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Już za tydzień w niedzielę 19 czerwca
WYBORY SAMORZĄDOWE
Na karcie do głosowania 

umieszczona będzie następu
jąca informacja:

“Głosować można tylko na 
jedną listę, stawiając znak 
“X” w kratce po prawej stro
nie obok nazwiska tylko jednego
W którym  ok ręgu  i na kogo  m o żesz  g ło sow ać, p rzeczy ta sz  na stron ie  7 i 8.

jednego kandydata z tej listy, 
wskazując w ten sposób wy
braną listę i w jej obrębie 
pierwszeństwo w otrzymaniu 
mandatu przez tego kandyda
ta. Postawienie znaku “X” w 
więcej niż jednej kratce po
woduje nieważność głosu.”

Warto
zapamiętać, że lokale 

wyborcze będą otwarte 
w godzinach 

od 8.00-20.00

Blisko 17 milionów po 11 dniach

Pierwsze otwarcie 
skarbonki

Funkcjonariusze Straży Miejskiej z mundurową powagą zdjęli pokrywę skarbonki.

Matury w I LO

Tak
trzymać!

Decydującymi dla tysięcy absolwen
tów szkół średnich w Polsce były jak 
zwykle gorące majowe dni. Od 10 maja 
odbywała się matura, która już od 179 
lat jest stałym punktem programu edu
kacji polskiej młodzieży. W I LO o jej 
wyjątkowości zdecydował fakt, że ze 
198 osób przystępujących do egzami
nów zdali absolutnie wszyscy.

Pomiędzy przerwami i dziesiątka
mi zjedzonych kanapek maturzyści 
wypocili 198 prac z obowiązkowego 
języka polskiego, 85 z matematyki, a 
także wiele z historii, biologii, języ
ków obcych. Piękne, dziewiętnasto
letnie białogłowy odziane tradycyj
nie w biało-czarne stroje, oraz pano
wie w swoich szlachetną ręką skrojo
nych kubraczkach zdawali egzaminy

z 4 języków: francuskiego, niemiec
kiego, rosyjskiego i najpopularniejsze
go angielskiego /146 osób/. Dla tych, 
których nie przekonuje ilość lecz ja
kość, należy dodać, iż mozolna praca 
przyniosła aż 34 osobom średnią matu
ralną powyżej 5,0.

Pożegnanie czwartoklasistów trady
cyjnie już miało miejsce w TZR 3 
czerwca. Podczas tych dwóch godzin 
utrzymanych w poważnej, aczkolwiek 
ciepłej atmosferze, w rytmie pląsów 
szkolnego Zespołu Pieśni i Tańca, śpie
wu chórów prof. Janiny Wystub oraz 
prof. Lidii Marszolik rozdano świadec
twa maturalne wraz z nagrodami za
równo rzeczowymi, jak i dyplomami, 
wraz z pieniędzm i ufundowanym i 
dla najzdolniejszych przez Towarzy
stwo Absolwentów i Przyjaciół I LO. 
W programie znalazły się również 
piosenki formalnie zagrane i zaśpie
wane przez licealistki. Swoje poże
gnanie i podziękowanie przekazali 
w iceprezydent miasta Jerzy Kogut, 
przedstawiciele rodziców, samorzą
du szkolnego, no i cóż - ze łzą w oku 
uczniowie swoim wychowawcom.

Po jedenastu dniach od momen
tu ustawienia na Rynku, w ponie
działek 6 czerwca po raz pierwszy 
otwarto i opróżniono wielką skar
bonkę, przeznaczoną do publicznej 
zbiórki pieniędzy na ukończenie 
nowego szpitala w Orzepowicach.

Otwarcie skarbonki, którego doko
nali funkcjonariusze Straży M iej
skiej, nadzorujący całą operację od 
początku do końca, odbyło się w 
obecności powołanej specjalnie 
przez prezydenta miasta społecznej 
komisji, w skład której weszli sędzia 
Sądu Rejonowego w Rybniku Krzy
sztof Bąk, notariusz Krzysztof Gil
ner i skarbnik miasta Bogusław Pa
szenda.

Harcerki Hufca Rybnik przeniosły 
worki z pieniędzmi do pobliskiego Ratu
sza, w korytarzu którego na specjalnie 
przygotowanym stole rozpoczęło się 
"wielkie liczenie" z udziałem pracowni
ków wydziału finansowego Urzędu Mia
sta, całej komisji i harcerek.

c.d. na stronie 3

Popisy uczniów 
szkoły muzycznej
Kończy się rok szkolny, również w 

szkole muzycznej. Tradycyjnie jest to 
czas “popisów” jej uczniów. W tym 
roku odbędą się one we wtorek 14 
czerwca o godz. 18.00 w Teatrze Zie
mi Rybnickiej. Z Filharmonią Ziemi 
Rybnickiej wystąpią uczniowie: Izabe
la Manderla, Krzysztof Misiurek, 
Tomasz Abrahamczyk, Paweł Sta
warski, Sebastian Wieczorek, Anna 
Kuczok i Katarzyna Płaczek. W pro
gramie utwory Mendelssohna-Barthol
dy’ego, Schumanna, Webera, Lalo i 
Dawida.

Wszystkich serdecznie zapraszamy.
/róż/

Niestety, było to już ostatnie spotka
nie w tym gronie z ludźmi, którzy wła
śnie opuścili liceum, aby kontynuować 
naukę na studiach wyższych /trzymamy 
kciuki!/, budować swoją dorosłą już 
przyszłość.
ALEX SZOJER

Od lewej: ks. Arek Nowak, Aleksander Białous, Eleni i Kostas Dzokas. 

Udane koncerty na rzecz hospicjum dla chorych na AIDS

Eleni znów na scenie
W minioną sobotę w Teatrze Ziemi 

Rybnickiej pod hasłem “Ocalmy świat, 
nasz wspólny dom ” odbył się zapowia
dany przez nas wcześniej koncert bar
dzo lubianej piosenkarki średniego po
kolenia ELENI. Głównym organizato
rem koncertu był pochodzący z Rybni
ka, należący do zgromadzenia ojców 
kamilianów ks. Arkadiusz Nowak, 
znany w Polsce ze swej działalności na 
rzecz osób uwikłanych w narkomanię i 
chorych na AIDS. Planowany był tylko 
jeden koncert, ale sama publiczność 
skorygowała te plany i w ciągu czte
rech dni Eleni wystąpiła w Rybniku 
czterokrotnie, dodatkowy koncert 
odbył się jeszcze w sobotę wieczorem, 
natomiast we wtorek piosenkarka z 
dwójką instrumentalistów dwukrotnie 
wystąpiła dla uczniów rybnickich 
szkół. Koncerty odbywały się pod 
patronatem fundacji “Res Huma
nae”, zaś dochód z nich przeznaczo
ny zostanie na powstające pod War
szawą hospicjum dla ludzi chorych 
na AIDS.

Rybnicka publiczność mającą za sobą 
tragiczne doświadczenia Eleni przyjęła 
bardzo ciepło, na koncertach panowała 
szczera, wręcz przyjacielska atmosfera. 
Piosenkarka dała się poznać jako arty
stka bardzo uczuciowa i subtelna, nie 
wspominając już o pięknym, czystym 
głosie. Przed rozpoczęciem ostatniego 
koncertu o krótką rozmowę poprosili
śmy ks. Arkadiusza Nowaka, organiza
tora koncertów.
Red.: M iał być jeden koncert, skoń
czyło się na czterech... ?
Arkadiusz Nowak: To stało się w spo
sób zupełnie naturalny. Początkowo 
planowałem dwa koncerty, ale ludzie, 
którzy uważali że znają rybnicką pu
bliczność, przekonywali mnie, że na ta
kim koncercie nie będzie nawet zapeł
nionej pół sali. Jak się okazało, bardzo 
się pomylili. Bilety na pierwszy koncert 
sprzedały się bardzo szybko, zaś na do
datkowy drugi koncert w sobotę wie
czorem, który postanowiliśmy zorganizować

c.d. na stronie 3

III Festiwal Orkiestr Dętych o "Złotą Lirę"

Trąby, bębny, szałamaje...
Wprawdzie uroczyste otwarcie III Fe

stiwalu Orkiestr Dętych o "Złotą 
Lirę" nastąpi dopiero dziś /tj. w piątek 
10 czerwca/ o godz. 17.00 na Rynku,
jednak miłośnicy “blaszanego” brzmie
nia już wczoraj mieli okazję posłuchać 
go w najlepszym wykonaniu Reprezen
tacyjnej Orkiestry Austrii z Salzburga.

Dziś zaprezentują się: Orkiestra 
Miejska z Rybnika, laureat “Złotej Liry” 
z 1992 roku “Vitkovak” z Czech, opro
mieniony trzecim miejscem na świato
wym Festiwalu Orkiestr w Szwajcarii w 
roku ub. oraz Orkiestra Prezydencka 
Gwardii Narodowej Ukrainy z Kijo
wa.

W sobotę o godz. 13.30 rozpocznie 
się zaś prawdziwy muzyczny maraton. 
Wystąpią bowiem zrzeszone w Rybnic
kim Okręgu Polskiego Związku Chórów 
i Orkiestr zespoły kopalń “Śląsk”, “Jan
kowice”, “Borynia”, “Krupiński”, “Ry
dułtowy”, “Knurów”, “Szczygłowice”, 
“Dębieńsko”, “Rymer”, “Chwałowice”

oraz huty “Zawiercie”. Około godz.
19.00 koncert zakończy występ Orkie
stry Garnizonowej z Rzeszowa wraz z 
zespołem “Szałamaje” z Wyższej Szko
ły Pedagogicznej. W niedzielę godz.
16.00 koncertować będzie reprezenta
cyjna Orkiestra Słowacji z Trenczyna.

W niedzielnym koncercie galowym o 
godz. 18.00 wystąpi laureat oraz obcho
dząca jubileusz 75-lecia pracy orkiestra 
kopalni “Jankowice”. Niezwykle atrak
cyjnie zapowiada się druga część kon
certu, którą wypełni występ ponad 100-
osobowego Reprezentacyjnego Zespo
łu Artystycznego Wojska Polskiego. 
W barwnym 90-minutowym widowisku 
zespół zaprezentuje m.in. pieśni rycer
skie, żołnierskie, partyzanckie oraz tańce 
narodowe i ludowe. Warto zobaczyć ze
spół, który zna Europa i Azja, a który 
ostatnio wrócił z udanego kilkutygo
dniowego tournee po Stanach Zjedno
czonych.

/róż/

“Falowanie i spadanie” w TZR

“ M a a n a m ”
W sobotę 11 czerwca o godzinie 18.00 w Teatrze Ziemi Rybnickiej rozpocz

nie się kolejny koncert, organizowany przez rybnickie Stowarzyszenie Oświato
we “Rodzice Dzieciom”. Tym razem dla rybnickiej publiczności wystąpi rockowa 
supergrupa MAANAM, zajmująca wraz ze swą wokalistką KORĄ na polskiej 
scenie muzycznej miejsce szczególne. Nie sposób zliczyć wylansowanych przez 
Maanam przebojów. Dochód z koncertu i tym razem przeznaczony zostanie na 
działalność prowadzonej przez Stowarzyszenie Społecznej Szkoły Podstawowej 
przy ul. Kościuszki 54.

W jej sekretariacie jak zwykle na naszych czytelników czekają dwie wej
ściówki na sobotni koncert “Maanamu”. Wystarczy tylko dziś, tj. 10 czerwca 
zgłosić się z najnowszym numerem “GR” i odebrać wejściówkę. Zapraszamy!

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



L is ty do redakcji 
Bazylika

na plakacie wyborczym
Po wielu latach pobytu na kontrak

cie za granicą wróciłem do kraju w 
1991 r. Szokuje mnie, jak wiele zmian 
dokonano, jak miasto wypiękniało. Wi
dzę w nim dobrą rękę gospodarza mia
sta. Kupiłem Waszą gazetę i muszę 
uznać jej wielki profesjonalizm tak w 
treści jak i w formie. Rację mają spe
cjaliści głównie Instytutu Prasoznaw
stwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w 
Krakowie, twierdząc, że przyszłość 
prasy polskiej leży po stronie prasy lo
kalnej, która powinna stać się ramie
niem społecznym w naszym pięknym 
mieście. To Wam się udało i dlatego 
szczerze Wam gratuluje. Jest jednak 
jedna notatka w piątkowym wydaniu z 
3 czerwca 94 r. “Gazety Rybnickiej”, 
której nie rozumiem, a mianowicie 
sprzeciw ks. Klona, który to zarzuca 
“Rybnickiemu Porozumieniu Prawicy” 
użycie na ulotkach wizerunku Bazyliki 
św. Antoniego. Jestem głęboko wierzą
cy i uważam, że wiara nasza nie wyma
ga ani reklamy, ani też promocji. 
Sprawdziła się jako jedyna przez dwa 
tysiące lat. Przetrwała mimo furialnych

zabiegów jej likwidacji, zwłaszcza w 
okresie socjalizmu. Budzi jednak pew
ną wątpliwość uzasadnienie ks. Klona. 
Nie ma on wprawdzie zastrzeżeń mery
torycznych do programu wyborczego 
“Rybnickiego Porozumienia Prawicy”, 
a więc można przyjąć, że ks. Klon i ko
ściół w naszym mieście akceptuje ten 
program i uważa go za słuszny. To do
brze bo i ja nie dopatrzyłem się w nim 
działań na szkodę ludzi i kościoła, a 
wręcz stanowi on drogowskaz dla po
lepszenia bytu ludzi i dobrego rozwoju 
miasta. Umieszczenie wizerunku ko
ścioła, tej tak pięknej budowli, tak 
pięknie prezentującej się zwłaszcza 
nocą, przyjąłem jako równanie dobrego 
z dobrem.

Jest to niewątpliwie najpiękniejszy 
obiekt w naszym mieście, a i program 
Porozumienia Prawicy wydaje się być 
co najmniej dobry. Cóż za tym prze
szkadza takie porównanie?

Serdecznie przepraszam czcigodnego 
ks. proboszcza, ale takie nasunęły mi 
się refleksje i ja czy grono moich przy
jaciół i kolegów również nie dopatrzy
liśmy się nadużycia wartości chrześci
jańskich, a raczej dobre z dobrym się 
zjednoczyły.

Wyrazy szacunku 
J. Taranczewski

Słodkie irysy w Chwałowicach
Drugiego i trzeciego czerwca wysta

wę irysów mogli podziwiać rybnicza
nie, a zwłaszcza mieszkańcy Chwało
wic, bowiem ekspozycję zorganizowa
no w chwałowickim domu parafialnym. 
Zebrano tam około 
stu odmian irysów, 
wyhodowanych od 
lat ’40 do ’80 tego 
stulecia. Organizato
rzy - rybnicki Klub 
Miłośników Kwia
tów - prawie do 
ostatniej chwili nie 
wiedzieli, czy impre
za w ogóle się odbę
dzie, bowiem z po
wodu przymrozków 
zakwitła tylko jedna 
trzecia odmian i nie 
było wiadomo, czy 
w ogóle będzie co 
wystawiać. W 
Chwałowicach zgro
madzono kwiaty po
chodzące od sześciu hodowców z cen
trum Rybnika, Chwałowic, Rydułtów, a 
także z Gliwic.

Jak nam powiedzieli “kustosze” wy
stawy, w ciągu dwóch dni odwiedziło

ją  ponad 100 osób. Wielu zwiedzają
cych przychodziło nawet dwukrotnie. 
Goście skorzystali nie tylko z okazji do 
obejrzenia /i powąchania/ pięknych 
kwiatów we wszystkich odcieniach fio

letu, żółci, brązu i 
purpury, ale również 
pytali hodowców o 
tajniki uprawy.

Oprócz irysów, 
prezentowano także 
kaktusy Jana Milicz
ka, jedynego w klu
bie hodowcy o tak 
kolczastej specjalno
ści . Wiele jego kak
tusów właśnie kwi
tło, ale nawet nie
kwitnące robiły wra
żanie rozmaitością 
kształtów i “uzbroje
nia” - od kolców jak 
gwoździe do mięk
kiego puchu. 

Rybniccy miłośni
cy kwiatów planują doroczną wysta
wę lilii na 9 i 10 lipca. Będzie można 
ją  oglądać, tak jak w roku ubiegłym, w 
hallu Teatru Ziemi Rybnickiej.

K.M.

Jan Miliczek ze swoimi kaktusami

Jeszcze 
o Grzybowie

Odwiedziła naszą redakcję pani Zo
fia Rosół, która organizowała wyjazd 
rybnickich dzieci niepełnosprawnych 
do Grzybowa. Pani Zofia pragnie wyja
śnić wszystkim, których zdziwił brak 
lekarza na turnusie, że co drugi dzień 
do ośrodka przyjeżdżała lekarka z Ko-

Kołobrzega, z którą był również stały kon
takt telefoniczny, natomiast od godziny 
ósmej do dwudziestej w ośrodku dyżu
rowała pielęgniarka. Powodem takiej 
organizacji opieki medycznej była chęć 
obniżenia kosztów, a rodzice wyrazili 
na to zgodę. Z tych samych względów 
zajęcia prowadziły fizjoterapeutki z 
Rybnika, które poza tym najlepiej zna
ją  dzieci i ich potrzeby. /K/

ANDRZEJ WOJCIECH 
KONIECZNY

Kandydat do Rady Miasta Rybnika 
z Okręgu nr VII - Nowiny, Zachód 

Lista nr 6 UNIA WOLNOŚCI 
mgr prawa, bankowiec, lat 34, 
żonaty zam. Rybnik-Nowiny

Szanowni Państwo!
To właśnie od Was zależy, czy będę 

mógł rozwiązywać nurtujące nas 
wszystkich problemy. Wasz głos 

zadecyduje o naszej wspólnej 
przyszłości.

. Z poważaniem : /-/

Ogłoszenie płatne
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Listy do redakcji

J. Frelich o sprawozdaniu 
z sesji

Zwracam się o sprostowanie niepraw
dziwych informacji, zamieszczonych w 
“GR” nr 21 /”Koniec wieńczy dzieło”/, 
do których autorka W.R. dołączyła wła
sną interpretację, co można zakwalifi
kować jako zamierzone pomówienie:
1. w “GR” napisano: ... “kilkoro rad
nych Klubu Wspierających Inicjatywy 
Lokalne opuściło posiedzenie przed 
jego częścią uroczystą. Tłumaczenie 
tego kroku przypadkową zbieżnością 
terminu ostatniej w kadencji sesji RM z 
innym ważnym spotkaniem w gronie 
Klubu Radnych Wspierających Inicja
tywy Lokalne pozostałych zebranych 
nie przekonało. Można raczej domyślać 
się świadomej, a w gruncie rzeczy ma
łostkowej niepotrzebnej demonstracji. 
A przecież brak szacunku do współrad
nych, świadczy również o braku sza
cunku do sprawowanej funkcji" .
Fakty zaś są następujące:
- niżej podpisany, były radny, na po
czątku sesji w dniu 25.05.1994 r. po
prosił o zmianę porządku obrad ze 
względu na wcześniej od terminu sesji 
zaplanowane spotkanie kandydatów na 
radnych Rybnickiego Porozumienia 
Prawicy. Spotkanie to zaplanowane zo
stało z trzytygodniowym wyprzedze
niem w budynku Cechu Rzemiosł Róż
nych, gdy o terminie ostatniej sesji ra
dni jeszcze nie wiedzieli. Autorka po
wyższego nie raczyła sprawdzić.

2. W “GR” napisano: “Przedtem jed
nak radny Jerzy Frelich odczytał list 
otwarty, którego treścią były skonden
sowane zarzuty Klubu Radnych Wspie
rających Inicjatywy Lokalne skierowa
ne do Zarządu Miasta, a pojawiające 
się w rozproszeniu przez całą kadencję. 
Ponieważ jednak Zarząd Miasta nie bę
dzie już miał okazji, by się do nich 
ustosunkować, dyskusji Rada nie pod
jęła”.
Fakty: tekst pt. “Wnioski...” ma charak
ter sprawozdania z działalności Klubu 
za okres kadencji. Na dwóch stronach 
maszynopisu jest w nim mowa o 
przedłożonych projektach uchwał, o 
zgłoszonych wnioskach merytorycz
nych, o popieranych inicjatywach lo
kalnych, o zgłoszonych interpelacjach. 
Wszystko kończy się wnioskami w 
liczbie 8, adresowanych do przyszłych 
radnych. W sprawozdaniu nie ma 
mowy w ogóle o Zarządzie Miasta. W 
kontekście jedynie referujący uzupeł
nił, iż Zarząd Miasta nie raczył odpo
wiedzieć na interpelację radnego, co 
jest ewenementem o charakterze ogól
nokrajowym! W związku z czym 
przedstawił również treść art. 10 ust. 1 
Europejskiej Konwencji Praw Czło
wieka, co tematycznie z powyższym się 
wiąże.

Z poważaniem 
były radny Jerzy Frelich

Od redakcji:
Ad.1.

Nie raczyłam sprawdzić czy spotka
nie kandydatów na radnych Rybnickie
go Porozumienia Prawicy odbyło się w

Lis na lotnisku czyli FO X

Jedyny w Polsce i na świecie
... tak się bowiem nazywa nowy typ 

szybowca akrobacyjnego, który umoż
liwi rybnickim pilotom z Aeroklubu 
“ROW” podnieść na jeszcze wyższy 
poziom swoje umiejętności. Na ostat
nich mistrzostwach świata w Venlo w 
Holandii w 1993 r. startując na prototy
powym, pierwszym i jedynym dwu
miejscowym FOXie, Jerzy Makula ponownie

ponownie zadziwił 41 konkurentów z 11 
państw, zajmując I miejsce. Dobre 
miejsca zajęli też pozostali rybniccy pi
loci. Tadeusz Mężyk zajął III miejsce, a 
Marian Bednorz VI na również pol
skich szybowcach “Swift”. “FOX” i 
“Swift to całkowicie polskie konstruk
cje. “Swift” był prezentowany na mi
strzostwach świata w 1991 r. i stał się

Zapisy do Państwowego Ogniska 
Plastycznego w Rydułtowach

Państwowe Ognisko Plastyczne 
w Rydułtowach przy ul. Mickiewi
cza 23, tel. 577-401 ogłasza zapisy 
na rok szkolny 1994/95 na trzylet
nie warsztaty rysunku, malarstwa, 
rzeźby i projektowania graficzne
go, kreśleń geometrycznych i per
spektywy, historii sztuki, liternic
twa i dekoracji prowadzone w e
dług programu Ministerstwa Kul
tury i Sztuki.

Zajęcia odbywają się w godzinach 
popołudniowych i w ieczornych: w 
pierwszym  roku trzy razy w tygo
dniu, w drugim i trzecim cztery razy 
w tygodniu. Absolwenci otrzym ują 
świadectwo promocyjne i świadec
two końcowe. Zajęcia z malarstwa i 
rzeźby w zespole dziecięcym do lat 
13 odbyw ają się trzy razy w tygo
dniu. Kandydaci proszeni są o przed
stawienie prac wykonanych w róż
nych technikach oraz złożenia podania

podania, życiorysu i odpisu świadectwa 
ostatnio ukończonej szkoły w siedzi
bie ogniska w środy, czwartki i piąt
ki od 15.00 do 18.00 lub korespon
dencyjnie do 1 września 1994 roku.

N o w y  s k le p
/z komentarzem historycznym/

* Na miejscu reliktu dawnych czasów - 
“Pewexu” przy ul. Kościelnej powstał 
sklep ze strojami i butami dla pań, pa
nów i dzieci “On-Ona-Ono”. Gdzie te 
czasy, gdy kantory /żywe/ pracowały 
tylko pod “Peweksami”, a zgromadzo
ne w tych sklepach dobra były obiek
tem tylu westchnień... Dziś “Pewex” 
jest w każdym sklepie...

Jedyna wielka przecena w domu 
handlowym "Domus" 

Mnóstwo przecenionych mebli i dro
biazgów! /K/

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

podanym przez Pana terminie, bo nigdy 
tego faktu nie negowałam. Pozostanie 
na sesji lub uczestniczenie w tym spo
tkaniu było kwestią wyboru, a wybory 
osób publicznych, podobnie jak inne 
zachowania, podlegają ocenie, co uczy
niłam zgodnie ze swoim odczuciem. 
Ad.2.

Wbrew temu co Pan pisze, wygłoszo
ny przez Pana na sesji tekst nie miał 
formy sprawozdania, a był l i s t e m  o 
t w a r t y m, zgodnie z nagłówkiem w 
jaki jest zaopatrzony. List taki kierowa
ny jest zazwyczaj do k o g o ś, a tym k 
i m ś była Rada Miasta Rybnika kaden
cji 1990-94, zaś wykonawcą jej ustaleń 
był Zarząd Miasta.

Nie jest więc chyba przesadą z mojej 
strony użycie słowa “zarzut” w kontek
ście listy projektów uchwał, które, jak 
sam Pan pisze “...Szanowna Rada 
wszystkie raczyła odrzucić, nie dopu
szczając do ich rozpatrzenia! ”, wnio
sków merytorycznych, które "...trafiały 
najczęściej w próżnię intelektualną 
Rady”, interpelacji, których “nikt poza 
nami nie zgłaszał”. Trudno powyż
szych sformułowań nie uznać za zarzu
ty. Nie precyzowałam zresztą w moim 
tekście czy zarzuty te /a może tylko 
pretensje?/ są uzasadnione czy nie.

Poza wszystkim, gdybym incydentu z 
wyjściem tak nie skomentowała, a do 
listu otwartego nie ustosunkowała się 
w taki sposób jak to uczyniłam, byłby 
Pan wielce rozczarowany, a do tego, ze 
względu na moją szczerą do Pana sym
patię, dopuścić nie mogę.

W. RÓŻAŃSKA

już podstawowym sprzętem w świecie  
akrobacji szybowcowej. “FOX”, jako 
dwumiejscowy, pozwoli rybnickim pi
lotom prowadzonym przez Jerzego  
Makulę i na co dzień przez Tadeusza  
Mężyka przygotować się do rywalizacji  
na niebie. Jerzy Makula na mistrzo
stwach i piloci w AROW udowodnili 
dobitnie, że “Fox” jest pełnowartościo
wym szybowcem akrobacyjnym w 
odróżnieniu od innych dwumiejsco
wych dopuszczonych do akrobacji 
/”Grob Twin”, “Twin Astir” itp. nie 

mówiąc o naszym “Puchaczu”/, 
których wadą jest duża bezwładność  
utrudniająca poprawne wykonywanie 
figur oraz powodująca, że piloci prze
kraczają ograniczenia użytkowania w 
momencie, gdy chcą nadać figurom 
właściwy charakter. Nowinką technicz
n ą  jest to, że w “Foxie” zainstalowano 
niewielkie urządzenie elektroniczne, 
rejestrujące parametry lotu przesyłane 
do komputera pokładowego, po czym 
komputer sam podpowiada głosem pi
lotowi, jak powinien reagować sterami. I 
Przyrząd ten, o kolosalnych możliwo
ściach, zrobił przed zawodami tak wiel
kie wrażenie na zawodnikach i sę
dziach, że nakazali go wymontować 
przed rozpoczęciem zawodów. Co zre
sztą Jerzemu Makuli przyniosło ulgę, 
gdyż nikt mu nie mógł zarzucić, że wy
grał dzięki komputerowi. Tak więc pi
loci AROW trenują bez elektroniki na 
“Foxie”.

Przedstawiciele sportów lotniczych 
będą mieli swoje igrzyska, gdyż w  
1995 r. w Atenach odbędzie się “Ikaria
da” i dobrze by było, gdyby rybnicza
nie znowu zadziwili szybowcowy  
świat. A może im w tym pomóc lisek, 
czyli FOX.

Stachura

Za udział w pogrzebie 
naszego Ojca

śp. Józefa KRUPA
za odmówione modlitwy 

i złożone kwiaty 
serdeczne podziękowania 

składa Rodzina



Pierwsze
otwarcie

skarbonki
c.d. ze strony 1

Po dwóch godzinach żmudnego 
segregowania i liczenia banknotów 
okazało się, że w ciągu tych jedena
stu dni skarbonkę wypełniło 16 mi
lionów 451 tysięcy 700 złotych  
oraz 40 marek niemieckich, 30 fen
igów, 20 koron czeskich i 100 

drachm. Poza banknotami, w skar
bonce znalazło się również parę bile
tów autobusowych oraz naklejka z

 Skarbonkowe datki do banko

wych worków przeładowały rybnickie 
harcerki.

Przewodniczący społecznej komi
sji Krzysztof Bąk wspólnie z prezyden
tem Józefem Makoszem wysypali za
wartość worków na stół w Ratuszu.

 Liczyli wszyscy: harcerki, skarbnik
miasta Bogusław Paszenda, a nawet 
notariusz Krzysztof Gilner

wizerunkiem jednego z bohaterów  
serialu “Dynastia”.

Najczęściej wrzucano do skarbon
ki banknoty o nom inale 100 zł, 
których było 2463, nieco mniej, bo 
2257 było banknotów tysiączło to
wych, pięćsetek było 1154, a bank
notów o nom inale pięćdziesięciu 
złotych 1010. Banknotów o wartości 
dziesięciu tysięcy złotych było 587, 
zaś o połowę m niejszej - 452. W 
skarbonce znalazł się również jeden 
banknot o nominale jednego miliona 
złotych, 22 o nominale stu tysięcy i 
39 o nominale pięćdziesięciu tysięcy.

Po opróżnieniu skarbonka wróciła 
na swoje miejsce na Rynku i liczy na 
dalszą hojność mieszkańców Rybni
ka i okolic.

Tekst i zdj.: wack

Eleni znów 
na scenie

c.d. ze strony 1

zorganizować, bilety również rozeszły się w 
krótkim czasie. W międzyczasie poja
wiła się propozycja jednej z rybnickich 
szkół, by zorganizować koncert rów
nież dla młodzieży szkolnej, która 
chciałaby jakoś pomóc w budowie ho
spicjum dla ludzi chorych na AIDS. 
Jak mi powiedziano, uczniowie byli 
skłonni z własnej kieszeni wyłożyć ja
kąś kwotę i bardzo chcieli być na kon
cercie tyle, że nie było ich stać na bile
ty po 70 tysięcy, a tyle one kosztowały 
na sobotnie koncerty. Po rozmowie z 
Eleni ustaliliśmy, że wystąpi ona dwa 
razy dla uczniów rybnickich szkół, a 
bilety będą o połowę tańsze.

Dochód z tych koncertów przeznaczony

przeznaczony zostanie na remont i urządzenie 
hospicjum. Otrzymaliśmy na ten cel 
stary obiekt sanatoryjny, zakupiony 
przez Ministerstwo Zdrowia w Otwoc

ku pod Warszawą.
Red.: Dlaczego Eleni?
A.N.: Powodów jest kilka. Znam Eleni 
bardzo dobrze i w iedziałem , że mi 
nie odmówi, poza tym na Śląsku 
była ona i jest bardzo popularna, co 
potwierdził udział publiczności w jej 
koncertach. Eleni przeżyła niedawno 
osobistą tragedię, o czym wszyscy 
wiedzą i w pewnym momencie pod
dała w w ątpliw ość sens swojego 
śpiewania i bliska była zakończenia 
artystycznej kariery. Udało mi się jej 
pomóc i zmobilizować ją  do dalsze
go śpiewania. Koncerty na Śląsku są 
pierwszym i po śmierci córki, stąd 
zm ienił się zupełnie jej repertuar. 
Ułożyliśmy wspólnie program tak, 
by znalazły się w nim i stare przebo
je, ale było również wiele nowych 
piosenek, ukazujących pełnię możli
wości interpretacyjnych Eleni. Jak

się okazało, ten nowy program, bar
dziej dojrzały, przynajmniej przez 
dorosłych przyjmowany jest entuzja
stycznie. W jej śpiewaniu, sposobie 
pokazywania się na estradzie nastą
piła rewolucja i tak już chyba zosta
nie.
Red.: Co je s t głównym problemem, 
z jak im  się ksiądz boryka w sw ej 
działalności?
A.N.: Wbrew pozorom brak pienię
dzy. Wiele rzeczy można zrobić na 
zasadzie dobrowolności, angażując 
siły swoje i innych, ale w pewnym 
momencie tego nie starcza i za kon
kretny produkt trzeba zapłacić, trze
ba płacić za lekarstwa, które są bar
dzo drogie, a nikt ich nie da za dar
mo, wtedy po jaw iają się zupełnie 
podstawowe problemy.

Poza tym niewątpliwie ciągle je
szcze oddźwięk społeczny nie za
wsze jest taki, jakiego bym sobie ży
czył, ale to je s t pole do pracy. 
Wprawdzie w ciągu kilku ostatnich 
lat wiele zmieniło się na lepsze, ale

Mieszkańcy Rybnika!
Minęły cztery lata, dobiegła końca I Kadencja ODRODZONEGO SAMORZĄ

DU. Rada Miasta - 45 indywidualności wyniesionych głosami wyborców do za
szczytnego obowiązku zarządzania 150 tysięcznym miastem, zakończyła działal
ność. Duża część dotychczasowych radnych oraz liczna grupa kandydatów zgło
szonych przez partie, związki i ugrupowania staje do wyborczego egzaminu. Eg
zaminu niewątpliwie trudniejszego dla tych pierwszych, bo na ich ocenę składają 
się nie tylko deklaracje, ale i efekty pracy ostatnich lat.

Kilka refleksji i pytań, na które odpowiecie Państwo 19 czerwca br., to sprawy i 
myśli, którymi jako urzędujący PREZYDENT RYBNIKA chciałbym się podzielić 
i które, być może, będą użyteczne przy dokonywaniu wyboru.

Przed czterema laty wybory wyłoniły RADĘ MIASTA, ta z kolei wybrała PRE
ZYDENTA i 7 osobowy ZARZĄD.

Cztery lata to okres wystarczająco długi, by w toku wspólnej pracy ludzie się 
poznali, by wykrystalizował się system wartości, któremu chcą być wierni, celów 
które zamierzali osiągnąć, a także planów przygotowanych do realizacji w następ
nych latach. Dzisiaj, z perspektywy czterech lat pracy, mogą z pełnym przekona
niem powiedzieć, że znaczącą większość RADY stanowili ludzie, których łączy 
przekonanie, że miasto to jeden ORGANIZM, że nie można myśleć o nim i rzą
dzić z perspektywy jednej tylko dzielnicy, zakładu czy szkoły i że trzeba poskro
mić tkwiące w nas naturalne, zawodowe, czy środowiskowe ambicje, jeżeli chce 
się uczciwie szukać wspólnego dobra.

Nie wszystkie, nawet najszczytniejsze cele, mogą być realizowane jednocześnie, 
a jałowe spory co wpierw, a co potem, bez analizy możliwości i patrzenia na całość 
w perspektywie przyszłości, tylko osłabiają skuteczność działania.

Szczególną grupę RADNYCH, o której mogę powiedzieć najwięcej stanowił 
ZARZĄD. To zespół znakomitych fachowców, uczciwych, lojalnych i bezintere
sownych ludzi, świadomych swej służebnej roli wobec miasta i jego mieszkańców, 
a jednocześnie gotowych solidarnie zmierzyć się z przeciwnościami. Wiele się od 
nich nauczyłem i twierdzę, że Ci dobrani nieprzypadkowo wspaniali fachowcy i 
społecznicy, posiadają umiejętności, niezbędne by organizować życie 150 tysięcz
nego miasta. Moja rola w tym ZESPOLE sprowadziła się do skromnego dyrygen
ta nadzwyczajnej orkiestry.

W wyborach, z zamiarem zostania radnym kandyduje wiele osób. Pod różnymi 
sztandarami i hasłami pełnymi obietnic, recept na każdą bolączkę. Taka jest uroda 
demokracji. Jednakże by rządzić miastem rozumnie i skutecznie, potrzeba DRU
ŻYNY, która wie, że ma zagrać wielki mecz w konkretnej rzeczywistości. Dopie
ro ten ZESPÓŁ, jeśli uzyska większość w RADZIE, może być skuteczny w dzia
łaniu i realizować kolejne ambitne plany. Brak takiej większości to nieustanne spo
ry, jałowe debaty, partyjniactwo, zmiany zarządów, dymisje i odwoływanie prezy
dentów, co było, niestety, udziałem wielu gmin.

Jako kandydat na radnego w okręgu nr 2 i przewodniczący Ruchu Rozwoju Ryb
nika pragnę zaapelować do wszystkich wyborców; JEŻELI UWAŻACIE, że ostat
nie cztery lata były dobre dla naszego miasta, że zarząd i prezydent dobrze wypeł
niali swe zadania i chcecie, by nadal kierowali rozwojem miasta, to zróbcie 19 
czerwca 1994 roku trzy rzeczy: * weźcie udział w wyborach
* wybierzcie zorganizowaną DRUŻYNĘ - ekipę Ruchu Rozwoju Rybnika
* postawcie krzyżyk koło kandydata z LISTY NR 1.

to nie znaczy, że je s t zupełnie do
brze. W ciąż wiele osób nie ma o 
AIDS zielonego pojęcia, nie wie jak 
się można zarazić, czy należy się 
obawiać nosiciela czy nie. Często lu
dzie patrzą na osoby zarażone oce
niając je moralnie, a wydaje im się, 
że choroba ta dotyczy tylko ludzi ży
jących i prowadzących się niemoral
nie. Nie biorą pod uwagę przypadko
wych zakażeń np. Bogu ducha win
nych dzieci. Jest jeszcze wiele do 
zrobienia na polu edukacji.

Korzystając z okazji chciałbym  
wszystkim  podziękować za obe
cność na koncercie, myślę że nie 
żałowali. Chciałbym już teraz za
prosić rybniczan na kolejne kon
certy, które będziem y w spólnie 
organizować. Być może już w 
okresie Bożego Narodzenia Eleni 
wystąpi tu z programem typowo 
kolędowym.

Wpływy tylko z sobotnich kon

koncertów Eleni wyniosły 72 miliony, 
koszty wynajmu sali udało się ob
niżyć dzięki sponsorom koncertów, 
tygodnikowi “Nowiny” i jednemu 
z rybnickich banków.

WACŁAW TROSZKA

Zaprosili nas...

...3-letnie Państwowe Ognisko Pla
styczne na otwarcie wystawy prac dzie
ci, młodzieży i dorosłych w czwartek 9 
czerwca o godz. 16.30 w siedzibie 
ogniska w Rydułtowach przy ul. Mic
kiewicza 23.

Wystawa będzie czynna do 25 czerw
ca w godz. 10.00 do 18.00.

* * *
...na uroczystość szkolną “Rodzina”, 

która odbędzie się dnia 11.06.1994 r. o 
godz. 10.00 w sali gimnastycznej SP 
nr 1.

damiani
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FABRYKA KUCHNI
WRONKI ARDO Sony-Poland Sp. z o.o.

50 rodzajów piecy elektrycznych, gazowych, pralek, lodówek. 
Największy wybór ekspresów, żelazek, suszarek, itp.
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Niemieccy piraci w Rybniku
Do czego przydaje się znajomość ję

zyka niemieckiego? Dorośli mają na to 
pytanie kilka świetnych odpowiedzi, 
ale ostatnio niemiecki przydał się dzie
ciom - do zrozumienia kukiełkowego 
spektaklu, zaprezentowanego przez 
Uwe Spillmana z Dortmundu. Nie
miecki lalkarz pokazał w Szkole Pry
watnej przy ul. Mikołowskiej oraz w 
Szkole Społecznej przy ul. Kościu
szki po dwa dwudziestominutowe 
przedstawienia - “Zaczarowaną kata
rynkę ” i “Podróż na wyspę piratów ”, 
przeznaczone dla dzieci do 13. roku 
życia, które przynajmniej od roku uczą 
się języka niemieckiego. Uwe Spill
man, z wykształcenia nauczyciel języka 
niemieckiego, już jako student grał i 
żonglował na ulicy, dla przygodnej pu
bliczności. Kiedy po studiach nie mógł 
znaleźć pracy, postanowił zostać zawo
dowym kuglarzem i od sześciu lat jest 
to jego sposób na życie. Z teatrem, 
którego jest reżyserem, dyrektorem i je
dynym aktorem, odbył wiele podróży, 
występując we Francji, we Włoszech, 
w Rosji, Czechosłowacji, Rumunii, a 
nawet w Brazylii i Australii. Jego woja
że organizuje Instytut Goethego, po
pularyzujący niemiecką kulturę, naukę 
i technikę na świecie. Pomysł przyja
zdu do południowej Polski wyszedł od 
samego artysty, choć nie ma on śląskich 
korzeni. Chciał tu przyjechać między 
innymi po to, by zobaczyć Kraków. W

W środę 1 czerwca na Małej Scenie 
Rybnickiej odbył się koncert Janusza 
“Yaniny” Iwańskiego, zorganizowany 
przez Stowarzyszenie Oświatowe “Ro
dzice Dzieciom” . Iwański gościł w 
Rybniku już po raz trzeci, wcześniej 
dwukrotnie towarzyszył Stanisławowi 
Sojce w czasie koncertów na dużej scenie

czasie tego tournee Uwe Spillman da
wał przedstawienia w dziesięciu miej
scowościach, z reguły - prócz Kędzie
rzyna Koźla i Rybnika -zupełnie małych

łych. Podróżował, razem ze swoją 
przyjaciółką i dziesięciomiesięczną 
córeczką, czerwonym samochodem po
malowanym w czarownice. Rybnik był 
ostatnim miastem tej trasy.

Mimo, że przedstawienie grane było 
w języku niemieckim, rybnickie dzieci 
świetnie rozumiały akcję, przez cały 
czas odpowiadając na pytania, które 
padały ze sceny. Kontakt aktora z wi
downią był bardzo żywy, w czym na 
pewno pomogło używanie przez niego

nie TZR. Był to jeden z pierwszych so
lowych, kameralnych koncertów w ka
rierze tego instrumentalisty i piosenka
rza i można to było zauważyć. Może 
właśnie dlatego atmosfera koncertu 
była nieco inna od tej, która zwykle to-

także polskich słów. Robił to zresztą z 
dużym wdziękiem, np. nazywając cza
rownicę “starobnicą”. Artysta chce, by 
dzieci na jego przedstawieniach przede 
wszystkim bawiły się, przeżywały ra
dość, i to mu się udaje. Choć fabuła 
była prosta, dobrze bawili się również 
dorośli widzowie, a pomoc tłumacza 
okazała się niepotrzebna.

Szkoda tylko, że uczniowie szkoły 
przy Mikołowskiej i sam Uwe Spillman 
prawie przez pół godziny musieli cze
kać, aż przybędą ich goście, na przed
stawienie zaproszono bowiem uczące 
się języka niemieckiego dzieci ze szkół 
podstawowych nr 31 i 13.

Przyszli też - z wnukami - członko
wie rybnickiego koła Towarzystwa 
Społeczno-Kulturalnego Ludności Po
chodzenia Niemieckiego 

Uwe Spillman wkrótce zamierza po
nownie przyjechać do Polski. Tym ra
zem jego widowisko będą mogły obej
rzeć dzieci z północnej części kraju.

K.M.

30 lat 
"artosów"
Polonezem A-dur Fryderyka Chopina 

rybniccy filharmonicy rozpoczęli w mi
niony wtorek ostatni w tym sezonie ar
tystycznym koncert symfoniczny w Te
atrze Ziemi Rybnickiej. Koncert, w 
którym wystąpiło aż czterech solistów, 
związany był z jubileuszem trzydzie
stolecia audycji umuzykalniających, 
organizowanych przez rybnicką filhar
monię dla uczniów rybnickich szkół 
średnich i podstawowych. Krótką hi
storię popularnych “artosów”, podczas 
których muzycy prezentowali młodzie
ży specjalnie na tę okazję przygotowy
wane programy, złożone z najpiękniej
szych utworów muzyki poważnej i roz
rywkowej, przypomnieli prowadzący 
przez wiele lat te audycje konferansje
rzy Kamila Kiełbińska i Andrzej 
Zborowski.

W koncercie wzięli udział muzycy, 
którzy wielokrotnie występowali przed 
szkolną publicznością. Rozpoczął wio-

Leon Mielimąka
wiolonczelista Leon Mielimąka, po nim 
wystąpili kolejni: sopranistka Hanna 
Karska, pianistka Regina Strokosz-
Michalak i śpiewak Tadeusz Leśni
czak. Wielu dojrzałych już dziś rybnic
kich muzyków swą edukację rozpoczy
nało właśnie w czasie takich audycji 
umuzykalniających, którym początek 
dał przed laty Karol Szafranek.

wack

Przeuroczej i niezastąpionej 
Ninusi

za fachowe rady i porady
wdzięczna “stare pudło”

towarzyszy artystycznym wydarzeniom. 
“Yanina” jest przede wszystkim zna

komitym gitarzystą i 
chyba nie ma dźwię
ku, którego nie 
mógłby z gitary wy
dobyć. Bardzo
podobała się jego 
nastrojowa muzyka 
filmowa, podobnie 
jak kilka dość oso
bliwych piosenek, w 
tym ta najbardziej 
znana “Wielkie
podzielenie ”.

wack

Z d jęcie  
z a lb u m u  czy te ln ik ó w

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 
wrzucić je  do 
naszych “żółtych 
sk rzynek” /. Autora  
n a j s y m p a
tyczniejszego lub 
n a j b a r d z i e j  
“ o d j a z d o w e g o ” 
zdjęcia firma
“EKSPRES FU JI” 
Rybnik, ul. Reja 2 
nagrodzi bezpła
tnym wywołaniem i 
wykonaniem  odbi
tek z rolki filmu. My lubimy sprzątać!!! Zdjęcie Karoliny Rozbrój

Yanina solo

KAPLICZKI ŚLĄ SK IE

Ze  s z k i c o w n i k a  K a z i m i e r y  D r e w n i o k
Kapliczka domkowa w Radziejowie usytuowana jest na posesji państwa Dziwo

kich, którzy są też je j opiekunami. Wzniesiona została z cegły, posiada kolebkowe 
sklepienie, a dwuspadowy dach pokryty został nowszą dachówką.

Według relacji mieszkańców Radziejowa, kapliczka jest bardzo stara, gdyż nawet 
dziadkowie nie sięgają pamięcią do czasów je j budowy. We wnętrzu stara barokowo- 
ludowa drewniana figura św. Jana Nepomucena, wymagająca pilnej renowacji. W 
prześwitach otworów okiennych widnieją popiersia modlących się dziewcząt. Daw
niej śpiewano tu majówki.

Ten piękny zabytek trawiony zębem czasu i szkodami górniczymi wymaga niestety 
remontu. Obok kapliczki stal stary krzyż, dziś na starym głazie w tym miejscu znajdu
je  się nowszy, drewniany z wyrytą datą 1. VI. 1963 r.

“ CANTEMUS”
NA “ LEGNICA CANTAT 25”
Z tarczą wrócił chór “CANTEMUS” z 

Państwowej Szkoły Muzycznej II 
stopnia w Rybniku, prowadzony przez 
Czesława FREUNDA, z organizowane
go już po raz 25. Ogólnopolskiego Tur
nieju Chórów “Legnica Cantat 25” w 
Legnicy. Turniej zaliczany jest do naj
bardziej znaczących konkursów chóral
nych w kraju. Wyróżnieniem był już sam 
fakt zakwalifikowania zespołu do turnie
ju, gdzie znalazł się on wśród 25 najlep
szych chórów z całego kraju. Chóry ry
walizowały o nagrodę im. Henryka 
Karlińskiego, inicjatora legnickiego tur
nieju sprzed 25 lat, w czterech katego
riach: chóry dziecięce i młodzieżowe, 
chóry studenckie, inne chóry amatorskie, 
chóry kameralne.

Chórzyści “Cantemusa” zaprezento
wali się w pierwszym dniu przesłuchań 
konkursowych. Rybnicka młodzież 
przedstawiła się jeszcze dwukrotnie legnickiej

legnickiej publiczności, śpiewając w tzw. 
koncertach plenerowych.

Koncert galowy rozpoczął “Cante
mus” wykonaniem jednego z konkurso
wych utworów: “Libera me” J. Świ
dra. Rybniccy chórzyści śpiewali, nie 
wiedząc jeszcze, że za ten właśnie utwór 
z programu konkursowego otrzymali 
nagrodę za “najlepsze wykonanie 
utworu o tematyce religijnej”.

W trakcie ogłaszania werdyktu jury, 
dyrygent chóru “Cantemus” dwukrotnie 
wychodził na scenę teatru: po odbiór 
wspomnianej już nagrody specjalnej 
oraz nagrody im. H. Karlińskiego dla 
najlepszego chóru szkolnego, którą 
wręczył wiceminister Ministerstwa Edu
kacji Narodowej. Młodzież chóru “Can
temus” wróciła szczęśliwa do Rybnika 
... do szkolnych obowiązków, czyli egza
minów kończących kolejny rok ich mu
zycznej edukacji. Cantuś

Wystawa dziecięcej sztuki
Do 30 czerwca w Miejskiej Bibliotece

Publicznej czynna jest wystawa 60 prac 
malarskich i grafik, będących plonem 
rocznej pracy dzieci z zespołów plastycz
nych Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 3 
w Rybniku. Od dwóch lat zajęcia w sal
kach katechetycznych kościoła św. Ja
dwigi na Nowinach prowadzą znani w 
Rybniku państwo Barbara i Marian 
Rakowie, laureaci ubiegłorocznej “Zło
tej Lampki Górniczej”.

Prace małych rybnickich artystów bra
ły już udział w kilku liczących się wysta
wach, a także w aukcji zorganizowanej w 
ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy w styczniu tego roku w kawiar
ni “Pod Psem”. Ta niezwykła wystawa 
zorganizowana została z okazji obcho
dzonego nie tak dawno Międzynarodo
wego Dnia Dziecka. wack Linoryt 11 letniej Katarzyny Chołuj.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5
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Jeżeli je steś  za  rzete ln ością , fa ch o w o śc ią  i rozsąd k iem  - g łosuj na k an d y d a ta  U n ii W oln ości w  T w oim  ok ręgu .

1. Śródmieście LISTA nr 4
2. Gotartowice, Kamień, Kłokocin, Ligota, Paruszowiec,

LISTA nr 4
3. Boguszowice LISTA nr 6
4. Chwałowice, Popielów, Radziejów LISTA nr 5
5. Niedobczyce, Niewiadom LISTA nr 5

6. Smolna, Zamysłów LISTA nr 4
7. Nowiny, Zachód LISTA nr 6
8. Chwałęcice, Golejów, Grabownia, 

Orzepowice, Rybnicka Kuźnia, Stodoły,

Wielopole, Zebrzydowice LISTA nr 4

w y b o r y

 RYBNICKIE
POROZUMIENIE PRAWICY

SZANOWNI WYBORCY!
Porozmawiajmy o oświacie, 

ochronie zdrowia i opiece społecznej 
OŚWIATA - Władza miasta w swoim dobrze po
jętym interesie powinna stworzyć warunki do 
rozwoju szkolnictwa ogólnokształcącego i zawo
dowego /w tym zasadniczego i pomaturalnego/. 
Cel bowiem jest oczywi
sty - chodzi o przygoto
wanie młodzieży do wy
magań nowoczesnej go
spodarki. Obojętne jest 
przy tym czy cel ten osią
gać będą szkoły publicz
ne, społeczne czy prywat
ne. Ważne jest by młody 
wykształcony człowiek 
nie zaczynał od bezrobo
cia, ale umiał się znaleźć 
na rynku pracy, na stałe się na nim instalując. 
Przejawem normalności w świecie jest istnienie 
różnych form szkolnictwa, dlatego poprzemy

inicjatywy

Zapraszamy naszych sympatyków 
przed telewizory na audycję wyborczą 
Rybnickiego Porozumienia Prawicy 

15.06.94 w wyborczym bloku 
popołudniowym, w pr.II od 16.00 do 17.00

inicjat y w y  
t w o
rzenia 
szk ó ł  
s p o łecznych

Ośrodek dla dzieci niepełnosprawnych społe c z nych
im. Jana Pawła II przy parafii św. Jadwigi społecznych i
na Nowinach. Rys. M. Wawrzyczek p r ywatnych

prywatnych. Pozwoli to także wygospodarować w 
budżecie miasta większe środki na utrzymanie, 
remonty i rozbudowę szkół publicznych. 
OCHRONA ZDROWIA - Jesteśmy aktywnie 
nastawieni do reformy służby zdrowia i ubez
pieczeń społecznych. Przestarzały, zmonopoli
zowany system ubezpieczeń społecznych /spa
dek po towarzyszach/ polegający na okradaniu 
obowiązkowo płacących składki, doprowadził 
do degradacji służby zdrowia, zatrzymania in
westycji szpitalnych, uniemożliwia godne lecze
nie pacjentów, nie daje szans realizacji recept 
cierpiącym.

Od prawie 20 lat Rybnik czeka na swój nowo
czesny szpital. Musimy dokończyć tę inwesty
cję.

Działając profilaktycznie w dziedzinie ochro
nny zdrowia wesprzemy inicjatywy wypoczynku 
dzieci i młodzieży poza Śląskiem oraz zajmiemy 
się sponsorowaniem sportu szkolnego i młodzie

żowego.
OPIEKA SPOŁECZ
NA - Uważamy, że obo
wiązki niesienia pomocy 
ubogim, dotkniętym ka
lectwem bądź innym 
nieszczęściem powinny 
być powierzone związ
kom wyznaniowym, 
organizacjom charyta
tywnym, zgromadze
niom zakonnym, szko

łom oraz grupom ludzi dobrej woli, a nie wyko
nywane przez urzędników. Do urzędnika po 
pomoc? Chyba nie... Dlatego lansujemy powyż
szy model pomocy, który będziemy popierać fi
nansowo i materialnie. Chcemy, aby pomoc 
społeczna była profesjonalna, intymna i docie
rała do każdego potrzebującego przy zachowa
niu jego ludzkiej godności.

RYBNICZANKI, RYBNICZANIE!
GŁOSUJCIE NA PRAWICĘ 

I TO ZDECYDOWANIE

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

otwarta Konwencja Wyborcza 
Rybnickiego Porozumienia Prawicy 

- serdecznie zapraszamy!

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

Przedstawiamy 
kolejnych 

kandydatów na 
radnych z ramienia 

naszej partii:

JAN KRAWCZUK: lat 48, ślusarz maszy
nowy, żonaty, działacz społeczny w zarządzie 
ogródków działkowych “Raj”

Mój program to poprawa ładu i porządku  
publicznego, oraz zorganizowanie młodzieży 
bezrobotnej i nieuczącej się.

Popieram każdą działalność gospodarczą 
jako element zwalczania bezrobocia.

EUGENIUSZ REJM AN: ślusarz maszynowy 
-emeryt, trzech synów żonatych, pięcioro 
wspaniałych wnucząt.

Jeżeli zostanę radnym , to w moim progra
mie zakodowana je st obrona tych, którym na
skutek nieudacznictwa wyrządza się krzywdy. 
Walka z tymi którzy prawo ustanawiają dla 
własnych potrzeb, nie licząc się ze społeczeń
stwem. Żeby urzędnik był dla petenta.

Uważam, że prawo winno być społeczeństwu

społeczeństwu pomocne a nie terroryzować je . Moją 
domeną je s t walka z korupcją, cwaniactwem, 
oszustwem i masowym złodziejstwem. 

“Przeto” wołam - ludzie idźcie głosować!!!

ZDZISŁAW PLISZ: lat 26, urodzony w 
Rybniku, wykształcenie wyższe. Od 1989 r. 
pracuje jako nauczyciel wychowania fizycz
nego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Rybniku. 
Od 1990 r. członek NSZZ “Solidarność” pra
cowników oświaty i wychowania. Od począt
ku pracy zawodowej zaangażowany w krze
wienie kultury fizycznej wśród młodzieży na 
terenie swojej szkoły oraz miasta. Organiza
tor odbywających się co roku Sportowych 
“Olimpiad z Sercem” dla dzieci specjalnej 
troski z terenu miasta Rybnika i okolic. Lu
biany przez młodzież i rodziców swoich wy
chowanków.
“Postaram się walczyć o dobro Rybnika - bo 
tu mieszkam, o lepszą oświatę - bo w niej 
pracuję, o rozwój sportu i kultury fizycznej 
na terenie miasta - bo to bardzo ważne!
Liczę na Państwa g łosy”.

BEZPARTYJNY BLOK 
WSPIERANIA REFORM

Przedstawiamy kandydatów BBWR 
na radnych miasta Rybnika. Wszyscy oni 
reprezentują swoje dzielnice, tam bowiem 

mieszkają, o nie chcą dbać.
Okręg I: STEFAN WYCISZCZOK - dr inż. 
mechanik górnik, lat 55, żonaty, 2 dzieci, nauczy
ciel w Technikum Górniczym w Rybniku, poprze
dnio pracownik naukowy KOMAG 
JERZY STARZYCZNY - emeryt, lat 62, żona
ty, długoletni pracownik kopalń “Dębieńsko”, 
“Krupiński”, gdzie sprawował szereg kierowni
czych stanowisk
Okręg III: MAKSYMILIAN KULA - mgr gór
nik, lat 50, żonaty, 2 dzieci, długoletni nauczyciel 
ZSG przy KWK “Jankowice”, wychowawca wie
lu pokoleń górników, dobrze zna problemy mło
dzieży i dzielnicy
JERZY SODZAWICZNY, technik górnik, lat 
4 1, kawaler, pracuje w KWK “Jankowice” jako 
sztygar zm., kierownik sekcji baseballa w Górni
ku Boguszowice, jest w Zarządzie Polskiego Zw. 
Baseballa
PIOTR FIRLEJ - mechanik maszyn, lat 40, żo
naty, 4 dzieci, pracuje w KWK “Jankowice”, po
walczy o parkingi na os. Południe, remont mie
szkań na osiedlu
RYSZARD WUJCZYK - technik-mechanik, lat 
39, żonaty, 3 dzieci, pracuje w KWK “Jankowice

Jankowice", zadba o nowe miejsca na garaże i most po
między osiedlami
ZENON GARBOCZ - technik budowlany, lat 
32, żonaty, 2 dzieci, prezes Zarządu PPHU Ga
wex, właściciel restauracji 
ROMAN SZULC - mgr inż. mechanik, lat 37, 
żonaty, 2 dzieci, pracuje w KWK “Jankowice”, 
wnioskuje o ukończenie krytej pływalni przy ko
palni
CZESŁAW DRZAZGA - technik mechanik, lat 
35, żonaty, 1 dziecko, funkcjonariusz Policji w 
Boguszowicach, zadba o zwiększenie bezpie
czeństwa mienia i mieszkańców dzielnicy Bogu
szowice
Okręg V: ROMAN FAJKUS - mgr inż. górnik, 
lat 42, żonaty, 2 dzieci, sekretarz Rady Pracowni
czej KWK “Żory”, przew. BBWR w Rybniku, 
prezes Podokręgowego Związku Tenisa Stołowe
go w Rybniku
GRZEGORZ FRANCUZ - mgr filozofii, lat 32, 
żonaty, 1 dziecko, pracownik Wyższej Szkoły Pe
dagogicznej w Opolu i Poradni Psychologiczno- 
Pedagogicznej w Rybniku 
WACŁAW ZARĘBA - kierowca mechanik, lat 
53, żonaty, 2 dzieci, właściciel przedsiębiorstwa 
przewozowego, udziela się przy budowie dróg w 
Niedobczycach.
EUGENIUSZ SYRNIK , mgr inż. górnik lat 38, 
żonaty, pracował jako sztygar oddziałowy na kop. 
Rydułtowy, obecnie kierownik zajęć praktycz
nych Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Niedo
bczycach. W następnym numerze GR dalsza pre
zentacja naszych kandydatów.

Wyborcy BBWR to również 
Blok Budowy Wielkiego Rybnika.

ZZ Rybnik ’90 TO JEDYNA OGÓLNOPOLSKA CENTRALA ZWIĄZKOWA 
ZNAJDUJĄCA SIĘ W NASZYM MIEŚCIE. NIKT Z ZEWNĄTRZ NIE STAWIA NAM 

WARUNKÓW POLITYCZNYCH, TO GWARANTUJE PEŁNĄ 
NIEZALEŻNOŚĆ I OBIEKTYWIZM DZIAŁANIA

GLOSUJ NA

BO JEGO PROGRAM 
MA GŁOWĘ RĘCE I NOGI

A WIEC WSZYSTKO TO 
CO TWOJEJ DZIELNICY 
POTRZEBNE NAJBARDZIEJ

NASZ PROGRAM RAMOWY

1. Rozliczenie działań dotychcza
sowej Rady Miasta.

2. Stały kontakt z wyborcami po
przez pełne otwarcie Urzędu Miej
skiego dla mieszkańców.

3. Realizm gospodarczy bez obie
cywania

“Gruszek na wierzbie”

4. Stawiamy na młodych i ambit
nych, ale również widzimy proble
my wysłużonych ludzi pracy.

5. Chcemy jak największych ulg 
dla emerytów i rencistów.

6. Zadbamy o wygląd wszystkich 
dzielnic, nie tylko centrum.

7. Telefonizacja w możliwie szyb
kim tempie.

8. Zwiększona ochrona lasów wokół miasta.

9. Walka z chorobami XX wieku, takimi jak: narkomania, alkoholizm.

5GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5
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LISTA NR 1
Sojusz
Lewicy

Demokratycznej

prezentuje kandydatów na radnych 
w okręgach wyborczych:

Okręg nr 4 - Chwałowice. Popielów, Radziejów 
LISTA NR 4
1. Andrzej ZAJĄC, lat 45, ekonomista
2. Zdzisław KASIŃSKI, lat 63, techn. górnik
3. Franciszek ZNISZCZOŁ, lat 57, elektryk
4. Ernest OWCZORZ, lat 52, techn. górnik
5. Zygmunt BUCHALIK, lat 53, górnik

4. Andrzej BANY, lat 48, techn. górnik
5. Zdzisław SUSZEK, lat 39, techn. mechanik

Okręg nr. 7 - Nowiny, Zachód
LISTA NR 4
1. Tadeusz PRUSZKOWSKI, lat 46, nauczyciel
2. Kazimierz ZIĘBA, lat 39, techn. mechanik
3. Bogusław ŻYŁKA, lat 56, nauczyciel
4. Barbara MARZEC, lat 45, pielęgniarka
5. Stefan KOIK, lat 45, inż. górnik
6. Eryk HAMROS, lat 62, techn. ekonomista

Okręg nr 8 - Chwałowice, Golejów, Orzepowice

Okręg nr 5 - Niedobczyce, Niewiadom 
LISTA NR 6

1. Małgorzata JAŚKO, lat 47, techn. ekonomista
2. Stefan LUKAS, lat 55, techn. górnik
3. Stanisław SURA, lat 61, techn. budowlany
4. Grzegorz SKOWRON, lat 31, górnik

Okręg nr 6 - Smolna, Zamysłów 
LISTA NR 3
1. Witold KULAK, lat 46, nauczyciel
2. Stanisław NOGŁY, lat 56, inż. górnik
3. Stanisław PIWOWARCZYK, lat 41, ślusarz

Orzepowice, Stodoły, Wielopole, Zebrzydowice 
LISTA NR 5
1. Lechosław SOŁTYSIK, lat 36, techn. RTG
2. Stanisław CIEPLAK, lat 58, inż. budownictwa
3. Barbara BARTOSIEWICZ, lat 36, pielęgniarka
4. Joanna GÓRSKA, lat 23, techn. ekonomista

W ogłoszeniu sztabu wyborczego SLD 
z ubiegłego tygodnia podano zniekształcone 

nazwisko jednego z kandydatów.
Oto jego poprawna pisownia:

Okręg nr 1 - Rybnik - Śródmieście
LISTA NR 6
5. Henryk KLAMET, lat 52, rzemieślnik

JEŻELI ODPOWIADA CI PROGRAM SLD, 
TO WYBIERZ NAJLEPSZYCH 

I GŁOSUJ NA NICH 19 CZERWCA

Ruch
Autonomii

Śląska

SZANOWNI WYBORCY!

NA ZAKOŃCZENIE KAMPANII WYBOR
C Z E J NA ŁAM ACH “G R ” C H C IELIŚM Y  
JESZCZE ZW RÓCIĆ UWAGĘ NA KILKA 
ISTOTNYCH PROBLEM ÓW  NURTUJĄ
CYCH M IESZKAŃCÓW  NASZEGO M IA
STA. NALEŻAŁOBY W PRZYSZŁOŚCI KO
NIECZNIE USPRAWNIĆ PRACĘ URZĘDU 
MIASTA, A W SZCZEGÓLNOŚCI: 

zmienić praktyki niektórych urzędników 
wprowadzić zasady partnerskie na linii 
urzędnik-petent

- skończyć z biurokratyczną dyktaturą i nieo
mylnością urzędniczą
- wprowadzić zasadę doboru pracowników 
zgodnie z kwalifikacjami i wykształceniem, a 
nie zgodnie z układami i znajomościami.

ZALEŻY NAM RÓW NIEŻ NA USPRAW
NIENIU PRACY STRAŻY M IE JSK IE J W 
CELU POPRAWY PORZĄDKU I BEZPIE
CZEŃSTWA M IESZKAŃCÓW  CAŁEGO 
MIASTA I DZIELNIC. CHODZI O ZNACZ
NE ROZSZERZENIE TERENU DZIAŁANIA 
STRAŻY, PONIEWAŻ OBECNIE PATROLE 
SKUPIAJĄCE SIĘ NA PENETRACJI RYN
KU, PLACU W OLNOŚCI I TARGU NIE SĄ 
W STANIE ZAPANOWAĆ NAD BEZPIE
CZEŃSTW EM  I PORZĄDKIEM  W MIE
ŚCIE.

BARDZO ISTOTNYM  PROBLEMEM 
JEST RÓWNIEŻ KWESTIA REORGANIZA
CJI RUCHU SAMOCHODOWEGO W CEN
TRUM  MIASTA. MUSIMY KONIECZNIE 
DĄŻYĆ DO WYŁĄCZENIA Z RUCHU KIL
KU ULIC I STWORZENIA CENTRUM MIA
STA WOLNEGO OD SPALIN I HAŁASU.

PAMIĘTAJ! GŁOSUJĄC NA RUCH AUTONOMII ŚLĄSKA, GŁOSUJESZ NA SIEBIE 

KOMITET WYBORCZY 
PSL I UNII PRACY

Kandydaci PSL I Unii Pracy 
w Rybniku:

1. K rystian TOMICZEK - okręg nr 1, 
lista nr 7, poz. 1, lat 48, nauczyciel historii, 
wiedzy o społeczeństwie i przysposobienia 
obronnego w II LO im. Hanki Sawickiej w 
Rybniku, członek ZNP. Założyciel i przewodni
czący Koła Unii Pracy w Rybniku.

W swoim programie wyborczym 
pragnę zaakcentować głównie:

- dalszą poprawą warunków nauki i pracy dla 
uczniów oraz pracowników oświaty poprzez za
łożenie Fundacji “Miasto na rzecz Szkoły ”,
- przywrócenie finansowania szkolnych zająć 
pozalekcyjnych z budżetu oświaty,

- kompetencją i specjalizacją kadry oświatowej 
poprzez dokształcanie i wybór najlepszych z 
najlepszych,
- pomoc bezrobotnym i absolwentom szkół róż
nych typów poprzez tworzenie nowych miejsc 
pracy,
- poprawą bazy służby zdrowia i zwiększenie 
środków na je j funkcjonowanie,
- dalsze efektywne działania na rzecz ochrony 
miejscowego środowiska naturalnego,
- wszelkie mądre i skuteczne działania na rzecz 
dalszego rozwoju i upiększania miasta - w tym 
poszczególnych jego dzielnic.
2. Krystyna BUGLA - okręg nr 5, lista nr 7, 
poz. 2, lat 39, nauczycielka SP 22 w Rybniku- 
Niedobczycach, członek ZNP.
“Niegdyś p iękne nasze osiedla zaczynają w 
szybkim tempie starzeć się ”. Coraz więcej dziur, 
powyrywanych płytek chodnikowych, p ękają
cych rur wodociągowych i brudnych budynków. 
Dzieci i młodzież nie ma odpowiednich terenów 
rekreacyjno-sportowych, bawi się na trawni
kach, niszcząc zieleń i drzewa. Czy naprawdę 
musi tak być?

GRUPA WYBORCZA 
“WSPÓLNY DOM”

prezentuje notki biograficzne 
wybranych kandydatów 

do Rady Miasta

1. Tadeusz DOBRZYŃSKI, lat 43, żonaty, 
dwoje dzieci. Od 1969 roku pracuje w kop. “Jan
kowice” jako sygnalista. Jest działaczem ruchu 
związkowego. Przewodniczący Komisji Socjal
no-Bytowej kop. ”Jankowice”. Odznaczony Sre
brnym Krzyżem Zasługi oraz Srebrną Odznaką 
“Zasłużony dla górnictwa”.
Kandyduje z Okręgu wyborczego Nr III

2. Jerzy PYSZ, lat 49, żonaty, jedno dziecko - 
syn. Wykształcenie wyższe pedagogiczne. Jest 
dyrektorem SP Nr 22. Drugą kadencję pełni 
funkcję członka Rady Dzielnicy Niedobczyce. 
Ostatnio jest zastępcą przewodniczącego Rady 
Dzielnicy.
Kandyduje z Okręgu Wyborczego Nr V

3. Ewa STAŃCZYK, lat 53, zamężna, jedno 
dziecko - córka, inżynier-elektryk. Jest długoletnią

nią pracownicą Przedsiębiorstwa Robót Elektro- 
montażowych PW w Rybniku na różnych stano
wiskach. Obecnie na stanowisku kierownika od
działu robót montażowych. Jest doświadczonym 
organizatorem.
Kandyduje z Okręgu Wyborczego Nr IV

4. Henryk MYSZOR, lat 50, żonaty, żona nau
czycielka, dwoje dzieci, inż. budownictwa. Był 
długoletnim pracownikiem Rybnickiego Przed
siębiorstwa Budownictwa Węglowego “Pebe
row”. Społecznik. Współzałożyciel w 1980 r. w 
“Peberowie” NSZZ “Solidarność”. Obecnie jest 
kierownikiem działu technicznego Rybnickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej oraz członkiem 
Rady Nadzorczej Górniczej Spółdzielni Budow
nictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica i człon
kiem Rady Osiedla w Rybniku.
Kandyduje z Okręgu Wyborczego Nr I

GŁOSUJ NA KANDYDATÓW GRUPY WYBORCZEJ 
“WSPÓLNY DOM”

 Za treść ogłoszeń odpowiadają poszczególne komitety wyborcze
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Wybory samorządowe  W którym okręgu  i na kogo  
będziem y g ło so w a ć ____________________________________

I. W OKRĘGU WYBORCZYM NR 1 
/ŚRÓDMIEŚCIE, PÓŁNOC - w granicach ulic: 
Kpt. Janiego, Żużlowa, Pod Wałem, Strzelców By
tomskich, tor kolejowy, rzeka Nacyna, Raciborska, 
Kotucza, część u l Budowlanych, rzeka Nacyna i 
Ruda/ OBEJMUJĄCYM 6 MANDATÓW ZA
REJESTROWANO 10 LIST KANDYDATÓW.

Lista Nr 1 - RUCH ROZWOJU RYBNIKA
1. ADAMCZYK MARIAN lat 42, inżynier bu
dowlany
2. DOBOSZ EUGENIUSZ lat 47, inżynier mecha
nik
3. KRUPA ADAM lat 41, nauczyciel
4. KUFA-SKORUPA MARIA lat 56, lekarz sto
matolog
5. RYSZKA ZYGMUNT lat 51, inżynier geodeta
6. ŚMIGIELSKI MICHAŁ lat 42, inżynier bu
dowlany

Lista Nr 2 - RYBNICKIE POROZUMIENIE 
PRAWICY

1. FUDALI ADAM lat 43, technik elektromecha
nik Porozumienie Centrum
2. TARANCZEWSKI JANUSZ lat 45, trener 
Unia Polityki Realnej
3. WAWRZYCZEK MARIAN lat 38, architekt 
Porozumienie Centrum
4. POGŁÓDEK KAZIM IERZ lat 45, inżynier 
geodeta Porozumienie Centrum
5. ADAMOWICZ HENRYK lat 57, inżynier me
chanik Klub Inicjatyw Lokalnych

Lista Nr 3 - GRUPA WYBORCZA 
“WSPÓLNY DOM”

1. PIETRUSZEK URSZULA lat 50, pedagog
2. MYSZOR HENRYK lat 50, inżynier budownic
twa
3. PIOTROWSKA IRENA lat 56, adwokat
4. PARTYKA TADEUSZ lat 43, inżynier budow
nictwa
5. KWAŚNY ZOFIA lat 53, inżynier budownictwa
6. LAJDAMIK CZESŁAW lat 34, inżynier ochro
ny środowiska

Lista Nr 4 - UNIA WOLNOŚCI
1. POPRAWSKI MAREK lat 38, nauczyciel
2. PINIOR JERZY lat 50, adwokat
3. GUTKOWSKI EUGENIUSZ lat 43, przedsię
biorca
4. PATER-JAJDELSKA HELENA lat 47, lekarz
5. DUBLEWSKI KRZYSZTOF lat 46, plastyk- 
artysta
6. MUSIK ANDRZEJ lat 34, inżynier elektryk

Lista Nr 5 - BEZPARTYJNY BLOK 
WSPIERANIA REFORM

1. WYCISZCZOK STEFAN lat 55, nauczyciel
2. STARZYCZNY JERZY lat 62, emeryt

Lista Nr 6 - SOJUSZ LEWICY
DEMOKRATYCZNEJ

1. BUJAK JAN lat 68, nauczyciel SLD
2. KUCZERA HENRYK lat 46, technik górnik 
SLD
3. SZMIDT JAN lat 52, nauczyciel SLD
4. IMIOLCZYK KRYSTIAN lat 39, technik au
tomatyk SLD
5. KLAMET HENRYK lat 52, rzemieślnik SLD
6. SAJEWICZ KSAWERY lat 58, nauczyciel 
SLD

Lista Nr 7 - POLSKIE STRONNICTWO 
LUDOWE I UNIA PRACY

1. TOMICZEK KRYSTIAN lat 48, nauczyciel 
UP i  ZNP
2. WALISZEWSKI ANDRZEJ lat 39, technik 
mechanik UP
3. BŁASZCZYK KRYSTYNA lat 49, nauczyciel 
PSL
4. WYLEŻYCH KRZYSZTOF lat 45, inżynier 
mechanik UP

Lista Nr 8 - RUCH AUTONOMII ŚLĄSKA
1. KOŁODZIEJCZYK RUDOLF lat 53,ekonomista
2. MIZIOCH ANDRZEJ lat 34, prawnik
3. DZIWISZ-SIERNY ALEKSANDRA lat 41,
nauczyciel

4. CZAJA STANISŁAW lat 44, inżynier automa
tyk
5. DUERSCHLAG PIOTR lat 28, technik spo
żywczy

Lista Nr 9 - OZZMiW “RYBNIK ’90"
1. GÓRAL URSZULA lat 45, ekonomista 
OZZMiW
2. JU REC ZEK  STEFAN lat 62, ekonomista 
OZZMiW
3. KALWAR ZBIGNIEW lat 39, pedagog 
OZZMiW
4. SPLEŚNIAŁY KRYSTIAN lat 47, pielęgniarz 
OZZMiW
5. MARCOL W OJCIECH lat 27, mechanik 
OZZMiW
6. LEŚNIK STANISŁAW lat 41, spawacz 
OZZMiW

Lista Nr 10 - KOALICJA KONFEDERACJI 
POLSKI NIEPODLEGŁEJ

1. PLISZ ZDZISŁAW lat 25, nauczyciel KPN
2. SKIBIŃSKI HENRYK lat 51, ekonomista Sa
morząd Osiedlowy
3. WUZIK AMBROŻY lat 58, emeryt KPN
4. KOWALSKA KRYSTYNA lat 48, księgowa 
PPE-Zieloni

II. w  OKRĘGU WYBORCZYM NR 2 
/Gotartowice, Kamień, Kłokocin, Ligota, Paruszo

wiec/ OBEJMUJĄCYM 5 MANDATÓW ZA
REJESTROWANO 7 LIST KANDYDATÓW. 

Lista Nr 1 - RUCH ROZWOJU RYBNIKA
1. FLIS JADWIGA lat 37, księgowa
2. KUŚKA ALOJZY lat 58, emerytowany sztygar
3. MAKOSZ JÓZEF lat 42, romanista
4. STAJER STANISŁAW lat 43, inżynier elektryk
5. SZYNOL URSZULA lat 50, nauczycielka

Lista Nr 2 - RYBNICKIE
POROZUMIENIE PRAWICY

1. STĘPNIEWSKI WALDEMAR lat 50, garbarz 
Porozumienie Centrum
2. WIECZOREK INOCENTY lat 57, chemik Po
rozumienie Centrum
3. JARKA ZENON lat 36, technik górnik Unia 
Polityki Realnej
4. KOŁODZIEJCZYK BENEDYKT lat 36, in
żynier budowniczy Klub Inicjatyw Lokalnych
5. WAWOCZNY EUGENIUSZ lat 51, technik 
mechanik Klub Inicjatyw Lokalnych

Lista Nr 3 - “TDM” - TY - DZIELNICE 
- MIASTO

1. LISZKA JAN lat 46, chemik
2. MOKRY ZOFIA lat 44, katecheta
3. SMOŁKA TADEUSZ lat 53, matematyk
4. ZIMON IRENEUSZ lat 36, mechanik
5. ŻELAWSKA ELŻBIETA lat 59, nauczycielka

Lista Nr 4 - UNIA WOLNOŚCI
1. ŻOŁNA LESZEK lat 38, adwokat
2. WIECZOREK TERESA lat 50, nauczyciel
3. BIENIAK ANDRZEJ lat 31, przedsiębiorca
4. BYSTRICKY-PANEK JOANNA lat 48, inży
nier metalurg
5. GŁOWACKI JACEK lat 44, rzemieślnik

Lista Nr 5 - SOJUSZ LEWICY
DEMOKRATYCZNEJ

1. MATEŃKA JAN lat 58, technik górnik SLD
2. BABULA JANINA lat 46, pielęgniarka SLD
3. WOŹNIAK JOLANTA lat 43, rzecznik paten
towy SLD
4. PŁASZCZYK ZYGMUNT lat 48, nauczyciel 
SLD
5. WYGLENDA INGEBORGA lat 53, technik 
ekonomista SLD

Lista Nr 6 - RUCH AUTONOMII ŚLĄSKA
1. KURPANIK MARIA lat 45, ekonomista
2. BEDNAREK JACEK lat 30, technik budowla
ny
3. SROKA ZBIGNIEW lat 39, kierowca mecha
nik
4. WITA JERZY lat 34, technik elektryk

Lista Nr 7 - KOALICJA KONFEDERACJI 
POLSKI NIEPODLEGŁEJ

1. GRABOWSKI KRZYSZTOF lat 19, mecha
nik samochodowy KPN
2. PLISZ HENRYK lat 56, nauczyciel KPN
3. SZYMANOWICZ ZYGMUNT lat 54, emeryt 
PPE-Zieloni

III. W OKRĘGU WYBORCZYM NR 3
/Boguszowice/ OBEJM UJĄCYM  7 MANDA

TÓW  ZAREJESTOWANO 9 LIST KANDY
DATÓW

Lista Nr 1 - RUCH ROZW OJU RYBNIKA
1. FRANKE EUGENIUSZ lat 46, inżynier górnik
2. JANYGA TADEUSZ lat 38, inżynier elektronik
3. KEMPIŃSKA ANIELA lat 63, lekarz okulista
4. MURA JAN lat 46, technik elektryk
5. PIECHA GRZEGORZ lat 37, technik górnik
6. PRZELIORZ STANISŁAW lat 45, strażnik
7. WIECZOREK MICHALINA lat 59, emeryto
wana nauczycielka

Lista Nr 2 - RYBNICKIE
POROZUMIENIE PRAWICY

1. JUCEW ICZ HENRYK lat 44, górnik 
Klub Inicjatyw Lokalnych
2. PIERCHAŁA ARKADIUSZ lat 63, inżynier 
mechanik
Stronnictwo Demokracja Polska
3. TYMUSZ GERARD lat 48, technik górnik 
Unia Polityki Realnej
4. WYPICH HENRYK lat 43, nauczyciel 
Klub Inicjatyw Lokalnych
5. BENISZ LEON lat 64, emeryt górnik 
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej

Liasta Nr 3 - GRUPA WYBORCZA 
“WSPÓLNY DOM”

1. SADANOWICZ RYSZARD lat 41, inżynier 
mechanik
2. DOBRZYŃSKI TADEUSZ lat 43, górnik
3. UNDEROWICZ KAROL lat 54, emeryt
4. HOROW SKI WIESŁAW lat 37, biolog
5. CZERNICKI ZENON lat 35, inżynier elek
tronik
6. ŁADA TADEUSZ lat 52, palacz
7. POŚPIECH ALEKSANDRA lat 51, technik 
ekonomista

Lista Nr 4 - BEZPARTYJNY BLOK 
WSPIERANIA REFORM

1. KULA MAKSYMILIAN lat 50, inżynier gór
nik
2. SODZAWICZNY JERZY lat 4 1, technik gór
nik
3. FIRLEJ PIOTR lat 40, mechanik maszyn
4. WUJCZYK RYSZARD lat 39, technik mecha
nik
5. GARBOCZ ZENON lat 32, technik budowlany
6. SZULC ROMAN lat 37, inżynier mechanik
7. DRZAZGA CZESŁAW lat 35, technik rolnik

Lista Nr 5 - SOJUSZ LEWICY
DEMOKRATYCZNEJ

1. ZAWADZKI WIESŁAW lat 50, inżynier gór
nik
SLD
2. KUSZ PIOTR lat 49, rencista SLD
3. GIBOWSKA POTĘPA ELŻBIETA lat 49,
nauczycielka ZNP
4. LENART CZESŁAW lat 54, technik górnik 
SLD
5. SIWIASZCZYK JADWIGA lat 55, nauczy
cielka SLD
6. WĄTROBA JÓ ZEF lat 45, technik górnik 
SLD
7. BASAK MARIA lat 52, gospodyni domowa 
SLD

Lista Nr 6 - UNIA WOLNOŚCI
1. DYRCZ ZDZISŁAW lat 37, nauczyciel
2. KONSEK STANISŁAW lat 34, inżynier gór
nik
3. ORCZYK MIROSŁAW lat 28, nauczyciel
4. POLLOK ROBERT lat 26, socjolog

Lista Nr 7 - RUCH AUTONOMII ŚLĄSKA
1. KONSEK ZDZISŁAWA lat 54, urzędniczka

2. BRUDNY BARBARA lat 37, handlowiec
3. MORCINEK HENRYK lat 40, rzemieślnik
4. PŁASZCZYŃSKA LIDIA lat 41, handlo
wiec
5. SKIBA MICHALINA lat 39, magazynier
6. PANYŁO DANUTA lat 43, handlowiec
7. KŁYS JADWIGA lat 47, gospodyni domowa

Lista Nr 8 - OZZMiW “RYBNIK ’90"
1. SM O ŁKA MIROSŁAW A lat 28, technik 
górnik OZZMiW
2. MYSŁEK JANUSZ lat 38, górnik OZZMiW
3. BIELACKA EWA lat 32, sprzedawca 
OZZMiW
4. Ł O K AJ JER ZY  lat 34, mechanik maszyn 
OZZMiW
5. HAUSLER JANUSZ lat 32, elektromonter 
OZZMiW
6. PAPROTA TADEUSZ lat 30, górnik 
OZZMiW
7. KORDUŁA PIOTR lat 28, ślusarz OZZMiW

Lista Nr 9 - KOALICJA KONFEDERACJI 
POLSKI NIEPODLEGŁEJ

1. KRZOS WINCENTY lat 53, ślusarz 
Polski Związek Bokserski
2. NIKLAS STANISŁAW lat 50, technik elek
tryk KPN
3. SZCZĘŚNIAK PIOTR lat 42, spawacz 
KPN
4. KRAWCZYK IZABELA lat 20, nauczyciel 
PPE-Zieloni

IV. W OKRĘGU WYBORCZYM NR 4
/Chwałowice, Popielów, Radziejów, rejon u l . 

Świerklańskiej/ OBEJMUJĄCYM 5 MANDA
TÓW ZAREJESTROWANO 7 LIST KANDY

D A TÓ W

Lista Nr 1 - RUCH ROZWOJU RYBNIKA
1. GAJDA ZYGMUNT lat 50, technik mechanik
2. KOGUT JERZY lat 46, prawnik
3. STACHURA JÓZEF lat 46, inżynier wentylacji
4. TOMICZEK JAN lat 73, emeryt
5. WANOT MARCELI lat 44, inżynier górnik

Lista Nr 2 - RYBNICKIE
POROZUMIENIE PRAWICY

1. CZOGALIK MARIA lat 51, geofizyk 
Klub Inicjatyw Lokalnych
2. FRELICH JERZY lat 53, nauczyciel 
Klub Inicjatyw Lokalnych
3. MUELLER MAREK lat 27, doradca ubezpie
czeniowy Koalicja Konserwatywna
4. PRUSZOWSKI ZBIGNIEW lat 43, chemik 
Unia Polityki Realnej
5. SZYMAŃSKI RYSZARD lat 49, górnik 
Klub Inicjatyw Lokalnych

Lista Nr 3 - GRUPA WYBORCZA 
“WSPÓLNY DOM”

1. CULIC WITOLD lat 65, technik mechanik
2. DWULECKI CZESŁAW lat 41, technik samo
chodowy
3. STAŃCZYK EWA lat 54, inżynier elektryk
4. LUBARSKI ZDZISŁAW lat 44, technik me
chanik

Lista Nr 4 - SOJUSZ LEWICY
DEMOKRATYCZNEJ

1. ZAJĄC ANDRZEJ lat 45, ekonomista SLD
2. RASIŃSKI ZDZISŁAW lat 63, technik górnik 
SLD
3. ZNISZCZOŁ FRANCISZEK lat 57, elektryk 
SLD
4. OWCZORZ ERNEST lat 52, technik górnik 
SLD
5. BUCHALIK ZYGMUNT lat 53, górnik SLD

Lista Nr 5 - UNIA WOLNOŚCI
1. WYSTUB JANINA lat 41, nauczyciel
2. BUCHTA ANDRZEJ lat 36, inżynier górnik
3. SUCHAN DARIUSZ lat 36, inżynier górnik
4. MARION RYSZARD lat 43, nauczyciel
5. BEZEG ADAM lat 64, nauczyciel akademic
ki

Lista Nr 6 - OZZMiW “RYBNIK ’90"
1. BABINA MAREK lat 33, ślusarz mechanik 
OZZMiW
2. BORECKI JÓZEF lat 44, emerytowany ślusarz 
mechanik OZZMiW

Lista Nr 7 - KOALICJA KONFEDERACJI 
POLSKI NIEPODLEGŁEJ

1. MAKOWSKI STANISŁAW lat 47, mechanik 
KPN
2. ZALEWSKI ZDZISŁAW lat 42, handlowiec 
Związek Kupiecki
3. TYSZLAK ANTONI lat 48, murarz KPN

c.d. na stronie 8
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IV. W OKRĘGU WYBORCZYM NR 5  
/Niedobczyce, Niewiadom/ OBEJMUJĄCYM 6 
MANDATÓW ZAREJESTROWANO 12 LIST 
KANDYDATÓW

Lista Nr 1 - RUCH ROZWOJU RYBNIKA
1. BEDNORZ LONGIN lat 65, technik mechanik
2. JANAS BRUNON lat 51, ceramik
3. MICKIEWICZ WACŁAW lat 40, muzyk
4. MIKA BERNARD lat 49, ekonomista
5. PIECHA BOLESŁAW lat 40, lekarz ginekolog
6. RYSZKA HENRYK lat 51, technik górnik

Lista Nr 2 - RYBNICKIE
POROZUMIENIE PRAWICY

1. ADAMCZYK-DUDEK MARIA lat 40, rze
mieślnik
Klub Inicjatyw Lokalnych
2. FRELICH STANISŁAW lat 46, kierowca 
Klub Inicjatyw Lokalnych
3. GRYT TADEUSZ lat 64, technik drogowy 
Klub Inicjatyw Lokalnych
4. PLAZA JAN lat 55, nauczyciel 
Klub Inicjatyw Lokalnych
5. SPYRA STANISŁAW ARKADIUSZ lat 45, 
nauczyciel
Porozumienie Centrum

Lista Nr 3 - GRUPA WYBORCZA 
“WSPÓLNY DOM”

1. BOCHENEK NORBERT lat 47, technik gór
nik
2. DURCZOK ZBIGNIEW lat 44, architekt
3. GACH W ŁODZIMIERZ lat 39, technik me
chanik
4. ŁUKASZEK MARIAN lat 40, technik elektryk
5. PYSZ JERZY lat 50, pedagog
6. STRÓZIK TADEUSZ lat 40, technik ekonomi
sta

Lista Nr 4 - RUCH SAMORZĄDOWY 
DZIELNICY NIEWIADOM

1. KOPKA ANDRZEJ lat 42, przedsiębiorca

Lista Nr 5 - UNIA WOLNOŚCI
1. KONIECZNY MARIAN lat 44, prawnik
2. PRZEGENDZA PIOTR lat 37, inżynier auto
matyk
3. BUCHALIK ANNA lat 32, handlowiec
4. ŚNIECHOWSKA ANNA lat 47, ekonomista
5. OLEK STANISŁAW lat 46, nauczyciel

Lista Nr 6 - SOJUSZ LEWICY
DEMOKRATYCZNEJ

1. JAŚKO MAŁGORZATA lat 47, urzędnik SLD
2. LUKAS STEFAN lat 55, emeryt SLD
3. SURA STANISŁAW lat 61, technik budowlany 
SLD
4. SKOWRON GRZEGORZ lat 31, górnik SLD

Lista Nr 7 - POLSKIE STRONNICTWO 
LUDOWE I UNIA PRACY

1. SABATOWSKI ZYGMUNT lat 55, nauczyciel 
PSL
2. BUGLA KRYSTYNA lat 39, nauczycielka 
ZNP

Lista Nr 8 - RUCH AUTONOMII ŚLĄSKA
1. SIKORA JERZY lat 53, inżynier górnik
2. RYSZKA ANDRZEJ lat 42, mechanik samo
chodowy
3. WIECZOREK ADAM lat 28, technik elektryk

Lista Nr 9 - OZZMiW “RYBNIK ’90"
1. MACHOCZEK IRENA lat 37, technik budowy 
maszyn OZZMiW
2. MLAK JÓZEF lat 49, górnik strzałowy 
OZZMiW

Lista Nr 10 - RUCH ROZWOJU 
NIEWIADOMIA

1. KMIECIAK FRANCISZEK lat 45, technik 
górnik

Lista Nr 11 - BEZPARTYJNY BLOK 
WSPIERANIA REFORM

1. FAJKUS ROMAN lat 42, inżynier górnik
2. FRANCUZ GRZEGORZ lat 32, nauczyciel
3. ZAREMBA WACŁAW lat 53, kierowca me
chanik
4. SYRNIK EUGENIUSZ lat 38, inżynier górnik

Lista Nr 12 - KOALICJA KONFEDERACJI 
POLSKI NIEPODLEGŁEJ

1. KORBEL RAFAŁ lat 20, górnik ZZ Kontra
2. CHMIEL TADEUSZ lat 65, emeryt KPN
3. NACHOWSKI JAN lat 56, zaopatrzeniowiec 
Związek Bezrobotnych

VI. W OKRĘGU WYBORCZYM NR 6  
/Niedobczyce, Niewiadom/ OBEJMUJĄCYM 5 
MANDATÓW ZAREJESTROWANO 8 LIST 
KANDYDATÓW

Lista Nr 1 - RUCH ROZWOJU RYBNIKA
1. BOREK WALTER lat 51, technik budowlany
2. CYRAN JÓZEF lat 53, inżynier budowlany
3. GRZYBOWSKI ADAM lat 45, inżynier bu
downictwa
4. SOJKA WIESŁAW lat 45, górnik
5. TROJAN KRYSTYNA lat 38, inżynier budow
lany

Lista Nr 2 - RYBNICKIE
POROZUMIENIE PRAWICY 

MAŃKA HENRYK lat 38, nauczyciel 
Unia Polityki Realnej
2. GOLIŃSKI CZESŁAW lat 44, technik górnik 
Porozumienie Centrum
3. PRZYWARA EUGENIUSZ lat 43, inżynier 
automatyk-informatyk
Unia Polityki Realnej
4. KONTECKA DANUTA lat 27, dziennikarz 
Unia Polityki Realnej
5. BASIŃSKI SYLWESTER lat 73, agronom 
Porozumienie Centrum

Lista Nr 3 - SOJUSZ LEWICY
DEMOKRATYCZNEJ

1. KULAK WITOLD lat 46, nauczyciel SLD
2. NOGŁY STANISŁAW lat 56, inżynier górnik 
SLD
3. PIWOWARCZYK STANISŁAW lat 41, ślu
sarz SLD
4. BANY ANDRZEJ lat 48, technik górnik SLD
5. SUSZEK ZDZISŁAW lat 39, technik mechanik 
SLD

Lista Nr 4 - UNIA WOLNOŚCI
1. CZEREPKOWSKI ZYGFRYD lat 50, pra
wnik
2. BEZEG MACIEJ lat 37, architekt
3. STULA ANDRZEJ lat 39, handlowiec
4. ROCZNIK JOLANTA lat 33, nauczyciel
5. CHRZANOWSKA JOLANTA lat 45, inżynier 
górnik

Lista Nr 5 - RUCH AUTONOMII ŚLĄSKA
1. BANASIAK TADEUSZ lat 53, technik mecha
nik
2. GŁOGOWSKI JAN lat 53, inżynier górnik
3. SZYMECKA-PYSZ JANINA lat 41, prawnik
4. KUKUCZKA WOJCIECH lat 21, student

Lista Nr 6 - OZZMiW “RYBNIK ’90"
1. PYCHYŃSKI IRENEUSZ lat 39, mechanik 
urządzeń OZZMiW
2. MARCOL EUGENIUSZ lat 42, biznesmen 
OZZMiW
3. NIDZIŃSKA OLGA lat 48, pielęgniarka 
OZZMiW
4. SZCZEKAŁA MARIA lat 53, ekonomista 
OZZMiW

VII. W OKRĘGU WYBORCZYM NR 7
/Nowiny, Zachód w granicach ulic: Kotucza, 
Zebrzydowicka, Chabrowa, Gajowa do Łącznej, 
św. Józefa , Topolowa/ O B EJM U JĄ C Y M  6 
MANDATÓW ZAREJESTROW ANO 10
l i s t  k a n d y d a t ó w

Lista Nr 1 - RUCH ROZW OJU RYBNIKA
1. KOWALSKI LECH lat 36, nauczyciel akade
micki
2. KULAWIK MARIA KRYSTYNA lat 48, in
żynier chemik
3. MORAWIEC TEOFIL lat 53, emeryt
4. PIKULSKI JERZY lat 44, technik mechanik
5. STOKŁOSA KRYSTYNA lat 48, ekonomi
sta
6. SZYDŁO MARIAN lat 40, inżynier transpor
tu

Lista Nr 2 - RYBNICKIE
POROZUMIENIE PRAWICY

1. GORCZYCA JERZY lat 47, inżynier chemik 
Unia Polityki Realnej
2. STOCHAJ ZYGMUNT lat 65, budowlaniec 
Porozumienie Centrum
3. JĘDRUSIK ADAM lat 27, monter instalacji 
sanitarnych Unia Polityki Realnej
4. ZAGOCKI CZESŁAW lat 44, technik drogo
wy Porozumienie Centrum
5. WIŚNIEWSKA-BANAŚ DANUTA lat 43, 
magazynier Unia Polityki Realnej

Lista Nr 3 - KANDYDAT NIEZALEŻNY 
1. FRYDRYCHOWICZ ANDRZEJ lat 30, na
uczyciel

Lista Nr 4 - SOJUSZ LEWICY
DEMOKRATYCZNEJ

1. PRUSZKOWSKI TADEUSZ lat 46, nauczy
ciel SLD
2. ZIĘBA KAZIM IERZ lat 39 technik mecha
nik SLD
3. ŻYŁKA BOGUSŁAW lat 56, nauczyciel 
SLD
4. MARZEC BARBARA lat 45, pielęgniarka 
SLD
5. KOIK STEFAN lat 45, inżynier górnik SLD
6. HAMROS ERYK lat 62, technik ekonomista 
SLD

Lista Nr 5 - BEZPARTYJNY BLOK 
WSPIERANIA REFORM

1. SARNA HENRYK lat 48, technik technolog
2. GAŁĄSKA GABRIEL lat 39, inżynier gór
nik
3. W ÓJCIK RYSZARD lat 39, mechanik ma
szyn
4. M ICHNA FRA NC ISZEK  lat 43, technik 
elektromechanik

Lista Nr 6 - UNIA WOLNOŚCI
1. KONIECZNY ANDRZEJ W OJCIECH lat
34, prawnik
2. MALINOWSKA MARIA lat 36, nauczyciel
ka
3. SZAREK W OJCIECH lat 31, lekarz
4. PETRYNA BOGDAN lat 43, inżynier górnik
5. SZYSZKA GRZEGORZ lat 36, inżynier te
lekomunikacji
6. KUBIS KRZYSZTOF lat 36, lekarz

Lista Nr 7 - POLSKIE STRONNICTWO 
LUDOWE I UNIA PRACY

1. MARYAŃSKA BOGUMIŁA lat 39, nauczy
cielka ZNP
2. PODLEŚNY BENEDYKT lat 45, inżynier 
rolnik PSL
3. BARTECZKO HENRYKA lat 41, nauczy
cielka ZNP
4. SZULIK G R ZEG O R Z lat 34, nauczyciel 
ZNP

Lista Nr 8 - RUCH AUTONOMII ŚLĄSKA
1. MORGAŁA HENRYK lat 54, technik budowlany
2. JASZEK ANDRZEJ lat 45, inżynier budowlany
3. CZAJA ADAM lat 40, lekarz
4. SZREK JAN lat 56, inżynier budowlany

Lista Nr 9 - OZZMiW “RYBNIK ’90”
1. DERA ARKADIUSZ lat 39, literat OZZMiW
2. GOMOLA KRYSTIAN lat 51, technik eko
nomista OZZMiW
3. GÓRNIASZEK JOANNA lat 37, pielęgniar
ka OZZMiW
4. W OŹNICZKA JERZY  lat 44, technik me
chanik OZZMiW
5. HENNER M AREK lat 48, technik elektryk 
OZZMiW
6. B IELA C K I SŁAW OM IR lat 31, ślusarz 
OZZMiW

Lista Nr 10 - KOALICJA KONFEDERACJI 
POLSKI NIEPODLEGŁEJ

1. WAJGERT PIOTR lat 56, kierowca mechanik 
KPN .
2. KRAWCZUK JAN lat 48, ślusarz KPN
3. ZIMIŃSKI JÓ ZEF lat 43, ślusarz KPN
4. BŁASZCZYK ZOFIA lat 45, ogrodnik KPN

VIII W OKRĘGU WYBORCZYM NR 8
/Chwałowice, Golejów, Grabownia, Orzepowice, 
Rybnicka Kuźnia, Stodoły, Wielopole, Zebrzydowi

ce/ OBEJMUJĄCYM 5 MANDATÓW ZARE
JESTROWANO 7 LIST KANDYDATÓW 

Lista Nr 1 - RUCH ROZWOJU RYBNIKA
1. BERGER ROMAN lat 69, emeryt
2. IBROM JÓZEF lat 43, inżynier elektryk
3. PAINTA DANIEL lat 43, inżynier mechanik
4. SZOSTOK TADEUSZ lat 45, nauczyciel
5. WIDERA JERZY lat 54, mistrz ślusarski

Lista Nr 2 - RYBNICKIE
POROZUMIENIE PRAWICY

1. BALICKI SZCZEPAN lat 65, prawnik Stron
nictwo Demokracja Polska
2. PONĘTA NATALIA lat 57, nauczyciel Zw. 
Więźniów Polit. Okresu Stalinowskiego
3. HOŁA ALOJZY lat 46, rzemieślnik Klub Ini
cjatyw Lokalnych
4. ŻAK JAROSŁAW lat 24, technik budowlany 
Unia Polityki Realnej

Lista Nr 3 - BEZPARTYJNY BLOK 
WSPIERANIA REFORM

1. NIEWELT ROMUALD lat 54, inżynier elek
tryk
2. LAZAR JERZY lat 43, technik elektryk
3. GAWLICZEK EDWARD lat 58, pracownik 
naukowy
4. KURPANIK LESZEK lat 32, technik górnik
5. OGRODNIK JAN lat 44, kierowca operator

Lista Nr 4 - UNIA WOLNOŚCI
1. KUTZMANN GABRIELA lat 40, nauczyciel
2. OSTROWSKI JANUSZ lat 31, lekarz
3. OCHOJSKA BARBARA lat 37, lekarz
4. PIECH O CZEK  MARIAN lat 37, inżynier 
elektryk
5. GÓRECKI ROMUALD lat 47, inżynier ener
getyk

Lista Nr 5 - SOJUSZ LEWICY
DEMOKRATYCZNEJ

1. SOŁTYSIK LECHOSŁAW lat 36, technik 
RTG SLD
2. CIEPLAK STANISŁAW lat 58, inżynier bu
downictwa SLD
3. BARTOSIEW ICZ BARBARA lat 36, pielę
gniarka SLD
4. GÓRSKA JOANNA lat 23, technik ekonomista 
SLD

Lista Nr 6 - RUCH AUTONOMII ŚLĄSKA
1. W IECZOREK ZENON lat 40, inżynier elek
tryk
2. PARYZEK RENATA lat 51, nauczyciel
3. STANECZEK FRANCISZEK lat 50, prawnik
4. JAKUBIAK DANIEL lat 36, technik górnik

Lista Nr 7 - KOALICJA KONFEDERACJI 
POLSKI NIEPODLEGŁEJ

1. IWANICKI ADAM lat 46, technik elektryk 
KPN
2. PILARSKI JAN lat 38, górnik ZZ Kontra
3. REJMAN EUGENIUSZ lat 62, emeryt

opracowano na podstawie 
obwieszczenia

Miejskiej Komisji Wyborczej 
w Rybniku 

z dnia 24 maja 1994

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Abecadło 
Rzeczy 

Śląskich
Pomniki, obeliski, tablice pamiątko

we czy nagrobki bohaterów są zazwy
czaj efektem wydarzenia historycznego 
wzbudzającego emocje. Wyrażają też 
najczęściej ideę, religijną, narodową czy 
państwową. Trudno się więc dziwić, że 
w zmiennej sytuacji dziejowej jedni po
mniki stawiają, a drudzy je burzą.

P o m n ik i

POMNIK POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH z lat 1926-1939 
na rybnickim cmentarzu. W dali widać kościół św. Anto
niego.
Zdjęcie ze zbiorów Józefa Czecha, za udostępnienie które
go redakcja “GR ” serdecznie dziękuje.

W XIX wieku Rybnik, jak prawie 
cały Górny Śląsk, był częścią Króle
stwa Prus i kiedy to państwo w 1870 
zaangażowało się w wojnę z Francją, 
zdolni do noszenia broni Górnoślązacy 
zostali powołani do armii pruskiej. Tę 
zwycięską wojnę wielu jednak okupiło 
krwią, więc w październiku 1871 roku 
władze pruskie w Rybniku powołały 
komitet budowy pomnika poległych z 
powiatu rybnickiego w wojnie prusko- 

francuskiej. Pomnik 
stanął na placu za
mkowym /przed są
dem/ w październiku 
1876 roku. Czasy się 
zmieniały. Rybnik 
wraz z częścią Górne
go Śląska po powsta
niach śląskich i plebi
scycie stał się w poło
wie 1922 roku czę
ścią Polski. Wielu 
osobom ów pomnik z 
1876 przypomniał 
dawne niemieckie 
czasy, w kwietniu 
1923 roku został on 
potajemnie zniszczo
ny. Tak zdarzenie to 
komentuje ówczesny 
rybniczanin Artur 
Trunkhardt: “/.../zbu
rzyły  pomnik ten ręce 
dotychczas niewykry
tych sprawców. Prze
ciwko takiemu wan
dalizmowi zwróciły 
się nawet koła ro
zum nych i trzeźwo 
myślących Polaków  
a m.in. związek by
łych powstańców. ” / 
Dzieje miasta Rybni
ka..., Rybnik 1925 s.

144/ Z jednej strony należy się zgodzić 
z Trunkhardtem, jednak z drugiej nale
ży pamiętać, że pomnik ten, stojący 
prawie w centrum 
miasta, miał głównie 
znaczenie ideologicz
ne. Był zatem nie tyle 
pomnikiem ku chwale 
poległych żołnierzy, 
co ku chwale zwycię
skich Prus. A poza 
tym stałby pewnie do 
dnia dzisiejszego, 
gdyby postawiono go 
na cmentarzu. Pomni
ka nigdy nie odbudo
wano, ponieważ ideo
logia, która go stwo
rzyła, straciła na zna
czeniu.

Kolejnym rybnic
kim pomnikiem o 
burzliwej historii jest 
Pomnik Powstańców 
Śląskich. Postawiono 
go wiosną 1926 po
śród zbiorowych mo
gił powstańców ślą
skich na tzw. nowym 
cmentarzu, oddanym 
do użytku w 1920 
roku. Do cokołu z pia
skowca przytwierdzo
no cztery granitowe 
płyty z napisami, zaś 
na górze stanęła figura Chrystusa. Na 
płytach, oprócz 27 nazwisk powstań
ców z okolic Rybnika, widniały napisy: 
“Bohaterskim Powstańcom poległym  
w walkach o polskość Śląska wdzięcz
ni rodacy", Niżej zaś wyryty był czte
rowiersz rozpoczynający się słowami: 
“W  polskiego Śląska polegli obronie /  
. .. /“ Pomnik ten stał sobie spokojnie na 
rybnickim cmentarzu do września 1939

roku, kiedy to został zburzony przez hi
tlerowskich okupantów Rybnika. 
Podobny zresztą los spotkał inne ślą
skie pomniki, np. pomniki powstańców 
w Chwałowicach czy Niedobczycach.

Niemieccy pomnikoburcy z 1939 
roku podobni byli do swoich polskich

Rybnicki POMNIK POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH odbu
dowany po 1945 roku. Widok dzisiejszy. Figurę Chrystu
sa zastąpiono krucyfiksem. Wysokie lipy, wierzby i klony 
zasłaniają widok na kościół. Zdj.: szoł

poprzedników z 1923 roku. Ich czyny 
nie były irracjonalne i da się je wytłu
maczyć - wszyscy chcieli przecież za
trzeć ślady swych nieprzyjaciół. 
Różnią się one tym, że pomnik po
wstańców śląskich został po 1945 roku 
odbudowany...

MAREK SZOŁTYSEK

Utopek
z W ielo p o la

Mioł żech jedynoście lot, jak mie 
mama samego puściyła do Rybnika na 
odpust w Nowym Kościele. Zgodali 
my sie ze Zigmontym, że pódymy se 
wroz. Przedtym to chodziył żech ze 
starkom, abo z mamom i cołkom rodzi
nom. W sobota przed tym odpustym 
prziszoł żech sie starce pokwolić, że ida 
z mojim kolegom Zigmontym, kerymu 
my w szkole “Kasper” godali, do świyn
tego Antoniczka na odpust. Starka jak to 
usłyszeli, że bez mamy ida, zarozinku sie 
za szkolyni wziyni. “Synek! Pamiyntej, 
nojprzod do kościoła na mszo trza iść, a 
niy nojprzod ku budom. Jo za dziecka 
tyż rada po odpustach chodziyła, ale od 
żodnego piniyndzy niy wychcowała. / 
Skond to starka wiedzieli, po co żech 
prziszoł/. Ze Zwonowic, kaj żech sie 
urodziyła, chodziły my ze siostrami do 
Lysek, abo tyż do Rud na odpusty. 
Piechty my cołkom bandom przez las śli 
do kupy ze synkami. Dziepiyro jak żech 
już frelkom była, to mie roz jedyn kar
lus na rułce zawioz. Wtedy koło we wsi 
to yno pora nojbogatszych karlusów 
miało. Jak my w kościele porzykały, to 
my sie yno oczami pomaszkeciyły przi 
budach i gibko du dom. Roz nom tatu
lek dali po dwa czeski i żech z mojom 
siostrom Margytom rostolicznych ma
szketów pokupiyła. Du dom my przi
niosły zozworoków pełno tyta i cześni 
z marcepanu. Ale to yno roz było, jak 
tatulek dobrze krowa sprzedali. Chopcy 
nom w szisbudzie wystrzylali kwiotki, 
cołki miesionc o tym odpuście w doma 
było godki. Tu mosz tyż ody mie pora 
złotków, ale mi niy kupuj przi budach 
gupotków. Z daleka mijej tych szydzi
piyntokow, bo łoni yno czekajom na ta
kich boroków. Nojprzod do kościoła, 
ostatni roz ci godom, potym możesz iść

ku budom i z bombonami przidź gibko 
do dom”. Dostoł żech po tyj egzorcie 
piytnoście złotych, od mamy tyż pora 
złotych na bombony, juzaś drugo nauka 
i potym żech już nic niy wiedzioł, co 
moga kupić, a co niy. W niydziela rano 
poślimy z “Kasprym” do 
Rybnika. Zigmont mioł 
wiyncyj piniyndzy ody 
mie, bo on tyż był jedy
nok i mama go bardzij rozpie
szczała. Po drodze mu godom, co 
mi to wszystkigo starka nagodali. 
Niejbardzi żech ształnowoł, co to 
som te szydzipiyntoki. Jo myśloł, 
że to som jakiś odpustowe utopki, 
co wszystkich okrodajom, kerych 
w Wielopolu jeszcze ni ma. “Ka
sper” mi to z głowy dopiyro wy
biył, jak padoł: “Szydzipiyntoki, 
to som taki chłopy, co pod kościo
łami żebrajom, a potym to w 
szynku przepijajom. Moja ciotka 
jak była z ujcym Konradym w 
Czynstochowie, pełno szydzi
piyntoków widziała pod Jasnom 
Górom. Nogi mieli pod ziymia 
zakopane, przed sobom czopka na 
piyntoki i kartka napisano, że im 
nogi na ostfroncie urwało. Jak uj
rzeli milicyjantow, to im zarozki 
te nogi urosły i śmiatali aż sie ku
rziło. Ujec Konrad pedzioł, że w Czyn
stochowie i milicyjanty umiom cuda 
robić.” Tak my se łosprowiali, że nom 
sie asfalt na Glywickij skończył i musie
li my na ulica Zgrzebnioka do tego pio
chu wlyść, bo to było niejbliżyj ku No
wymu Kościele. Ani my w Wielopolu ta
kij polnyj drogi niy mieli, pełno piosku 
do zandali naleciało. Jak my tyn piosek 
wytrzepowali, to już my słyszeli, jak przi 
kościele strzylajom z korkowców, zaroz 
my podrabli, tak choby do nos tych kor
ków brakło. Jak my prziśli bliżyj, a usły
szeli my te larmo z piszczołek, tromb
kow i placpatronow to zaroz żech zapomnioł

zapomnioł, co mi starka przikazowali. Za
miast prosto do kościoła, zaroz ku bu
dom my pośli. Co tam wszystkigo było, 
to sie niy do opisać. Tych graczek, pi
stulków, piszczołek, wiatraczkow, łańcu
szków, cołki tretułar przi kościele był zacisnyty

zacisnyty, że do kościoła niy szło przelyść.
O maszketach to ani niy byda spominoł, 
tela tego było, że sie sztandy giyny. 
“Kasper” zaroz kupiył tytka cześni i doł 
mi tyż pora do rynki. Były to zocne 
cześnie, bo nikaj my w Wielopolu ta
kich zdrzałych niy naszli. Przi szosie 
pod Golyjowym jeszcze były zielone. 
Pestkami my ciepali na dziołchy, aż 
nas jedna paniczka sprzezywała, że my
i bluzka zmarasiyli. Kupiyli my se taki 
papiyrzanne baliki na ciynkij gumce i 
nabikowane były trecinami. Potym 
Zigmont se kupiył pistulka na placpa
trony i doł mi tyż spróbować. Spomniało

Spomniało mi sie, że najprzod do kościoła my 
mieli iść, zaroz my tyż pośli. Było już 
po kozaniu i mioł żech strach, jak sie 
mie starka spytajom o czym było koza
ni. Jak my z kościoła wyleźli, zaś ku 
budom. Kupiył żech tytka zozworoków 

i marcypanowych kartofelków z 
grysku, obkulanych w kakało 
owsianym. Piniyndzy mi wiela 
niy zostało, a tu wszystko kusiy

ło. Patrzoł żech yno kaj som te szydzi
piyntoki, o kierych mi tela starka goda
li, ale nikaj żech ich niy widzioł. Tu ja
kiś chłop sprzedowoł taki kolorowe bi
kselki z papyndekla ze sznurkom. Jak 
sie za ta sznorka pociongało palcami, 
gdokało to jak kura. Jedyn zaś mioł taki 
blaszki z celofanym, co sie do gymby 
dowało i lynzykym do podniebiynio 
prziciskało, szło na tym gwizdać lepij 
niż kanarek. Potym my stanyli kole ta
kigo chłopa co mioł taki okrongły sto
lik z gwoździami nabitymi naokoło. 
Nastawiane mioł na nim pełno figurek 
z gipsu i gliny, a jak nas ujżoł, to zaroz 
nom se kozoł pokryńcić takom lajst
kom z piorkym. Roz jo kryńciył, roz 
“Kasper”, tak długo aż nom piniyndzy 
brakło. Jo yno z gipsu kokota wygroł, a 
kamrat pieska i papuga z gliny pomalo
wane na taki wrzasklawe kolory. Do
brze żech nojprzod szczyplawych bom
bonów kupiył, bo bych sie u starki niy 
obstoł. Jak żech starce połosprawioł, że 
na takim stoliczku krynciyli my ze Zig
montym piorkym i wygrali my taki 
“piykne” figurki gipsowe, to sie starka 
znerwowali i rzekli: “Pierzińske szydzi
piyntoki, ani dzieci niy poszanujom i 
ograjom ich z piniydzy”. Tak żech sie 
dopiyro od mojij starki dowiedzioł, co 
to jest “szydzipiyntok” i dzisioj jak ło
glondom w telewizji “Koło fortuny”, to 
mi sie ta odpustowo “ZUZKA” przipo
mino, a  Pijanowski szydzipiyntoka.

B. Dzierżawa

S zy d z ip iy n to k i 

Wygroł żeś pieska! Rys.: B. Dzierżawa

Meetingi
TEATR ZIEMI RYBNICKIEJ

Sobota, 11 czerwca, godz. 18.00, mee
ting przedwyborczy Unii Wolności /z 
występem zespołu MAANAM/, cena
150.000 zł
Piątek, 17 czerwca, godz. 17.00, spo
tkanie z kandydatami na radnych Ru
chu Rozwoju Rybnika

 Koncerty 
TEATR ZIEMI RYBNICKIEJ

Sobota, 11 czerwca, godz. 18.00, wy
stęp zespołu MAANAM, cena 150.000 
zł
Niedziela, 12 czerwca, godz. 18.00,
KONCERT GALOWY III MIĘDZY
NARODOWEGO FESTIWALU 
ORKIESTR DĘTYCH O “Złotą 
Lirę”: występ orkiestry laureatki i go
ści festiwalu, widowisko historyczne 
pt. “Orzeł biały” w wykon. Centralne
go Zespołu Artystycznego Wojska 
Polskiego z Warszawy /100 osób: 
chór, balet, soliści, orkiestra/, cena
70.000 zł
Wtorek, 14 czerwca, godz. 18.00,
KONCERT SYMFONICZNY uczniów 
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II 
stopnia w Rybniku oraz Orkiestry Fil
harmonii Ziemi Rybnickiej, cena
40.000 i 20.000 zł

DOM KULTURY - Niedobczyce 
Piątek, 17 czerwca, godz. 19.00, gra
KWINTET JAZZOWY /z cyklu: Nie
dobczyckie Wieczory Muzyczne/

Imprezy
DOM KULTURY - Niedobczyce 

Piątek, 17 czerwca, godz. 11.00, “Ra
fał Wojaczek, który był” - o poecie 
mówi Maciej SZCZAWIŃSKI

WYSTAWY
TEATR ZIEMI RYBNICKIEJ 

Galeria Sztuki, malarstwo JANA 
KARWOTA, wstęp wolny

Kina
“APOLLO”

10 - 16 czerwca, godz. 17.00 i 19.00, 
w sobotę 16.00 i 18.00, “RAPORT PE
LIKANA”, prod. USA, cena 30.000 zł 

DKF “EKRAN” przy TZR 
13 czerwca, godz. 19.00, “KTO SIEJE 
WIATR”, prod. USA, wstęp za okaza
niem karnetów

PREMIEROWE przy TZR 
10 czerwca, godz. 15.30 i 19.00, “LI
STA SCHINDLERA”, prod. USA, 
cena 50.000 zł
15 i 16 czerwca, godz. 17.00 i 19.15,
“KALIFORNIA”, prod. USA, cena
30.000 zł

“WRZOS” - Niedobczyce 
12 czerwca, godz. 17.00, “OKRUCHY 
DNIA”, prod. USA

“ZEFIR” - Boguszowice 
12 - 16 czerwca, godz. 17.00 i 19.00, 
“RODZINKA Z BEVERLY HILLS”, 
prod. USA

Dom Kultury - Chwałowice
16 -17 czerwca, do południa, “KSIĘ
GA DŻUNGLI” - seanse dla szkół

“VEGA” - Żory
10 - 13 czerwca, godz. 18.00, “KTO 
TO MÓWI III”, prod. USA, godz.
20.00, “PSY II”, prod. pol.
15 - 20 czerwca, godz. 18.00, “PAN
NA Z MOKRĄ GŁOWĄ”, prod. pol., 
godz. 20.00, “CIENISTA DOLINA”, 
prod. USA

Dyskoteki
Sobota, 11 czerwca, godz. 19.00,
MAŁA SCENA RYBNICKA, godz.
20.00, KINO “APOLLO”

/gw /

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Z arząd  M iasta In fo rm u je

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 
te l. 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.

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.

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

Oferujemy 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

Rów nież w ciągłej sprzedaży pełen  asortym ent wyrobów browarów  
TYCHY, ŻYWIEC, GŁUBCZYCE, RYBNIK, LECH 

oraz pełna  gam a napojów chłodzących .

K ronika p o licy jn a  

Kradzież w przychodni
30 maja między 7.00 a 13.00 włama

no się do szatni Przychodni Specjali
stycznej ZOZ przy ul. Byłych Wię
źniów Politycznych. Skradziono kurtkę 
skórzaną wartości 2 mln zł.

Pod kołami
1 czerwca o godz. 5.15 przy ul. Żor

skiej samochód ciężarowy DAF potrą
cił dwóch pieszych. Poszkodowani do
znali obrażeń ciała.

Herod - baba
1 czerwca w parku przy ul. Cegiel

nianej pobito 32-letniego mieszkańca 
Rybnika. Ukradziono mu 1,1 mln zł 
oraz dokumenty. Wśród sprawców po
bicia i kradzieży była kobieta, która po 
kilku dniach została zatrzymana przez 
policję.

10 

Skok po kury
W nocy z 3 na 4 czerwca na terenie 

ogródków działkowych przy ul. Pod 
Hałdą nieznani sprawcy włamali się do 
kurników. Po urwaniu kłódek skradli 
39 kur na szkodę 2 mieszkańców Ryb
nika. Straty wyniosły 2,5 mln zł.

Za rowerek do aresztu 
4 czerwca o godz. 15.00 przy ul. Chro

brego jednemu z mieszkańców Rybnika 
skradziono rowerek dziecięcy wartości 
0,5 mln zł. Sprawcą kradzieży okazała 
się mieszkanka Rydułtów. Została za
trzymana w areszcie do wyjaśnienia.

Nerwowy przechodzień 
4 czerwca wieczorem na osiedlu Po

łudnie jeden z mieszkańców Rybnika 
pobił kierowcę opla vectra, a następnie 
uszkodził karoserię samochodu. Po
szkodowany jest obywatelem Niemiec. 
Sprawca został zatrzymany w policyj
nym areszcie do wyjaśnienia.

Ogłoszenia drobne

CZYSZCZENIE DYWANÓW, 
TAPICEREK 

“PERS”, tel. 392024

 BEZPŁATNE  
PORADY PRAWNIKA
w "Gazecie Rybnickiej"

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

dyżuruje prawnik, udzielający 
bezpłatnie porad.

Muzyczna
Wyspa

Dzieci w Rybniku obchodziły swoje 
święto na wiele sposobów - tańcząc na 
Rynku, podziwiając pokaz sprawności 
brygady antyterrorystycznej, dostając 
prezenty i naciągając rodziców i dziad
ków na lody. Imprez z tej okazji zorga
nizowano sporo, a jedną z nich był 
koncert, który w środę 1 czerwca w go
dzinach wieczornych odbył się na Ryn
ku. Zorganizowało go Towarzystwo 
Ochrony Praw i Godności Dziecka 
“Wyspa”, które zaprosiło do występów 
młodych śpiewaków i muzyków. Grano 
na gitarze, śpiewano protest-songi, a 
przy okazji sprzedawano kasety i zbie
rano pieniądze na pomoc dzieciom. Pu
bliczność, złożona ze sporej grupy na
stolatków, towarzyszyła muzykom, 
podśpiewując z przejęciem “Ja już nig
dy się nie zmienię!” i prosząc o kolejne 
piosenki “Dżemu”. Tak obchodziły 
Dzień Dziecka osoby, które każdego 
innego dnia, gdyby nazwać je dziećmi, 
obraziłyby się śmiertelnie. Ale pierw
szego czerwca każdy chce być dziec
kiem... /K/

Podwójne włamanie
W nocy z 4 na 5 czerwca przy ul. Ks. 

Skargi nieznany sprawca włamał się do 
garażu przez zerwanie kłódek i wywa
żenie zamka w drzwiach. Po wejściu do 
środka włamał się do zaparkowanego 
tam poloneza, wybijając boczną szyb
kę. Skradł radioodtwarzacz Interconti, 
kolumny głośnikowe Gold sound i ta
śmy magnetofonowe. Straty wyniosły 3 
mln zł.

Skradli licznik
Między 30 maja a 3 czerwca włama

no się do warsztatu przy ul. K. Miarki. 
Po urwaniu kłódek i wejściu do środka 
sprawcy przecięli przewody elektrycz
ne i skradli licznik o wartości 800 
tys. zł.

Jak brat z bratem
6 czerwca do Komendy Rejonowej 

Policji zgłosił się jeden z mieszkańców 
Rybnika by powiadomić, że jego brat 
skradł mu wieloczynnościową wiertar
kę elektryczną, lewarek hydrauliczny, 
kalkulator oraz dowód rejestracyjny sa
mochodu o łącznej wartości 3 mln zł.

Niemiła niespodzianka
Gdy mieszkańcy domu jednorodzin

nego przy ul. Powstańców Śląskich 
wrócili z ponad dwutygodniowych 
wczasów, czekało ich niezbyt miłe po
witanie. Okazało się, że podczas ich 
nieobecności do ich budynku dokona
no włamania. Sprawcy weszli do środ
ka po wybiciu okna piwnicznego i 
skradli magnetowid, wieżę stereo oraz 
dywan.

Zatankował i odjechał
6 czerwca o godz. 20.30 patrol zmo

toryzowany Wydziału Ruchu Drogo
wego zatrzymał w pościgu przy ul. Gli
wickiej samochód BMW na niemiec
kich numerach rejestracyjnych. Jadący 
w nim dwaj mężczyźni /jeden z nich 
jest mieszkańcem Niemiec/ na stacji 
CPN w Wodzisławiu skradli benzynę 
wartości 800 tys. zł. /jak/

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 10 do 16 czerwca, Apotheca Pacis, 
Rybnik, ul. Broniewskiego 23, tel. 23042

Biuro Usługowo-Doradcze
Zaprasza Państwa do zakupów sam ochodów krajowych  

i zagranicznych oraz maszyn przem ysłow ych  
wskazanych przez klienta

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

Udzielamy również kredytów na: 
* remonty samochodów, * remonty mieszkań i domów, 

SAMOCHODOW E  * imprezy okolicznościowe (wesela, stypy, komunie)

LAKIERY
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 zł,-
"Dziś fotografujesz - dziś masz zdjęcia "

Husqvarna
LAS & OGRÓD

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

SERV ICE -► ra ty , le a s in g  <

Autoryzowany dealer "LASEL" sp. z o.o. 
44-200 Rybnik, ul. Mikołowska 42, tel. 28-306

Środowa Giełda Cenowa
M ięso schab

wolowe
extra

szynka wp. 
gotowana śląska

PIOTROWSKI 79 77 123,4 64,4

TARG 76 75 124 60
HERMES 80 80 125 67

Owoce/Warzywa jabłka ogórki pomidory ziemniaki
młode

TARG 10-15 2 0 -2 5 15-28 18-20
HERMES 29 31 29 —

M iejska 3 9/szt. 30 25 —

S p o ż y w c z e masło cukier jajko mąka

Jan  NOGA 11 10 2,2 7,5

TARG 10,3 8,5 1,1 -2,2 6,3 - 7,3
HERMES 11 10,5 2,1 7,5 - 8,5

W aluty dolar marka czeska francuska

P e w e x  d u ży 22350\22550 13400\15530 755\768 4000X4080
Delikatesy, ul. Miejska 22350\22570 13400\13500 760\768 —

HERMES 22350\22550 13400\13500 760\770 4000\4080

School O f ManagemeNT AND MarketiNG.

Szkoła Zarządzania i Marketingu
Z  g ł ę b o k i m  żalem zawiadamiamy, iż dnia

d o k o n a ła  s w e g o  k ró tk ie g o  ż y w o ta . P o  c ię ż k ie j  w a lc e

z "w ia trakam i" , p o zo sta ją c  w  a g o n ii o d  1 6  kw ie tn ia  9 3  r .
jako Policealne Studium Ekonomiczne nr 2  szkołaprzestała istnieć o czym zawiadamiają 

p o g r ą ż e n i

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Szachy Szachy
SZACHOWY SEZON...

...w pełni. Świadczą o tym spływają
ce do redakcji informacje o imprezach 
już zakończonych i dopiero zapowiada
nych.

28 i 29 maja rozegrano w Rybniku 
mecz o wejście do II ligi szachowej 
seniorów. Drużyna rybnicka zwycię
żyła w dwumeczu z “Rolnikiem” Dę
bica 8:4. Punkty zdobyli: Zenon LAM
ŻA /2/, Monika BOBROWSKA /2/ , 
Przemysław GRĄDALSKI /1,5/ 
Agnieszka SZCZYGIEŁ / 1/, Piotr 
STEFANEK / 1/, Adrian JUZEK /0,5/, 
a więc z wyjątkiem pierwszego zawo
dnika - wyłącznie juniorzy. Rokuje to 
nadzieje na utrzymanie się w drugiej li
dze, rozgrywki której odbędą się w 
październiku br.

* * *

28 maja Żędowice /woj. opolskie/ 
gościły Międzynarodowy Turniej Sza
chowy Juniorów. Startowały 34 druży
ny czteroosobowe, w tym dwie z 
RMKS Rybnik. Pierwsza z nich oka
zała się najlepszą, zdobywając 22 
punkty /Piotr STEFANEK - 6,5 z 7 
partii, Maciej CHMIELIŃSKI - 5,5, 
Jan ADAMOWSKI - 5, Bartłomiej 
HEBERLA -5 /. Druga była drużyna 
Białorusi - 22 p., trzecia - RMKS 
Rybnik II z 18,5 p. /Krzysztof STEP
NOWSKI - 3,5, Maciej SZKLANNY -
5.5, Bartosz BECKER - 5, Jakub 
CZARNECKI - 4,5 /. Główna nagroda 
- komputer szachowy “Mefisto” - bar
dzo przyda się w treningach szacho
wych rybniczan.

Wśród 24 drużyn juniorek rywaliza
cja była bardziej wyrównana: do ostat
niej rundy 5 drużyn kandydowało do 
zwycięstwa. Ostatecznie zwyciężyły 
dziewczęta z Wrocławia /15,5p./ przed 
Białorusią/15,5 p./ i RMKS Rybnik I 
/14,5 p. w składzie Monika PAINTA -
3.5, Agnieszka MATRAS - 7, Elżbieta 
JANISZYN - 4 punkty/. Czwarte miej
sce zajął Gdańsk - 14 p., a piąte -

RMKS Rybnik II z 14 p. /grały tu Ma
ria WRÓBEL - 5 p., Małgorzata SZY
DŁOWSKA - 4 p., Alicja CHMIELIŃ
SKA - 5 p./

* * *

W piątek, 3 czerwca w chwałowic
kim Domu Kultury grało 60 młodych 
szachistów na dystansie 7 rund po 15 
minut na zawodnika. Wśród przed
szkolaków “wieniec laurowy” zdobył 
Marek POŚPIECH /6 p ./, następne 
miejsca zajęli: II Marta SZYDŁOW
SKA /6 p./, III Krzysztof GROBORZ / 
5 p./, 4. Bazyli KOWALSKI /4 p/ . W 
grupie klas I-III zwyciężyli: I Jakub 
CZARNECKI /5p/, II Bartłomiej HE
BERLA /5 p./, III Jacek KONSEK /4p./
 Z klas IV-VI zwyciężyli: I Maciej 
SZKLANNY /6 p./, II Adrian KOZAK 
/5 p ./ III Elżbieta JANISZYN /4,5 p./ 
Spośród uczniów klas VII-VIII naj
lepsi okazali się: I Bartosz OZIMEK /7 
p./, II Krzysztof STEPNOWSKI /5 p./, 
III Bartosz SZMELTEROWSKI /5 p./. 
Grali nawet rodzice, wśród których 
zwycięzcami okazali się: I Marek BIT
MAN /7,5 p ./, II Włodzimierz 
GRYCZKA /7.5 p./, III Maksymilian 
PIECOWSKI /6 p./

Liczne konkursy i zabawy towarzy
szyły pojedynkom szachowym. Nagro
dy dla wszystkich uczestników imprezy 
fundował Związek Zawodowy “Kadra” 
oraz KWK “Chwałowice”. Sędziowali: 
Kazimierz SZYDŁOWŁSKI i Krystian 
HASIŃSKI.

*  *  *

W sobotę, 11 czerwca o godz. 10.00 
Dom Kultury w Boguszowicach bę
dzie gospodarzem Drużynowych Roz
grywek Szachowych Mistrzostw Śląska 
Juniorów klasy “A”. Zmierzą się dru
żyny: “Zefir” Boguszowice oraz 
RMKS V Rybnik. Wszyscy miłośnicy 
szachów, patów, roszad i matów - mile 
widziani.

GRZEGORZ WALCZAK

27 stanowisk 
dla zdrowia

Od ubiegłej niedzieli w jednym z 
największych rybnickich parków - 
na Kozich Górkach czynna je s t 
pierwsza w Rybniku ścieżka zdrowia 
z prawdziwego zdarzenia. Na sześciu 
hektarach zieleni usytuowanych zo
stało 27 stanowisk z różnego rodzaju 
przyrządami jak  drabinki, rów no
ważnie czy drążki.

Całość opracował K azim ierz 
Świetliński z Raciborza, zaś umiej
scowienie ścieżki zdrow ia w tym 
właśnie zaproponował W ydział 
Ochrony Środowiska Urzędu Mia
sta, gdzie o potrzebie stworzenia ta
kiego miejsca dla wszystkich miło
śników ruchu i rekreacji mówiło się 
już od roku. Jak nam doniesiono, 
pierwszymi ćwiczącymi na nowoo
twartej ścieżce były uczennice L i
ceum Sióstr Urszulek, w którym z 
powodzeniem realizuje się zasadę 
“w zdrowym ciele zdrowy duch

Judo
_________________

Kejza na Sardynii
Najbardziej utytułowany zawodnik 

“Polonii” Rybnik Artur Kejza wystą
pił w silnie obsadzonym Międzynaro
dowym Turnieju Judo na Sardynii, w 
którym udział wzięły ekipy 34 państw. 
W gronie seniorów rybniczanin, bę
dący jeszcze juniorem, spisał się bar
dzo dobrze, zajmując w swojej kate
gorii wagowej wysokie piąte miejsce. 
Kejza stoczył 6 walk, z których cztery 
wygrał i dwie przegrał. Walkę o wejście 
do finału rybniczanin przegrał z zawo
dnikiem z Austrii. Kejza był najlep
szym z Polaków na tym turnieju, nie 
wzięli w nim jednak udziału ci repre
zentanci naszego kraju, którzy brali 
udział w niedawnych Mistrzostwach 
Europy, odbywających się w Gdańsku.

Chch

Dobrze by było, gdyby podobnej 
zasadzie hołdowali radni drugiej ka
dencji, których wybierzem y 19 

czerwca. Raz na pół 
roku m ogłaby się 
odbyć tzw. sesja wy
jazdow a Rady M ia
sta, na której nasi ra
dni spotykaliby się na 
ścieżce zdrow ia w 
dresach i juniorkach. 
Po przegłosow aniu 
zestawu ćwiczeń roz
poczęłaby się wielka 
gim nastyka, już  bez 
w olnych głosów i 
wniosków.

wack/Chch

Żużel Żużel
Pasjonująca walka 

o awans

 Judo 

E lim in acje
jud ok ów

W sobotę 4 czerwca w Bytomiu mło
dzi judocy reprezentujący kluby czte
rech województw: katowickiego, czę
stochowskiego, bielskiego i opolskiego 
rozegrali drugą już rundę eliminacji 
makroregionu śląskiego do tegorocz
nych mistrzostw Polski młodzików. W 
turnieju dobrze spisali się zawodnicy 
“Polonii” Rybnik. W kategorii do 42 
kg Michał Pogorzelczyk zajął drugie 
miejsce, w kategorii do 50 kg pierwszy 
był Robert Potyka, zaś Damian Mo
sler trzeci, w kategorii do 55 kg piąte 
miejsce zajął Piotr Borecki, w katego
rii do 60 kg zwyciężył Grzegorz Bra
lewski, natomiast w kategorii do 65 kg 
drugi był Grzegorz Sowa, a trzeci 
Wojtek Kuczera. W klasyfikacji dru
żynowej ekipa “Polonii” po raz drugi 
zajęła miejsce drugie za drużyną “Czar
nych” Bytom.

Po dwóch eliminacyjnych rundach 
najbliżsi awansu do mistrzostw Polski 
są Robert Potyka i Michał Pogorzel
czyk. Chch

Sukces miotaczy 
z Rybnika

W dniach 4 i 5 czerwca w Zabrzu ro
zegrano zawody lekkoatletyczne w ra
mach mistrzostw makroregionu /woj. 
częstochowskie, bielskie, opolskie, ka
towickie/ juniorów. W mistrzostwach 
tych miotacze RMKS-u Rybnik zdo
byli łącznie 9 medali /3 złote, 4 srebr
ne i 2 brązowe/. Złote krążki wywal
czyli Katarzyna Uryga /rzut oszcze
pem/, Dariusz Baryś /rzut młotem 7 
kg/ oraz Janusz Kaźmierczak /rzut 
młotem 6,25 kg/. Srebrne medale zdo
byli Tomasz Podrygała /rzut młotem 7 
kg/, Jarosław Miera /rzut młotem 6,25 
kg/, Jakub Wieczorek /rzut dyskiem - 
juniorzy młodsi/ oraz Dariusz Baryś / 
rzut dyskiem - juniorzy starsi/. Brązo
we medale zdobyli: Krzysztof Mostek 
/rzut młotem 7 kg/ i Sylwiusz Szneider 
/rzut młotem 6,25 kg/

J.R.

Coraz ciekawsza staje się rywalizacja 
o premiowane awansem do ekstraklasy 
miejsca w rozgrywkach II ligi żużlo
wej. Oprócz “Polonii” Piła i rybnickie
go RKM-u, pierwszoligowe aspiracje 
zgłosili zawodnicy “Stali” Rzeszów, 
“Startu” Gniezno i GKM-u Grudziądz. 
Za nami niemal połowa rozgrywek, a 
druga część sezonu zapowiada się pa
sjonująco. W Rybniku nikt nie wątpi w 
awans do I ligi, ale końcowy sukces 
miejscowi żużlowcy muszą wywalczyć 
w trudnej rundzie rewanżowej. W dru
żynie panuje duża mobilizacja, a zawo
dnicy trenują intensywnie. Jest to do
brym prognostykiem przed najbliższy
mi meczami. Żużlowcy RKM-u jak 
najszybciej chcą zapomnieć o rozegra
nym 2 czerwca w Rzeszowie meczu z 
tamtejszą “Stalą”. Wypadli tam bo
wiem bardzo mizernie. W meczu tym 
“Stal” zwyciężyła 54:36, a styl jazdy 
rybniczan pozostawiał sporo do życze
nia. Rzeszowska młodzież, wzmocnio
na rutynowanymi zawodnikami: Geor
gi Petranovem i Węgrem Zoltanem 
Adorjanem, dała drużynie RKM-u po
kazową lekcję ambicji, uporu i pokaza
ła, że należy walczyć do końca. Rybni
czanie jeździli mało ambitnie, a prze
granie startu równało się praktycznie 
zajęciu dalszego miejsca na mecie. Na 
dystansie rybniczanie podejmowali 
walkę bardzo niechętnie. W meczu tym 
ambicja i młodzieńcza odwaga rzeszo
wian wzięły górę nad doświadczeniem 
rybniczan. Wniosek nasuwa się sam - 
trzeba stawiać na młodzież. Najlepiej 
świadczą o tym przykłady wspomnia
nej “Stali” Rzeszów i zajmującej czoło
we miejsce w ekstraklasie “Unii” Tar
nów. Są to bowiem drużyny o niskiej 
przeciętnej wieku.

W meczu “Stal” Rzeszów - RKM 
najlepsi w drużynie rybnickiej byli 
Adam Pawliczek i Dariusz Fliegert / 
po 9 pkt/. Kompletnie zawiódł Lars 
Henrik Jorgensen, który zdobył zale
dwie 3 punkty. Na niedzielę 5 czerwca 
zaplanowany był mecz RKM-u z gnie
źnieńskim “Startem”. Jednakże aura 
nie po raz pierwszy spłatała figla żużlowcom

żużlowcom i po dwóch wyścigach sędzia 
zmuszony był zawody odwołać. Nowy 
termin ustalono na piątek, 10 czerwca, 
o godzinie 16.30.

Natomiast we wtorek 7 czerwca na 
torze “Śląska” w Świętochłowicach w 
ramach II rundy rozgrywek o Młodzie
żowe Drużynowe Mistrzostwo Polski
rywalizowały zespoły “Sparty-PolSat” 
Wrocław, “Włókniarza” Częstochowa, 
“Śląska” Świętochłowice i RKM-u. 
Zawody te stały na bardzo słabym po
ziomie. niemal wszystkie wyścigi były 
rozgrywane w niepełnej obsadzie. 
Przyczyną tego był fakt, że zespół “Ślą
ska” Świętochłowice wystawił jedynie 
trzech zawodników, a “Sparta-PolSat” 
Wrocław przyjechała w składzie zale
dwie dwuosobowym. Ponadto w 
pierwszym biegu kontuzji uległ Bar
decki i w dalszej części zawodów wro
cławian reprezentował osamotniony 
Szuba. Awizowany wcześniej przyjazd 
Piotra Barona został odwołany. Ten 
zdolny zawodnik odczuwa jeszcze 
skutki niedawnej kontuzji i kierownic
two wrocławskiej drużyny postanowiło 
nie eksploatować go nadmiernie. W za
wodach tych zwyciężył zespół “Włók
niarza” Częstochowa /35 pkt/. Drugie 
miejsce zajęli rybniczanie /23 pkt/, 
którzy wystąpili w składzie: Eugeniusz 
Tudzież /12 pkt/, Marek Fojcik /4 pkt/ 
, Eugeniusz Sosna /4 pkt/ i Kazimierz 
Tarabura /3 pkt/. Trzecie miejsce zdo
był “Śląsk” Świętochłowice /18 pkt/, a 
ostatnie “Sparta-PolSat” Wrocław /10 
pkt/.

Po piątkowym meczu ze “Startem” 
Gniezno w rozgrywkach ligowych ryb
niczanie mają przerwę do 19 czerwca. 
Wtedy to wyjeżdżają do Gniezna na re
wanż ze “Startem”. Wcześniej, 15 
czerwca /środa/ o godzinie 15.30 na 
torze w Rybniku odbędzie się ćwierć
finał Indywidualnych Mistrzostw  
Polski. Zawody te zapowiadają się in
teresująco i warto wybrać się na sta
dion i zobaczyć czołowych żużlowców 
naszego regionu.

PIOTR SZWEDA

Szkolny Dzień Sportu

Również w przeciąganiu liny uczniowie ZST okazali się najlepsi. Zdj.: D.G.

Dzień Sportu to św ięto obcho
dzone już od kilku lat 1 czerw ca, 
czyli w Dniu D ziecka w szkołach 
na terenie naszego miasta. W tym 
roku zostało  zorgan izow ane w 
szczególny sposób: po raz p ierw
szy do sportowych rywalizacji sta
nęły trzy  szkoły - Z espół Szkół 
Technicznych /Technikum G órni
cze/, Zespół Szkół M echaniczno- 
Elektrycznych oraz II Liceum  
O gólnokształcące im. H. Saw ickiej

Sawickiej. K onkurencje rozgryw ano w 
obiektach sportow ych ZST, głów
nie ze w zględu na ich p rzestro n
ność. Pierwszym punktem progra
mu był bieg sprintow y, w którym  
niekwestionowane zwycięstwo od
n ie śli ch łopcy  z ZST. W biegu 
sztafetow ym  I m iejsce po raz ko
lejny przypadło drużynie ZST, na 
drugim  up lasow ali się chłopcy z 
ZSM-E, a ostatni do mety dobiegł 
reprezen tan t II LO. W przeciąganiu

przeciąganiu liny w ystarczy ło  spojrzeć na 
zawodników, aby przewidzieć wy
nik - zwyciężyła drużyna ZST, dru
gie miejsce zajął ZSM-E, trzecie - 
II LO. R ów noleg le rozgryw ano 
mecze siatkówki, koszykówki oraz 
p iłki nożnej, a także tenisa sto ło
wego. I tutaj niezwyciężone okaza
ły się drużyny ZST, przed “M echa
nikiem ” i “H anką” . Wyniki dowo
dzą, że to właśnie w Zespole Szkół 
Technicznych uczy się w iększość 
sportow ej czo łów ki rybn ick ie j 
m łodzieży, z k tó rą  trudno konku
row ać innym  szkołom  średnim  
Rybnika.

Oprócz igrzysk międzyszkolnych 
Dzień Sportu obchodzony je st co
roczn ie  in dyw idua ln ie  w każdej 
szkole. W “M echan iku” ju ż  po
ranną im prezę rozpoczęto apelem 
sportow ym  odczytanym  przez 
szkolny radiow ęzeł, w którym po
dano n a jw ażn ie jsze  o siąg n ięc ia  
sportow e szkoły  w m ijającym  
roku. P óźniej rozegrano  szereg  
konkurencji i meczy, wchodzących 
w skład Szkolnych Igrzysk Sporto
wych. W trakcie trw ania im prezy 
rozstrzygnięto  konkurs na najlep
szy plakat sportowy. Im prezę za
kończył pokaz aerobiku oraz wy
stęp zespołu muzycznego działają
cego przy szkole.

D. Grzesista

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



W niedzielę 5 czerwca na Rynku Środowiskowy Szczep ZHP “Darz Bór ”, Wydział 
Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Fundacja “Ekoterm Silesia ” zorganizowały 
obchody Światowego Dnia Ochrony Środowiska. Pomimo deszczu wystąpił zespół 
rybnickiej szkoły muzycznej, harcerskie kapele i dziecięcy zespół tańca rewiowego 
“Avanti ” (na zdjęciu).

Podobnie jak przed rokiem, 1 czerwca na stadionie ROW-u Rybnik odbył się festyn 
Z okazji Dnia Dziecka. Przygotowano wiele atrakcji, oglądać można było m.in. za
wody hippiczne (na zdjęciu), pokaz akrobacji lotniczych, tresurę policyjnych psów i 
wyścig żużlowców. Później na murawie rozpoczęła się wielka dyskoteka.

damiani
RYBNIK RYNEK 6

Wśród autorów 
prawidłowych 

rozwiązań 
rozlosujemy 

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

Rynek 6.

Pod znakami zodiaku

BARAN - Jasno formułuj swoje myśli, a znajdziesz zrozumienie, na którego brak 
się ostatnio uskarżałeś. Być może będzie to nawet pierwszy krok do awansu...
BYK - Niepokoje jakie Tobą targają nie mają uzasadnienia. Wręcz przeciwnie, sto
isz przed ogromną szansą wykazania się o ile... przestaniesz się zajmować wielo
ma rzeczami naraz.
BLIŹNIĘTA - Powinieneś wzbogacić sposoby komunikowania się z ludźmi. Pa
miętaj, że oprócz monologu istnieje jeszcze dialog, który wiele rzeczy może wyja
śnić.
RAK - Trzymaj się swojej skali wartości. Nie pozwól sobie narzucić ocen nieprze
myślanych, bo możesz kogoś niechcący skrzywdzić i zepsuć tym samym nastrój w 
pracy...
LEW - W dłuższej perspektywie czasu to pozorne niepowodzenie okaże się wyjąt
kowo korzystne. Przełknij więc chwilową przykrość i czekaj cierpliwie na odmia
nę losu.
PANNA - Nie myśl o tym, co jest niedostępne, inaczej narazisz się na bolesne roz
czarowanie, a energia, którą mógłbyś wykorzystać tu i teraz, rozpłynie się w ma
rzeniach...
WAGA - Od Twojej decyzji zależy czy się cofniesz, czy skręcisz w łatwiejszą odno
gę czy przebrniesz przez tą niełatwą drogę, która przed Tobą. Możesz mieć moral
nego kaca lub satysfakcję. Wybieraj!
SKORPION - Jak to się dzieje, że Ty, dając oparcie innym, sam potrzebujesz czę
sto ochrony? W tej jednak chwili nie licz na nikogo z zewnątrz, zmobilizuj wszyst
kie siły i walcz!
STRZELEC - Niech Cię nie zraża fakt, że nie osiągnąłeś zamierzonego celu w 
założonym przez siebie czasie. Albo czas był za krótki, albo cel zbyt ambitny. 
Spróbuj raz jeszcze, obniżając nieco poprzeczkę.
KOZIOROŻEC - Nie domagaj się więcej! Każdy dostaje tyle, ile zdoła unieść. 
Nawet szczęście ma swój ciężar, pod którego nadmiarem możesz się załamać. 
WODNIK - Nie zwalaj wszystkiego na “niesprawiedliwość losu ” czy “ciąg przy
padków ”. Jak nigdy przedtem możesz sam pokierować swoim życiem, a nawet po
czynić niewielkie, ale satysfakcjonujące zmiany.
RYBY - Podejmiesz kilka działań o skutkach trwających dłużej niż “horoskopo
wy ” tydzień, niech więc będą one przemyślane. Nie żałuj więc czasu na przygoto
wania...

W i e l k i e
Fatałachy z naszej szafy

s z n u r o w a n i e
Jeżeli kiedyś zdarzyło się Wam uszyć jakąś szmatkę dla siebie, a jesteście zale

dwie amatorkami, co Wam sprawiało największą trudność? Odpowiem za Was, bo 
znam ten ból - wykańczanie. A jeżeli wykańczanie, to 
przede wszystkim... dziurki na guziki. A to się marszczą, 
a to za małe, za duże, krzywe, źle przecięte...

Donoszę więc z radością, że możecie odetchnąć z ulgą, 
przynajmniej przez najbliż
szy letni sezon. Ogromnie są 
bowiem modne wszelkiego 
rodzaju wiązania. Troki i 
troczki stosuje się w sposób 
konwencjonalny, czyli za
miast guzików, ale również 
niekonwencjonalnie, czyli 
zasznurowuje się dekolty, by 
tworzyły się na nich niby - 
siateczka, wykorzystuje się 

boczne sznurowania w sukienkach do taliowania, za
wiązuje w pasie spódnice i spodnie. Bardzo często sto
suje się troczki w kamizelkach, a także ich sznurowanie 
prawie ludowe jak w serdaczkach.

Często jednak sznurówki są tylko ozdobą, choćby 
wiązane z przodu bluzki czy omotanie się sznurkiem 
kilka razy w pasie. Nie sznurujmy więc ust, ale ciu
chy... Wróżka

Poziomo: AJ nie lubi go mucha, B/ łączy chodnik z nogami, C/ do 
wynajęcia lub wyborczy, D/  tato w zakonie, E/  pod nim mieszkanie, 
F / kolega garnka, G/ zawiły ornament na banknotach, H /jeszcze 
jeden dzisiaj, I/  nie, nie, nie, J/  miara pasty do zębów,
Pionowo: 1/ drzewo pierwszeństwa, 2/ wiekowy dramat Mickiewi
cza, 3 /śmieje się w kartach, 4 / dawny finansista, 5/ olbrzym z dolą, 
6/ ścierkowy kawał drogi, 7/ kraj pod półksiężycem i gwiazdą, 8/ 
atomowy lub w lesie, 9 /wielka w Polsce, 10/ standard, lub prawna. 
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie po upo
rządkowaniu liter wg szyfru: A-2, A-9, D-8, J-4, B-10, F-10, A-7, 
F-7; J-6, B-1, C-7, E-1, A-1, J-10, C-9, J-2; A-7, H-2, J -6 , I-8 
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 32 z hasłem “Milczenie jest 
niczym - potakiwanie złotem” otrzymują: Ludmiła Czapla, ul. 
Dworek 25, Rybnik oraz Małgorzata Foryś, ul. Wawelska 27/14, 
Rybnik. Nagrody do odebrania w redakcji.

5 minut łamania głowy 

Ilustracje różnią się w 7 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-Boguszow

ic.
Rozwiązania prosimy przesyłać na kartkach pocztowych na nasz adres, lub wrzucać do naszych 
“żółtych skrzynek” /Rynek 12, Kościuszki 54/.
Za rozwiązanie łamigłówki z nr 21 nagrodę otrzymuje: Aneta Górna, ul. Kilińskiego 33B/2, 
Rybnik

Antek sie ożenił i mioł piękno kobieta. 
Pojechali z Franckiem nad morze.
- Patrz Francek, jak  jo  pięknie nurku
j a - powiedział Antek.
A Francek, kieremu się bardzo spodo
bała Antkowa baba, pado mu:
- A umiołbyś tak nurkować, coby już
nie wypłynąć?
* * *

Antek z Franckiem byli roz głodni i 
umówili sie, że kożdy pójdzie w inną 
stronę miasta i coś tam do jedzenia 
zorganizuje. Po godzinie Antek widzi, 
jak  milicja Francka prowadzi.

A ty kaj idziesz?
- Na gon - pado Francek - a oni mi 
flinty niesą.

Śląskie
beranie

Francek i Antek szli roz z karczmy do 
dom. Było ju ż bardzo nieskoro i cze
kali na tramwaj. Czekają, czekają, ale 
nic. Tramwaj jak  nie przyjeżdżoł, tak 
nie przyjeżdżo. Przechodził akurat mi
licjant i Francek pyto:
- Obywatelu władzo, czemu tramwaj 
nie jedzie?
- No o tej porze? Przecież to noc! Te
raz tramwaj już nie pojedzie!
- A psinco! - pado Antek - To po co by 
te tory tu leżały?

***
Antek wyjechoł na wczasy i wynajął 
Franckowi izby u siebie.
Pomyśloł se, baby mi przypilnuje i 
domu, i byda mioł spokój na wcza
sach.
-A le Francek ino izby używej! 
Jednak zamiast po dwóch tygodniach, 
Antek wrócił po tygodniu i ujrzoł swo
ja  kobieta z Franckiem. Pado do nie
go:
- Francek, aleś tyś mnie oszukoł!
- Ty mie też - pado Francek - pedziołeś
pedziołeś, że przyjedziesz za dwa tygodnie.

***
- Francek! Wiele cie zawdy wczasy ko
sztują?
- No, to zależy! Jak jada ze starą, to
2 tysiące, a jak  som, to 4 tysiące.

***
Antek i Francek pojechali do Paryża 
Zamieszkali tam w hotelu na 99 pię
trze. Winda była prawie zepsuta, 
tam sie też psują. No i wybrali sie na 
nogach na to 99 piętro. Jak już byli na 
98, to naroz Antek pado:
- Francek, jo  ci coś powiem!
- Jo ci też coś powiem - pado Francek
- my zapomnieli klucza!

* * *

Antek i Francek jechali roz samolo
tem. Naroz Antek otworzył drzwi i 
siadł. Francek otwiero prędko okno i 
woło za nim:
-Antek, wsiadej nazod, to jeszcze nie 
jest ta stacjo!

*  *  *

Antek i Francek szli zwiedzić mu
zeum. Patrzą, oglądają, a naroz stanął 
kole nich jeden panoczek i powiada:
- To właśnie jest Wenus!
- Coście panoczku? Przeca to jest 
baba!

Z książki " Śląskie beranie 
- humor Górnego Śląska"

Zebrała i opracowała 
Dorota Simonides

NASZ ADRES: 
44-200 Rybnik 

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

9 .00-17 .00
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