnic gminy 
Rybnika. Przebudowa sieci komunikacyjnej, re
monty i budowa nowych obwodnic. Pozyskiwanie 
nowych mieszkań dla rybniczan. Poprawa służby 
zdrowia i zwiększenie środków na je j funkcjono
wanie".

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

NASI KANDYDACI

M ili państwo św ia
d o m ie  un ikając  
w ygłaszania kolej
nych haseł w yb or
czych w tym w yda

niu "G azety" postanow iliśm y przybli
żyć wam nieco now ych kandydatów  
prezentując ich krótkie notki b iogra
ficzne.

Okręg nr 1 - Śródmieście-Północ 
Urszula GÓRAL, lat 45, zawód ekonomista.
- Chciałabym wykorzystać swoje duże umiejęt
ności ekonomiczne, po to by nasze miasto było 
lepiej zarządzane.

Okręg nr 3 - Boguszowice
Mirosława SMOŁKA, lat 28, technik górnik.
- Jestem silnie związana ze środowiskiem górni
czym od wielu pokoleń. Uważam się za kobietą 
bardzo energiczną, myślą iż moja energia przyda 
się w podstarzałej Radzie Miejskiej.

Okręg nr 4 - Chwałowice, Popielów, Radziejów
Radziejów, rejon ulicy Świerklańskiej
Marek BABINA, lat 33, górnik strzałowy.
- Mam ciągłe wątpliwości, z jednej strony jestem  
górnikiem, z drugiej mieszkam na terenie zrujno
wanym przez to górnictwo, myślę iż zajmę się 
szeroko pojętą ekologią.

Okręg nr 5. - Niedobczyce, Niewiadom
Irena M ACHOCZEK, lat 37, specjalista-ko
sztorysant.
- Humorystycznie rzecz biorąc będę reprezento
wać dzielnice w których nic nie wiadomo, chcę 
żeby to się zmieniło, dlatego liczę na swoich wy
borców.

Okręg nr 6 - Smolna, Zamysłów
Ireneusz PYCHYŃSKI, lat 39, mechanik ma
szyn.
- Miasto jest jak  maszyna, wszystko musi się za
zębiać tak a nie inaczej, moim zadaniem będzie 
czuwać aby nie “brakło oleju” w naszych co
dziennych działaniach.

Okręg nr 7 - Nowiny, Zachód
Arkadiusz DERA, lat 39, literat, satyryk.
- Chciałbym aby p iękno rosło równomiernie i 

tak żeby mieszkańcy Nowin byli również dumni 
ze swojej dzielnicy.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5
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L IST A  RUCH
NR 1 ROZWOJU 

RYBNIKA
KANDYDACI NA RADNYCH

OKRĘG 1 - /Śródmieście, Północ/
1. MARIAN ADAMCZYK - inż. budowlany
2. EUGENIUSZ DOBOSZ - inż mechanik
3. ADAM KRUPA - nauczyciel
4. MARIA KUFA-SKORUPA - stomatolog
5. ZYGMUNT RYSZKA - inż. geodeta
6. MICHAŁ ŚMIGIELSKI - inż. budowlany

OKRĘG 2 - /Gotartowice, Kamień,
Kłokocin, Ligota, Paruszowiec/
1. JADWIGA FLIS - księgowa
2. ALOJZY KUŚKA - emer. sztygar
3. JÓZEF MAKOSZ - romanista
4. STANISŁAW STAJER - inż. elektryk
5. URSZULA SZYNOL - nauczycielka

OKRĘG 3 -/Boguszowice/
1. EUGENIUSZ FRANKE - inż. górnik
2. TADEUSZ JANYGA - inż. elektronik
3. ANIELA KEMPIŃSKA - lek. okulista
4. JAN MURA - technik elektryk
5. GRZEGORZ PIECHA - technik górnik
6. STANISŁAW PRZELIORZ - strażnik
7. MICHALINA W IECZOREK - nauczycielka

OKRĘG 4 - /Chwałowice/
/Radziejów, Popielów, Meksyk/
1. ZYGMUNT GAJDA - technik mechanik
2. JERZY KOGUT - prawnik
3. JÓZEF STACHURA - inż. wentylacji
4. JAN TOMICZEK - technik mechanik
5. MARCELI WANOT - inż. górnik

OKRĘG 5 /Niedobczyce, Niewiadom/
1. LONGIN BEDNORZ - technik mechanik
2. BRUNON JANAS - ceramik
3. WACŁAW M ICKIEW ICZ - muzyk
4. BERNARD MIKA - ekonomista
5. BOLESŁAW PIECHA - lek. ginekolog
6. HENRYK RYSZKA - technik górnik

OKRĘG 6 - /Smolna, Zamysłów/
1. WALTER BOREK - tech. budowlany
2. JÓZEF CYRAN - inż. budowlany
3. ADAM GRZYBOWSKI - inż. budowlany
4. WIESŁAW SOJKA - górnik
5. KRYSTYNA TROJAN - inż. budowlany

OKRĘG 7 - /Nowiny, Zachód/
1. LECH KOWALSKI - nauczyciel akademicki
2. MARIA KRYSTYNA KULAWIK - inż. chemik
3. TEOFIL MORAWIEC - inż. energetyk, emeryt
4. JERZY PIKULSKI - technik mechanik
5. KRYSTYNA STOKŁOSA - ekonomistka
6. MARIAN SZYDŁO - inż. transportu

OKRĘG 8 - /Chwałęcice, Golejów, Grabownia, 
O rzepow ice, R ybnicka K uźn ia , Stodoły, 
Wielopole, Zebrzydowice/
1. ROMAN BERGER - emeryt
2. JÓZEF IBROM - inż. elektryk
3. DANIEL PAINTA - inż. mechanik
4. TADEUSZ SZOSTOK - nauczyciel
5. JERZY WIDERA - mistrz ślusarski

Sojusz
Lewicy

Demokratycznej

PROGRAM
SZTABU W YBORCZEGO SLD

dokończenie z poprzedniego numeru

finansowanie bibliotek, domów kultury, ognisk arty
stycznych, ochrona zabytków. Do zadań naszej 
gminy powinno należeć finansowanie wyspecja
lizowanych instytucji kultury jak: teatry, muzea. 
W sytuacji wzrostu zagrożenia ważnym zada
niem samorządów staje się problem bezpieczeń
stwa. Samorząd nie może i nie powinien zastę
pować uprawnionych instytucji, lecz może wiele 
pomóc. Należy efektywniej wykorzystać istnieją
ce straże miejskie, które w ramach przewidzia
nych prawem pomagają policji.

6. Warunki środowiskowe, napięcia związane 
z funkcjonowaniem gospodarki powodują, że 
mieszkańcy naszego miasta i woj. katowickie
go żyją krócej od mieszkańców innych miast 
i województw.
Większy jest współczynnik zgonów. Następuje 
systematyczny wzrost zachorowań na choroby 
cywilizacyjne: układu krążenia, nowotworowe, 
psychiczne, nadumieralność mężczyzn, wysoki 
jest wskaźnik umieralności niemowląt. Nasi ra
dni będą wspierać inicjatywy w zakresie profi
laktyki, ochrony środowiska, a także będą po
pierać te inicjatywy, które podejmą ograniczenie 
najgroźniejszych jednostek chorobowych.
7. Problemy komunalne mają przede wszyst
kim charakter lokalny i wymagają lokalnych 
decyzji.
Sądzimy, że to przede wszystkim samorządy te
rytorialne powinny być odpowiedzialne za roz
wiązywanie problemów mieszkaniowych. Gmi
ny posiadają i powinny posiadać mieszkania. W 
celu poprawy jakości zasobów mieszkaniowych 
gmin niezbędne jest przyjęcie ustaw zapewnia
jących prawa lokatorom, oraz umożliwiających 
inwestycje. Sądzimy, że jeśli lokatorzy mie
szkań komunalnych są zainteresowani kupnem, 
to należy im to umożliwić. W sytuacji pojawie
nia się odpowiednich uregulowań prawnych i 
możliwości finansowych gminy powinny przej
mować mieszkania zakładowe. Niezależnie od 
przygotowanych rozstrzygnięć ustawowych 
opowiadamy się za ogłoszeniem przez zarządy 
gmin przetargów na większe zakupy i inwestycje.
8. Uważamy, że samorządy terytorialne po
winny na miarę swych możliwości być jed
nym z mecenasów kultury.

D o najważniejszych zadań gmin należy: finansowanie

Sojusz Lewicy Demokratycznej 
prezentuje kandydatów na radnych 

w okręgach wyborczych

Okręg Nr 1 Rybnik-Śródmieście lista nr 6
1. JAN BUJAK, lat 68, nauczyciel
2. HENRYK KUCZERA, lat 46, technik górnik
3. JAN SZMIDT, lat 52, nauczyciel
4. KRYSTIAN IMIOLCZYK, lat 52, technik-automatyk
5. HENRYK KLAMENT, lat 52, rzemieślnik
6. KSAWERY SAJEWICZ, lat 58, nauczyciel

Okręg Nr 2 Gotartowice, Kamień, Kłokocin, 
Ligota, Paruszowiec lista nr 5
1. JAN MATEŃKA, lat 58, technik górnik
2. JANINA BUBULA, lat 46, pielęgniarka
3. JOLANTA WOŹNIAK, lat 43, rzecznik patentowy
4. ZYGMUNT PŁASZCZYK, lat 48, nauczyciel
5. INGEBORGA WYGLENDA, lat 53, technik eko
nomista

Okręg Nr 3 Boguszowice lista nr 5
1. WIESŁAW ZAWADZKI, lat 50, inżynier górnik
2. PIOTR KUSZ, lat 49, górnik rencista
3. ELŻBIETA GIBOWSKA-POTĘPA, lat 49, nau
czycielka
4. CZESŁAW LENART, lat 54, technik górnik
5. JADWIGA SIWIASZCZYK, lat 55, nauczy
cielka
6. JÓZEF WĄTROBA, lat 45, technik górnik
7. MARIA BASAK, lat 52, gospodyni domowa

Jeżeli odpowiada Ci program SLD, 
to wybierz najlepszych i głosuj na nich 

19 czerwca

Sztab Wyborczy SLD

Ruch
Autonomii

Śląska

Kontynuując nasz program  
wyborczy proponujem y:

1. B ardziej w yw ażone i pragm atyczn e  
podejście do szeroko rozum ianego roz
woju miasta w dziedzinie urbanistyczno- 
architektonicznej tak w centrum jak i w 
dzielnicach.

2. Przełam anie św iadom ości wszystkich 
m ieszkańców  m iasta i regionu w spra
wach szeroko rozum ianej autonomii 
ekonomicznej Śląska.
3. Konsolidacja wszystkich mieszkańców 
bez w zględu  na p och od zen ie i status 
społeczny w dążeniu do własnego, regio
nalnego dobrobytu poprzez większe za
angażowanie w życie miasta.

4. Dalsze um acnianie samorządu teryto
rialnego oraz idei mocnych gmin.

5. Apolityczność w działaniu i podejmo
waniu jakichkolw iek decyzji. Tylko wol
ni od polityk  i p o lityk ierstw a, złączeni 
w yłącznie ideą tw orzenia dobrego, mo
żem y dojść do su kcesów  dla m iasta i 
jego mieszkańców.

KOMITET WYBORCZY 
PSL I UNIA PRACY

“Mówią” kolejni nasi kandydaci:
1. Zygmunt Sabatowski,- okręg nr 5, lat 55,
nauczyciel, były dyrektor SP 23, radny RM 
Rybnika w kadencji 1990-94.
“Moim zdaniem każdy radny musi liczyć się 
z interesami swoich wyborców i obiecywać 
realizację zadań realnych do wykonania. 
Dobra wola, gospodarskie myślenie, rozwa
ga a także odwaga i optymizm - to cechy do
brego radnego. Może i ja  będę miał okazję 
po 19 czerwca dołączyć do grona ludzi od
powiedzialnych za Rybnik"

2. Krzysztof Wyleżych - okręg nr 1, lat 45, 
inżynier-mechanik, dyr. RKTS w Rybniku.
"Jako kandydat na radnego wnioskuję o:
- “R ” dla mieszkańców miasta,
- zorganizowanie pracy poradni lekarskich 
do 21.00,
- uruchomienie stacji pogotowia ratunkowe

go przy nowym szpitalu,
- polepszenie wyżywienia w rybnickich szpi
talach,
- tworzenie nowych miejsc pracy w rzemiośle 
i usługach"

3. Andrzej Waliszewski - okręg nr 1, lat 39,
kier. ZC PEC w Rybniku 
"Główne moje tezy programowe to:
- ograniczenie zanieczyszczeń powietrza po
przez wykorzystanie ciepła z  elektrowni 
“Rybnik ” i rybnickich kopalni,
- planowe działanie i myślenie ekonomiczne 
w zakresie gospodarki komunalnej,
- nowe inwestycje w gosp. komunalnej to tak
że nowe miejsca pracy dla bezrobotnych,
- określenie potrzeb miasta w dziedzinie go
spodarki komunalnej na najbliższe 20 lat - to 
zadanie pierwszoplanowe dla rozwoju mia
sta"

4. Grzegorz Szulik - okręg nr 7, lat 34, nau
czyciel ZST w Rybniku, trener koszykówki i 
działacz SZS.
"Jako m ieszkaniec Nowin chciałbym  mieć 
wpływ na ich zagospodarowanie - nowe place 
zabaw, boiska, tereny zielone. Można pogo
dzić w tym względzie interesy właścicieli sa
morządów z interesam i pozosta łych  mie
szkańców ”

GRUPA WYBORCZA "WSPÓLNY DOM"

prezentuje notki biograficzne 
wybranych kandydatów do Rady Miasta

URSZULA PIETRUSZEK, zam. Rybnik, lat 
49, zamężna, jedno dziecko - córka. Wykształ
cenie wyższe pedagogiczne. Pracuje w swoim 
zawodzie od 32 lat, w tym 6 lat w Akademii 
Wychowania Fizycznego. Obecnie jest dyrekto
rem SP nr 1. Była reprezentantką Polski oraz 
członkiem kadry narodowej i olimpijskiej w 
gimnastyce sportowej. Jest trenerem i opieku
nem zespołów sportowych i artystycznych oraz 
instruktorem tańca I kategorii. Znana ze swego 
zaangażowania społecznego i zawodowego o 
uznanych umiejętnościach organizatorskich. 
Odznaczona wieloma odznaczeniami, w tym: 
Złotym Krzyżem Zasługi oraz Złotymi Odzna
kami Zasłużonego dla Województwa Katowic
kiego i Rybnika.
Kandyduje z Okręgu Wyborczego Nr I

WITOLD CULIC, zam. Rybnik, lat 65, żonaty, 
4 synów. Technik mechanik. Długoletni kierow
nik Bazy Sprzętu w PBM PW “Fadom”. Obe
cnie na emeryturze. Doświadczony i uznany 
organizator o dużej znajomości zagadnień tech
niczno-energetycznych oraz ekonomicznych. 
Kandyduje z Okręgu Wyborczego Nr IV

RYSZARD SADANOW ICZ, zam. Rybnik, 
lat 41, żonaty, dwoje dzieci. Inżynier mechanik. 
Od 1971 roku pracuje nieprzerwanie w Zakła
dzie Transportu Kolejowego i Gospodarki Ka
mieniem od stanowiska ślusarza, obecnie st. in
spektor techniczny. Od 1983 r. jest członkiem 
Prezydium Komitetu Rodzicielskiego SP Nr 
17, a od 1987 r. przewodniczącym tego komite
tu. Odznaczony brązowym i srebrnym Krzyżem 
Zasługi.

NORBERT BOCHENEK, zam. Rybnik 10, 
lat 47, żonaty, dwoje dzieci, technik górnik. Był 
pracownikiem kopalni “Rymer”, obecnie na 
emeryturze. Przez 8 lat pełnił funkcję przewo
dniczącego Komisji Mieszkaniowej. Obecnie 
jest członkiem Rady Osiedli Rybnik w Górni
czej Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowe
go im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl.

Głosuj na kandydatów 
GRUPY WYBORCZEJ 

“WSPÓLNY DOM”

Za treść ogłoszeń odpowiadają poszczególne komitety wyborcze
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GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Dwa tygod n ie n ad  m orzem

Dzieci wraz z opiekunami pod fontanną w Kołobrzegu

Do Rybnika powróciło niedawno ponad 53 niepełnosprawnych dzie
ci, które dwa tygodnie spędziły na turnusie rehabilitacyjnym w Grzy
bowie w pobliżu Kołobrzegu.

Do Grzybowa wyjechały dzieci 
niepełnosprawne ruchowo, niektóre 
również z upośledzeniami umysło
wymi. W połowie są to mali pacjenci 
ośrodka dla dzieci niepełnospraw
nych im. Jana Pawła II. Każdemu to
warzyszył opiekun - któreś z rodzi
ców, w jednym przypadku dziadko
wie. Raz w roku wyjazd z opieku
nem przysługuje tym dzieciom, które 
otrzymują zasiłek pielęgnacyjny, 
wówczas Fundusz na Rzecz Niepeł
nosprawnych zwraca 80 procent ko
sztów. Dzięki temu, że główna orga
nizatorka wyjazdu, Zofia Rosół, za
dbała dodatkowo o pomoc sponso
rów, rodzice płacili za cały turnus, 
łącznie z dojazdem, tylko 350 
tys. zł. Uczestnicy po powrocie chwa
lili wygodne pokoje, dobrze urzą
dzony ośrodek, a także piękną pogo
dę i żałują, że trwało to dwa, a nie

tu nad morzem i rozumieją trudności 
jakie mieli organizatorzy, dysponują
cy bardzo krótkim czasem na przy
gotowanie. N iedociągnięcia wzięły 
się stąd, że był to pierwszy turnus, 
zorganizowany przez Stowarzysze
nie W spierania R ehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, które zawiązało 
się zaledwie dwa miesiące temu. Za
łożyli je  Jerzy Jurczyszyn i jego 
żona po śmierci swojego 7-letniego 
dziecka, dotkniętego bardzo poważ
nie porażeniem mózgowym. Dzieci z 
Rybnika w yjechały jako pierw sze 
dzięki osobistej znajom ości Zofii 
Rosół z państwem Jurczyszyn. Dużą 
pomoc przy organizacji tej wyprawy 
św iadczyło Ognisko Pracy P oza
szkolnej nr 1 na boguszowickim  
osiedlu i kierująca nim M ichalina 
Mróz.

Być może w czerwcu uda się wy-

trzy tygodnie. Jeśli chodzi o samą re
habilitację, w Grzybowie brakowało 
sprzętu, nie było też spodziewanego 
lekarza ani 2 fizjoterapeutów. Fizjo
terapię prowadziły więc tylko dwie 
specjalistki z rybnickiego ośrodka 
im. Jana Pawła II, “lekarzem dyżur
nym” była jedna z matek. W sumie 
był to raczej wypoczynek, niż inten
sywna terapia, jednak wszyscy ucze
stnicy są bardzo zadowoleni z pobytu

ekspediować do Chłopów koło Miel
na kolejną grupę dzieci. Tym razem 
mają być one bardziej samodzielne, 
tak, by czworgiem lub pięciorgiem 
mógł się zajmować tylko jeden opie
kun. Natomiast na przełomie wrze
śnia i października ma wyjechać do 
Chłopów przynajmniej 60 dzieci z 
lekkim upośledzeniem umysłowym, 
a także cierpiących na alergie.

K.M.

Złodziejski bilard
23 maja o godz. 15.00 w barze “AS” 
przy ulicy Gliwickiej skradziono 7 kul 
bilardowych o wartości 900 tys. zł. 
Sprawca kradzieży pozostaje nieznany. 

Awantura po pijaku
22 maja o godz. 22.40 w barze “Biały 
Domek” przy ulicy Chrobrego nietrze
źwy klient wszczął awanturę z persone
lem, a następnie zniszczył urządzenia 
rozlewcze do piwa i wykładzinę. Awan
turnik spowodował zniszczenia o war
tości 12 mln zł.

Fordem w rowerzystkę
23 maja przy ulicy Gliwickiej ford fie
sta zderzył się z rowerem. 16-letnia ro
werzystka doznała wstrząśnienia 
mózgu i pęknięcia barku.

Po figurkę i perełkę
23 maja włamano się do mieszkania
przy ulicy Chwałowickiej. Po wejściu 
do środka przy pomocy dopasowanych 
kluczy sprawca skradł telewizor 
“Sharp”, figurkę z porcelany, złoty łań
cuszek z perłą i koc wełniany. Noce w 
maju mamy zimne.

Demolka
26 maja w nocy włamano się do Szko
ły Podstawowej nr 16 przy ulicy Mała
chowskiego. Sprawca po wyłamaniu 
zamka w drzwiach skradł sprzęt radio
wo-telewizyjny i dokonał zniszczeń na 
sumę 150 mln zł.

Podpalenie auta
26 maja w Jankowicach nieznany 
sprawca po zdjęciu skrzydła drzwi do 
garażu zniszczył stojącego tam fiata 
125p. Odkręcił korek paliwa i w otwo
rze wlewu umieścił nasączoną benzyną 
szmatę, którą podpalił. Zniszczeniu 
uległ lakier samochodu.

Włamanie przez lufcik 
W nocy z 26 na 27 maja włamano się 
do mieszkania przy ulicy Zielonej. 
Sprawca wszedł do środka po wyłama
niu wywietrznika okiennego. Skradł 
odtwarzacz video i tuner anteny sateli
tarnej o wartości 10 mln zł.

Fiatem w słup
28 maja o godz. 2.30 przy ulicy Bu
dowlanych kierowca fiata 125p nie za
chował należytej ostrożności, zjechał 
na prawe pobocze i uderzył w słup 
oświetleniowy. Lekkie obrażenia ciała
odnieśli kierowca i 4 pasażerowie.

Z łomem po gorzałkę 
W nocy z 27 na 28 maja nieznani 
sprawcy włamali się do sklepu spożyw
czego przy ulicy 1 Maja w Chwałowi
cach. Po wygięciu prętów kraty i wy
pchnięciu okna od zaplecza skradli pa
pierosy i 10 butelek wódki.

Wybił i posiedział
29 maja o godz. 1.15 patrol policji za
trzymał sprawcę wybicia szyb w pawi
lonie handlowym na osiedlu elektrowni 
“Rybnik”. Mężczyzna był pijany - 
nadmuchał w alkomat 1,7 prom. alko
holu. Trzeźwiał w policyjnym areszcie.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

N a jm ło d sza
“P R Z Y G O D A ”

Z okazji Dnia Matki, w ubiegły pią
tek 27 maja na scenie Teatru Ziemi 
Rybnickiej wystąpił znany rybnicza
nom dziecięcy zespół tańca “Przygo
da”. Zaprezentowano ponad dwugo
dzinny bogaty program artystyczny, zaś 
szczególne wzruszenie wzbudził wy
stęp najmłodszych, bo zaledwie trzylet
nich dzieci, stawiających pierwsze kro
ki na scenie. Występowi maluchów z 
biciem serca przyglądali się rodzice, 
siedzący na widowni. Później 
starsi członkowie zespołu 
prezentowali w ciekawy spo
sób folklor i ubiory różnych 
stron kraju i Europy, co stop
niem trudności i stylem do
równywało występom cyrko
wym.

“Przygoda” została założo
na w 1972 roku przez ówcze
snego dyrektora Ogniska 
Pracy Pozaszkolnej nr 1 w 
Rybniku, Janusza Sporka, 
jako grupa wokalno-rucho
wa. Od strony choreograficz
nej od początku prowadziła 
ją  Renata Hupka, która obe
cnie jest szefem zespołu. Po
czątki to zaledwie 23 osoby - 
zapaleńcy, którzy pierwotnie 
postawili na piosenkę mło
dzieżową i turystyczną. W 
1980 roku zmienili jednak repertuar

Pechowa niedziela
29 maja o godz. 12.25 przy ulicy Rudz
kiej samochód zastawa potrącił 5-let
niego chłopca, który wbiegł nagle na 
jezdnię pod nadjeżdżający pojazd. 
Dziecko doznało potłuczeń ciała.
O godz. 17.15 na skrzyżowaniu ulic 
Kotucza i Grunwaldzkiej kierujący 
hondą obywatel Czech potrącił prze
chodzącą po pasach 14-letnią dziew
czynkę. Doznała ona wstrząśnienia 
mózgu i obrażeń ciała.
O godz. 18.00 na Placu Wolności sa
mochód potrącił na przejściu dla pie
szych 51-letnią kobietę. Doznała ona 
złamania nogi.
We wszystkich trzech przypadkach kie
rujący byli trzeźwi.

Pobił sanitariusza
29 maja Pogotowie Ratunkowe w Ryb
niku przyjechało do mieszkania przy 
ulicy Gzelskiej wezwane do ratowania 
kobiety, która się zatruła. Okazało się, 
że zażyła cale opakowanie relanium. 
Przybyły na miejsce asystent pogoto
wia stwierdził, że kobietę trzeba zabrać 
do szpitala. Przeniesiono ją  więc do ka
retki. Gdy karetka miała już odjeżdżać, 
podbiegł do niej mąż poszkodowanej, 
otworzył drzwi i pobił sanitariusza. 
Miał pretensje, że pogotowie zbyt 
późno przyjechało. Jednak jak się oka
zało, zawiadomił pogotowie w Ryduł
towach, a nie w Rybniku.

/jak/

repertuar, nastawiając się przede wszyst
kim na folklor. Od tego czasu datują 
się coraz większe sukcesy, uznanie nie 
tylko w kraju, ale również za granicą. 
Od 1984 roku zespół uczestniczy w 
światowych festiwalach folkloru, gościł 
już w Czechach, Niemczech, Francji, 
Włoszech, Austrii, Jugosławii, a tak
że w Izraelu i RPA.

Zespół stworzył działające równole
gle Stowarzyszenie Miłośników Kultury

Pod takim hasłem odbędą się 4 i 5 
czerwca na osiedlu Nowiny imprezy 
rekreacyjno-sportowe dla dzieci i ro
dziców. Organizuje je działające na 
Nowinach Stowarzyszenie Kultural
no-Sportowe “Przekorna Wyspa”.

W sobotę 4 czerwca o godz. 10.00 
rozpocznie się turniej piłki nożnej dla 
młodzieży ze szkół podstawowych. Bę
dzie on trwał przez cały dzień.

W niedzielę o godz. 10.00 przy ulicy 
Budowlanych odbędzie się wyścig ko
larski dla dzieci w różnych kategoriach 
wiekowych. O godz. 12.00 rozpoczną 
się gry i zabawy dla przedszkolaków na 
boisku przy ulicy Broniewskiego. O 
godz. 14.00 przewidziany jest turniej 
zręcznościowo- sportowy dla rodziców 
z dziećmi. Następnie odbędą się finały 
turnieju piłkarskiego. Od godz. 17.00 
do 20.00 w klubie “Proxima” przewi
dziana jest dyskoteka dla młodzieży 
młodszej. Po godz. 20.00 bawić się bę
dzie młodzież starsza.

W czerwcu i lipcu “Przekorna Wy
spa” organizuje mini-mundial dla mło
dzieży szkolnej. Weźmie w nich udział 
po 6 drużyn ze szkół podstawowych nr 
10, 11, 31 i 34. Rozgrywki będą się 
odbywać takim samym systemem jak 
prawdziwe mistrzostwa świata. 11 
czerwca w klubie “Proxima” odbędzie 
się losowanie nazw drużyn startują
cych w turnieju. 4 zwycięskie drużyny 
otrzymają puchary, a każdy z zawodników

Kultury Ludowej, którego członkami są 
przede wszystkim rodzice. Stowarzy
szenie zajmuje się m.in. gromadzeniem 
funduszy na działalność zespołu /skład
ki rodziców, dotacje prezydenta miasta 
oraz mniejszych i większych firm/. 
Dziś “Przygoda” to ponad 250 osób, 
zgromadzonych w 14 grupach wokal
no-tanecznych i 2 kapele - dziecięca i 
młodzieżowa. Grają, tańczą i śpiewają 
wszędzie, gdzie tylko zostaną zapro
szeni, bez względu na to, czy otrzyma
ją  zapłatę czy nie. W roku bieżącym ze
spół wyjeżdża do Kanady na kolejny 
Światowy Festiwal Folkloru oraz na 
Festiwal Ziemi.

Jak chyba wszyscy, tak i “Przygoda” 
narzeka na brak funduszy potrzebnych 
do pełniejszego rozwoju. Kierownic
twu przydałby się bogaty sponsor, 
który zapłaciłby za stroje, występy i 
podróże. Obecnie starsze dziewczęta 
oraz matki młodych tancerzy same w 
miarę możliwości haftują i szyją stro
je i starają się o to, aby na scenie móc 
zaimponować, zwłaszcza za granicą. 
Nie wszystko jednak można zrobić sa
memu, zakupić trzeba obuwie, niektóre 
przybrania. Jednym z większych obcią
żeń są podróże, sam przelot samolotem 
do Kanady będzie kosztował około 16 
mln zł, a na to przecież nie stać więk
szości rodziców... Zespół czeka więc na 
swojego dobroczyńcę, oferując w za
mian renomę i coraz wyższą reputację 
wśród koneserów sztuki ludowej.

zawodników medale i nagrody rzeczowe.
Od 3 czerwca Stowarzyszenie “Prze

korna Wyspa” uruchamia działalność w 
klubie “Proxima”. W programie bę
dzie wiele zajęć dla dzieci i młodzieży. 
We wtorki i czwartki od godz. 18.00 do
21.00 odbywać się będą dyskoteki dla 
młodzieży młodszej. Starsi będą się ba
wić we środy, piątki, soboty i niedziele 
od 20.00 do 2.00. Codziennie będzie 
czynna kawiarnia od 15.00 do 21.00 /w 
tym również na trasie/.

Od poniedziałku do piątku będzie 
można korzystać z zajęć w świetlicy 
środowiskowej od godz. 15.00 do 
21.00. ZHP będzie prowadził harców
kę. W czwartki od godz. 15.00 do
22.00 spotykać się będzie kółko bry
dżowe. W poniedziałki od 15.00 do
22.00 przewidziane są spotkania kółka 
skatowego. Poza tym prowadzone będą
zajęcia w kółkach zainteresowań dla
młodzieży, gimnastyka korekcyjna przy
muzyce, nauka tańca, kursy modelek, 
pokazy mody, kółko plastyczne. Plano
wane jest uruchomienie klubu modela
rza modeli latających. Codziennie po 
południu na boisku przy ulicy Bro
niewskiego prowadzone są zajęcia spo
rtowo-rekreacyjne przez olimpijczyka 
Jacka Bednarka. Od maja na niewyko
rzystywanym boisku prowadzi on ćwi
czenia, by zainteresować sportem mło
dzież i starszych. Z dnia na dzień liczba 
uczestników się zwiększa. /jak/

D. Grzesista 
Zdjęcia: wack

Dzień Dziecka z “Przekorną Wyspą”
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W i e l k i  e k o l o g i c z n y  s h o w
Ekologia to słowo, które często 

pojawia się na naszych ustach. Nie 
każdy jednak zdaje sobie sprawę z 
jego znaczenia, a w ielu z nas nie 
traktuje sprawy poważnie, ignorując

wszelkie nakazy i zakazy dotyczące 
ochrony środow iska. Toteż aby 
uświadomić człowiekowi jego błędy 
i nakłonić go do respektowania praw 
natury, w II LO w Rybniku zorgani
zowany został cykl im prez ekolo
gicznych, trwający od M iędzynaro
dowego Dnia Ziemi, tj. od 22 kwiet
nia. Zainaugurowano go konkursem 
na plakat ekologiczny pt. “M atka 
Ziemia” . Tegoż dnia przeprowadzo
no I etap eliminacji konkursu wiedzy 
ekologicznej, a przez szkolny radio
węzeł nadawano audycje ekologicz
ne.

Podsumowaniem imprez o charak
terze przyrodniczym  był w ielki 
show, który odbył się 28 maja, a 
przygotowano go z okazji przypada
jącego na 5 czerwca Międzynarodo
wego Dnia Ochrony Środowiska. 
Dnia tego mogliśmy wysłuchać au
dycji radiowej i wzbogacić swe wia
domości, oglądając filmy o tematyce 
ekologicznej. Wiele emocji wzbudził 
finał konkursu na najlepszych ekolo
gów szkoły, którymi zostali: Marcin 
Blacha z kl. IIIb, Iwona Sułecka z kl. 
IIc oraz Michał Kubieniec z IIIf.

Dużym powodzeniem cieszyły się 
również prelekcje zaproszonych go
ści: J. Kuczery reprezentującej Nad
leśnictwo Rybnik i E. Mączyńskiego, 
popularyzatora zdrowej żywności.

Na zgłodniałych i spragnionych 
czekały przepyszne sałatki oraz soki 
owocowo-warzywne, przyrządzone

przez uczennice naszego liceum. 
Wegetarianie i nie tylko mogli nabyć 
podstawowe produkty kuchni ja r
skiej, a dla m iłośników  kwiatów  
przygotowano małą wystawę. Trwał 

też konkurs na 
najlepszą klasę 
e k o l o g i c z n e g o  
show. W tej dzie
dzinie fantazja 
uczestników  nie 
miała granic. Zwy
kłe sale lekcyjne 
zmieniły się nie do 
p o z n a n i a ,  
odzw iercied lając 
z a a n g a ż o w a n i e  
uczniów w sprawę 
ochrony Ziemi.

Punktem kulmi
nacyjnym  było 
ogłoszenie w yni
ków konkursu na 
najlepszy plakat, 
w iersz, zdjęcie o 
tem atyce ekolo
gicznej. Wszystkie 
prace reprezento
wały wysoki po
ziom i świadczyły 
o wrażliwości ich 
autorów  na “upo

śledzenie” natury. Laureatką konkur
su na plakat została Anna Kufel z kl. 
IId, najciekawsze zdjęcie wykonała 
Anna Sodrawiczny z kl. IIIa, najlep
szym poetą szkoły okazał się Robert 
Rybicki, również z IIIa.

Imprezę przygotowały i czuwały 
nad jej przebiegiem  nauczycielki 
biologii: A. Ciesielska, M. Minkus i 
H. Liczba. Dni ekologii II LO w 
Rybniku odbyły się po raz drugi. 
Mamy nadzieję, że staną się tradycją 
szkoły i przyczynią się do rozwoju 
świadomości ekologicznej.

Izabela HENZLOK 
II LO

Nagrodzony plakat Anny Kufel z II d

XXV Dni Literatury

Konkurs literacki dla młodzieży
Jesienią br. odbędą się kolejne, XXV 

Rybnickie Dni Literatury. Organizacja 
tak wielkiej imprezy rozpoczyna się 
oczywiście kilka miesięcy wcześniej. 
Tak więc już teraz ogłaszamy 

REGULAMIN
KONKURSU LITERACKIEGO

dla młodzieży szkół średnich. Jego 
efekt poznamy w czasie trwania impre
zy.
1. W konkursie bierze udział młodzież 
szkół średnich.
2. Każdy uczestnik może nadesłać je
den utwór poetycki /wiersz/ nie prze
kraczający 2 stron maszynopisu lub je
den utwór prozą /np. opowiadanie, pu
blicystyka, baśń itp./ nie przekraczają
cy 5 stron maszynopisu.
3. Tematyka utworów jest dowolna.
4. Prace konkursowe należy opatrzyć 
imieniem, nazwiskiem i adresem do
mowym uczestnika. Trzeba też podać 
wiek i nazwę szkoły.

5. Prace konkursowe w 3 egzempla
rzach m a s z y n o p i s u  prosimy nad
syłać na adres organizatorów: Teatr 
Ziemi Rybnickiej, ul. Saint Vallier 1, 
44-200 Rybnik z dopiskiem na koper
cie: “Konkurs Literacki” do dnia 30 
czerwca 1994 r.
6. Utwory nadesłane na Konkurs nie 
będą zwracane.
7. Jury Konkursowe, powołane przez 
organizatorów, wyłoni zwycięzców 
przyznając skromne nagrody, upominki 
i dyplomy. Nagrodzone prace będą dru
kowane na łamach prasy lokalnej.
8. Ogłoszenie wyników nastąpi pod
czas trwania XXV Rybnickich Dni Li
teratury, o czym zainteresowani zostaną 
oficjalnie powiadomieni.
9. Informacji dotyczących Konkursu 
udzielają Krystyna Piasecka i Ry
szard Zgierski - tel. 23-235, 22-132. 
Organizatorzy serdecznie zapraszają 
do udziału w konkursie.

Kij i marchewka
Na straganie w dzień targowy kupu

jemy marchew, cebulę, buraki, a wraz z 
nimi często metale ciężkie, środki 
ochrony roślin, resztki sztucznych na
wozów. Co sprytniejsi chodzą na targ i 
zerkają na tablice rejestracyjne samo
chodów dostawczych - im rejestracja 
dalsza od Śląska, tym lepiej. Tylko że 
choćby nawet selery dowożono do nas 
spod Koszalina, nie ma żadnej gwaran
cji, że nie są naszpikowane nawozami i 
pestycydami, za to w czasie podróży ja
rzynki mogą stracić sporo ze swych 
odżywczych wartości - im dalsza droga 
z pola na stół, tym mniej witamin. Je
dyny sposób na jedzenie naprawdę 
zdrowych warzyw to kupowanie takich, 
które rosły w uprawie ekologicznej. 
Tylko skąd je wziąć? Mieszkańcy Gli
wic, Zabrza, Katowic nie mają już ta
kiego problemu, ponieważ ekologicz
nie uprawianą zieleninę można tam do
stać w niektórych sklepach. W Gliwi
cach powstała hurtownia warzyw eko
logicznych, sprowadzanych ze specjal
nych gospodarstw rolnych, działają
cych pod kontrolą Polskiego Klubu 
Ekologicznego. Oddział Górnośląski 
klubu przed trzema laty zaczęli wprowadzać

wprowadzać program “Żywność kontrolo
wana dla Śląska”, a jego efektem są 
właśnie dostarczane do śląskich skle
pów zdrowe jarzyny, wyrywkowo kon
trolowane pod względem zawartości 
azotanów, metali ciężkich, a także pod 
względem radioaktywności. Niestety, 
zwykły rybnicki zjadacz sałaty nie 
może w swoim mieście zrobić takich 
zakupów, choć nawet w mniejszym 
Wodzisławiu jest sklep ze zdrową żyw
nością, który miewa atestowane warzy
wa. Sok zrobiony z kupionej tam mar
chewki jest tak pyszny i aromatyczny, 
że każdego mógłby przekonać do eko
logicznego rolnictwa. Jeżeli w Wodzi
sławiu taki sklep nie plajtuje, to zapew
ne tym bardziej mógłby prosperować w 
Rybniku. Nawet osoby z apetytem zja
dające nafaszerowane ołowiem plony 
własnego ogródka pobiegłyby do 
“zdrowego” sklepu po jarzynki dla 
córeczki albo wnuczka. Oczywiście nie 
ma żadnego kija, który by zmusił han
dlowców do sprowadzania nieskażo
nych specjałów - ale może perspektywa 
sklepu pełnego klientów to marchewka, 
która ich do tego skłoni?

KLAUDIA MICHALAK

W i e l k i  f i n a ł
Wokalno-Taneczne
go, zorganizowanego 
przez rybnicką Dele
gaturę Kuratorium  
Oświaty i Wychowa
nia oraz Miejski Za
rząd Szkół i Przed
szkoli. W fina le wy
stąpiły najlepsze ze
społy rybnickich 
przedszkoli, zakwali
fikowane do niego po 
wcześniejszych elimi
nacjach. Koncert f i
nałowy odbywał się 
pod hasłem “Dzieci 
Dzieciom” i związa
ny był z obchodami 
Dnia Dziecka. Przed
szkolaki wystąp po
traktowały bardzo 
poważnie, wzruszając 
nie tylko obecnych na 
widowni rodziców, 
ale również dzieci 
specjalnej troski, 
które zaproszono do

List do redakcji

Pod koniec kwietnia przebywała w 
Rybniku 16-osobowa grupa Francu
zów. Goście przyjechali na zaprosze
nie nauczycieli i uczniów  II LO, 
które już od kilku lat prowadzi wy
mianę z Saint Vallier /Burgundia/.

Podobnie jak w latach ubiegłych, go
ście zam ieszkali w rodzinach nau
czycieli i młodzieży. Program tygo
dniowego pobytu ułożony był tak, 
aby jak  najpełniej zaprezentow ać 
nasz region, a jednocześnie zaintere
sować wszystkich, co nie było łatwe, 
zważywszy, że wiek naszych gości 
m ieścił się między 13 a 50 rokiem 
życia.

Zjazd związkowców
Dwa dni trwały w Ośrodku Szkolno- 

Wypoczynkowym elektrowni “Rybnik” 
obrady Walnego Zjazdu Delegatów 
Sekcji Krajowej Elektrowni i Elek
trociepłowni NSZZ “Solidarność”. 
Omówiono przede wszystkim bieżącą 
sytuację w branży energetycznej i cie
płowniczej. Przyjęto również strate
giczne założenia postępowania wobec 
ewentualnych rządowych propozycji 
reform w branży energetycznej. W cza
sie zjazdu przeprowadzono także wy
bory uzupełniające do Rady Sekcji 
Krajowej i Komisji Rewizyjnej tejże 
rady. wack

Przewodniczący Sekcji Krajowej Elek
trowni i Elektrociepłowni NSZZ “Soli
darność” Eugeniusz Jaroszewski z 
elektrowni “Turów”.

W SZYSTK O  
DLA M AM Y

W piątek 27 maja br. Dom Kultury 
w Chwałowicach był miejscem udanej 
imprezy środowiskowej z okazji Dnia 
Matki. Występowały dzieci i młodzież 
z wszystkich przedszkoli i szkół w 
dzielnicy - w sumie 180 mocno prze
jętych artystów estradowych. Z dru
giej strony rampy zasiadły mamy i bab
cie, które zajęły niemal komplet miejsc 
- wszystkie wzruszone uroczystością.

Wierszom, piosenkom, tańcom, ży
czeniom, występom instrumentalnym 
nie było końca. Impreza trwała prawie 
dwie godziny. Najbardziej zapadły w 
pamięć przejęte buzie najmłodszych 
dzieci z przedszkoli nr 13 /opiekunki: 
Elżbieta Krauze, Grażyna Olkow
ska, Maria Fabianowska/ i nr 14/ 
Wioletta Galecka, Gabriela Dudek, 
Jolanta Machulik/. Dzieci z SP nr 13 
przygotowały do występu Tatiana 
Dembowska i Brygida Skowronek, z 
SP 14 - Alicja Śliwińska i Jolanta 
Nawata, z SP 35 - Ewa Ratka, a mło
dzież z IV LO Anna Brzęczek.

Występ Zespołu Wokalno-Ruchowe
go “Zajączki” /opieka: Danuta Fojcik 
i Jarosław Hanik/ przyniósł przebój 
wieczoru - piosenkę pt. “Chcę zostać 
czarownicą”. Nad całością imprezy 
czuwała Danuta Adamczyk z Domu 
Kultury. /gw /

Delegacja francuska została przy
jęta przez prezydenta Józefa Mako
sza. Tradycyjnie już Francuzi zwie
dzili Rybnik, hutę “Silesia”, Wielicz
kę, Kraków, zabytkową kopalnię w 
Tarnowskich Górach. Atrakcją był 
dwudniowy pobyt w Beskidach /Wi
sła, Ustroń, Koniaków, Istebna/.

W auli liceum odbyło się spotkanie 
oraz wspólna zabawa grupy francu
skiej z młodzieżą i rodzicami przyj
m ujących gości. Pozostały czas 
Francuzi spędzili w rodzinach, gdzie 
bardzo szybko udało się przełamać 
bariery językowe.

Francuzi sporo czasu spędzili na 
zakupach, gdyż jak  nakazuje ich 
obyczaj, m uszą wrócić do domu 
obładowani prezentami dla rodzin i 
znajom ych. Kolejny rok wymiany 
wypadł bardzo pomyślnie, co jest za
sługą mgr M. Dziedzic i mgr E. No
wak.

Kolejnym etapem współpracy Sa
int Vallier z II LO będzie przyszło
roczny wyjazd licealistów do Fran
cji. Tomasz Ścibich

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

obejrzenia tego widowiska. Na zdjęciu 
przebierańcy z przedszkola nr 38.

Tekst i zdj.: wack

W poniedziałek 30 maja na Malej 
Scenie Rybnickiej odbył się Wielki Fi
nał Międzyprzedszkolnego Przeglądu



A b e c a d ł o  
R z e c z y  

Ś l ą s k i c h
Pod Rybnikym w Jankowicach,
Tam kaj naszo je  ulica,
Ludzi mieszko tu dość trocha,
Bo to przeca wielgo wiocha,

Kiedyś żyli tu dwa braty,
Co dostali wieś łod taty 
I  ją na pół podzielili,
Bo niy bardzo zgodni byli.

Jan swe nazwoł - “Jankowice ”
Michał zaś - “Michałkowice”
Do dzisiej to tak zostało,
Chociaż łobie tworzą całość, /.../ 

Naszym skarbym je  studziynka!
Tu możesz iść na pielgrzimka, 
Świyntyj wody sie napijesz, 
Wylyczysz sie i łożyjesz, / . . /

Kościół momy zabytkowy,
A ło nowym niy ma mowy! /.../
Piykno wieś sie nom marnuje,
Kożdy Jankowion to czuje! /.../

Jest coś takiego w Śląskich wsiach, 
że ich mieszkańcy nie wstydzą się swe
go pochodzenia, jak to jest z “wieśnia
kami” innych regionów Polski. Być 
może jest tak dlatego, że śląskie wsie są 
mniej wiejskie...

Kiedy zaglądałem do Jankowic, a 
później zbierałem o nich wiadomości, 
spotkałem się ze spontaniczną i sympa
tyczną pomocą tamtejszej młodzieży. 
ELA MAŁOLEPSZY napisała po
wyższy wiersz, IWONA DZIADEK 
przyniosła zdjęcia, zaś BASIA DU
DEK dostarczyła historycznych i bie
żących informacji o swojej miejscowo
ści. Sam zaś odwiedziłem Jankowice w 
niedzielę 8 maja br., kiedy odbywały 
się tam religijne uroczystości przy słyn
nej cudownej STUDZIENCE. Tego 
dnia była wyjątkowo piękna pogoda i

Z o b a c z y ć  
J a n k o w i c e  i...

kiedy na rowerze zbliżałem się do celu 
mojej wycieczki, potwierdziły się sło
wa ks. Długołęckiego, który w 1900 
roku tak rozpoczynał książkę o Janko
wicach: “O pięć niespełna kilometrów 
na północ od Rybnika leży wioska 
Jankowice. Dziwnie miłem i uroczem 
jest je j położenie. Od Rybnika ziemia 
coraz wyżej się wznosi, piękne tworząc 
pagórki. Nad jednym z tych pagórków, 
otoczonych wieńcem lasów, dawny 
właściciel Jankowic dla ludu rolnicze
go Jankowice zbudował. Na najwyż
szem tej wioski wzniesieniu stoi staro
świecki kościółek /.../, który ja k  ten 
staroszek do ziemi pochylony, przypo
mina każdemu mimowoli dawne czasy 
świetne... ”
Rzeczywiście, Jankowice są piękne, 
zwłaszcza w niedzielę. Pozamiatane 
chodniki, w ogrodach wiele kwiatów i 
ozdobnych krzewów, na ulicach zaś 
niespotykany w Rybniku spokój, samo
chody mijają mnie bardzo rzadko. W

XVII-wieczny kościół drewniany pw. Bożego Ciała 
w Jankowicach

poprzek ulicy widać jednak tajemnicze 
uskoki i pęknięcia. Zaś niektóre domy, 
zwłaszcza te stare, z początków wieku, 
nie tylko są popękane, ale wprost po
wykrzywiane. Najlepiej widać to po 
oknach czy drzwiach odkształconych 
od poziomu nawet o 10 czy 20 centy
metrów. Za to spustoszenie szkodami 
górniczymi “Jankowiony” nie kochają 
pewnie kopalni “Chwałowice”. Dojeż
dżam do drewnianego kościółka para
fialnego pod wezwaniem Bożego Cia
ła, który swymi początkami sięga XVII 
wieku. Kościół pozamykany oczywi
ście na cztery spusty, bo cała wieś świę
tuje dwa kilometry dalej, w lesie, przy 
cudownej studzience. Z domostw oko
ło godziny 15.00 zaczynają wychodzić 
mieszkańcy, kierując się w to miejsce. 
Obok mnie przejeżdża na rowerach 
pielgrzymka ministrantów z Chwało
wic, mijam coraz więcej ludzi. Nawet 
tamtejsze piwiarnie pustoszeją, więc i 
mnie nie wypada ugasić tam pragnienia 

po kolarskim wdrapy
waniu się na janko
wickie górki - bo “co 
se ludzie po m y
ślom... ”

Około 15.30 przy 
studzience jest już 
sporo ludzi. Za pół 
godziny rozpocznie 
się tam Msza św. 
Może przyjedzie arcy
biskup? Ludzi przyby
wa coraz więcej, sie
dzą na ławkach, na 
trawie. Pod drzewami 
“zaparkowane” dzie
siątki rowerów. Wszystkich

W miejscu cudownej studzienki wybudowano w Jankowicach kaplicę.
Wszystkich jest około trzy tysiące, w tym 
wiele dzieci i młodzieży. Jedni nabiera
ją  wodę ze studzienki do butelek, inni 
piją “na miejscu”. Starsza pani w oku
larach przemywa sobie oczy. Opodal 
nie brakuje też straganów ze słodycza
mi i napojami. Ktoś pomysłowy sprze
daje “bobo-fruty”, kiełbasę z rożna i 
baloniki. Dla każdego coś miłego!

Drewniany kościółek i studzienka to 
niewątpliwie dwa najbardziej urocze i 
najważniejsze miejsca w Jankowicach. 
Wiążą się one z następującą historią: W 
początkach X V  wieku ks. Walenty z 
Rybnika jedzie konno do ciężko chorej 
mieszkanki Biessowic. W miejscu, 
gdzie dzisiaj leżą Jankowice, napadają 
go czescy bandytów, penetrujący Śląsk 
podczas zawieruchy wojen husyckich. 
Walenty rzuca się do ucieczki. Podjeż
dża do jednego z dębów i w dziupli 
chowa puszkę z komunią i święte oleje, 
które wiózł do chorej. Ucieka konno 
dalej. Bandyci dopadają go i zabijają 
po dwóch kilometrach. Tam też stanął 
grób ks. Walentego, obok którego mia
ła powstać cudowna studzienka. Zaś w

Utopek 
z Wielopola

Pora dni tymu, dziołchy od mojich 
znajomych namalowały se na ziymi w 
swojim placu grziba i ciepały pla
skowkom /to jest taki plaskaty kamiyń, 
abo konsek dachowki/ do tych kostek, 
a  potym skokały tak jak kiejsik moje 
siostrziczki i koleżanki w szkole. Tak 
mi sie to spodobało, że zaroz żech se 
zaczon wspominać, w co my to za 
dziecka - było to sztyrdzieści piyńć lot 
tymu - grali. Niy było wtedy telewizo
rów ani komputerow, przez to my wy
myślali roztomajnte graczki i gry. Jak 
było na dworze piyknie, to my zarozki 
na bojisko do szkoły, na łonka, do 
lasa, abo na drodze miyndzy chałpami 
lecieli i grali w rostoliczne gry.

Dziołchy dzisioj to skokajom prze
ważnie w guma, ale kedyś tego niy 
znali i skokały przez sznura, kero dwie 
kryńciyły na zmiana. Grały tyż dzioł
chy w kostki, abo tego grziba, coch już 
na poczontku wspomnioł - godali tyż 
nikerzi “gloka” na ta gra. Piykno tyż 
była gra na pociorki. Kożdo dziołcha 
miała uszyty ze szmatki taki bojtlik, w 
kerym trzimały pełno rostomajntych 
pociorek z rozsypanych ketow. Robiy
ły w ziymi piyntom taki dołek, trzi me
try dalij robiyły kryska na ziymi i od 
tego miejsca ciepały do tyj dziury tymi 
pociorkami. Jak wszystke już pociepa
ły te pociorki, to potym jakoś do tyj 
dziurki palcym je pociskały. Ta co 
piyrszo cylła do tego dołka tom swo
jom pociorkom, wygrywała i zbiyrała 
te pociorki co niy wpadły do dołka. 
Dużo jeszcze inkszych grów dziołchy 
znały, a le  jo wszystkich niy pamiyn
tom. Były też taki gry, co synki razym 
z dziołchami grały - dwa ognie, prze
ganianka, gogi, szukani i goniyni z 
glajdom. Były tyż taki dziołchy, co ze 
synkami w klipa grały, w palanta, fu
zbal, abo tyż ze szlojdra do flaszek 
szczylały, tak jak moja kamratka Jadwiga

Jadwiga spod lasa. Przi szukaniu, abo 
goniyniu, to mi sie te liczyni podoba
ło. Było tego tak dużo, że ciynżko spa
miyntać. Coś tam jeszcze pamiyntom
np. “Siedzi anioł w niebie, 
pisze list do ciebie, jakim 
atramyntym - roz, dwa, trzi 
- gonisz ty”. “Ele mele dut
ki, gospodorz malutki, go
spodyni jeszcze myjnszo, 
ale za to robotniyjszo - roz, 
dwa, trzi - szukosz ty”. “Yn
tliczek, pyntliczek, czerwo
ny knefliczek, na kogo wy
padnie, na tego bync”. Grali 
my tyż w “Pinki” - to była 
piykno gra. Trzimało sie w 
dwóch palcach piniondz i 
pizło sie nim o cegłowka w 
murze, tak żeby spod jak 
niejbliżyj piniondza, kery 
przed tym kamrat pinknył.
Jak spod blisko na szpana, 
to już był twoj. Piniondze to 
były przeważnie nimiecki, 
nic wert, niy tak jak dzisioj.
Jeszcze te szczybne - co na 
nich był wymalowany Hin
dynburg, abo Hitler, toby 
tam dzisioj coś znaczyły, ale 
wtedy - my po nich deptali i 
o mur sie nimi waliło. Ro
biyli my tyż rostomajnte za
wody, jak te z tymi felgami z 
koła co już żech opisoł, cie
pali my takim wielkim ka
miyniym, dalij, od kogo jaskołka z pa
pióru dalij zaleci, kto puści po wodzie 
wiyncyj kaczek kamiyniym. Jak my 
tyż tak roz zaczli puszczać te kaczki na 
ośliźlokowym stawie, pogoniył nas 
utopek Magierka, bo sie boł, że mu tyn 
stow kamiyniami cołki zasujymy. Jak 
my zaś na Rudzie te kaczki puszczali / 
przeważnie jak my z katelmusa śli/ to 
zaś nas jakiś Motyka przegnoł, bo bez
mała my mu w kajakach dziury poro
biyli. Przeniyśli my sie z tym na gli
niok we Wielopolu. Trzeba jeszcze 
wspomnieć o tych dzieciach z Rybni
ka, co po szosyji asfaltowyj na rolerach

rolerach jeździły. To było utropiyni do 
miyszkańcow, bo to butlowało jak dio
bli /taki same utropiyni, abo jeszcze 
gorsze, to były te dwie kulki na sznorce

J a k  sie k edyś 
dzieci b a w iy ły

kolanym. Robiyli tyż synki rostomajnte 
graczki, kerymi dziołchy straszyli. 
Były to przeważnie szczylawy na siar
ka ze zapałek. Brało sie stary klucz do

 kłodki - taki z dziurkom -
prziwionzało sie konszczek 
sznorki do niego, drugi ko
niec do gwoździa. Nalado
wało sie siarki naszkrobanyj 
z kołkow do tego klucza, za
tkało sie tym gwoździym, a 

chlast tym o mur za rogym 
chałpy, jak szła jako dziołcha. 
Kneflami na sznorce, kere sie 
rozkynciyło miyndzy rynka
mi, tyż sie dziołchom włosy 
matłało. Grało sie jeszcze w 
kamiynie na dece. Piyńć ka
miyni, doś taki okrogłych, 
rozsypało sie rynkom na deka, 
a potym sie jedyn do góry cie
pło i zbiyrało po kolej i wszy
stki. Dużo tych graczek było, 
miejsca by zabrakło jakbych 
jeszcze chcioł o tym pisać w 
co sie w doma grało przez 
zima, abo jak padało na dwo
rze. Mogą wom yno pedzieć, 
że niy trza było żodnych dys
ketek, ani monitorów i rzodzij 
sie chodziło do dochtorów.

B. Dzierżawa

Dziołchy grajom w klasy Rys.: B. Dzierżawa

sznorce, kere jeszcze dzisioj idzie spotkać 
na elektrycznych drutach jak se wi
szom, yno to już było niyskożij i tyż 
już minyło/.

Te hulajnogi tak budowały, bo miały 
kołka ze starych kuglagrow. Synki z 
Rybnika i z Wielopola jeździyli na tym 
przeważnie na Glywickij, od ansztaldu 
aż na doł ku Rudzie, a potym roler na 
pieca i nazod pod gorka. Jo tyż tako 
hulajnoga mioł. Dostoł żech jom od 
Rufina za akwario z gupikami. Długo 
żech na nij niy jeździył, bo jak żech 
roz sie rozfechtowoł, to żech wylondo
woł na borsztajnie z rozwalonym kolanym

KONKURS
UTOPKA Z WIELOPOLA

Kochane dzieci! Utopek z Wielopola 
ogłoszo konkurs na nojlepszo wylic
zanka jako znocie i jako jeszcze dzi

sioj używocie przi waszych zabawach 
na dworze.

Napiszcie na adres redakcji “Gazeta 
Rybnika” z dopiskym “Konkurs utop
ka”. Te dzieci co poślom niejpiykniej
sze wyliczanki, weznom udział w loso
waniu nagród. Mile widziane som wyli
czanki napisane gwarom ślązkom. 
Pozdrowiynia od Utopka z Wielopola

dziupli dębu wiele lat przechowały się 
owe święte przedmioty, co również 
uznano za cudowne wydarzenie. Posta
wiono więc w tym miejscu najpierw  
krzyż, potem kaplicę, a ostatecznie sto
ją cy  do dzisiaj drewniany kościół - 
oczywiście pod  wezwaniem Bożego 
Ciała.

Zawsze w pierwszą niedzielę po Bo
żym Ciele w Jankowicach jest obcho
dzony odpust parafialny. W tym roku 
przypada on w najbliższą niedzielę 5 
czerwca. Warto więc wybrać się tam, 
aby zobaczyć Jankowice. Suma odpu
stowa rozpoczyna się o godzinie 11.30, 
ale budy z trąbkami i piernikami będą 
stały do wieczora.

MAREK SZOŁTYSEK

Koncerty
TEATR ZIEMI RYBNICKIEJ 

Sobota, 4 czerwca, godz. 18.00 i 
20.00, recital wokalny ELENI, cena
70.000 zł
Wtorek, 7 czerwca, godz. 18.00,
KONCERT GALOWY z okazji 30-le
cia szkolnych audycji muzycznych po
łączony z zakończeniem sezonu filhar
moników rybnickich, wystąpią muzycy 
Filharmonii Ziemi Rybnickiej oraz 
soliści: Regina Strokosz-Michalak, 
Hanna Karska, Tadeusz Leśniczak, 
Leon Mielimąka, dyryguje Sławomir 
Chrzanowski, cena 40.000 i 20.000 zł 

MAŁA SCENA RYBNICKA 
Czwartek, 9 czerwca, godz. 19.00, 
KONCERT gwiazdy jazzu z Brazylii: 
LUIZ CARLOS BORGES, cena
50.000 zł

Spektakle
TEATR ZIEMI RYBNICKIEJ 

Poniedziałek, 6 czerwca, godz. 10.00 
i 12.00, baśń muzyczna “KOPCIU
SZEK” w wyk. Opery Śląskiej z Byto
mia, cena 30.000 zł

Kina
“APOLLO”

3 - 5  czerwca, godz. 17.00, 19.00 i 
20.45, w sobotę 16.00 i 18.00, “PSY 
2” prod. pol., cena 30.000 zł 
6 - 9  czerwca, godz. 17.00 i 19.00, 
“RAPORT PELIKANA”, prod. USA, 
cena 30.000 zł

DKF “EKRAN” przy TZR 
6 czerwca, godz. 19.00, “KONTRAKT 
RYSOWNIKA”, prod. ang., reż. P. 
Greenaway, cena 25.000 zł

“PREMIEROWE” przy TZR 
8 i 9 czerwca, godz. 16.30 i 19.30, 
“GERMINAL” prod. fr.-belg.-wł., cena 
35.000 i 25.000 zł

“ZEFIR” - Boguszowice 
5 - 9  czerwca, godz. 17.00 i 19.00, 
“DOM DUSZ”, prod. USA - RFN

Dyskoteki
Sobota, 4 czerwca, godz. 19.00,
MAŁA SCENA RYBNICKA, godz. 
20.00, KINO “APOLLO” /gw/

9GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Z a rz ą d  M ia s ta  I n f o r m u je    Ogłoszenia drobne W r a z i e  p o t r z e b y
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.

Informuje się, że na posesji występuje piwnica ze sklepieniami łukowymi o pow. 
69,0 m kw., zaś powierzchnia stropu wynosi 72,8 m kw. Zagospodarowanie stropu 
nastąpi w formie pawilonu, w związku z czym zachodzi potrzeba opracowania pro
jektu koncepcyjnego architektury jego zabudowania przez ofertodawcę. Oferty w za
mkniętych kopertach zawierające:
1/  projekt koncepcyjny architektury zagospodarowania piwnicy i powierzchni stropu
poprzez zabudowanie pawilonu
2/ forma i wysokość odpłatności za dzierżawę
3/ termin realizacji budowy pawilonu i rozpoczęcia działalności gospodarczej 
należy składać w Wydziale Lokalowym Urzędu Miasta Rybnika przy ul. 3-go 
Maja 12, pokój nr 9 w terminie do 8 czerwca 1994 r. Przystępujący do przetargu 
zobowiązani są wnieść vadium w wys. 20.000.000.-zł najpóźniej do dnia przetar
gu do godz. 9.00 w kasie tut. Urzędu Miasta przy ul. Chrobrego 2.
Przetarg - otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 czerwca 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 uczestnika wygry
wającego przetarg .m Zastrzega się prawo wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu 
bez podania przyczyny. 

Zarząd Miasta Rybnika
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY W FORMIE PISEMNYCH 

OFERT NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL. 
STRAŻACKIEJ W RYBNIKU STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY 

MIASTA RYBNIKA.
Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej 115213 działka nr 1403/172 o pow. 
622 m kw.
Wizja nieruchomości nastąpi w dniu 9 czerwca 1994 r. od godz. 9.00 do 11.00. 
Informuje się, że w II przetargu ustnym nieograniczonym cena wywoławcza 
nieruchomości /zabudowania i gruntu/ wynosiła 70.000.000.-zł 
Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Lokalowego Urzędu Miasta Rybnika 
tel. 24-168 lub 25-344.
Oferty w zamkniętych kopertach zawierających cenę nabycia nieruchomości należy 
składać w Wydziale Lokalowym Urzędu Miasta Rybnika, ul. 3 Maja 12 pokój nr 9 w 
terminie do 14 czerwca 1994 r. Przystępujący do przetargu zobowiązani są wnieść 
vadium w wysokości 10 procent ceny wywoławczej najpóźniej do dnia przetargu do 
godz. 9.00 na konto Urzędu Miasta Rybnika nr 372602-2017-225 Powszechny Bank 
Kredytowy S.A. Warszawa Oddział Rybnik lub w kasie tut. Urzędu Miasta /przy ul. 
Chrobrego 2/.
Przetarg - otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 czerwca 1994 r. o godz. 10.00 w sali nr 37 
I piętro w budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2.
W przypadku wygrania przetargu vadium zalicza się w poczet ceny. Vadium przepada 
w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika wygrywającego przetarg. 
Zastrzega się prawo wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

WODZISŁAW ŚL. 
ul. Łużycka 1, 

tel. 553 619 
CZYNNA 

7.00 - 16.00

HURTOWNIA PIWA I  NAPOJÓW
STANOWICE 
ul. Leśna 42, 

tel. komórkowy 
0-90 300 558 

CZYNNA 
CAŁĄ DOBĘ

RYBNIK 
ul. Pod hałdą 31, 

tel. 393 228 
CZYNNA 

8.00 -  20.00

Oferujem y do sprzedaży:
PIWO 0,5 l "GÓRNOŚLĄSKIE" 12,5% 

NIEPASTERYZOWANE W CENIE 7.700 zł/but.

PIWO BECZKOWE - TYP KEG
* jasne pełne "Górnośląskie" 12,5% - cena brutto 11.900 zł/litr
* ciemne słodowe 10,5% - cena brutto 11.700 zł/litr

Również w ciągłej sprzedaży pełen asortyment wyrobów browarów 
TYCHY, ŻYWIEC, GŁUBCZYCE, RYBNIK, LECH 

oraz pełna gama napojów chłodzących.

CZYSZCZENIE DYWANÓW, 
TAPICEREK 

“PERS”, tel. 392024

BEZPŁATNE
PORADY

PRAWNIKA
w  "G azec ie  R ybn ick iej"

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

dyżuruje prawnik, udzielający 
bezpłatnie porad.

Zarząd Miasta Rybnika
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA STAWKĘ MIESIĘCZNĄ 

CZYNSZU ZA 1 M KW. POWIERZCHNI LOKALU UŻYTKOWEGO 
POŁOŻONEGO W BUDYNKU PRZY RYNEK 7 W RYBNIKU.

Lokal o pow. użytk. 87,5 m kw. znajduje się na II piętrze budynku. Idealnie nadaje się 
do wykorzystania na: pracownie, gabinety, biura itp.
Stawka wywoławcza za 1 m kw. pow. użytkowej wynosi 80 tys. zł. Do stawki 
miesięcznej czynszu naliczony zostanie obowiązujący podatek VAT w wysokości 22 
procent.
Wadium ustala się w wysokości 10 mln zł, które należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta 
najpóźniej w dniu przetargu do godz. 8.30. Dodatkowo wpłacić należy koszt 
organizacyjny przetargu w wysokości 100 tys. zł.
Umożliwia się wizję lokalu w dniu 9 czerwca 1994 r. w godz. od 9.00 do 11.00. 
Przetarg odbędzie się 15 czerwca 1994 roku, o godz. 9.00 w sali nr 37 na I piętrze 
budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2.
Uczestnik przetargu winien zapoznać się z regulaminem przetargu, który jest do wglądu 
w Wydziale Lokalowym Urzędu Miasta Rybnika przy ul. 3 Maja 12.
Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Lokalowego Urzędu Miasta Rybnika, 
tel. 24-168 lub 25-344. Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia w każdej chwili od
przetargu bez podania przyczyny.

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.

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 
Anatomopatologii w Orzepowicach 
przy ul. Energetyków 46

Ceny konkurencyjne

POG. RATUNKOWE: 999, 23-666 
POLICJA: 997,21-091
STRAŻ MIEJSKA: 27-254 w godz. 6.00-22.00 
STRAŻ POŻARNA: 998, 28-867
POG. GAZOWE: 55-37-91, 55-37-56, 55-38-28, 55-38-87
POG. ENERGETYCZNE: 210-71
POG. WOD.-KAN.: 236-81, 261-92, 266-47
POG. CIEPŁOWNICZE: 249-56, 246-45
INFORMACJA: PKS 22-242, PKP 23-009, WPK 21-820
POSTÓJ TAXI: 236-60, 286-60
RADIO TAXI: 27-000
POSTÓJ TAXI BAGAŻOWYCH: ul. Młyńska, tel. 23-561 
NOCNY DYŻUR APTEK: od 3 do 9 czerwca, Rybnik, 
ul. Hibnera 36, tel. 23-936

Biuro Usługowo-Doradcze
Zaprasza Państwa do zakupów samochodów krajowych 

i zagranicznych oraz maszyn przemysłowych 
wskazanych przez klienta

w formie leasingu (dla osób prawnych KSERO
w systemie ratalnym (dla osób fizycznych)

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

SAMOCHODOWE *  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

Wywoływanie negatywów również typu POCKET i wykonywanie 
odbitek w czterech formatach. Terminy od 1 do 24 godzin.

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

CENNIK OGŁOSZEŃ W "GAZECIE RYBNICKIEJ"

•  1 cm 2 - 8 .0 0 0  zł
•  1/4 strony - 9 0 0 .0 0 0  zł
•  1/2 strony - 1 .600 .000  z ł
•  3/4 strony - 2 .4 00 .0 0 0  zł
•  1 strona  - 3 .0 00 .0 0 0  zł
•  1 s ło w o  - 5 .000  zł

. . . U  N AS 
SZYBKO 
I TANIO

Zaprosili nas...
... na spektakl teatrzyku lalkowego 
Uwe Spielmana z Niemiec, który odbę
dzie się 6 czerwca w Szkole Społecznej 
przy ul. Kościuszki 54 i w Szkole Pry
watnej przy ul. Mikołowskiej 3.

N ow y sk lep
* Nowa Hurtownia “Budozbyf " przy 
ul. Wierzbowej sprzedaje materiały bu
dowlane.

P rzecen y
* Swetry i bluzki staniały w sklepie 
przy ul. Powstańców 16a.

* Walkmany przeceniono ze 195 na 
175 tys. zł w “Stelli" przy ul. 3 Maja.

* Przecenione wózki dziecięce, które 
można teraz kupić za ok. 1,3 mln zł, 
oferuje sklep zabawkarsko-papierniczy 
przy ul. Raciborskiej /pierwszy za Na
cyną/.

/K /

Husqvarna
LAS & OGRÓD

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

S E R V IC E -> raty, leasing
Autoryzowany dealer "LASEL" sp. z o.o. 

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

Wtorkowa Giełda Cenowa
M ięso schab

wolowe
extra

szynka wp. 
gotowana śląska

PIO TR O W SK I 79 77 116,6 64,4

H ER M ES 80 80 125 67

T A R G 76 76 125 60

Owoce/Warzywa pomidory ogórki sałata jabłka

M ie jsk a  3 36 15 5 6

H E R M ES 36 - 5 28-29
T A R G 20-35 19-26 5 -

S po żyw cze masło cukier jajko mąka

J a n  N O G A 11 10 2,2 7,5

H ER M ES 11 10,5 2,1 7,5

T A R G 10,3 8,5 1,7-2,2 6,3

W alu ty dolar marka czeska francuska

G allux , R y n e k 22200\22350 13450\13530 755\765 4000\----

Delikatesy, ul. Miejska 22200\22350 13450\13550 758\768 4000\4080

H E R M E S 22230\22350 13450\13530 759\770 4000\4080
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GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Żużel  Żużel

UDANY TURNIEJ 
O  PUCHAR "LOTTO"

Badminton

Pedagodzy 
z lotką 

i rakietką
W niedzielę 29 maja w sali gimna

stycznej Szkoły Podstawowej nr 5 ro
zegrane zostały Wojewódzkie Zawody 
Nauczycieli w Badmintonie, których 
organizatorami byli: Zarząd ZNP w 
Rybniku, Zarząd Okręgu ZNP w 
Katowicach, Miejski Zarząd Szkół i 
Przedszkoli w Rybniku oraz Szkoła 
Podstawowa nr 5. Wzięli w nich 
udział nauczyciele z Pszczyny Mikoło
wa, Wodzisławia i Rybnika. Najlepszymi

Aż z trzech rybnickich przed
szkoli trzeba było zw ieźć na 
salę gim nastyczną M iejskiego  
Ośrodka Sportu i R ek reacji 
przy ul. Pow stańców  Śl. m ałe 
stoliki i krzesełka , by m ożna  
tam było rozegrać M iędzynaro
dowe M istrzostw a P o lsk i 
Przedszkolaków w Szachach . 
Były to już drugie zawody tej rangi i 
tej kategorii wiekowej. P ierw sze, 
przed rokiem, odbyły się również w 
Rybniku, wcześniej natom iast roz
grywano jedynie Puchar Polski naj
młodszych szachistów.

W m istrzostwach udział wzięło 
159 przedszkolaków, w tym 21 z za
granicy. Najliczniejsza ekipa przyby
ła z Węgier. Jej członkow ie byli 
organizacją turnieju wręcz zachwy
ceni i już zrewanżowali się organiza
torom zaproszeniem grupy rybnic
kich przedszkolaków do Budapesztu.

Na 80 szachownicach rozegrano 
720 partii, czyli 9 rund systemem 
szwajcarskim, w każdej rundzie po 
80 partii. Rundy nie ciągnęły się w 
nieskończoność, jak to bywa w "dorosłych

dorosłych" szachach, gdyż zgodnie z 
regulaminem każdy szachista miał w 
czasie partii 15 minut na swoje ruchy 
i gdy na jego zegarze tzw. chorą
giewka opadła po przekroczeniu li
mitu czasu, niezależnie od sytuacji 
na szachownicy pojedynek kończył 
się jego porażką. Tak więc najdłuższa

Najlepszymi wśród kobiet okazały się Gabriela 
Czerwińska z Pszczyny przed Urszulą 
Zuber z SP nr 34 w Rybniku i Gabrie
lą Fojcik z SP nr 10. Wśród mężczyzn 
do lat 40 triumfował Witold Wiktor
czyk z Pszczyny, drugi był Tadeusz 
Bonk z rybnickiej SP nr 11, zaś trzeci 
Andrzej Kruczek z Mikołowa. W ka
tegorii mężczyzn po “40” zwyciężył 
Marian Kotyrba z SP nr 5 przed Ry
szardem Marionem z Zespołu Szkół 
Ekonomiczno-Usługowych i Stanisła
wem Wujcem z Wodzisławia.

Podobnie jak w ubiegłym roku, za
wody odbywały się w niezwykle przy
jaznej atmosferze i zarząd rybnickiego 
oddziału ZNP myśli już o zorganizo
waniu podobnego turnieju dla nauczy
cieli Polski południowej.

Chch

sza partia trwać mogła 3 minuty.
Szachy przedszkolaków nie m ają 

w sobie dostojeństwa, a przypomina
ją  raczej niezłą zabawę. Rzadko spo
tyka się posępne tw arze, częściej 
wiercących się uśmiechniętych ma
łych strategów, co rusz zatrzymują
cych swój zegar po kolejnym ruchu.

Rodzice i opiekunowie oglądali 
mistrzostwa z balkonu, czasem ob
serwując kolejną partię swej pocie
chy przez lornetkę, a po jej zwycię
stwie w geście tryumfu unosząc ręce 
do góry. Izolow anie rodziców  od 
grających dzieci jest bardzo ważne, 
gdyż dorośli nieraz bardziej przeży
w ają kolejne turniejow e zm agania 
niż sami zawodnicy, choć bywało, że 
i przedszkolaki po przegranej partii 
zalewały się łzami, częściej jednak z 
uśmiechem małego łobuza rozkłada
ły przed rodzicam i ręce mówiąc: 
trudno, nie udało się. Po kolejnych 
rundach przy stołach zasiadali wła
śnie rodzice i opiekunowie, by wraz 
ze swymi podopiecznymi analizować 
dopiero co zakończoną partię.

Dzięki sponsorom takim jak P.P.
DIM, hurtownie 
“Wojciech”, MHC, 
“KAMAR” i Piotr 
Filec, udało się 
organizatorom  za
pewnić małym sza
chistom soki, słody
cze i owoce. Nieda
leko bufetu ustawio
no w korytarzu tele
wizyjny monitor, na 
którym można było 
oglądać nie tylko 
nakręcony w czasie 
mistrzostw materiał 
filmowy, ale rów
nież w przerw ach 
dzieci oglądać mo
gły to, co lubią naj
bardziej - bajki. W 
czasie wręczania na
gród na sali zasiadły 
rodzinne duety, roz
dano baloniki i zro
biło się nieom al 
karnawałow o. N a
grodam i były za
bawki, toteż sala, w 
której jeszcze przed 
chw ilą rozgrywano 
całkiem  poważny 
turn ie j, szybko 
zmieniła się w jedno 

wielkie przedszkole. Mali szachiści 
oglądali nowe lalki i karabiny, 
próbowali układać puzzle, bądź wy
myślały imiona dla swych nowych 
pluszow ych maskotek. Szkoda, że 
nie w szystkie im prezy sportow e 
odbywają się w tak przyjemnej, spo
rtowej atmosferze.

W minionym tygodniu uwagę rybnic
kich miłośników żużla przykuwał 
przede wszystkim Międzynarodowy 
Indywidualny Turniej o Puchar 
“Lotto”, który rozegrano w minioną 
sobotę na stadionie przy ul. Gliwickiej.

Z zapowiadanych wcześniej uczestni
ków nie przybył jedynie Anglik Steve 
Schofield, którego zastąpił młodzieżo
wiec Rafał Wilk ze “Stali” Rzeszów. 
Stawka zawodników była doborowa. 
W zawodach brali udział m.in. Henryk 
Gustafsson, Marvyn Cox, Roman 
Jankowski, Andrzej Huszcza i bracia 
Jacek i Tomasz Gollobowie. Turniej 
stał na bardzo wysokim poziomie. Za
wodnicy jeździli odważnie, czasem 
wręcz brawurowo - świadczą o tym 
uzyskiwane czasy, a ponadto dobre wy
szkolenie techniczne uczestników tur
nieju sprawiało, że nie zanotowano 
żadnego upadku mimo zaciętej walki. 
O zwycięstwie w turnieju zadecydował 
bieg XXI, w którym wystartowali za
wodnicy mający po 20 startach naj
większą ilość zdobytych punktów. W 
wyścigu tym i w całym turnieju zwycię
żył Czech Antonin Kasper, który wy
przedził Szweda Henrika Gustafssona 
oraz Tomasza Golloba. Na czwartym 
miejscu uplasował się Marvyn Cox. 
Startujący w turnieju zawodnicy RKM-
u wypadli na miarę swoich możliwości. 
Adam Pawliczek z 7 punktami zajął X 
miejsce, a Dariusz Fliegert z dorob
kiem 6 punktów został sklasyfikowany 
na XIII pozycji.

Zawody otrzymały bogatą oprawę - 
widzowie mogli podziwiać umiejętno
ści akrobatów samolotowych, obserwo
wać pokaz skoków spadochronowych, 
posłuchać koncertu orkiestry dętej ko
palni “Rydułtowy” i obejrzeć występy 
zespołu tanecznego. Po zawodach 
odbyła się aukcja plastronów, w 
których wcześniej występowali żużlowcy

Wśród chłopców, których udział w 
mistrzostwach wzięło 114, zwyciężył 
Radosław Wojtaszek /Kwidzyń/ - 
9,0 pkt., drugi był Michał Szczepiń
ski /Słupsk/ - 8,0 pkt., trzeci Tomasz 
Kubit /Gliwice/ - 7,0 pkt. Rybnicza
nie zajęli następujące miejsca: 21. 
Jarosław Motyka - 6,0, 28. Marek 
Pośpiech - 5,5, 34. Krzysztof Gro
borz - 5,0, 35. Jarosław Jureczko 
- 5,0, 37. Wacław Poręba - 5,0, 43. 
Bazyli Kowalski - 5,0, 46. Paweł 
Koas - 5,0, 48. Mateusz Kulesza -
5.0.

O tytuł najmłodszej szachowej Mi
strzyni Polski walczyło 45 dziewczy
nek, najlepszą okazała się rybni
czanka Marta Szydłowska, która 
przed tygodniem zdobyła również ty
tuł mistrzyni Rybnika. Drugie miej
sce zajęła Węgierka W eronica 
Schneider. Obie szachistki zgroma
dziły na swym koncie po 8 punktów, 
ale na korzyść rybniczanki przema
wiały tzw. punkty pomocnicze. Trze
cie miejsce w turnieju zajęła Barbara 
Blach z Krakowa - 7 pkt., czwarte 
Aleksandra Ulanicka z Wrocławia - 
7 pkt. A oto m iejsca pozostałych 
rybniczanek: 12. Aleksandra Kor
basiewicz - 5,5, 20. Magda Kozieł -
5 . 0 .  21. Maria Cycuła - 4,5 .

M istrzyni Polski M arta Szy
dłowska jest reprezentantką Ryb
nickiego M łodzieżowego Klubu 
Sportowego. Przypomnijmy, że w 
11 rybnickich przedszkolach regu
larnie odbywają się zajęcia z sza
chów, prowadzone przez instruk
torów związanych z RMKS-em.

Tekst i zdj.: Chch

żużlowcy. Wszystkie plastrony znalazły 
nabywców, a uzyskane w ten sposób 
kilkadziesiąt milionów złotych zostało 
przeznaczonych na pomoc dla potrze
bujących dzieci. Impreza była udana, a 
obecny na trybunie przewodniczący 
Głównej Komisji Sportu Żużlowego 
Andrzej Grodzki chwalił organizatorów

rów za tradycyjnie w Rybniku wysoki 
poziom organizacyjny. Zawodnicy za
pewniali, że chętnie przyjadą na 
podobny turniej w przyszłym roku. 
Przedstawiciele głównego sponsora 
imprezy - “Totalizatora Sportowego” 
oświadczyli, że dołożą starań, aby za 
rok zawody o puchar “Lotto” ponownie 
odbyły się w Rybniku.

Kibice jeszcze dobrze nie ochłonęli 
po sobotnich emocjach, a już w nie
dzielę na torze “Wandy” w Nowej Hu
cie rybniczanie walczyli o kolejne 
punkty w rozgrywkach ligowych. Na 
mecz przybyła spora grupa członków 
rybnickiego “Speedway Fan-Clubu”,

Lekkoatletyka
__________________________

Wieloboje
lekkoatletyczne
W środę 11 maja na stadionie lekkoa

tletycznym w Rybniku odbyły się Rejo
nowe Zawody w Wielobojach Lekkoa
tletycznych klas szóstych pod patrona
tem Szkolnego Związku Sportowego.

Reprezentacje poszczególnych szkół 
składały się z dziesięciu dziewcząt lub 
chłopców, którzy startowali w biegu na 
60m, skoku w dal, rzucie piłeczką palan
tową oraz biegu na 600 m /dziewczęta/ 
lub 1000 m /chłopcy/.

Zespołowo zwyciężyły dziewczęta ze 
SP nr 5 w Rybniku - 1585 pkt, wśród 
chłopców SP nr 14 Żory - 1231 pkt 

Najlepszymi wieloboistami z Rybnika 
okazali się Dominika Bednorz /I m SP 
17/, Jolanta Brzoza /II m SP 5/, Agata 
Knapczyk /III m SP 5/ oraz wśród 
chłopców Tomasz Zając ze SP 9, który 
zajął trzecie miejsce. /J.R/

W walce
o lekkoatletyczny finał

W dniach 23 i 24 maja w Zabrzu 
odbyły się zawody lekkoatletyczne o 
Mistrzostwo Regionu Szkół Podsta
wowych. Startowali tam również lekko
atleci naszego miasta, którzy trenują w 
RMKS Rybnik. Najlepiej wśród nich 
wypadli reprezentanci SP nr 5 Agnie
szka Ceglarska /I m w rzucie dyskiem/ 
oraz Marcin Talarek /I m w rzucie mło
tem/. Uzyskane wyniki pozwoliły im za
kwalifikować się do zawodów finało
wych o mistrzostwo Polski. /J.R/

którzy żywiołowo dopingowali swoich 
ulubieńców. Stworzyli wspaniałą at
mosferę na stadionie. Rybniccy żuż
lowcy nie mogli w takiej sytuacji spra
wić zawodu swoim sympatykom. Zdo
byli kolejne punkty w drodze do ekstra
klasy, zwyciężając “Wandę” 56:34. 
Najlepsi w drużynie RKM byli: Adam 
Pawliczek /13 pkt/, Lars-Henrik Jor
gensen /13 pkt/ oraz Dariusz Fliegert i 
Eugeniusz Tudzież /po 8 pkt/. Przez 
cały czas dominacja rybniczan była 
bardzo widoczna, a ich zwycięstwo ani 
przez moment nie było zagrożone. W 
drodze powrotnej trener Jerzy Gryt 
cieszył się z sukcesu swych podopiecz
nych, ale podkreślił, że kilka najbliższych

szych kolejek ligowych wyłoni już ści
słą czołówkę walczącą o awans i dlate
go niezbędna jest olbrzymia koncentra
cja w najbliższych, trudnych spotka
niach.

W najbliższą niedzielę, 5 czerwca o 
godz. 17.00 RKM podejmuje na wła
snym torze zespół “Startu” Gniezno.
Znowu będzie można podziwiać w tym 
meczu Antonina Kaspera - zwycięzcę 
sobotniego turnieju. Zapowiadają się 
ciekawe zawody, gdyż zawsze groźny 
zespół “Startu” jeszcze nie zrezygno
wał z walki o awans do żużlowej eks
traklasy.

Piotr SZWEDA

Lekkoatletyka
Miotacze

wypełniają minima
29 maja w Zabrzu rozegrano zawody 

lekkoatletyczne w ramach “Ligi Junio
rów”. Rywalizacja ta stwarzała również 
okazję do wypełnienia minimów kwali
fikacyjnych, uprawniających do udziału 
w Mistrzostwach Polski. Z biorących 
udział w zawodach miotaczy RMKS-u 
Rybnik minima takie uzyskali w rzucie 
dyskiem kobiet Iwona Smołka /II m/, w 
rzucie dyskiem 1,5 kg Jakub Wieczo
rek /II m/, w rzucie dyskiem 2 kg Da
riusz Baryś /I m/, a w rzucie młotem 
6,25 kg Janusz Kaźmierczak /I m/, Syl
wester Szneider /II m/ i Dariusz Jan
kowiak /III m/. /J.R./

Judo
Zapisy do klubu

Kimona czekają!
Klub Sportowy Polonia "Ryb

nik" prowadzi nabór do prężnie działają
cej sekcji judo dla dziewcząt urodzo
nych w latach 1982-83 i chłopców z 
roczników 81,82 i 89.

Zebranie organizacyjne odbędzie się 
we wtorek 7 czerwca o godzinie 17.00 
w pawilonie judo przy ul. Powstańców 
Śl. 42 /obok krytej pływalni/. Kierow
nictwo sekcji jak i trenerzy zapraszają 
nie tylko tych, którym marzy się kariera, 
ale i wszystkich, którzy chcą poprawić 
własną sprawność fizyczną i nabrać nie
co krzepy. Chch
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Wielkie szachy 
przy małych stolikach

Medalistki mistrzostw Polski, od lewej: Barbara Blach, 
Marta Szydłowska i Aleksandra Ulaniecka. Zgodnie z 
regulaminem, medale otrzymały trzy najlepsze Polki, 
druga w klasyfikacji turnieju Węgierka otrzymała puchar

Tryumfatorzy Pucharu "LOTTO" od lewej: Szwed Henka Gustafsson, Czech 
Antonin Kasper i Tomasz Gollob.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Nowe rondo W środą 1 czerwca oddane zostało do użytku kolejne, szóste już 
w Rybniku rondo tzw. nieprzezroczyste, które powstało u zbiegu ulic Żorskiej i 
Prostej. Miejmy nadzieją, że nowe rondo, podobnie jak poprzednie, rozwiąże nie 
tylko problemy związane z płynnością ruchu, ale również z jego bezpieczeństwem. 
Tuż obok ronda powstaje nowa stacja benzynowa. /wack/

Nowy plac zabaw przy ul. Zamkowej od momentu oddania go do użytku 
pełen jest dziecięcego gwaru. Zdj.: wack

Ku p o n
KRZYŻÓWKI

NR 3 3
damiani

R Y B N I K R Y N E K  6

Wśród autorów 
prawidłowych 

rozwiązań 
rozlosujemy 

2 bony towarowe 
po 200 tys. zł każdy, 
ufundowane przez 
sklep DAMIANI, 

Rynek 6.

P o d  z n a k a m i  z o d i a k u
P o d  z n a k a m i  z o d i a k u
BARAN - Wewnętrzna harmonia to coś, do czego powinieneś w najbliższym cza
sie dążyć. Jeżeli ją  osiągniesz, wszystkie dręczące Cię problemy w cudowny spo
sób zbledną...
BYK - Przyjdzie czas na podejmowanie decyzji i czynienie wyborów. Będziesz 
musiał wykazać się tolerancją i odpowiedzialnością, bo tego od Ciebie oczekują i 
w domu i w pracy.
BLIŹNIĘTA - Twój dar analizy pozwala na zgłębienie i rozwiązanie każdego pro
blemu. Zaufaj mu nadal nie dając się namówić na zmianą kursu, który nie jest Ci 
po drodze.
RAK - Przypadnie Ci rola opiekuna i przewodnika, pamiętaj jednak, że trzeba się 
wycofać w odpowiednim momencie, dając szansą, by dotychczasowi podopieczni 
wykorzystali zdobyte doświadczenia.
LEW - Potrzebny Ci jest tylko czas, by uwolnić się od wiązów, które od dłuższego 
czasu Cię krępują. Wszystko toczy się po Twojej myśli, a nagroda za cierpliwość 
Cię nie minie.
PANNA - Jesteś miotany przez wątpliwości i emocje, uniemożliwiające Ci jakikol
wiek wybór, a jednocześnie masz pretensje, że jesteś niezrozumiany.
WAGA - Dłuższa nieobecność w domu sprawiła, że wiązy rodzinne nieco się roz
luźniły. Aby je  wzmocnić, trzeba będzie wyzbyć się egoizmu, obniżyć nieco poziom 
oczekiwań i przystosować się do zastanej sytuacji.
SKORPION - Wiązy uczuciowe są ci potrzebne do osiągnięcia poczucia bezpie
czeństwa. Jeżeli nie wyzbędziesz się egoistycznych pobudek, realizacja Twojego 
programu może być zagrożona.
STRZELEC - Powinieneś nauczyć się akceptowe ludzi i sytuacje takimi, jakimi są. 
Jesteśmy ideałami tylko na własną miarą, Ty też...
KOZIOROŻEC - Nie stroń od ludzi, choć czujesz potrzebą samotności. Kontakty 
towarzyskie mogą przyczynić się do rozwiązania problemu, z którym nie możesz 
sobie poradzić od dłuższego czasu...
WODNIK - Jednym bolesnym, ale koniecznym cięciem rozwiązałeś przynajmniej 
część problemów. Teraz staraj się, by owoce tego pociągnięcia nie uległy rozpro
szeniu. Pomogą Ci najbliżsi...
RYBY -Gniewne nastroje mogą popsuć ciepłe układy. Na szczęście Twój partner, 
choć o tej samej wrażliwości, wykazuje dużo większą cierpliwość. I chwała mu za 
to...

Błyszczeć 
w słońcu

M oda zaw sze lub iła  b ieg u n o 
wość: jeśli w jednym sezonie było 
krótko - w drugim  długo, je ś li w 
zimie czarno - latem biało.

Od kilku jednak lat tak się poro
biło, że będące w opozycji rzeczy 
egzystują równolegle.

Ascetyczny, wymagający skrom
nej biżuterii z drewna, skóry, kości 
styl ekologiczny jest równoważony 
choćby opisanym w ostatniej “GR” 
bogactw em  stro ju  h indusk ie j 
k s iężn iczk i. R ów nież zgrzebny 
len, z którego robi się dosłow nie 
w szystko  z butam i i torbam i 
w łącznie, istnieje spokojnie obok 
zło tych  tkan in  na bluzki czy su
kienki, nie wspominając o złotych 
dodatkach - obuwiu, torebkach, bi
żuterii. Nie będzie to też nic n ie
stosow nego, je że li pożenim y len 
ze złotem...

Fatałachy z naszej szafy

Z łote rzeczy szczególn ie efek 
townie kom ponują się z granatem, 
który obok lnu je s t hitem  sezonu. 
A je śli już  błyszczeć to w słońcu, 
czego Wam i sobie życzy

Wróżka

5  m inut łam an ia  g łow y

Ilustracje różnią się w 5 miejscach, znajdź różnice.
Wśród czytelników, którzy w ciągu 10 dni od daty ukazania się numeru nadeślą prawidło
we rozwiązanie łamigłówki, wylosowana zostanie nagroda w postaci bonu towarowego 
wartości 200.000 zł, ufundowanego przez Biuro Usługowo-Doradcze z Rybnika-Boguszo
wic.
Rozwiązania prosimy przesyłać na kartkach pocztowych na nasz adres, lub wrzucać do naszych 
“żółtych skrzynek” /Rynek 12, Kościuszki 54/.
Za rozwiązanie łamigłówki z nr 20 nagrodę otrzymuje: Joanna Sulska, ul. Podgórna 18, 44- 
207 Rybnik-Golejów

J eden mąż przyszedł do lekarza, gdyż 
czuł się bardzo źle. Lekarz go zbadał, 
wziął kartotekę i zaczął zadawać pyta
nia:
- Ma pan przyjaciółkę?
-Nie!
- A kolegów, z którymi mógłby pan 
wypić?
-Nie!
- A dziewczynę, z którą mógłby pan się 
rozerwać?

Nie!
- A odczuwa pan taką potrzebę?
- Ogromnie!
- No to co pan tu u mnie robi? Nawią
zać kontakty towarzyskie, rozerwać się 
trochę, popić z przyjaciółmi...
- Panie doktorze, żona nie pozwala!!!

Śląskie 
beranie

- Zeflik, tu wszyscy ludzie ci współczu
ją  i padają, żeś z babą źle trefił. Ponoć 
cię codziennie kloprem okłado!
- To nie jest prowda. W niedziela nie!

- Wiesz Gustla, co Francik mi pe
dzioł? Że najgłupsi mężczyźni mają 
najładniejsze żony!
- Powiedz Francikowi, że mu bardzo 
dziękuja za komplement.

Roz Antek z Mariką pojechali nad 
morze. Wynajęli se ekstra pokój w ta
kiej willi, bo byli w podróży poślubnej. 
-A n tek  - pado Marika - pódź idymy 
sie do morza kąpać!
-A  po co? Przecież momy wanna tu!

Małżonkowie starsi wiekiem siedzą se 
przy żeleźnioku i rozmyślają.
- Karliczku, co tak cicho siedzisz i roz
myślosz?
- Ach, myśla nad tym, co jo  ci napisza 
na nagrobku?
- O mój złociutki, tym se głowy nie za
wracej. Napiszesz po prostu: “Żona 
wyżej wymienionego”.

Paulek kupił zaporożca i pado swej 
babie:
- Staro, spakuj jedzenia i pojadymy na 
wycieczka.
Jadą se przez las, Paulek wypatruje 
jakiegoś fajnego miejsca i pado:
- Tu se zrobimy piknik!
-A  nie mogliby my noprzód coś zjeść?
- pyta żona.

Przyszedł górnik do spowiedzi:
- Zdradzałem żonę.
- Ile razy?
- Jo sie chca spowiadać, a nie chwolić

Jedna baba powadziła się z mężem. 
We wieczór, kiedy się jeszcze nie pogo
dzili, mąż wziął kartka i napisoł: "Sta
ro obudź mie o pią tej rano". Rano 
obudził się o siódmej. Już chcioł ryk
nąć na baba. Naroz widzi na stole 
kartka: "Stary, wstowej, już p ięć”.

Z książki "Śląskie beranie 
- humor Górnego Śląska”

Zebrała i opracowała 
Dorota Simonides
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Poziomo: A / pra-swat, C/rzucając bumerangiem liczymy na jego..., 
D/Pola, która była Marusią, E/metal, który wcale nie przyciąga że
laza, F/ulica nie dla samochodów, G/można za nie trafić, H/zama
chy, porwania, podpalenia...., J /po suszy bywa na niwach 
Pionowo: 1 /miara dla bakterii, 2 /postać z koszmarów, 3 / z zębami, 
lecz nie szczęka, 4 /mały lub biały, 5 /zarabia, gdy wydaje, 6/ na nim 
czasami stawiamy sprawę, 7/ następuje najczęściej po 9 miesiącach, 
8 / łubudubudu, 9 / miejsce dla greckiego oratora, 10/jeszcze nie 
dzień, a już nie noc
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie po upo
rządkowaniu liter wg szyfru: C-1, I-5, G-4, B-10, J-8, F-6, A-10, 
D-7; J-1, A-3, H-6; C-10, E-4, D-7; F-7, B-10, J-9, A-5
Na rozwiązanie wraz z kuponem czekamy 10 dni od daty ukazania 
się numeru. Rozwiązania prosimy przesyłać na kartkach poczto
wych na nasz adres, lub wrzucać do naszych “żółtych skrzynek” / 
Rynek 12, Kościuszki 54/.
Nagrody za rozwiązanie krzyżówki nr 31 z hasłem “Syty głodnego 
nie zrozumie” otrzymują: Urszula Janowska, Oś. Krakusa 66,44- 
217 Rybnik oraz Janina Sośniak, ul. Chabrowa 10a/38, 44-200 
Rybnik. Nagrody do odebrania w redakcji.


