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W niedzielę 19 czerwca

WYBIERAMY RADNYCH
Zanim zagłosujesz

Już w najbliższą niedzielę wybory do samorządu. Nasz 
głos zadecyduje o tym, kto przez kolejne cztery lata spra
wować będzie władzę w naszym mieście.

Programom poszczególnych komite
tów poświęciliśmy sporo miejsca w co
tygodniowych wkładkach wyborczych. 
Sądzimy, że pomoże to potencjalnym 
wyborcom wybrać listę, z którą w jakiś 
sposób się identyfikują.

Przed samymi wyborami warto także 
zapoznać się z paroma ogólnymi zasa
dami, które mogą okazać się pomocne 
podczas samego technicznego aktu gło
sowania.

Wybory do samorządu gminnego 
odbywają się wg zasad:
- powszechności /prawo wybierania 
ma każdy obywatel polski, który w 
dniu wyborów ma ukończone 18 lat/
- równości /każdemu wyborcy przysłu
guje jeden głos/
- bezpośredniości /wybieramy radnych 
bezpośrednio spośród kandydatów 
zgłoszonych w okręgach wyborczych/
- tajności /w lokalu wyborczym muszą 
znajdować się pomieszczenia za osło
ną zapewniające tajność głosowania/. 
Głosowanie w Rybniku odbywać się 
będzie łącznie w 53 lokalach obwo
dowych komisji wyborczych.

Idąc na wybory należy zabrać ze sobą 
dowód osobisty lub inny dokument 
stwierdzający naszą tożsamość. Wy
borca nie umieszczony w spisie wybor
ców zostanie dopisany do spisu w dniu 
wyborów i dopuszczony do głosowa

głosowania, jeżeli z zapisu w jego dowodzie 
osobistym wynika, że jest zameldowa
ny na pobyt stały w danym obwodzie 
głosowania.

Na karcie do głosowania, którą 
otrzymamy od obwodowej komisji 
wyborczej, umieszczone zostały 
wszystkie listy kandydatów na rad
nych, zarejestrowane w danym okrę
gu wyborczym.

Na karcie do głosowania zamieszczo
na została także zwięzła informacja o 
sposobie głosowania i skutkach wadli
wego wypełnienia karty.

Wyborca głosuje na określoną listę 
kandydatów, stawiając znak “X” w 
kratce z prawej strony, obok nazwi
ska tylko i wyłącznie jednego z kan
dydatów tej listy, przez co wskazuje 
jego pierwszeństwo do otrzymania 
mandatu.

Głos uważa się za nieważny, jeżeli 
na karcie do głosowania umieszczo
no znak ”X” przy więcej niż jednym 
nazwisku kandydata z danej listy lub 
z różnych list kandydatów

Ustalanie wyników wyborów 
Na podstawie protokołów otrzyma

nych od obwodowych komisji wybor
czych miejska komisja wyborcza dzieli 
w każdym okręgu wyborczym mandaty 
pomiędzy poszczególne listy w nastę
pujący sposób:

Lokale wyborcze 
będą otwarte tylko 

od godz. 8.00 do 20.00

1. liczby głosów ważnych, oddanych 
na poszczególne listy dzieli się kolejno 
przez 1,4 ; 3; 5; 7 i dalej przez ciąg 
kolejnych liczb nieparzystych, aż do 
chwili, gdy z otrzymanych w ten spo
sób ilorazów da się uszeregować tyle 
kolejno największych liczb, ile jest 
mandatów w okręgu wyborczym do 
podziału.
2. każdej liście kandydatów przyznaje 
się tyle mandatów radnych, ile spośród 
ustalonego w powyższy sposób szeregu 
ilorazu przypada jej liczb kolejno naj
wyższych.

Mandaty przypadające na daną li
stę otrzymują kandydaci z tej listy, 
którzy uzyskali kolejno największą 
liczbę głosów.

W ciągu 14 dni od dnia wyborów 
wyborca może wnieść protest prze
ciwko ważności wyborów, jeżeli do
puszczono się przestępstwa przeciwko 
wyborom albo naruszenia przepisów 
ustawy “Ordynacja wyborcza do rad 
gmin”, a przestępstwo to lub narusze
nie mogło wywrzeć istotny wpływ na 
wynik wyborów.

Protest wnosi się na piśmie do wła
ściwego sądu wojewódzkiego za pośre
dnictwem wojewódzkiego komisarza 
wyborczego.

Przygotował: JACEK RECLIK

SP 1 laureatką konkursu 
“zielonych” placówek

W samo południe w piątek 10 czerw
ca w dużej sali Urzędu Miasta, po 
wcześniejszym ogłoszeniu oficjalnych 
wyników, prezydent Józef Makosz 
wręczył nagrody laureatom tegorocznej

tegorocznej, trzeciej już edycji konkursu na naj
ładniej utrzymane i zadbane otoczenie 
placówki oświatowej. Do konkursu 
zgłosiło się 14 szkół i 6 przedszkoli z 
terenu całego miasta. Ocena nie była

Malowany płot w SP 1

rzeczą łatwą gdyż we wszystkich przy
padkach czy to nauczyciele, czy podo
pieczni i uczniowie wykazali się nie 
tylko dużym zaangażowaniem, ale rów
nież pomysłowością i gospodarnością.

Komisja, w skład której weszli przed
stawiciele Wydziału Środowiska 
Urzędu Miasta, Miejskiego Zarządu 
Szkół i Przedszkoli, Delegatury 
Oświaty oraz Zarządu Zieleni Miej
skiej dokonała konkursowych oględzin 
w końcu maja. Pierwszą nagrodę w 
kategorii szkół w wysokości 8 milio
nów złotych przyznano SP nr 1 usy
tuowanej przy ul. Chrobrego. Uzasa
dniając werdykt, jury zwróciło uwagę 
na efektowne wymalowanie asfaltu 
szkolnego boiska i pojawienie się dużej 
ilości ławek i kwietników w otoczeniu 
szkoły. Drugą nagrodę otrzymała SP nr 
15 przy ulicy Rybackiej, która zajęła 
się również terenem poza szkolnym 
ogrodzeniem. Trzecia nagroda przypa
dła w udziale SP nr 2 przy ulicy Wo
dzisławskiej. Wyróżnieniami uhonoro
wano Specjalny Ośrodek Szkolno-

c.d. na stronie 3

Orkiestrze dętej kopalni "Rydułtowy" towarzyszył uroczy zespół taneczny

“Złota Lira” ponownie pojechała na Ukrainę

Od marszu do swingu
Przez cztery dni rozbrzmiewała w 

Rybniku muzyka orkiestr dętych, biorą
cych udział w III Festiwalu Orkiestr 
Dętych o “Złotą Lirę”. Przyznać trzeba, 
że siły nadprzyrodzone przed każdym 
plenerowym koncertem na Rynku wy
stawiały nerwy organizatorów na próbę 
- będzie padać czy nie? Na szczęście, 
mimo chłodu i ciemnych chmur, grają
ce i popisujące się w musztrze paradnej 
orkiestry zawsze mogły liczyć na słu
chaczy.

Niewiele brakowało aby impreza w 
ogóle się nie odbyła, w końcu jednak 
udało się organizatorom skompletować 
skromniejszy niż w latach poprzednich, 
ale na równie wysokim poziomie ze
staw orkiestr. I chociaż rybnicki festi
wal nie miał charakteru surowego kon
kursu, występom przysłuchiwało się,

dziekan Wydziału Muzyki Rozrywkowej 
Akademii Muzycznej w Katowicach 
Andrzej Zubek oraz wykładowca tejże 
uczelni doc. Józef Szwed przyznali 
główny laur Orkiestrze Prezydenckiej 
Gwardii Narodowej Ukrainy z Kijo
wa. Tak więc “Złota Lira” drugi z rzę
du powędruje na Ukrainę, gdyż w roku 
ubiegłym zdobyła ją  kozacka orkiestra 
dęta z Kijowa. Najlepszym solistą został 
w tym roku flecista zwycięskiej orkiestry 
Anatolij Czigir, zaś tytuł najlepszego 
dyrygenta zdobył Ryszard Ucher, kieru
jący orkiestrą z kopalni “Borynia”. Na
grody laureatom wręczyli wspólnie pre
zydent Józef Makosz, dyrektor festiwa
lu Marian Wolny oraz przewodniczący 
jury Józef Szwed.

Galowy koncert rozpoczęła kilkoma 
utworami orkiestra dęta kopalni "Jankowice

Laureaci głównych nagród: dyrygent orkiestry z Kijowa płk Anatolij Mołotaj 
(z prawej) oraz flecista tej orkiestry, Anatolij Czigir

oprócz publiczności, kilka kompetent
nych osób, by na galowym koncercie 
uhonorować najlepszą orkiestrę, solistę 
oraz dyrygenta. Publiczność miała swe
go faworyta od początku. I nie zawio
dła się. Jury, a raczej obserwatorzy, jak 
ich nazwał prowadzący koncert Woj
ciech Bronowski w składzie: Wladimir 
Studniczka z ostrawskiego radia, dziekan

Jankowice" pod dyrekcją Grzegorza Mań
ki, obchodząca jubileusz 75-lecia istnie

nia. Z tej okazji prezydent J. Makosz 
wręczył dyrygentowi list gratulacyjny, 
wypowiadając przy tym kilka słów 
podziękowania za podtrzymywanie i 
rozsławianie śląskich tradycji muzycz

nych oraz ciągłe podnoszenie poziomu 
c.d. na stronie 3

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



PREZYDENT MIASTA RYBNIKA

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

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

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

/-/ mgr Józef MAKOSZ

List do redakcji

Piska dla kolorzy
Czytom zawsze Wasza gazeta od de

ski do deski, bo wszystko jest w niej 
łokropicznie ciekawe.

Tyn Marek Mateja tyż jest na fleku. 
Chodzymy łoba do tej samej szkoły i jo 
go bardzo dobrze znom.

Teroz to on już może pisać po Śląsku, 
wiela chce i żodyn go za to niy sprzezy
wo i dwóje na szynach mu niy postawi.

Pamiętom, jak roz opisoł swoja kuch
nia, to mu rechtórka heft na palicy roz
waliła, bo niy umiała tego za Chiny 
przeczytać. Napisoł tak: w bifyju stoją 
na kupce asjetki, na romie wiszą szolki, 
nad stołem wisi wandszołner, kole żele
źnioka stoi kołkastla a nad szizlongiem 
wisi lanszaft z leleniem.

Niy pasuje mi jednak fumfla Marka 
obgadywać, bo bydzie godoł, że jo jest 
klachula i fansola trzy po trzy.

Pierzyńsko mi sie podobało, co Ma
rek napisoł o tym spacyrze po Rybniku 
i o tych jego pomyślunkach. Jo do Wos 
bez tóż pisza, bo tyż mi sie coś w palicy

palicy ulągło. Idzie o takich jak jo, co dużo 
pendalują na kołach. Po prowdzie to 
niy należa do kolarskiego klubu Victo
ria, ale dużo brusza na kole. I tak se 
myśla : auta mają na drogach pierw
szeństwo przejazdu, ci co chodzom 
piechty na tretuarach, a kaj my borocy 
na kołach momy pierwszeństwo?

Po drodze jest strach jeździć, bo aut 
jest teroz mocka. Na tretuarze idzie nie
chcący jakoś starka dugnąć abo roz 
dwa od kogo nachytać.

Jak żech roz boł u ciotki w Rajchu, 
toch widzioł na chodnikach namalowa
no grubaśno, bioło piska, co odgradza
ła konsek tretuara dlo kolorzy. To mi 
sie fest podobało. Wszyscy mogli tam 
chodzić, ale pierwszeństwo mieli kolo
rze.
Mie sie zdowo, że jakby ktoś to dobrze 
przemyśloł, to i u nos w Rybniku by 
tako bioło piska szło pociągnąć. Dużo 
by to przeca niy kosztowało, a dziecka 
by mogły bezpiecznie po Rybniku pen
dalować.

Serdecznie Wos 
i czytelników pozdrowio 

Edek, fomfel M arka Mateji.

PRZYJACIELE, SĄSIEDZI, SZANOWNI WYBORCY
I PODATNICY! 

PAMIĘTAMY, 
ŻE BUDŻET MIASTA 

TO WASZE PIENIĄDZE 
A WYDAWANIE ICH 

TO ODPOWIEDZIALNOŚĆ. 
GŁOSUJĄC 19 CZERWCA 

NA NAS 
ZAGŁOSUJESZ 

ZA PORZĄDKIEM 
I ROZW OJEM 

CAŁEGO RYBNIKA.

NASI KANDYDACI NA RADNYCH:

POROZUMIENIE PRAWICY

OKRĘG 1 - ŚRÓDMIEŚCIE, PÓŁ
NOC
1. Adam FUDALI - kupiec
2. Janusz TARANCZEWSKI - kupiec
3. Marian WAWRZYCZEK - architekt
4. Kazimierz POGŁÓDEK - inż. geo
deta
5. H enryk ADAM OW ICZ - inż. me
chanik
OKRĘG 2 - GOTARTOWICE, KA
MIEŃ, KŁOKOCIN, LIGOTA, PA
RUSZOWIEC
1. W aldemar STĘPNIEW SKI - przemysłowiec
przemysłowiec
2. Inocenty W IECZOREK - mgr che
mii
3. Zenon JARKA - technik górnik
4. Benedykt K O ŁO D ZIEJC ZY K  -
inż. budowlany
5. Eugeniusz WAWOCZNY - technik 
mechanik
OKRĘG 3 - BOGUSZOWICE
1. Henryk JUCEW ICZ - górnik
2. Arkadiusz PIERCHAŁA - przed
siębiorca
3. Gerard TYMUSZ - technik górnik
4. Henryk WYPICH - nauczyciel
5. Leon BENISZ - górnik 
OKRĘG 4 - CHW AŁOW ICE, PO
PIELÓW , RADZIEJÓW , REJO N  
UL. ŚWIERKLAŃSKIEJ
1. M aria CZOGALIK - geofizyk
2. Jerzy FRELICH - nauczyciel
3. Marek MUELLER - doradca ubez
pieczeniowy
4. Zbigniew PRUSZOWSKI - dr che
mii
5. Ryszard SZYMAŃSKI - górnik

OKRĘG 5 - NIEDOBCZYCE, NIE
WIADOM
1. M aria ADAM CZYK-DUDEK -
rzemieślnik
2. Stanisław FRELICH - kierowca
3. Tadeusz GRYT - drogowiec
4. Jan PLAZA - nauczyciel
5. Stanisław Arkadiusz SPYRA - na
uczyciel
OKRĘG 6 - SMOLNA, ZAM Y
SŁÓW
1. Henryk MAŃKA - nauczyciel
2. Czesław GOLIŃSKI - technik gór
nik
3. Eugeniusz PRZYWARA - informa
tyk
4. Danuta KONTECKA - dziennikarz
5. Sylwester BASIŃSKI - agronom 
OKRĘG 7 - NOWINY, ZACHÓD
1. Jerzy GORCZYCA - inż. chemii
2. Zygmunt STOCHAJ - budowniczy
3. Adam JĘDRUSIK - instalator
4. Czesław ZAGOCKI - drogowiec
5. Danuta WIŚNIEWSKA-BANAŚ - 
pracownik ZOZ
OKRĘG 8 - CHW AŁĘCICE, G O 
LEJÓW, GRABOWNIA, ORZEPO
WICE, RYBNICKA KUŹNIA, STO
DOŁY, W IELO PO LE, ZEBRZY
DOWICE
1. Szczepan BALICKI - dr prawa
2. Natalia PONETA - nauczyciel
3. Alojzy HOŁA - rzemieślnik
4. Jarosław ŻAK - budowniczy

RYBNICZANKI, RYBNICZANIE! 
GŁOSUJCIE NA PRAWICE 

I TO ZDECYDOWANIE!
OGŁOSZENIE PŁATNE
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Wybory samorządowe 
w statystycznej pigułce

Dzień
Chorych

Z okazji zbliżającego się odpustu u 
św. Antoniego, jak co roku przy parafii 
rybnickiej bazyliki zorganizowano 
Dzień Chorych. Eucharystię dla zgro
madzonych w kościele starszych, nie
dołężnych i chorych osób, które często 
dotarły tam dzięki życzliwej pomocy 
swych bliskich i znajomych, odprawił 
ks. Alojzy Klon. Następnie w dużej sali 
parafialnej zespół charytatywny przy
gotował poczęstunek dla około 100 
osób, które przybyły wraz ze swymi 
opiekunami. Spotkanie umilały piosen
ki śpiewane przez grupę Dzieci Ma
ryi. Wystąpili również uczniowie 
czwartej klasy SP 5. Odchodzący do 
domu chorzy otrzymali kwiaty oraz 
słodycze, które specjalnie na ten cel 
przyniosły dzieci pierwszokomunijne. 
Tym zaś, którzy nie mogli o własnych 
siłach pojawić się na tym spotkaniu, re
jonowe opiekunki charytatywne rozno
siły później paczki ze słodyczami do 
domów oraz do szpitala przy ulicy Żor
skiej.

Byłoby wspaniale, gdyby taki dzień 
chorych trwał codziennie. Nie chodzi 
przecież o nic wielkiego, a każdy mógł
by wziąć w nim udział. Ot, wystarczy 
chociażby rozejrzeć się wokół siebie w 
najbliższym otoczeniu czy sąsiedztwie. 
Gdyby dobrze popatrzeć, wszędzie 
można dostrzec schorowanych czy 
starszych ludzi, którzy niejednokrotnie 
nie odważają się prosić o jakąkolwiek 
pomoc. A często wystarczyłaby chwila 
odwiedzin, ciepłe i dobre słowa czy 
uśmiech, bo przecież tego najbardziej 
im brakuje. Aby zdobyć się na ten 
życzliwy gest, tak niewiele potrzeba. 
Przeto otwórzmy oczy, aby nie tylko 
patrzeć, ale aby przede wszystkim doj
rzeć.

MIKAEL

Jubileusz druhny 
Marii Plucianki

20 czerwca o godz. 17.00 w Biblio
tece Miejskiej Komenda Hufca ZHP 
organizuje spotkanie jubileuszowe z 
okazji 80-tych urodzin druhny M arii 
Pluty. Jubilatka jest wychowawczynią 
wielu pokoleń harcerzy. Wszyscy jej 
wychowankowie będą mile widziani na 
tym spotkaniu. /jak/

Lato ’94
z "Solidarnością”

Już po raz trzeci delegatura NSZZ 
“Solidarność” organizuje wypoczynek 
dla dzieci pozostających w miejscu za
mieszkania w czasie letnich wakacji. 
Akcja obejmuje: organizację festynów, 
urozmaicanych konkursami i rozgryw
kami sportowymi, jednodniowe wy
cieczki do miejscowości wypoczynko
wych oraz wyjazdy na kąpieliska. Dzie
ci mają zapewnioną opiekę oraz jedno
razowy posiłek na wycieczkach.

Komitet Organizacyjny “Akcji Lato 
1994” zwraca się z prośbą do zakładów 
pracy, osób prowadzących dz iałalność 
gospodarczą i do mieszkańców Rybni
ka o pomoc rzeczową i finansową po
przez wpłaty na ten cel na podane niżej 
konto: Bank Śląski S.A. w Katowi
cach II O ddział w Rybniku, n r 
312738-609229-132 z dopiskiem 
“Akcja Lato 94”.

O wpłatach będziemy informować na 
naszych łamach.

Rozpoczęcie akcji odbędzie się ofi
cjalnie w ośrodku elektrowni “Rybnik” 
6 lipca br.

Statystyczny kandydat na radnego 
naszego miasta to mężczyzna, liczący 
45 lat, z wykształcenia inżynier, który, 
aby zostać radnym, musi pokonać sze
ściu innych kandydatów - taki, w naj
większym skrócie, można wysnuć wnio
sek studiując zarejestrowane w naszym 
mieście listy kandydatów na radnych.

Ogółem w wyborach wystartuje 316 
osób. Najwięcej na listach Ruchu Roz
woju Rybnika /45 osób/ i Sojuszu Lewi
cy Demokratycznej /42 osoby/, najmniej 
na liście “TDM” - Ty-Dzielnice-Miasto 
/5 osób/ oraz na trzech listach liczących 
pojedynczych kandydatów. W wyborcze 
szranki stanie 250 mężczyzn i tylko 66 
kobiet - najwięcej w okręgu nr 3 /Bogu
szowice/: 15, najmniej w okręgu nr 4 
/Chwałowice, Radziejów, Popielów/ tyl
ko 3.

W rubryce zawód kandydaci najczę
ściej wpisywali: “inżynier” /różnej spe
cjalności, od budowlańca po chemika/ 
oraz “nauczyciel”. Osoby z tymi dwoma 
zawodami stanowią łącznie 1/3 liczby 
kandydatów. Z drugiej strony są też za
wody, które występują pojedynczo, jak 
np.: trener, artysta-plastyk, literat, socjolog

PRO STUJEM Y  
I PRZEPRASZAM Y
Zamieszczamy poniżej po

prawną wersję obwieszczenia 
wyborczego dotyczącą okrę
gów VI i VIII, w którym błę
dnie podaliśm y ich zasięg 
oraz niekompletną listę kan
dydatów na radnych z okręgu 
VI.

Za błędy, popełnione w po
przednim numerze "GR", go
rąco przepraszam y wybor
ców, kandydatów, kom itety  
wyborcze, a szczególnie Miej
ską K om isję W yborczą, na 
obwieszczenie której się po
wołaliśmy.

V I. W OKRĘGU WYBOR
C ZY M  NR 6 /Smolna, Zamysłów w 
granicach ulic: W. Witosa, Pod Lasem, 
Głucha, Grunwaldzka, Dąbrówki, po
łudniowa część ul, Zebrzydowickiej, 
Ściegiennego, Raciborska i rzeka Na
cyn a / OBEJMUJĄCYM  5 MANDA
TÓW ZAREJESTROWANO 8 LIST 
KANDYDATÓW

Lista N r 1 - RUCH ROZW OJU 
RYBNIKA
1. BOREK WALTER lat 51, technik 
budowlany
2. CYRAN JÓZEF lat 53, inżynier bu
dowlany
3. GRZYBOWSKI ADAM lat 45, in
żynier budownictwa
4. SOJKA WIESŁAW lat 45, górnik
5. TROJAN KRYSTYNA lat 38, inży
nier budowlany
Lista Nr 2 - RYBNICKIE 
POROZUMIENIE PRAWICY 

MAŃKA HENRYK lat 38, nauczy
ciel, 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, nauczy
ciel SLD
2. NOGŁY STANISŁAW lat 56, inży
nier górnik, SLD
3. PIWOWARCZYK STANISŁAW
lat 41, ślusarz SLD

log, katecheta, rzecznik patentowy czy 
uczeń. Średni wiek kandydata na radne
go to 45 lat. Najstarszymi są liczący po 
73 lata Jan Tomiczek z Ruchu Rozwoju 
Rybnika oraz Sylwester Basiński z Ryb
nickiego Porozumienia Prawicy. Naj
młodszymi wśród kandydatów są, liczą
cy po 19 lat, Krzysztof Grabowski oraz 
Oliwer Zimończyk, obydwaj startujący z 
listy koalicji KPN.

Średnio na jedno miejsce w 45-osobo
wej Radzie Miasta przypada siedmiu 
kandydatów. Najtrudniej mandat radne
go uzyskać będzie w okręgu nr 1 /Śród
mieście, Północ/, gdzie o sześć manda
tów ubiegać się będzie 50 osób /tj. ok. 
8,3 osoby na jedno miejsce/, najłatwiej 
w okręgu nr 4 /Chwałowice, Popielów, 
Radziejów/, gdzie o pięć mandatów 
walczyć będzie 29 kandydatów /tj. 5,8 
osoby na jedno miejsce/.

Na zakończenie warto dodać, że o po
nowne pełnienie funkcji radnego ubiega 
się 31 osób /23 z listy Ruchu Rozwoju 
Rybnika, 5 z listy Rybnickiego Porozu
mienia Prawicy, 1 z listy Unii Wolności, 
1 z listy PSL i Unii Pracy oraz 1 z listy 
SLD/ JACEK RECLIK

4. BANY ANDRZEJ lat 48, technik 
górnik SLD
5. SUSZEK ZDZISŁAW lat 39, tech
nik mechanik, SLD
Lista Nr 4 - UNIA WOLNOŚCI
1. CZEREPKOWSKI ZYGFRYD lat
50, prawnik
2. BEZEG MACIEJ lat 37, architekt
3. STULA ANDRZEJ lat 39, handlo
wiec
4. ROCZNIK JOLANTA lat 33, nau
czyciel
5. CHRZANOWSKA JOLANTA lat
45, inżynier górnik
Lista Nr 5 - RUCH AUTONOMII 
ŚLĄSKA
1. BANASIAK TADEUSZ lat 53, tech
nik mechanik
2. GŁOGOWSKI JAN lat 53, inżynier 
górnik
3. SZYMECKA-PYSZ JANINA lat
4 1, prawnik
4. KUKUCZKA W OJCIECH lat 21,
student
Lista N r 6 - OZZM iW  “RYBNIK 
’90"
1. PYCHYŃSKI IRENEUSZ lat 39, 
mechanik urządzeń OZZMiW
2. MARCOL EUGENIUSZ lat 42, bi
znesmen, OZZMiW
3. NIDZIŃSKA OLGA lat 48, pielę
gniarka, OZZMiW
4. SZCZEKAŁA MARIA lat 53, eko
nomista, OZZMiW
Lista Nr 7 - BEZPARTYJNY BLOK 
WSPIERANIA REFORM 
1. SZABOŃ MARTA lat 46, ekonomi
sta
Lista Nr 8 - KOALICJA KONFEDE
RACJI POLSKI NIEPODLEGŁEJ
1. PAWELSKI JAN lat 42, technik me
chanik, KPN
2. MAKSYMIUK ANDRZEJ lat 36, 
elektromonter, ZZ Kontra
3. ZIM OŃCZYK OLIW ER lat 19,
uczeń, PPE-Zieloni

V III. W  O K R Ę G U  W Y B O R
C Z Y M  N R 8  /Chwałęcice, Golejów, 
Grabownia, Orzepowice, Rybnicka Ku
źnia, Stodoły, Wielopole, Zebrzydowice/ 
OBEJM UJĄCYM  5 MANDATÓW 
ZAREJESTROWANO 7 LIST KAN
DYDATÓW

Dane dotyczące Elżbiety Żelawskiej, 
kandydującej w okręgu n r 2 z listy 
wyborczej n r 3 ("TDM" - TY-DZIEL
NICE-MIASTO) powinny brzmieć: 
ŻELAWSKA ELŻBIETA lat 39, nau
czycielka

W ybory sam orządowe

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Pierwszy odpust w Bazylice
Od dawna na patronalne święto do 

Nowego Kościoła w Rybniku przyby
wali pielgrzymi z całego miasta i 
podmiejskich wsi. W pięknej neogo
tyckiej świątyni, nazywanej katedrą 
Ziemi Rybnickiej, doznawali głębo
kich wzruszeń i krzepiących przeżyć. 
Sprzyjało temu i to, że w dorocznym 
święcie uczestniczyli także Ojcowie 
miasta, wojsko, policja i wszystkie sta
ny. Po uroczystej sumie figurę św. An
toniego pochodzącą z XVII w. umie
szczano na feretronie i przy modlitew
nym śpiewie niesiono ulicami miasta. 
Ta forma kultu wyrosła z jeszcze 
wcześniejszej pobożności mieszkań
ców Rybnika, którzy modląc się zano
sili figurę świętego do miejsc, gdzie 
uciążliwe zło: np. choroba ludzi lub 
zwierząt czy ryb dokuczało mieszkań
com. W ten sposób proszono swojego 
niebieskiego Patrona o skuteczną dla 
miasta pomoc. W czasach walki z reli
gią lud nie przestał publicznie czcić 
świętego Patrona, ale czynił to sam, 
bez udziału władzy. Z nastaniem wol
ności Rada i Zarząd miasta Rybnika I 
kadencji Odrodzonego Samorządu od 
początku przyjęła zaproszenie parafii 
do udziału w święcie Patrona miasta, 
jak dawniej. Nowego blasku święto
waniu odpustu św. Antoniego dodaje

fakt, że świątynia na mocy papieskiego 
breve z dnia 23.06.1993 r. stała się Ba
zyliką Mniejszą.

Tegoroczne obchody odpustowe w 
Bazylice rozpoczną się w sobotę
18.06. I nieszpory o 18.00, a Msza 
św. o 18.30.

W niedzielę 19.06. msze św. 6.00, 
7.15, 9.00,10.30,12.50 (po procesji), 
16.30, 18.30, i II nieszpory o 15.30.

Sumę odpustową o 10.30 celebro
wać będzie metropolita katowicki 
Arcybiskup Damian Zimoń.

Po sumie odbędzie się procesja z 
figurą św. Antoniego ulicami: Po
wstańców, Sobieskiego, przez Ry
nek, Korfantego, Chrobrego, Ko
ściuszki i Powstańców. Słowo Boże 
głosić będzie ks. dr Czesław Podle
ski, sekretarz ogólnopolski Apostol
stwa Chorych.

Okazja do spowiedzi św. w piątek
17.06. od 17.30 do 19.00, a w sobotę
18.06. od 17.00 do 19.00, w niedzielę
19.06. przed każdą mszą św.

Społeczność parafialna św. Antonie
go ze swoim proboszczem serdecznie 
zapraszają wszystkich mieszkańców 
naszego grodu, dumnych ze swojej 
Bazyliki, podziwiających ją  w dzień i 
w nocy, na uroczystości odpustowe.

ks. ALOJZY KLON

"Złota Lira"
c.d. ze strony 1 
artystycznego.

We wszystkich orkiestrach dętych, 
szczególnie tych z naszego regionu,

czy utwór z sekwencją saksofonową. 
Wysoki poziom zaprezentowali rów
nież śpiewacy - soliści: Jekaterina 
Mamczur, Wiktor Teteria i Zasłu
żony Artysta Ukrainy W ładim ir

Popis musztry paradnej w wykonaniu orkiestry z Salzburga

Szkoła
laureatka

c.d. ze strony 1
Wychowawczy przy ulicy Mikołow
skiej, Szkołę Podstawową nr 9 i Spe
cjalną Zasadniczą Szkołę Zawodową
przy ulicy Raciborskiej.

Wśród przedszkoli pierwszą nagrodę, 
przede wszystkim za walory botaniczne, 
przyznano przedszkolu nr 11 z ulicy 
Bohaterów Westerplatte. Dwie równo
rzędne drugie nagrody otrzymały przed
szkola nr 10 z ulicy św. Józefa i nr 43 z 
ulicy Broniewskiego. Trzecią nagrodę 
otrzymało przedszkole nr 12 z ulicy 
Zebrzydowickiej. Jak powiedziała nam 
Jadwiga Kaszkarot z Wydziału Ochro
ny Środowiska Urzędu Miasta, w więk
szości przypadków otoczenie szkół od 
ubiegłego roku bardzo się zmieniło i nie
które z nich naprawdę mają się czym po
chwalić. W czasie spotkania, na które 
zaproszono wszystkich uczestników 
konkursu, prezydent Makosz podzięko
wał dyrektorom i pracownikom pla
cówek oświatowych za wysiłki i stara
nia. Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej 
Andrzej Kozera zaprosił natomiast 
wszystkich do współpracy przy doborze 
najbardziej odpowiednich gatunków 
“oświatowej” roślinności.

Miejski zarząd Szkół i Przedszkoli 
ufundował dla wszystkich biorących 
udział w konkursie placówek upominki 
w postaci środków czystości i pomocy 
dydaktycznych.

Tekst i zdj.: W. TROSZKA

podkreślić wagę dotacji z budżetu miasta.
D rugą część koncertu galowego 

wypełniło muzyczno-taneczne wido
wisko w wykonaniu Reprezentacyj
nego Zespołu Artystycznego Woj
ska Polskiego z Warszawy. Wykona
na na wstępie “Bogurodzica” i sym
boliczne dwa miecze, nieodmiennie 
kojarzące się nam z bitwą pod Grun
waldem, wprowadziły nas w historię 
naszego kraju, by poprzez pieśń i ta
niec ukazać ją  aż do czasów najnow
szych. Chronologia nie była może 
zbyt konsekwentna, ale bogactwo ty
siąca przywiezionych strojów i tem
po przedstawienia pozwalało o tym 
zapomnieć. Spektakl miał za zadanie 
przemówić do emocji i sw oją rolę 
spełnił, satysfakcjonując, niestety, 
niezbyt licznych widzów.

W.R.
Zdj.: wack, pal

WYBIERZ ROZWÓJ

Dzisiaj, to jest 17 czerwca 
o godz- 17.00

w Teatrze Ziemi Rybnickiej 
centralne spotkanie przedwyborcze 

wszystkich 45 kandydatów 
na radnych

RUCHU ROZWOJU RYBNIKA
Ogłoszenie płatne

Koncert na rzecz
zauważyć można wiele bardzo mło
dych osób. Liczyć więc możemy na 
to, że orkiestry dęte długo jeszcze 
cieszyć będą melomanów. Dziś czę
sto brzmią one jak dobre big-bandy, 
nie stroniąc od jazzu i swingu. A jak 
potrafi zagrać koncertująca orkiestra 
dęta, mogliśmy się przekonać pod
czas występu zdobywcy “Złotej 
Liry”. Ten prawie 100-osobowy ze
spół, prezentujący najwyższy po
ziom perfekcji, a którego głównym 
dyrygentem jest Zasłużony Artysta 
Ukrainy płk Anatolij Mołotaj, po
rwał słuchaczy bez reszty. Z jedna
kową m aestrią orkiestra z K ijowa 
wykonała ukraińskie melodie ludo
we, hiszpańską “Salamancę”, “Marsz 
R adetzky’ego” , parafrazę “Lotu 
trzm iela” Rim skiego-K orsakow a,

Obierenko. Na bis orkiestra popiso
wo w ykonała 
“Oczy czarne”.

Na zakończenie 
koncertu głos za
brał raz jeszcze 
prezydent Józef 
Makosz, dziękując 
artystom  za w spa
niałe przeżycie ar
tystyczne, o rgani
zatorom  za wkład 
pracy oraz sponso
rom - spółce 
“GER-POL” oraz 
r y b n i c k i e m u  
“Transgórowi” za 
wkład finansowy. Prezydent J. Makosz wręcza list gratulacyjny dyrygentowi 
Należałoby również orkiestry - jubilatki z kopalni "Jankowice" Grzegorzowi 
przy okazji podkreślić  Mańce.

Domu Dziecka
Kto chciałby pomóc dzieciom z 

rybnickiego Domu Małego Dziecka 
przy ul. Powstańców, może to zrobić 
w najbliższy czwartek, 23 czerwca.
Tego właśnie dnia na Malej Scenie 
Rybnickiej odbędzie się koncert, z 
którego cały dochód przeznaczony zo
stanie właśnie na potrzeby osieroco
nych - choć ich rodzice w ogromnej 
większości przypadków żyją - malu
chów. Na koncercie będzie można usły
szeć poezję śpiewaną, pieśni religijne i 
piosenki studenckie. Wystąpią młodzi 
ludzie, działający we Franciszkań
skim Ruchu Apostolskim, który jest 
głównym organizatorem tej imprezy. 
Wstęp na koncert będzie bezpłatny, zaś 
w czasie jego trwania do skarbonki 
zbierane będą wolne datki, które zostaną

zostaną przekazane Domowi Małego Dziec
ka w całości, ponieważ kierownictwo 
Małej Sceny udostępniło salę bezpłat
nie. Początek koncertu o godzinie 
17.00.

Osoby, które nie mogą lub nie chcą 
przyjść na tę imprezę, a pragną się 
przyczynić do zbierania pieniędzy na 
rzecz dzieci, mogą to zrobić, wpłacając 
jakąkolwiek sumę na konto: Rejonowy 
Zespół Obsługi Ekonomiczno-Finan
sowy, PBK Warszawa I O/Rybnik 
372602-20-75, koniecznie z dopi
skiem: Na potrzeby Domu Małego 
Dziecka.

O tym, jak udała się ta akcja dobro
czynna, poinformujemy czytelników na 
naszych łamach.

K.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5
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Amica
z e l m e r50 rodzajów piecy elektrycznych, gazowych, pralek, lodówek. 

Największy wybór ekspresów, żelazek, suszarek, itp.

FABRYKA KUCHNI 
W R O N K I ARDO



Eksplozja rocka 
i zmysłowości

Dawno już w rybnickim  teatrze 
nie było rockowego koncertu, choć 
przecież przed laty występowały w 
nim najlepsze polskie grupy rocko
we i traktowano to jako rzecz zupełnie

pełnie naturalną. Tę rockow ą po
suchę przerwał w m inioną sobotę, 
miejmy nadzieję że na dłużej, kon
cert jednej z najlepszych polskich 
grup. Dzięki staraniom  rybnickie
go S tow arzyszenia O św iatow ego 
“Rodzice Dzieciom” dla rybnickiej 
publiczności w ystąpił MAANAM 
wraz ze swą w iecznie in trygującą

w okalistką Korą.
“M aanam ” w spaniale brzm i na 

płytach, ale jeszcze lepiej wypada 
na koncertach, w czym olbrzym ia 
zasługa obdarzonej wręcz niezw ykłym

niezwykłym estradowym  tem peram entem  
Kory, potrafią zam ienić koncert w 
perw ersyjną momentami, ale jakże 
fascynującą eksplozję rock’n ’rolla 
i zmysłowości . Na scenie Kora za
chowuje się w sobie tylko w łaści
wy sposób, szokuje i bulw ersuje, 
ale wszystko to robi w sposób bar
dzo naturalny, w zbogacając przez

to in te rp re tac ję  utw orów , dzięki 
czemu są one tak entuzjastycznie 
przyjm ow ane przez publiczność. 
Na scenie “M aanam ” prak tykuje 
od lat i ta koncertowa rutyna rów
nież przynosi efekty. Poruszonej 
gorącym i rytm am i i słowam i pu
bliczności pozostało salonowe fa
low anie w ciasnych  te a tra ln y ch  
rzędach. Koncert, mimo wcześniej
szych obaw, przebiegał spokojnie, 
zresztą w roli ochroniarzy wystąpi
li tym razem funkcjonariusze Stra
ży Miejskiej i co roślejsi rybniccy 
sportowcy.

M uzycy byli z koncertu , jego  
odb io ru  i techn icznej rea liza c ji 
bardzo zadow oleni i kto wie czy 
“M aanam ” nie zaw ita do Rybnika 
ponownie w końcu listopada, gdy 
kończyć będzie koncertow ą trasę 
zw iązaną z prom ocją swej najnow
szej płyty, zatytułowanej “Róża” .

Dochód z koncertu “M aanamu”, 
tak jak  w przypadku poprzednich, 
organizow anych przez S tow arzy
szenie “Rodzice D zieciom ” p rze
znaczony zostanie na działalność 
S połecznej Szkoły P odstaw ow ej 
przez nie prowadzonej.

Jak nam pow iedział prezes An
drzej Buchta, w artystyczno-im
presaryjnych poczynaniach stowa
rzy szen ia  nastąp i te raz  przerw a, 
czyli tzw. sezon ogórkowy. Czym 
zaskoczy nas bardzo aktywne sto
warzyszenie po rozpoczęciu nowe
go roku szko lnego , je szc ze  nie 
wiadomo.

Tekst i zdj.:
Wacław Troszka

Borges z akordeonem
Okrzykami “Amigos, amigos” ryb

nicka publiczność przywoływała do 
bisów muzyków, którzy grali dla niej 
na Małej Scenie Rybnickiej dziewią
tego czerwca. Gwiazdor wieczoru, 
Luiz Carlos Borges, też popisywał 
się zdolnościami lingwistycznymi, 
odpow iadając ze sceny “Na zdro
wie!” Było to o tyle na miejscu, że w 
klubowych warunkach Małej Sceny 
można słuchać muzyki, sącząc piwo. 
Ale nie tylko językowe uzdolnienia 
Borgesa umilały ten wieczór - przede 
wszystkim była muzyka.

Luiz Carlos Borges jest Brazylij
czykiem, bardzo znanym w Ameryce 
Południowej. Gra - na akordeonie i

akustycznej gitarze - melodie, które 
wywodzą się z tradycji brazylijskich 
“kowbojów” - gauchos, ale gra je w 
jazzowym nastroju i 
dom ieszką tanecz
nych rytmów, które 
najbardziej się nam 
kojarzą z latynoską 
muzyką. Oprócz 
grania śpiewa, i 
dało się zauważyć, 
że śpiewa między 
innymi o m iłości, 
która, jak wiadomo 
przekracza bariery, 
nawet językow e.
Borges co roku

podróżuje po Europie, koncertował 
m.in. w Szwajcarii, Słowenii, Niem
czech, Austrii, Holandii, Belgii. Pol
skę odw iedził już po raz trzeci, 
wcześniej występował w Krakowie,

Zdjęcie FUJICOLOR
z albumu czytelników

Zapraszamy naszych Czytelników do wspólnego oglądania zdjęć. Wystarczy 
przyjść do redakcji z ciekawym zdjęciem, które po skopiowaniu natychmiast 
zwrócimy. /Można też wrzucić je do naszych "żółtych skrzynek"/.

Autora najsympatyczniejszego lub najbardziej "odjazdowego" zdjęcia fir
ma ”EKSPRES FUJI”, Rybnik, ul. Reja 2 nagrodzi bezpłatnym wywołaniem 
i wykonaniem odbitek z rolki filmu.

Delfinarium w Rimini Zdj.: E.M.

tym razem tournee objęło również 
Wieliczkę, Poznań, Bytom i oczywi
ście Rybnik. Kto przyszedł na kon
cert /tłumu nić było, ale pustych sto
lików również nie/, nie miał powodu 
żałować. Mimo, że wieczór był, jak 
na czerwiec, bardzo chłodny, muzyk 
stw orzył gorącą atm osferę grą na 
swym m arszczonym  syntezatorze, 
jak folkowcy nazywają akordeon. W 
dodatku Borges wygląda dokładnie 
tak, jak się tego oczekuje od Brazy
lijczyka, jest bowiem ognistym bru
netem, którego bardzo łatwo sobie 
wyobrazić, jak  w rytmie tanga i ze 
śpiewem kłusuje przez pampę, z różą 
od ukochanej za uchem. /Róża w zę
bach bardziej pasuje do tanga, ale z 
różą w zębach źle się śpiewa/. Ten 
egzotyczny klimat trochę “psuł” gi
tarzysta Edison Campagna, wysoki 
blondyn, ale psuł tylko swoim skan
dynawskim wyglądem, bo z gitarą i 
ze śpiewem dobrze sobie radził. Do 
szczęścia zabrakło tylko czerwonej 
róży, którą ktoś - na przykład ktoś z 
kierownictwa placówki, przebrany 
za ognistą Kreolkę - powinien rzucić 
z balkonu, bo jest przecież balkon na 
Małej Scenie. Pewnie ucieszyłoby to 
artystów nawet bardziej, niż trady
cyjny, asparagusowy bukiet. K.M.

Ze szkicownika Kazimiery Drewniok
Mała kapliczka domkowa została zbudowana na planie zbliżonym do kwadratu. 

Posiada dwuspadowy dach ceramiczny, opasany ozdobnym gzymsem. Okna i 
drzwi zakończone są lukiem, a w szczytowej ścianie jest wnęka z ceramiczną pie
tą. We wnętrzu znajduje się obraz św. Anny i współczesne figurki świętych. Daw
niejsze wyposażenie kapliczki przepadło w niewyjaśnionych okolicznościach. Nikt 
nie pamięta historii tej kapliczki, usytuowanej na obrzeżach miasta. Przypuszczal
nie jednak pochodzi ona z połowy XIX w. Kapliczka znajduje się w dobrym stanie 
technicznym, pielęgnowana przez swoją opiekunkę Ernę Weis.
UWAGA: Autorka zwraca się za pośrednictwem “GR” z prośbą do naszych Czy
telników o nadsyłanie wszelkich uwagi i informacji, uzupełniających naszą wie
dzę o historii przedstawianych na naszych łamach kapliczek.

Nagrody dla członków 
zespołu "Oblicza"

Kolejne “DNI WODZISŁAWIA 
ŚLĄSKIEGO", trwające od 3 do 5 
czerwca br., były okazją do zaprezento
wania w wodzisławskim Muzeum ma
larstwa, rzeźby i rysunku 24 twórców 
nieprofesjonalnych, działających na te
renie ziemi rybnicko-wodzisławskiej. 
W otwarciu wystawy, które odbyło się 
4 czerwca br., udział wzięły władze 
Wodzisławia Śląskiego oraz zaproszeni 
goście.

Ekspozycja ta ujawniła aktualny 
obraz możliwości twórczych osób roz
miłowanych w sztuce oraz możliwości 
wyrażania osobistego stosunku do ob
serwowanej bogatej rzeczywistości, 
jakże intensywnie podsycającej wyo
braźnię każdego wrażliwego na piękno 
człowieka, a szczególnie wyobraźnię 
twórcy.

Nic zatem dziwnego, że w wystawie 
tej wzięło również udział 12 członków 
zespołu twórców nieprofesjonalnych 
“Oblicza”, działającego już od 14 lat w 
rybnickim Ośrodku Kultury. I tak swo
je prace olejne zaprezentowali: Walen
tyna Klimkiewicz, Janina Kubik, 
Magdalena Szołtysek, Teodor Go
dziek oraz Jan Śliżewski.

Natomiast laureatami czołowych na
gród przyznanych przez jury wystawy, 
w skład którego wchodzili twórcy pro
fesjonalni, zostali:
Anna Zimna - I nagroda, Norbert 
Frai - II nagroda, Elżbieta Gąska - 
III nagroda, Eugeniusz Kretek - III 
nagroda, Ewelina Szarowska - na
groda książkowa oraz Maksymilian 
Hojka - wyróżnienie i Adam Czekań
ski - wyróżnienie.

Za aktywne uczestnictwo w życiu 
kulturalnym oraz za chęć dzielenia się z 
innymi bogactwem wrażeń płynącym z

otoczenia należą się wszystkim człon
kom zespołu “Oblicze”, a szczególnie 
jego tegorocznym 7 laureatom wyrazy 
uznania.

Wystawę zwiedzać będzie można do 
końca sierpnia 1994 r.

MARIAN RAK

"ZAJĄCZKI"
W OPAWIE

Na zaproszenie Zakladni Skoly wyje
chał do Opawy Zespół Wokalno-Ru
chowy “Zajączki” z Domu Kultury 
w Chwałowicach. Dzieci prowadzone 
przez Danutę Fojcik i Jarosława Ha
nika wystąpiły z dwoma koncertami w 
repertuarze, którym niedawno ubarwiły 
imprezę środowiskową w Chwałowi
cach z okazji Dnia Matki.

Pierwszy występ miał miejsce w 
szkole, a drugi w domu kultury z okazji 
770-lecia istnienia Opawy. “Zającz
kom” akompaniował zespół jazzowy 
z Domu Kultury kopalni “Borynia”. 
Obok naszych dzieci, wystąpili ucznio
wie opawskiej szkoły z pokazem gim
nastyki artystycznej. Zaprezentował się 
również chór szkolny oraz najbardziej 
utalentowani uczniowie szkoły mu
zycznej. Ci ostatni koncertowali na 
akordeonie, organach i skrzypcach.

Oklaskom nie było końca, a po kon
certach dziećmi z Polski zaopiekowali 
się rodzice opawskich uczniów. Oprócz 
prezentów, maskotek i lukrowanych 
pierniczków, wykonanych przez dzieci 
z Opawy, zorganizowano dla nich gry, 
zabawy, konkursy z nagrodami i dysko
tekę. “Zajączki” zadowolone wróciły 
do domu. Pod koniec czerwca wyjadą z 
zaprzyjaźnionym chórem czeskiej 
szkoły na kilkudniowe warsztaty do 
Ustronia Morskiego, które zwieńczy 
wspólny występ w Kołobrzegu 28 
czerwca br. /gw/

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

R y b n ik  - O b s z a r y

KAPLICZKI ŚLĄSKIE



Szanowni Państwo!

Samorząd terytorialny jest największym - 
obok stabilizacji pieniądza - osiągnięciem 

polskich reform. Przez cztery lata samorząd 
zrodził w społecznościach lokalnych postawę 

odpowiedzialności za swoje otoczenie, dal wzór 
gospodarowania finansami publicznymi i 

znacząco podniósł poziom cywilizacji polskich 
gmin. Unia Wolności będzie zdecydowanie 

podążać w tym kierunku.

U N I A

W O L N O Ś C I
WYBORCO!

GŁOSUJ NA KANDYDATA 
UNII WOLNOŚCI 

W TWOIM OKRĘGU.

I. Śródmieście LISTA nr 4
II. Gotartowice, Kamień, Kłokocin, Ligota, Paruszowiec.

LISTA nr 4
III.  Boguszowice LISTA nr 6

IV. Chwałowice, Popielów, Radziejów LISTA nr 5
V. Niedobczyce, Niewiadom LISTA nr 5
VI. Smolna, Zamysłów LISTA nr 4
VII. Nowiny, Zachód LISTA nr 6
VIII. Chwałęcice, Golejów, Grabownia,

Orzepowice, Rybnicka Kuźnia, Stodoły,

Wielopole, Zebrzydowice LISTA nr 4 

w y b o r y  9 4

Rys.: Marian 
Wawrzyczek

RYBNICKIE
POROZUMIENIE PRAWICY

SZANOWNI WYBORCY!
Porozmawiajmy o rozwoju Rybnika

Miasto, ażeby prosperować w świecie wolnej 
gospodarki musi zwracać uwagę:
1/ dobrą pozycją na rynku inwestowania kapita
łu i obrotu nieruchomościami,
2/ rynkiem pracy,
3/ wygodami dla mie
szkańców - czystym środo
wiskiem naturalnym oraz 
powszechną dostępnością 
do mediów inżynieryjnych,
4/ szczególnymi atrakcja
mi- m.in. gustowną archi
tekturą, prestiżowymi 
ośrodkami oświatowo-nau
kowymi, kulturalnymi, ar
tystycznymi.

Zamierzamy pójść w tym 
kierunku rozumiejąc wagę 
powyższych spraw tworzących także markę 
Rybnika.

Zasadniczą powinnością Rady i Zarządu Mia
sta jest stworzenie dogodnych warunków do in
westowania w mieście. Tymczasem nieudaną 
próbą w tym zakresie było uchwalenie w 1993 
roku nowego planu ogólnego zagospodarowa
nia przestrzennego Rybnika. Dokument ten 
okrzyknięty planem proekologicznym, jest ana
chroniczny w kwestii ochrony własności nieru
chomości, a także ochrony środowiska natural
nego. Sprzeczność prawna pomiędzy zapisami 
konstytucyjnymi z 29.12.1989 r. /"Rzeczpospoli

ta Polska chroni własność... i poręcza całkowitą

Elektrownia "Rybnik"

Rys.: Marian Wawrzycze k

całkowitą ochronę własności osobistej”/, a panującą od 
1984 r. PRL-owską Ustawą o planowaniu prze
strzennym powoduje, że lekceważy się prawo wła
sności przy ustalaniu zapisów urbanistycznych. 
Pozbawianie wartości lokalizacyjnych nierucho
mości bez odszkodowania, “zamrażanie funkcjo
nalne” gruntów bez ugody z ich właścicielami, 
ubezwłasnowolnienie za pomocą wymyślonych 
współczynników intensywności zabudowy nic 

służą rozwojowi Rybnika i 
piętrzą bariery niezrozumia
łe dla inwestorów.

Ekologię w planie urbani
stycznym robi się za pomocą 
wyznaczenia ścisłych i nie
zbędnych stref, które podle
gają wykupowi i zagospoda
rowaniu przez gminę. Nato
miast stosowanie enigma
tycznych stref o funkcji bio- 
klimatycznej jest unikiem 
prawnym, prowadzi do roz

rzedzenia odpowiedzialności za warunki ekolo
giczne w mieście.

Ochrona własności nieruchomości, a w szcze
gólności jej rynkowej wartości, obniżenie podat
ków lokalnych oraz zniesienie podatków od spad
ków i darowizn rodzinnych to siły napędowe in
westowania w parcelę zwaną RYBNIKIEM. W 
ten sposób rodzi się koniunktura.
LEWICA WYGRAŁA WYBORY DO SEJMU 
JEŚLI ODDAMY JEJ SAMORZĄDY 
TO PRZEGRAMY POLSKĘ 
RYBNICZANKI, RYBNICZANIE! 
GŁOSUJCIE NA PRAWICĘ 
I TO ZDECYDOWANIE!

GŁOSUJ NA
Ogólnokrajowy Związek Zawodowy Miast i Wsi “Rybnik '90”

DLACZEGO?
Jego program ma głowę, ręce i nogi, a więc wszystko to co 

naszemu miastu potrzebne.

NASI KANDYDACI:
OKRĘG 1 - LISTA NR 9:
Urszula Góral, Stefan Jureczek, Kry
stian Spleśniały, Stanisław Leśnik, Woj
ciech Marcol, Zbigniew Kalwar

OKRĘG 3 - LISTA  NR 9 :
Mirosława Smołka, Ewa Bielacka, Je
rzy Łokaj, Janusz Mysłek, Tadeusz Pa
prota, Janusz Hausler, Piotr Korduła

OKRĘG 4 -LISTA NR 6;

OKRĘG 5 - LISTA NR 9:
Irena Machoczek, Józef Mlak

OKRĘG 6 - LISTA NR 6:
Maria Szczekała, Olga Nidzińska, Ire
neusz Pychyński, Eugeniusz Marcol

OKRĘG 7 - LISTA NR 9:
Joanna Górniaszek, Arkadiusz Dera, 
Jerzy Woźniczka, Marek Henner, Kry
stian Gomola, Sławomir Bielacki

Marek Babina, Józef Borecki

BEZPARTYJNY BLOK 
WSPIERANIA REFORM

Drodzy Wyborcy!
Zbliżamy się do finału naszej prezentacji na 

łamach "Gazety Rybnickiej". 
Przedstawiamy kolejnych kandydatów 

BBWR na radnych miasta Rybnik.

Okręg VI:
MARTA SZABOŃ - ekonomista, lat 46, zamęż
na, 2 dzieci, pracuje w Bud-Remie Rybnik, jedyna 
kobieta wśród naszych kandydatów, ale energią 
przebija mężczyzn, głosujcie na nią kobiety 
Okręg VII:
HENRYK SARNA - technik technolog, lat 48, 
żonaty, 2 dzieci, członek Zarządu “Przekorna Wy
spa” znany społecznik i organizator licznych im
prez dla dzieci i dorosłych na osiedlu “Nowiny”. 
GABRIEL GAŁĄSKA - mgr inż. górnik, lat 39, 
żonaty, pracuje w KWK “Borynia”, w latach 1988 
- 1990 przewodniczący Rady os. “Nowiny” oraz 
członek Rady Nadzorczej Rybnickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej.
RYSZARD WÓJCIK - mechanik maszyn, lat 39, 
żonaty, 1 dziecko, pracuje w KWK “Pniówek”, 
przew. Rady Dzielnicy Rybnik Nowiny Zachód, 
członek Zarządu Śl.-Dąbrowskiej “Solidarności 
80” w Katowicach, członek Zarządu “Przekorna 
Wyspa”.
FRANCISZEK MICHNA - technik elektrome
chanik, lat 43, żonaty, 2 dzieci, pracuje w “EL-ROW-ie

EL-ROW-ie”, gdzie pełni funkcję przewodniczącego 
Związku Zawodowego Pracowników.
Okręg VIII:
ROMUALD NIWELT - mgr inż. elektryk, lat 54, 
żonaty, 4 dzieci, długoletni pracownik kopalni 
“Szczygłowice” i “Gliwice”, v-ce przew. BBWR 
w Rybniku.
JERZY LAZAR - technik elektryk, lat 43, żona
ty, 3 synów, prac. dołowy KWK “Chwałowice”, 
członek Zarządu KZ “Solidarności”, sekretarz 
Rady Dzielnicy w Orzepowicach, działacz 
WOPR-u.
EDWARD GAWLICZEK - dr inż, lat 58, żona
ty, 2 dzieci, pracownik naukowy Kop. Doświad
czalnej “Barbara” i Głównego Instytutu Górnic
twa, mieszka w Chwałęcicach.
LESZEK KURPANIK - technik górnik, lat 32, 
żonaty, 2 synów, pracuje w KWK “Żory”, członek 
Zarządu ZZ Górników w Polsce, członek Zarządu 
Koła Miejskiego BBWR w Rybniku, mieszka w 
Orzepowicach.
JAN OGRODNIK - kierowca operator, lat 44, 
żonaty, 1 dziecko, pracuje w Elektrowni “Ryb
nik”.

Z przedstawionych charakterystyk wynika ja
sno, że nasi kandydaci są mocno osadzeni w swo
ich dzielnicach, nie ma wśród nich spadochronia
rzy i podrzutków z innych dzielnic. W razie wy
boru dobrze będą reprezentować swoje dzielni
ce. Po wyborach nie zamierzamy spasować. Już 
dziś uruchamiany specjalną skrzynkę kontaktową. 
Ci, którzy mają problemy, mogą liczyć zawsze na 
naszą pomoc. Kontakt listowny lub osobisty pod 
adresem: Koło Miejskie BBWR, ul. 3 Maja 30, 
pokój 309 Rybnik /biurowiec naprzeciw dworca 
PKS/.

Pamiętaj BBWR
to Blok Budowy Wielkiego Rybnika.

Szczegóły dotyczące programu 
oraz kandydatów znajdziecie Państwo 

w dwutygodniku KPN:

G A Z E T A

Drodzy Państwo!

My dotrzymujemy słowa
Uwaga!

Radni z KPN będą domagać się powołania 
Rzecznika Praw Mieszkańców, wybieranego 
przez radę gminy. Będzie on niezależny od biu
rokracji samorządowej. Rzecznik zajmie się 
rozpatrywaniem skarg mieszkańców na dzia
łalność gminy i jej urzędników.

Wesprzyj tą propozycję!

Uwaga! Pytaj o nią w kioskach "Ruchu" - je s t  
chowana pod ladą.

Jeżeli chcielibyście Państwo pomóc nam 
w realizacji naszego programu, czy też 

wnieść do niego uwagi, prosimy o kontakt:

Biuro KPN, Rybnik, Plac Wolności 7, 
tel. 27-116

Przede wszystkim pragniemy 
stworzyć możliwość konsultacji 

z mieszkańcami ważnych uchwal 
podejmowanych przez radnych.

5GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5
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Wybory samorządowe '94
RUCH ROZWOJU RYBNIKA

LISTA

NR 1
Szanowni

Mieszkańcy Rybnika!
Jako kandydat na radnego w okręgu nr 2 

i przewodniczący Ruchu Rozwoju Rybnika 
pragnę zaapelować do wszystkich wyborców:

JEŻELI UWAŻACIE, że ostatnie cztery lata 
były dobre dla naszego miasta, że Zarząd i prezydent 

dobrze wypełniali 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 kolo kandydata z listy nr 1.

J ó ze f M akosz

Sojusz
Lewicy

Demokratycznej

ODEZWA WYBORCZA 
SOJUSZU LEWICY DEMOKRATYCZNEJ

SZANOWNY WYBORCO!

Już wkrótce zadecydujesz o głównych kierun
kach rozwoju swego miasta

DLATEGO TEŻ
* Jeśli jesteś za fachowością i rzetelnością 
na każdym szczeblu władzy
*Jeśli jesteś za zahamowaniem zubożenia 
społeczeństwa
* Jeśli masz już dosyć lokalnej republiki ko
lesiów, układów i układzików
*Jeśli pragniesz powstrzymania degradacji 
środowiska naturalnego
* Jeśli chcesz otwartej i jawnej polityki go
spodarczej władz lokalnych
* Jeśli jesteś przeciwny pozbawieniu ludzi 
pracy osiągniętych przez nich zdobyczy so
cjalnych

GŁOSUJ NA LEWICĘ 

WYBORCO!
*Jeśli chcesz pomyślnego rozwoju swojego 
miasta, którego Rada Miejska będzie w peł
ni niezależna i wolna od wszelkich naci
sków
* Jeśli chcesz poprawić swój byt, a tym sa
mym żyć bezpiecznej

NIE BOJKOTUJ WYBORÓW 
bo wówczas władzę w Twoim mieście mogą 
przejąć ludzie, którym obcy jest Twój los

WYBORCO! 
nie bój się ludzi lewicy 

TO SĄ TWOI LUDZIE, 
a nie postkomuniści jak to twierdzi obecna 
propaganda

DLATEGO TEŻ GŁOSUJ NA NAS 

WYBORCO!
O lokalnej demokracji i samorządności nie 
wystarczy mówić.
Demokrację i samorządność trzeba wcielać w 
życie.

MY TO POTRAFIMY

DLATEGO TEŻ GŁOSUJ NA NAS
w okręgu wyborczym nr 1 na listę nr 6

w okręgu wyborczym nr 2 na listę nr 5

w okręgu wyborczym nr 3 na listę nr 5

w okręgu wyborczym nr 4 na listę nr 4

w okręgu wyborczym nr 5 na listę nr 6

w okręgu wyborczym nr 6 na listę nr 3

w okręgu wyborczym nr 7 na listę nr 4

w okręgu wyborczym nr 8 na listę nr 5

W czasie trwania kampanii wyborczej ogłoszenia komitetów wyborczych 
na str. 5 i 6 zamieszczaliśmy nieodpłatnie.

Kolejność ogłoszeń na tych stronach była wylosowana przez pełnomocników
komitetów wyborczych.

Ruch
Autonomii

Śląska

Ruch Autonomii Śląska 
przedstawia swoich kandydatów na radnych:

Okręg nr I - Lista nr 8
1. RUDOLF KOŁODZIEJCZYK - ekonomista
2. ANDRZEJ MIZIOCH - prawnik
3. ALEKSANDRA DZIWISZ-SIERNY - nau
czyciel
4. STANISŁAW CZAJA - inżynier automatyk
5. PIOTR DUERSCHLAG - technik spożyw
czy

Okręg nr II - Lista nr 6
1. MARIA KURPANIK - ekonomista
2. JACEK BEDNAREK - technik budowlany
3. ZBIGNIEW SROKA - kierowca mechanik
4. JERZY WITA - technik elektryk

Okręg nr III - Lista nr 7
1. ZDZISŁAWA KONSEK - urzędnik
2. BARBARA BRUDNY - handlowiec

3. HENRYK MORCISZEK - rzemieślnik
4. LIDIA PTASZCZYŃSKA - handlowiec
5. MICHALINA SKIBA - magazynier
6. DANUTA PANYŁO - handlowiec
7. JADWIGA KŁYS - gospodyni domowa

Okręg nr IV - Lista nr 8
1. JERZY SIKORA - inżynier górnik
2. ANDRZEJ RYSZKA - mechanik samocho
dowy
3. ADAM W IECZOREK - technik elektryk

Okręg nr VI - Lista nr 5
1. TADEUSZ BANASIAK - technik mechanik
2. JAN GŁOGOWSKI - inżynier górnik
3. JANINA SZYMECKA-PYSZ - prawnik
4. W OJCIECH KUKUCZKA - student

Okręg nr VII - Lista nr 8
1. HENRYK MORGAŁA - technik budowlany
2. ANDRZEJ JASZEK - inżynier budowlany
3. ADAM CZAJA - lekarz
4. JAN SZREK - inżynier budowlany

Okręg nr VIII - Lista nr 6
1. ZENON WIECZOREK - inżynier elektryk
2. RENATA PARYZEK - nauczyciel
3. FRANCISZEK STANECZEK - prawnik
4. DANIEL JAKUBIAK - technik górnik

W Y B O R C O !
Głosuj na ludzi i na organizację, 

dla których ideą jest samorządność regionu!

KOMITET WYBORCZY 
PSL I UNII PRACY

NIE!
dla:
- niegospodarności
- niekompetencji
- aroganctwa
- pustosłowia i demagogii
- asekuranctwa
- kłótni w Radzie Miasta

TAK!
dla:
- wolności
- pełnej demokracji
- społecznej sprawiedliwości
- ekonomicznej efektywności
- ludzkiej solidarności
- obywatelskiej samorządności
- tolerancji i poszanowania prawa

Przypominamy się!

Okręg nr 1 lista nr 7  - Śródmieście

1. Krystian Tomiczek - nauczyciel
2. Andrzej Waliszewski - technik-mechanik
3. Krystyna Błaszczyk - nauczycielka
4. Krzysztof Wyleżych - inż. mechanik

7  - NiedobczyceNiedob czyce.Okręg nr 5, lista nr 7 
Niewiadom

1. Zygmunt Sabatowski - nauczyciel
2. Krystyna Bugla - nauczycielka

Okręg nr 7. lista nr 7  - Nowiny, Zachód

1. Bogumiła Maryańska - nauczycielka
2. Benedykt Podleśny - inż. rolnik
3. Henryka Barteczko - nauczycielka
4. Grzegorz Szulik - nauczyciel

Jeśli odpowiada Ci nasz program i kandydaci 

- głosuj na naszą listę nr 7

WSPÓLNY DOM
Jeżeli chcesz aby Miasto
było D L A CIEBIE
a nie Ty dla Miasta 
Glosuj na kandydatów Grupy Wyborczej
“WSPÓLNY DOM”

Za treść ogłoszeń odpowiadają poszczególne komitety wyborcze

w s p ó l n y

d o m
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P a s j e

Kolekcjonowanie wydarzeń
Ileż faktów z naszej historii umknęłoby pamięci, gdyby nie 

kronikarskie pasje szperaczy, którzy każdą wolną od pracy za
wodowej chwilę spędzają wśród starych dokumentów, ksiąg 
parafialnych, czy współczesnych opracowań interesujących ich 
tematów.
Jednym z takich pasjonatów jest mie

szkaniec Golejowa, na co dzień pra
cownik elektrowni “Rybnik”, w wol
nych chwilach kronikarz swojej “małej 
ojczyzny” Józef Kolarczyk. Kiedyś 
gmina, dziś dzielnica Rybnika, ma Go
lejów, według jego słów, ciekawą 
historię, którą warto poznać. Choć
by herb - kobieta dzierżąca w jed
nej dłoni miecz, w drugiej wagę, 
symbolizującą sprawiedliwość. 
Może on pochodzić z końca XVIII 
w., kiedy to założono w Golejowie 
szkołę, a jej kierownikowi powie
rzono funkcję sędziego najniższej 
instancji, rozstrzygającego sąsiedz
kie spory. A pracy miał sędzia spo
ro, co świadczy o krewkich charak
terach golejowian... Wizerunek 
tego herbu zdobi obszerną pracę 
Józefa Kolarczyka zatytułowaną 
“Kronika parafii Chrystusa Króla 
w Golejowie na tle historii Ziemi 
Rybnickiej, dziejów Golejowa oraz 
historii macierzystej parafii Matki 
Boskiej Bolesnej w Rybniku". 
Zwarty maszynopis jest efektem 
wielu godzin szperania w parafial
nych księgach, rybnickim archi
wum, bibliotekach, Muzeum. Insty
tucje te ze zrozumieniem podeszły 
do hobbisty z Golejowa, udostępniając 
potrzebne materiały. Dzięki temu mógł 
Józef Kolarczyk rozszerzyć swoje zain
teresowania. Powstały również "Wypi
sy ważniejszych wydarzeń z dziejów  
Golejowa ”, “Kronika OSP w Golejo
wie ” oraz "Sprawy drogomistrza Cibi
sa ”, opisujące pracę drogomistrza o 
tym nazwisku w okresie międzywojen
nym, skrzętnie notującego wszystkie 
popełnione wykroczenia drogowe. 
Dane poparte są dokumentami, a praca 
posiada walor unikalny, bo zawód dro
gomistrza przestał przecież istnieć. 
Józef Kolarczyk woli sięgać do źródeł

czyli dokumentów, nie ma specjalnego 
zaufania do dostępnych opracowań. I 
tak w “Wypisach do dziejów Ziemi 
Rybnicko- Wodzisławskiej ” wyczytał, 
że w XVII w. w Golejowie stwierdzono 
obecność jezuitów. Zastanawiał się

gdzie, skoro brak wiadomości na temat 
choćby śladu budynków klasztornych. 
Idąc tym tropem stwierdził, że owszem, 
ślad jezuicki istnieje, ale tylko w posta
ci legatu, jaki ze swoich włości zapisa
ła temu zakonowi ówczesna właściciel
ka wsi.

Szperanie bardzo wciąga, twierdzi J. 
Kolarczyk. Odnalezienie jednego czy 
dwu zdań na interesujący temat budzi 
nadzieje, że szukając dalej, dowiemy 
się więcej. Tak jak modne dziś puzzle - 
jeden kawałek musi pasować do dru
giego. Złożenie całości daje satysfak
cję, ale i chęć podzielenia się odkrytymi

mi wiadomościami z innymi. Stąd 
próba wyjścia na zewnątrz, spisanie na 
maszynie leżących w teczkach luźnych 
kartek i udostępnienie ich chętnym.

A zaczęło się od przepisania rękopisu 
kroniki prowadzonej przez starzyka po 
kądzieli, długoletniego sołtysa rybnic
kiej Kuźni Walentego Szwedę. Po jego 
śmierci Józef Kolarczyk zabezpieczył 
zapiski i dokumenty, intuicyjnie czując, 
że mogą one mieć wartość historyczną.
I nie pomylił się. Dziś część kroniki 
może być ważnym ogniwem prowa
dzonego przez Główną Komisję Badań 
Zbrodni przeciw Narodowi Polskiemu 
dochodzenia w sprawie wymordowania 
przez czerwonoarmistów w styczniu 
1945 roku pacjentów i innych osób w 
filii rybnickiego szpitala psychiatrycz
nego w Rybnickiej Kuźni. Żyją jeszcze 
świadkowie tego dramatycznego wyda
rzenia i choć, jak twierdzi J. Kolarczyk, 
za późno już na osądzanie sprawców, 
należałoby przynajmniej tę tragedię 
upamiętnić. On sam uczynił to w spo
sób sobie najbliższy - opisał wydarze
nia, ilustrując je fotografiami budynku, 
dziś chylącego się ku upadkowi dwor
ku, gdzie miały one miejsce.

Ciągnie go historia “ojcowizny”, bu
dzi w nim szacunek, stąd starania o od
nowienie figury św. Nepomucena, 
którą niedawno uroczyście wprowa
dzono do golejowskiego kościoła. Na 
remont czeka również kapliczka, skąd 
figura pochodzi. Może zainteresowanie 
ludzi dziejami najbliższej okolicy wy
zwoli w nich chęć do działania? Na 
opracowanie czeka jeszcze ciekawa hi
storia golejowskiej szkoły /dziś siedzi
ba przedszkola/, kuźniczego zagłębia w 
okolicach dzisiejszej Rybnickiej Ku
źni... Istnieją dokumenty, jest zapał, 
brakuje tylko czasu... Kiedy J. Kolar
czyk trochę go wygospodaruje, siada 
do maszyn i kolekcjonuje dawne wyda
rzenia, jak inni znaczki czy kufle.

WIESŁAWA RÓŻAŃSKA

Od redakcji:
Drodzy Czytelnicy, jeżeli uważacie, że 

przedstawianie sylwetek ludzi mają
cych jakąś pasją lub osobowość mogą
cą zainteresować innych, jest dobrym 
pomysłem, informujcie nas o takich lu
dziach, a my o nich napiszemy.

Józe f Kolarczyk na tle budynku dawnej 
szkoły, dziś przedszkola. Zdj.: wack

Przy kopalni "Rymer"

Aktywni
Sekcja emerytów i rencistów NSZZ 

“Solidarność” przy kopalni “Rymer” 
skupia 80 osób, z tego 63 czynnie 
działających w sekcji. Na zebraniach, 
które odbywają się przynajmniej raz w 
miesiącu, frekwencja sięga 80 procent, 
choć wiele osób dojeżdża z Chwało
wic, Boguszowic, z centrum Rybnika. 
Najstarszy członek koła, Alfred Mei
sner, ma 87 lat. Sekcja opiekuje się 
wszystkimi “rymerowskimi” emeryta
mi, każdemu z nich dostarczając świą
teczne paczki, odwiedza się też cho
rych. Emeryci przygotowują co roku 
specjalne spotkania z okazji Dnia Mat
ki, Dnia Kobiet, “Barbórki”. Samotni, 
wdowy i wdowcy spotykają się też na 
“opłatku” przed Bożym Narodzeniem 
i przy kawie i ciastkach przed Wielka
nocą. Ostatnim większym przedsię
wzięciem sekcji była wycieczka do 
Kamienia z okazji Dnia Dziecka. 
Wzięło w niej udział 25 dzieci, pogoda 
tego dnia sprzyjała, zainaugurowano 
nawet w Kamieniu sezon kąpielowy. 
Wszystkie dzieci dostały paczki ze sło
dyczami i pamiątki, co było możliwe 
dzięki pomocy sponsorów: Fuji, Super 
Opticalu, Voyagera, MKK KWK “Ry
mer” i niedobczyckich sklepów spo
żywczych.

Rymerowska sekcja emerytów i ren
cistów pomaga swoim podopiecznym, 
z których niektórzy dostają 800 tys. 
emerytury, w otrzymaniu pieniężnych i 
żywnościowych zapomóg. Każdy 
emeryt, nie tylko były pracownik ko
palni, może tam również uzyskać za
świadczenie, które uprawnia raz w

emeryci
roku do 50-procentowej zniżki na 
przejazd kolejowy, tam i z powrotem, 
niezależnie od trasy i rodzaju pociągu. 
Można więc np. pojechać ze zniżką do 
sanatorium, nawet ekspresem. Wysta
wienie zaświadczenia, które jest waż
ne przez trzy lata, kosztuje w “Ryme
rze” tylko 5 tys. zł.

Kopalniana sekcja gotowa jest po
magać wszystkim emerytom i renci
stom z terenu Rybnika, który zgłoszą 
się z kłopotami.

Wystarczy wybrać się do Niedo
bczyc, na ul. Rymera /obok kopalni/ i 
odnaleźć siedzibę NSZZ “Solidar
ność”. Można też zadzwonić pod nr 
28-691 wewn. 5655. Sekcja jest 
czynna w poniedziałki od 11.30 do 
14.30, a w pozostałe dni powszednie 
od 6.30 do 14.30.

/K/

Już po raz trzeci Poradnia Psycholo
giczno-Pedagogiczna w Rybniku zor
ganizowała dla swych podopiecznych z 
różnych grup terapeutycznych imprezę 
z okazji Dnia Dziecka. Imprezy te każ
dorazowo są niespodzianką dla dzieci, 
przybierają różnorodny charakter. Było 
już więc ognisko z pieczonymi kiełba
skami i pływanie po rybnickim akwe
nie. W bieżącym roku, dzięki hojności 
sponsorów, 30-osobowa grupa dziecia
ków mogła pojechać na górską wypra
wę w Beskid Śląski. Niezapomnianych 
wrażeń dostarczył dzieciom przejazd

Windą bliżej
Od początku czerwca pensjonariu

szom i personelowi Miejskiego Domu 
Pomocy Społecznej przy ul. Żużlo
wej służy nowoczesna winda, przysto
sowana również do przewozu wózków 
i łóżek na kółkach. Dla jej potrzeb do
budowano do budynku specjalny szyb, 
w którym obok windy osobowej mieści 
się również winda towarowa. Jak mówi 
zastępca kierownika ośrodka Danuta 
Wimmer, winda przydaje się przede 
wszystkim starszym, zniedołężniałym 
pensjonariuszom, którym ułatwia zej
ście na posiłki i spacer. Na parterze 
winda posiada aż dwa wejścia, by jak 
najbardziej skrócić i ułatwić drogę do 
stołówki. W Miejskim Domu Pomocy 
Społecznej przebywa obecnie ponad 60 
stałych pensjonariuszy. Budowa i mon
taż windy kosztowały ok. 1,5 miliarda 
złotych. wack

kolejką linową na Szyndzielnię, obiad 
w schronisku i zabawy z nagrodami na 
świeżym powietrzu. Pogoda sprzyjała, 
humory również. A wszystko to dzięki 
tym osobom, które nie pozostają obo
jętne na los dzieci.

Organizatorzy i uczestnicy wycieczki 
przekazują gorące podziękowanie 
prezesowi spółki z o.o. “ATAK” - 
Bernardowi Bombikowi, właścicielce 
sklepu spożywczego Grażynie Stacha 
oraz właścicielce Przedsiębiorstwa 
Wielobranżowego “SANETRA” - 
Otylii Sanetra.

D zień  D zieck a  w  B esk id ach

Uczniowie w
We wtorkowe popołudnie w Teatrze 

Ziemi Rybnickiej odbył się tradycyjny 
doroczny koncert uczniów rybnickiej 
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II i 
Filharmonii Ziemi Rybnickiej. W 
tym roku chęć udziału w koncercie 
zgłosiło aż 13 uczniów, z których kie
rownicy poszczególnych sekcji instru
mentalnych rybnickiej szkoły wraz z jej 
dyrekcją wyłonili siedmiu najlepszych 
instrumentalistów i ci z towarzysze
niem orkiestry wystą
pili dla rybnickich 
melomanów.

Po dwudniowych 
próbach odbył się 
koncert, w którym 
wystąpili Izabela 
Manderla - forte
pian, Krzysztof Mi
siurek - skrzypce,
Tomasz Abraham
czyk - klarnet, Pa
weł Stawarski 
skrzypce, Sebastian 
Wieczorek - puzon,
Anna Kuczok - wio
lonczela i Katarzy
na Płaczek - forte
pian.

W czasie koncertu 
tegoroczni absolwen
ci rybnickiej szkoły 
muzycznej wręczyli 
jej dyrektorowi Eu
geniuszowi Stawar
skiemu tableau swo
jego rocznika. Jak 
powiedział Euge
niusz Stawarski, dla

roli solistów
uczniów szkoły występ w corocznym 
koncercie jest dużym wyróżnieniem, 
wręcz nobilitacją, a przy okazji młodzi 
muzycy zdobywają pierwsze koncerto
we doświadczenia. Podobne koncerty 
odbywają się odkąd szkoła istnieje, po
czątkowo uczniowie występowali z to
warzyszeniem szkolnej orkiestry.

Tekst i zdj.: wack

Prześliczna wiolonczelistka - Anna Kuczok

W ś c i e k l e  p s y
Pisaliśmy ostatnio w “GR” o zwięk

szającej się ilości pokąsań przez psy, 
których ofiarą padają najczęściej dzie
ci. Jak się okazało, dyrektor Tereno
wej Stacji Sanitarno-Epidemiolo
gicznej w Rybniku, dr Bogdan 
Wróbel w tym samym czasie wystoso
wał pismo w tej sprawie do prezyden
tów Rybnika, Żor, Czerwionki, a także 
do wójtów Gaszowic, Jejkowic, 
Świerklan i Suszca. Informuje w nim, 
że od dłuższego czasu na naszym tere
nie wzrasta liczba skarg dotyczących 
pokąsania przez psy i koty. Do 20 
maja tego roku zanotowano 166 takich 
przypadków, 22 osoby musiały się 
poddać szczepieniom przeciw wście
kliźnie, podczas gdy w ubiegłym roku 
do 20 maja trzeba było szczepić 11 
osób, a więc dwa razy mniej.
Gryzą najczęściej zwierzęta bezpań
skie, ale także te chwilowo pozbawio
ne opieki. Dyrektor rybnickiego Sane
pidu prosi o rozwiązanie problemu 
bezpańskich zwierząt i o wyegzekwo
wanie od właścicieli, by szczepili swo
je psy i by wyprowadzali je na spacer 
w kagańcu i na smyczy.

Jak nam powiedział Ryszard Sa
dowski, kierujący Strażą M iejską w 
Rybniku, jego podwładni upominają 
właścicieli, których psy biegają luzem 
i bez kagańca, choć drakońskie przepi
sy nie są egzekwowane w przypadku 
jamników, pekińczyków czy ratlerków, 
a jeśli idzie o duże psy, to zwykle spa
cerują one na uwięzi. Mieszkańcy 
Rybnika są coraz bardziej skłonni do 
przestrzegania przepisów w tej mate
rii. Miejscy strażacy zwracają również 
uwagę właścicielom groźnych czworo
nogów, by na ogrodzeniu umieszczali 
wywieszkę “Zły pies”.
- Jeżeli pies ma właściciela, to nie jest 
problem - mówi Ryszard Sadowski. 
Problemem są psy bezpańskie.

Strażnicy kilkakrotnie próbowali 
chwytać niebezpieczne zwierzęta na 
Nowinach, raz po tym, jak pokąsane 
zostało małe dziecko. Trudność jednak 
w tym, że psy boją się ludzi ubranych 
w mundury, a Straży Miejskiej nie

wolno wykonywać żadnych zadań po 
cywilnemu. Rybnicka straż wystąpiła 
do Komendy Wojewódzkiej Policji w 
Katowicach o pozwolenie na używanie 
sieci, którą wystrzeliwuje się z karabi
nu, stosowanej przez brygady antyter
rorystyczne. Niestety, decyzja była 
odmowna. Strażnikom nie wolno za
strzelić psa, nie m ają zresztą ostrej 
broni. Sprzęt do strzelania nabojami 
usypiającymi ma tylko ZOO, zresztą 
do tego potrzebny jest specjalista - 
strzelec wyborowy, który trafi w zwie
rzę, a nie w kogoś przyglądającego się 
akcji. Przedwojenni rakarze stosowali 
specjalne pętle, na które łapali zwie
rzęta, znajdując się w bezpiecznej od
ległości od nich.
- Nie mogą posłać niezabezpieczonego 
człowieka, żeby gołymi rękami złapał 
psa - mówi Ryszard Sadowski - bo 
grozi to poważnym uszkodzeniem cia
ła. Kiedy zwierzę jest ju ż złapane, wie
my co robić - przyjmie je  lecznica dla 
zwierząt, problem w tym, ja k  właści
wie je  złapać. Zabawa w ganianego 
po trawniku ośmiesza nasz mundur. 
Mnie samemu jest przykro, bo nic nie 
mogą ludziom w tej sprawie obiecać - 
po prostu brakuje ustawy, która da 
nam możliwość skutecznego działania.

W maju w naszym mieście prowa
dzono akcję szczepień, finansowaną 
przez Urząd Miasta, w czasie której 
punkt weterynaryjny objechał cały 
Rybnik. Być może dzięki temu, że dla 
właścicieli szczepienia są bezpłatne, 
stale rośnie ilość szczepionych zwie
rząt - w tym roku w czasie majowej 
akcji do zaszczepienia zgłoszono 6656 
czworonogów. Jedno szczepienie ko
sztuje 30 tys. zł, na całą akcję Urząd 
Miasta wyasygnował prawie 200 mln 
zł. Przez cały rok można bezpłatnie 
szczepić psy w lecznicy przy ul. Sło
wackiego, z którą miasto podpisało 
stosowną umowę. Wydział Gospodar
ki Komunalnej prowadzi księgę szcze
pień. Jeśli pies kogoś pogryzie, a jego 
właściciel nie ma odpowiedniego za
świadczenia, można w niej sprawdzić, 
czy pies był zaszczepiony. K.M.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5
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kopalnictwo rud metali nieżelaznych.
Kolejny dzień to spotkanie z władza

mi miasta Bad Harzburg na ratuszu. 
Wieczorem pierwszy koncert obu za
przyjaźnionych chórów w Eilsleben. 
Kościół wypełniony do ostatniego 
miejsca, słuchacze zachwyceni występem

Loteria
dobroczynna
W niedzielę 19 września już po raz 

trzeci rybnickie koło Polskiego Stowa
rzyszenia na Rzecz Osób z Upośle
dzeniem Umysłowym organizuje do
roczną loterię fantową, z której dochód 
przeznaczony zostanie na pokrycie ko
sztów letnich kolonii terapeutycznych 
dla dzieci niepełnosprawnych oraz na 
uruchomienie Zespołu Rehabilitacyj
nego w świetlicy koła przy ul. Orzepo
wickiej 16. Wspomniane przedsięwzię
cia są bardzo kosztowne, bo w czasie 
kolonii każdemu dziecku towarzyszy 
zazwyczaj jeden opiekun, co zwiększa 
koszty utrzymania. Ale tylko przy do
statecznej ilości opiekunów takie kolo
nie w ogóle mogą się odbywać.

Nie tak dawno rybnickie koło, 
podobnie jak wszystkie inne, otrzymało 
od Krystyny Mrugalskiej, prezesa 
Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umysłowym 
oficjalne pismo, informujące, iż zarząd 
główny nie będzie w tym roku finanso
wał kolonii letnich i podobnych przed
sięwzięć. W tej sytuacji koła zmuszone 
są same zdobywać środki na letni wy
poczynek swych podopiecznych. Dla
tego członkowie rybnickiego koła 
zwracają się z prośbą o pomoc do 
wszystkich rybniczan - jakiekolwiek 
przedmioty, które można by przezna
czyć na fanty w niedzielnej loterii, skła
dać można w Ośrodku Rehabilitacyj
nym im. Jana Pawła II przy ul. Hib
nera, natomiast pieniądze wpłacać 
można na konto ośrodka PKO Ryb
nik nr 27733-13-299-132.

Loteria tradycyjnie odbędzie się w 
niedzielne przedpołudnie przed ko
ściołem św. Jadwigi na Nowinach.

Pierwszy turnus kolonii rozpocznie 
się 28 czerwca w Długopolu i weźmie 
w nim udział około 20 dzieci, drugi 
rozpocznie się 7 lipca w Rycerce koło 
Żywca. wack

Ostatnie dni maja Chór im. Adama 
Mickiewicza z Niedobczyc spędził w 
Niemczech. Miejscowość uzdrowisko
wa Bad Harzburg, położona w ma
lowniczych okolicach Saksonii, liczy 
około 20 tysięcy mieszkańców. Śpiewacy

Śpiewacy z Niedobczyc zaprzyjaźnili się z 
tutejszym chórem Martin Luter Kan
torei, który przy kościele ewangelickim 
prowadzi dyrygent i organista Robert 
Higgins. Wyjazd do Bad Harzburg był 
rewizytą po ubiegłorocznej wizycie 
niemieckich śpiewaków w Polsce.

W drodze do gór Harzu chórzyści z 
Niedobczyc zwiedzili Berlin i odwie
dzili dawnych członków chóru. Po 
przybyciu do Bad Harzburg i rozloko
waniu się wśród niemieckich rodzin 
był czas na zwiedzanie miasta Goslar z 
jego zamkiem i największą zamkową 
salą w Niemczech, zabytkowymi ka
mieniczkami i pamiątkami dawnych 
rzemiosł. Stąd wywodzi się ród Sie
mensa, znanego przemysłowca, tu kwi
tły tradycje piwowarskie oraz kopalnictwo

występem.
W niedzielę 29 maja chór im. A. 

Mickiewicza śpiewał do mszy w ko
ściele katolickim w Bad Harzburg, a 
wieczorem znów koncert połączonych 
chórów - tym razem w świątyni ewan
gelickiej, z którą gospodarze rybniczan 

związani są na co 
dzień. Śpiewano 
głównie pieśni reli
gijne: F. Mendels
sohna, H. Schuetza, 
spirituals po stronie 
niemieckiej oraz M. 
Gomółki, Wacława 
z Szamotuł, J. Świ
dra, J. Łuciuka, H. 
M. Góreckiego po 
stronie polskiej. 
Chór przywiózł tak
że brzmiące dla nie
mieckich słuchaczy 
egzotycznie pieśni 
cerkiewne. Dwa 
utwory zaśpiewano 

wspólnie: “Ave verum ” Mozarta oraz 
pieśń o przyjaźni pt. “Da mit aus 
Fremden werden ”. Cały występ wzbu
dził owację melomanów, połączoną z 
aplauzem na stojąco i tupaniem nogami 
w drewniane podesty, co, trzeba przy
znać, było głośnym i sympatycznym 
sposobem wyrażenia swego uznania 
dla śpiewaków z Polski i Niemiec.

Cała wizyta stała pod znakiem dobrej 
organizacji, sympatii i serdecznej go
ścinności. Miała w tym udział mieszka
jąca w Bad Harzburg Lidia Brockhaus, 
która służyła gościom z Polski jako tłu
macz. Rewizyta śpiewaków z Niemiec 
w Rybniku już za rok, a tymczasem 
echa przyjaznych pieśni niosą się po
nad granicami.

GRZEGORZ WALCZAK

Chórzyści z Niedobczyc w Charlottenburgu

DZIEŃ MAŁOLATA 
w “34”

W Szkole Podstawowej nr 34 w Ryb
niku odbył się na początku czerwca 
wielki festyn rekreacyjno-sportowy 
pod hasłem “Dzień Małolata SP 34”. 
Zorganizowany został w konwencji ju
wenaliów studenckich, która znakomi
cie dała się przenieść na grunt szkoły 
podstawowej. Obchody “Dnia Małola
ta” rozpoczęły się 31 maja wyborami 
Miss SP 34. Wspaniałą imprezę zorga
nizowaną przez nauczycielki Jadwigę 
Kozłowską, Renatę Jabłońską i Alinę 
Miśkiewicz uświetniły występy 
uczniów szkoły w Mini Liście Przebo
jów. Za najpiękniejszą dziewczynę jury 
uznało Olę Kowol.

Pierwszoczerwcowy całodzienny fe
styn rozpoczął się “niespodzianką z 
nieba”, którą był przylot helikoptera, 
zaś dyrektor szkoły Marek Florczyk 
przekazał młodzieży klucz, symbolizu
jący przejęcie tego dnia władzy na tere
nie szkoły. Następnie osobiste życzenia 
wesołej zabawy złożyli braci uczniow
skiej niezwykli goście: prezydent Ryb
nika - Józef Makosz, dyrektor Miej
skiego Zarządu Szkół i Przedszkoli - 
Wojciech Niedziałkowski, wizytator 
Delegatury Zamiejscowej KOiW - Zo
fia Golińska. Po uroczystej inauguracji 
przez osiedle Reymonta i Kilińskiego 
“przepłynął” barwny i wesoły korowód 
przebierańców, który prowadziła orkie
stra dęta oraz powóz konny z rancha 
Eugeniusza Biskupka. Do kolorowego 
i rozśpiewanego pochodu włączyli się 
także rodzice i mieszkańcy osiedla. 
Młodzież miała do wyboru wiele im
prez sportowo-rekreacyjnych oraz kul
turalno-rozrywkowych pod intrygują
cymi tytułami “Jeśli potrafisz, pchaj 
się na afisz ”, “Randka w ciemno ”, 
“Pokaz taneczny ”. Były też inne atrakcje

atrakcje - przejazd bryczką, grochówka, ro
żen, loteria fantowa, występ orkiestry 
dętej oraz tanecznych zespołów dzie
cięcych SP 34. Cyklem imprez i poka
zów przygotowanych przez nauczycieli 
świetlicy szkolnej kierowała Halina 
Kolorz. Młodzież zaliczała próby

sprawnościowe, uczestniczyła w kon
kursach i pokazach. Dużą popularno
ścią cieszyła się loteria fantowa, kier
masz słodyczy i książek, konkursy - 
plastyczny, “Najmilszy zwierzak”. 
Odbył się także mecz uczniowie kontra 
nauczyciele, wygrany 1:0 przez peda
gogów. Jedyną bramkę dla kadry zdo
był dyrektor szkoły. Sympatycy gier 
komputerowych znaleźli doskonałą 
rozrywkę w salonie komputerów przy
gotowanym przez Tomasza Zawadz
kiego, gdzie mogli również doskonalić 
swoje umiejętności w tej dziedzinie. 
Niewątpliwą atrakcją był pokaz spado
chronowy - uczniowie własnoręcznie 
wykonali spadochrony, które poszybo
wały na boiska sportowe szkoły z

prawdziwego samolotu.
Ostatnim akcentem obchodów “Dnia 

Małolata” był rozegrany 4 czerwca II 
Dziecięcy Turniej Tańca Towarzyskie
go, perfekcyjnie przygotowany przez 
dyrektora rybnickiego MDK-u Annę 
Skomorowską przy współpracy z SP 
34.

Te wspaniałe imprezy, zorganizowa
ne dzięki olbrzymiej pracy całego gro
na pedagogicznego, samorządu 
uczniowskiego i dyrekcji, były efektem 

pracy wychowaw
czej prowadzonej 
przez nauczycieli SP 
34 w Rybniku. Przy
czyniły się one nie
wątpliwie również 
do integracji całego 
środowiska.

Imprezy sponsoro
wali: PPHU Remon
tex, PKP - Stacja 
Rejonowa Rybnik, 
MOSiR, Ryfama, 
sklep spożywczo- 
monopolowy s.c. G. 
K. Rutkowski, J. 
Masłowski /”Na 
Dworku”/, hurtow

nia “Wojciech”, hurtownia owoców cy
trusowych “Fantazja”, firma produk
cyjno-usługowa “Wypiór”, hurtownia 
Pawła Hermana, wytwórnia wód gazo
wanych Stabla, skład kupiecki Bełk, 
hurtownia “Plastuś”, Rybnicka Spół
dzielnia Usługowa, sklep jubilerski 
przy ul. Reja 5, kantor Sztuki Złotni
czej Gęborski, bar Piccolo - Eugeniusz 
Marcol, księgarnia “Mariola” przy ul. 
Dąbrówki, kwiaciarnia Marii Nosia
dek, cukiernia Pawlas, Merkpol, kino 
Apollo, sklep AGD 999+2 D i B. 
Sznajder, hurtownia materiałów “Na 
Dworku”, hurtownia artykułów che
micznych Rondo. Organizatorzy skła
dają im szczególne słowa podziękowa
nia.

W Dniu Małolata nauczycielka geografii Elżbieta Pietra
szewska bez problemów upodobniła się do uczennicy...

Podsumowanie w “Jedynce”
W ubiegłą sobotę 11 czerw ca w 

sali gimnastycznej Szkoły Podstawo
wej nr 1 odbyła się uroczysta akade
mia podsumowująca działalność na
uczycieli, uczniów i rodziców w mi
jających roku szkolnym.

Mimo niesprzyjającej pogody licz
nie zgrom adziła się publiczność / 
obecny był m.in. wiceprezydent Ryb
nika Jerzy Kogut/, widzowie wypeł
nili po brzegi udostępnione pomie
szczenie. Tradycyjnie rozpoczęto od 
wzajem nych podziękow ań, po 
których nastąpiła najciekawsza dla 
uczestników część programu - wrę
czanie dyplomów. Laureatów  było 
wielu: począwszy od rodziców, 
którym szkoła zawdzięcza wiele, po
przez uczniów biorących udział w 
olimpiadach przedmiotowych, skoń
czywszy na młodych sportowcach, 
reprezentujących szkołę na ze
wnątrz. Pomimo, iż nagrody wręcza
no niemal “hurtowo”, samo ich roz
dawanie zajęło blisko pół godziny. 
Jak mówi dyrektor szkoły, mgr 
Urszula Pietraszek ”... laureatów  
zdopinguje to do uprawiania sportu, 
pracy społecznej i polepszania wła
snych osiągnięć i wyników ”.

organizatorzy  połączyli obchody 
Dnia Dziecka, Dnia Matki i innych 
tego typu świąt z ogłoszonym przez 
papieża Rokiem Rodziny. Tematyce 
tej odpowiadała większość wierszy, 
piosenek oraz rysunków prezentowa
nych podczas imprezy.

Szkoła nieprzypadkowo jako pa
trona wybrała postać Janusza Kor
czaka, nastaw iając się na pracę z 
dziećmi w szerszym tego słowa zna
czeniu: obok nauki nauczyciele sta
rają się dać dzieciom więcej ciepła, 
wychowawcy roztaczają szerszą niż 
gdzie indziej opiekę nad potrzebują
cym, często osamotnionym psychicz
nie najmłodszym pokoleniem. Obok 
działalności typowej, od września 
dyrekcja planuje w ydzielenie spe
cjalnych pom ieszczeń dla dzieci 
osieroconych, zaniedbanych, pocho
dzących z rodzin patologicznych. 
P rzytulisko będzie miało służyć 
przede wszystkim uczniom, będzie 
swego rodzaju szkolnym pogoto
wiem, gdzie każdy będzie mógł 
przyjść, wypłakać się, odczuć trochę 
ciepła, czy nawet przenocować.

Om awiając osiągnięcia szkoły 
warto wspomnieć o wydawanych na

Daria Czubernat z kl. II a śpiewa wraz z koleżankami piosenkę o tacie

Na koniec zaprezentow ano pro
gram artystyczny: uczniowie mieli 
okazję popisać się zdolnościami re
cytatorskim i i piosenkarskim i, do
skonalonymi na lekcjach muzyki i 
języka polskiego. Po występie zapro
szono publiczność do zw iedzenia 
wystawy rysunków dziecięcych, zaj
rzenia na giełdę prac wykonanych 
przez uczniów  na zajęciach prak
tyczno-technicznych, do bufetu oraz 
loterii garnków emaliowanych.

Imprezy tego typu w SP nr 1 pro
wadzone są od przeszło 10 lat. Co 
roku dyrekcja składa podziękowania 
rodzicom i uczniom zaangażowanym 
w prace na rzecz szkoły. Obecnie

jej terenie dwóch periodykach: “BĄ
BLU” oraz “KORCZAKOWCACH”. 
Pierwsza gazetka przeznaczona jest 
dla uczniów z klas młodszych, dru
ga, redagow ana już  w większości 
przez młodzież z klas starszych, ad
resowana jest głównie do niej samej. 
Obydwie prowadzone są pod okiem 
nauczycieli, czujnych przede wszyst
kim na błędy ortograficzne i styl pu
blikowanych tekstów, ale nie ingeru
jących w treść. Gazetki cieszą się 
niesłabnącym powodzeniem wśród 
uczniów, co niewątpliwie świadczy o 
ich wysokim poziomie merytorycz
nym.

DARIUSZ GRZESISTA

Harcerskie lato
Około 800 dzieci i młodzieży wy

jedzie na kolonie i obozy organizo
wane przez Komendę Hufca ZHP 
w Rybniku. Przew idziane są trzy 
19-dniowe turnusy kolonijne i obo
zowe, które odbędą się w ośrodku w 
W apienicy. Na każdym turnusie 
przebywać będzie 260 dzieci. Dwa 
turnusy będą typowo harcerskie, na 
trzecim  wypoczywać będą dzieci 
pracowników ZOZ-u. Równolegle 
prowadzona będzie stanica Nieobo
zowej Akcji Letniej w 10-dniowych 
turnusach. Z tej formy wypoczynku 
skorzysta 200 dzieci z rodzin znaj
dujących się w trudnej sytuacji mate
rialnej. Miejsca te zostały rozdzielo
ne za pośrednictwem Miejskiego Ze
społu Obsługi Szkół, a koszty wypo
czynku pokrywa Urząd Miasta. Po
nadto 6. Harcerska Drużyna Żeglar
ska organizuje obóz nad Zalewem 
Rybnickim dla 30 osób oraz spływ 
rzeką Wieprz dla 20 osób. Trzy dru
żyny harcerskie - ok. 55 osób - wyja
dą na obóz do Kątna na Mazurach.

Dla chętnych są jeszcze wolne 
miejsca na koloniach zuchowych i 
turnusach NAL. Koszt kolonii i 
obozu wynosi 1 mln 850 tys. zł, a 
Nieobozowej Akcji Letniej dla nie
zrzeszonych - 1 mln 110 tys. zł.

Z organizowanych przez ZHP ta
nich form wypoczynku chciałoby 
skorzystać wiele osób. Problemem 
jest jednak to, że całą sumę za koszty 
kolonii i dozór muszą wyłożyć rodzi
ce. Zakłady pracy - głównie kopalnie 
- dofinansowują nawet 80 proc. na
leżności za wypoczynek, ale dopiero 
po powrocie dziecka i przedstawie
niu rachunku. Nie każdą rodzinę 
stać na jednorazowe wpłacenie całej 
sumy, szczególnie jeśli ma kilkoro 
dzieci. Być może władze zakładów 
pracy zdecydują się jednak na uła
twienie dzieciom wyjazdu na waka
cje? Chyba można ten problem roz
wiązać nieco inaczej.

/jak/

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Abecadło 
Rzeczy 

śląskich
Ministrant to osoba usługująca księ

dzu do Mszy św. lub innych nabo
żeństw kościelnych. Nazwa “m ini
strant” podobnie jak “minister” wzięła 
się od łacińskiego czasownika “mini
strare” znaczącego tyle co “służenie, 
podawanie do stołu”. W gwarze ślą
skiej nieco inaczej niż w literackiej 
polszczyźnie odmienia się rzeczownik 
“ministrant”, np. w mianowniku liczby 
mnogiej są “ministranty”. Jednak mi
nistranci na Śląsku czy w innych re
gionach Polski niewiele różnią się od 
siebie, a jeżeli różnice już są, stanowią 
pochodną odmienności życia kościel
nego poszczególnych regionów nasze
go kraju. To, co najbardziej różni ślą
skich ministrantów od ich kolegów np. 
z Krakowa czy Warszawy, to kształt 
zawiązywanych pod szyją komeżek. 
Poza Śląskiem komeżki te nie są za
wiązywane, lecz mają jakby mały kwa
dratowy “dekolt”. Ministrancki strój 
składa się z sutanny, która przypomi
na długą spódnicę do pasa na gumkę, z 
białej koszuli czyli komeżki i czasa
mi z kołnierzyka. Sutanna i kołnie
rzyk są zawsze w komplecie i w zależ
ności od poszczególnych świąt i okre
sów liturgicznych mają odpowiednie 
kolory: fioletowy - na adwent i Wielki 
Post, zielony - na zesłanie Ducha 
Świętego, czerwony - na dni świątecz
ne czy wspomnienia męczenników, 
czarny - na dni zwykłe bądź nabożeństwa

Ministranty
nabożeństwa żałobne. Jednak dobieranie odpo
wiednich kolorów ministranckich stro
jów jest dostosowane do ornatu księ
dza, dlatego przychodzący do zakrystii 
ministrant przed ubraniem się spoglą
da na kolor ornatu bądź musi to wy
czytać w specjalnej książeczce “Ordo 
missae”.

Kto zostaje ministrantem? Na pewno 
nie można powiedzieć, że ministranta

mi są tylko bardzo pobożni i grzeczni 
chłopcy. Ministrantem może zostać 
każdy kto tego chce i spełni podstawo
we warunki podczas okresu próbnego. 
Przeważnie zwraca się wtedy uwagę 
na jego punktualność, sumienność i 
poprawne zachowanie. No i oczywi
ście powinien być chrześcijaninem. 
Gdzieś od lat ’60 naszego wieku, na 
zachodzie Europy ministrantami są

W czerwcu ubiegłego roku podczas sumy odpustowej w bazylice św. Antoniego zmęczeni 
długim kazaniem ministranci wyszli na chwilę pojeździć sobie na karasolu

Foto: szoł

również dziewczyny. U nas jednak cał
kowicie panuje w tym względzie “mę
ski” konserwatyzm.

Ministrantury nie należy również 
włączać w kanony wielkiej teologii. 
Ministrantem jest się dlatego, że to jest 
fajne. Łazi się podczas mszy po środ
ku kościoła, wszyscy cię widzą i jesteś 
ważny. Poznajesz też zakamarki ko
ścioła, a jak pan kościelny zachoruje, 
to udaje ci się zwiedzić zakazane miej
sca: wieżę, dzwonnicę, kościelny 
strych czy piwnice. Ministrant pod
czas swej służby, w odróżnieniu od ca
łej masy kolegów nieministrantów, ma 

“przywilej” skosztowania 
kościelnego wina oraz 
podrywania dziewczyn, 
które podczas komunii ła
skocze się pateną po szyi. 
Na ministrantów czekają też 
inne przyjemności: wspólne 
wycieczki , ogniska, piel
grzymki czy mecze z mini
strantami innych parafii. Mi
nistrant również podczas 
swych kościelnych obowiąz
ków nabiera ogłady towa
rzyskiej i pewności siebie. 
Dzieje się tak zwłaszcza 
podczas kolędy, bo to wła
śnie m inistrant przeciera 
przecież ścieżki dla księdza, 
zaś pierwszych pirotech
nicznych umiejętności na
biera się podczas rozpalania 
kadzidła i utrzymywania go 
w stanie gotowości do ka
dzenia. Tego zaś, komu pod
czas nabożeństwa zgasło ka
dzidło, powszechnie uzna
wano za “ofiarę losu”, co

drikrów”, padoł tyn karasolorz i śmioł 
sie przi tym gupie, bo niy wiedzioł 
co to za łeboń. Zgoda, godo mu 
“Żabka”, ano sie nojprzód wetnymy. 
Tak sie tyż stało, przecinoł ta weta 
jakiś starszy panoczek, kery sie nom 
przisłuchiw oł i tyż sie uśm iychoł 
pod nosym. Posiodali my wszyjscy 
na te stołeczki, a z nami jeszcze 
mocka inkszych dziecek co prawie se 
chciały przejechać. Jak 
utopek sie opar o te de
ski, co sie naokoło po 
nich tyn karasol cisło, 
to yno wszystko zaczło 
trzeszczeć. Karasol ru
szył tak gibko, że tyn 
karasolorz ani niy 
podonżył od wszystkich 
piniyndzy skasować.
Jeździyli my chyba dło
żyj, niż piyńć razy, a ka
rasolorz wrzeszczoł jak 
gupi, żeby już stanył, bo 
sie już z logrow kurziło.
Uciechy miały wszystkie 
dziecka, bo jeszcze nig
dy tela ta ronda niy twa
ła i to tak gibko, że jak 
my z tych zicow ślazo
w ali, to nom sie w łepach kolyło. 
Wszyjscy sie dziwowali, a już niyj
bardzi tyn karasolorz, że taki mały 
łeboń tela siyły mo. Musioł nom dać 
karasolorz te przegrane p iyńdzie
siont złotych, bo tyn panoczek, co ta 
weta przecino, cołki czas stoł przi 
nas. Zaprosiył nas jeszcze na loda do 
swojij kaw iarnie, kero mo, padoł, 
koło kina “ Ś lonzok” . Po tym nos 
Magierka cały czas fraj trzimoł, bo 
tela piniyndzy zarobiył za tego “dri
kra” . Zaszli my nojprzod do łódek, 
na kerych szło na rond sie huśtać. 
M agierka musioł som do jednyj 
wlyść, bo my sie ku nimu boli sied
nyć, skirz tego, że on na pewno na 
rond pojedzie. Tak tyż było, my ani 
do połowy niy umieli tyj łodki fecht
nyć, a utopek zarozki zaczon sie na
około huśtać. Tyn chłop co do tych 
łodek puszczoł, wrzeszczoł na niego, 
że dzieci niy śmiom na rond sie huś
tać i do tego jeszcze niy zapnyte. Zaczon

Zaczon hamować takom deskom i waj
chom, ale to nic niy pomogało. Łód
ka, na keryj siedzioł utopek, froncza
ła jak diobli, a z tyj deski do hamo
wanio ano drzizgi furgały. Potym my 
śli do szisbudy, kaj Magierka nom po 
trzi szusy do lizoków fondnył. Żo
dyn z nos niy poradziył cylnyć do 
tego szkełka, bo my ta luftbiksa piyr
szy roz w pazurach trzimali. Utopek

nom som tela lizoków i tych kwiot
kówz piyrzo nastrzyloł, że jak my to 
niyśli, to sie ludzie za nami oglonda
li, kaj sie takie łebonie strzylać nau
czyli. Jeszcze potym my do biksow 
balami ciepali, za sznorki my po
ciongali, do kerych były jakiś nagro
dy prziwionzane. Takimi kołkami z 
drutu my na flaszki z winym ciepali, 
ale niy szło cylnyć. Stanyli my po
tym kole takigo masztu, na kerym pi
sało: siyła dzieciynco, babsko, 
chłopsko. Pizło sie takim pyrlikym w 
gnotek i taki ciynżarek wyskakiwoł 
do góry tak wysoko, jak tam kery po
radziył. Jak utopek tyn pyrlik chy
ciył, to sie wszystkie dziołchy zaczły 
śmioć, kaj sie taki bajtel ciepie, ale 
jak piznył, to sie wszystkim gymby 
pootwiyrały, bo tyn ciynżarek zostoł 
na samym wiyrchu. Tak sie tam za
klinowoł, że go niy szło nazod do
stać i tyn chłop przezywoł, bo nic 
niy umioł już zarobić. Jak my śli nazod

nazod du dom, to nom sie o tych lo
dach wspomniało kole kina. Wleźli 
my do tyj kawiarnie i ujżeli my tego 
panoczka, co nom ta weta przecinoł. 
On nas tyż poznoł i zaroz stanył od 
stolika, kaj z jakimś drugim panocz
kym w szach groł. “Proszę dać tym 
dzielnym chłopakom z Wielopola po 
lodzie” - padoł do takij piyknyj frel
ki, co te lody sprzedowała. Ludzie, 

co to były za lody, jeszcze ich 
dzisioj spominomy. Niy taki 
jak  teraźniejsze, że jak  sie 
najysz, to potym godzina sie 
nimi gyrco. W doma my sie 
dowiedzieli, że tyn panoczek 
sie Stokłosa nazywoł i potym, 
co żech był w Rybniku z kam
ratami, to my tyż tam lody ku
powali.
O tych obiecanych okrojkach 
z wafli żodnymu sie niy spo
mniało. Ani Magierka nic sie 
niy upom inoł, yno roz , jak  
“Żabki” zaś spotkoł, pytoł sie 
go, kiedy go zaś do Rybnika 
weźnie. Już niydługo, padoł 
mu ”Żabka”, bo zaś sie wybiy
romy na festyn ze synkami.
B. DZIERŻAWA

L ist d o  u to p k a
_________________________

W ielmolżny Utopku

Przypominomy wyliczanki kiere zno
my ze swoich młodych lot:
"Spadła bomba do piwnicy napisała 
na tablicy S.O.S. tyś je  gupi pies ”.
“Om bom cimi ciom, cimi ciki granaci
ki, oczkom boczkom wielkanoczkom, 
jedna rynka kryj
“Roz, dwa, trzi, Niemce psy, a Poloki 
złote ptoki - wylazujesz ty 
“Na wysokij górze rosło drzewo duże 
nazywało sie api papi bite, bite blał kto 
tego słowa nie wypowie, tyn go bydzie 
mioł”.

Przesyłomy pozdrowienia 
KORUSOWIE z Rybnika

Utopek na karasolu

Utopek na huśtaczce. Rys.: B. Dzierżawa

niewątpliwie było prawdziwą szkołą 
życia.

Podstawowym jednak czynnikiem, 
dzięki któremu chce się być ministran
tem, jest “zakrystyjne towarzystwo”, 
czyli ciekawa osobowość pana ko
ścielnego, księży i kolegów. Nie sądzę 
abym stał się bardziej pobożny dzięki 
kilkuletniej ministranturze, jednak z 
sympatią wspominam zakrystyjne bi
twy na cingula /sznury używane do 
obwiązywania stroju liturgicznego 
księdza/ czy lanie się wodą święconą.

Pamiętam również, jak jeden z wika
rych za złe zachowanie przy ołtarzu ła
skotał nas do granic wytrzymałości. 
Podobnie niezapomniane były głupie 
kawały pana kościelnego, dzięki 
którym długo sądziłem, że pisane pod
czas kolędy K+M+B to skrót zdania 
“Kożdy ministrant buks”.

MAREK SZOŁTYSEK

Naszemu redakcyjnemu koledze, 
lwu samorządności 

Jackowi Reclikowi 
herbu "Aktówka" 

i wybrance jego serca, 
wszelkiej pomyślności 

w małżeńskich okowach, 
wzajemnej wyrozumiałości 
w domowym samorządzie 

i nieustających fantazji 
nie tylko w kuchni

życzy redakcja "GR"

Imprezy
MAŁA SCENA RYBNICKA 

Piątek, 17 czerwca, godz. 18.00, 
KONCERT zespołu rockowego 
“ŁYSY BAND”, wstęp 25.000 zł 
Czwartek, 23 czerwca, godz. 17.00, 
KONCERT NA RZECZ DOMU MA
ŁEGO DZIECKA W RYBNIKU, 
wstęp wolny.

TEATR ZIEMI RYBNICKIEJ
Sobota, 18 czerwca, godz. 17.00 i
20.00, KABARET OT.TO z progra
mem pt. “50-lecie kabaretu”, cena 
90.000 zł

DOM KULTURY - Boguszowice 
Niedziela, 19 czerwca, godz. 15.00, 
ZJAZD ŚPIEWACZY Okręgu Rybnic
kiego Polskiego Związku Chórów i 
Orkiestr

DOM KULTURY - Niedobczyce 
Poniedziałek, 20 czerwca, teatr z 
Krakowa z przedstawieniem pt. “Słoń 
Trąbalski i jego goście”

Kina
“APOLLO”

17 i 19 czerwca, godz. 17.00 i 19.00,
18 czerwca, godz. 16.00 i 18.00, “I 
KTO TO MÓWI 3”, prod. USA

DKF “EKRAN” przy TZR
20 czerwca, godz. 19.00, “KU
CHARZ, ZŁODZIEJ, JEGO ŻONA I 
JEJ KOCHANEK”, prod. ang., wstęp 
na karnety i wejściówki, cena 25.000 
zł

“PREMIEROWE” przy TZR
21 - 23 czerwca, godz. 16.30 i 19.00, 
“DOSKONAŁY ŚWIAT”, prod. 
USA, cena 30.000 zł

“WRZOS” Niedobczyce
19 czerwca, godz. 17.00, “POLE RA
ŻENIA”, prod. USA

“ZEFIR” - Boguszowice 
19 - 23 CZERWCA, godz. 17.00 i
19.00, “PSY 2”, prod, pol.________

Dyskoteki
Sobota, 18 czerwca, godz. 19.00, 
MAŁA SCENA RYBNICKA, godz. 
20.00, KINO “APOLLO” /gw/

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5 9

Utopek  
z Wielopola

Przi kożdym odpuście w Rybniku, 
przijyżdżali na targowisko karasolo
rze i stawiali te swoji szisbudy, kara
sole i rostomajnte huśtaczki. Byli to 
przeważnie cołki rodziny Mików, 
Szczyrów i Maciończyków z Popie
lowa. Cołko zima te swoji karasole 
malowali i ciaćkali, naprawiali, żeby 
z wiosny wyruszyć na odpusty po 
cołkiem powiecie rybnickim, wodzi
sławskim, a nawet raciborskim. Bez 
zima tyż jejich dziołchy musiały piy
rzi farbie, z kerych robiyły kwiotki i 
pawy do szisbudy. Karasole wtedy 
były na cisnyci, totyż trzeba było 
mieć ekstra synków co sie nazywali 
“drikry” . Nieroz żech cis trzi razy, 
żeby potym roz jechać za darmo. 
Jednego roku, jak synki z Wielopola 
wybrali sie do Rybnika na karasole, 
wziyni ze so b ą  utopka Magierki. Niy 
było to tak łaps - utopek żodnymu 
niy wierził, yno “Żabce”, tymu syn
kowi spod lasa. Utopek pierzinym  
rod jodoł okrojki z waflów, kerymi 
Ośliźlok ryby w stawie kormiył, a 
woziył to od swojigo brata Augusta 
co mioł w Rybniku waflarnia. “Żab
ka” obiecoł utopkowi cołki miech 
papierzanny tych okrojkow, jak sie 
zgodzi ciść karasol. Zamiyniył sie 
utopek za ciyrczka i “Żabka” wzion 
go do puciynki po kołkach, zawar, 
do kapsy wraziył i poszoł z kompla
mi na karasole. Spytoł sie karasolo
rza wiela trzeba synków, żeby tyn ka
rasol uciść. Dowiedzieli my sie, że 
nojmynij dziesiyńciu, ale takich 
chuderloków jak my, to roz tela. Wy
ciongnył “Żabka” z puciynki tego 
ciyrczka i utopek już stoł z nami, jak 
zawsze w czerwonym kabociku i 
czopeczce z bombelkym. Pośli my 
ku tymu karasolorzowi i godomy, że 
tyn synek w tym czerwonym kabocie 
som tyn cołki karasol uciśnie. “Jak 
tyn bajtel to som ruszy, to mocie ody 
mie piyńdziesiont złotków, ale jak 
sie zesmoli, to wszyjscy w piyńcior
ka bydziecie dziesiyńć razy za “drikrów



Z a r z ą d  M ia s ta  I n fo r m u j e
Zarząd Miasta Rybnika

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY W FORMIE PISEMNYCH 
OFERT NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL. 
STRAŻACKIEJ W RYBNIKU STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY 

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

Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
zawiadamia, że dysponuje jeszcze mieszkaniami 

kat. M-3 i M-4 w nowym budynku na os. Reymonta 
w Rybniku do zasiedlenia na nowych 

atrakcyjniejszych warunkach finansowych.

Minimalna pierwsza wpłata wynosi:
- kat. M-3 o pow. użytk. 51 m kw. - 33,1 mln zł
- kat. M-4 o pow. użytk. 64 m kw. - 42,2 mln zł

Splata kredytu w wysokości 15 procent 
dochodów brutto gospodarstwa domowego.

Informacji udziela i wnioski przyjmuje 
dział członkowski RSM w Rybniku, 

ul. Wyzwolenia 35, telefon 21867, 25055, wewn. 318.

Elektrownia “Rybnik” zawiadamia,
że w związku z planowanym ciśnieniowym czyszczeniem kotła bloku 

energetycznego nr 5, które odbędzie się w dniach 20-25 czerwca br., 
nastąpi podwyższona emisja hałasu 

będąca skutkiem zrzutu pary wodnej do atmosfery.
Zjawisko powyższe wystąpi w 5-6 cyklach, jednorazowo w ciągu dnia 

w godzinach popołudniowych tzn. między godz. 17.00 a 19.30. 
Za powstałą niedogodność mieszkańców Rybnika i okolic - przepraszamy.

CENNIK OGŁOSZEŃ W "GAZECIE RYBNICKIEJ"

• 1 cm2 - 8.000 zł
• 1/4 strony - 900.000 zł
• 1/2 strony - 1.600.000 zł
• 3/4 strony - 2.400.000 zł
• 1 strona - 3.000.000 zł
• 1 słowo - 5.000 zł

...U  N A S  

SZYBKO 
I TANIO

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

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

oraz pełna gama napojów chłodzących.

Ogłoszenia drobne
Ogłoszenia drobne
CZYSZCZENIE DYWANÓW, 

TAPICEREK 
“PERS”,tel. 392024

*  *  *

KAWALERKA NA OKRES 
WAKACJI W KOŁOBRZEGU. 
Tel. w Kołobrzegu (0-96) 521193 

w Rybniku 28851
* * *

Emerytka /służba zdrowia/ 
ZAOPIEKUJE SIĘ na 5-6 godzin 
dzieckiem, również niepełnospraw

nym lub starszą panią.
Tel. grzeczn. 231-38

W razie potrzeby

Zarząd Zieleni Miejskiej 
w Rybniku

Dział Usług Pogrzebowych  
ul. Rudzka 70 b 

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

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

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

♦możliwość załatwienia orkiestry 
♦wynajęcie autobusu 

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

Ceny konkurencyjne

BEZPŁATNE 
PORADY PRAWNIKA
w "Gazecie Rybnickiej"

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

dyżuruje prawnik, udzielający 
bezpłatnie porad.

POG. RATUNKOW E: 999, 23-666 
POLICJA: 997,21-091
STRAŻ MIEJSKA: 27-254 w godz. 6.00-22.00 
STRAŻ POŻARNA: 998, 28-867
POG. GAZOW E: 55-37-91, 55-37-56, 55-38-28, 55-38-87
POG. ENERGETYCZNE: 210-71
POG. W OD.-KAN.: 236-81, 261-92, 266-47
POG. CIEPŁOW NICZE: 249-56, 246-45
INFORM ACJA: PKS 22-242, PKP 23-009, W PK 21-820
POSTÓJ TAXI: 236-60, 286-60
RADIO TAXI: 27-000
POSTÓJ TAXI BAGAŻOW YCH: ul. M łyńska, tel. 23-561 
NOCNY DYŻUR APTEK: od 17 do 23 czerwca, Paruszowiec, 
ul. Przem ysłowa 16, tel. 228-34

Biuro Usługowo-Doradcze
Zaprasza Państwa do zakupów samochodów krajowych 

i zagranicznych oraz maszyn przemysłowych 
wskazanych przez klienta

w formie leasingu (dla osób prawnych k s e r o
w systemie ratalnym (dla osób fizycznych)

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

SAMOCHODOWE ♦ imprezy okolicznościowe (wesela, stypy, komunie) 
Rybnik-Boguszowice

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

EKSPRESS 
Rybnik, Reja 2

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

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

Nowe sklepy
♦ “Cotton”, czyli “Bawełna” nazywa 
się nowy sklep odzieżowy przy ul. 
J.F.Białych, który będzie się specjalizo
wać w młodzieżowej konfekcji ekolo
gicznej.
♦ Odzież dżinsową sprzedaje sklep 
“Lee Cooper” przy ul. Powstańców 21.

"Ger-Pol Brauerei"
Spółka GERPOL Brauerei
w Rybniku, ul. Zamkowa 3
ogłasza KONKURS

z nagrodami
pod hasłem:

“Roger - Twoim piwem!
Warunki konkursu:

Każdy, kto w dniu
26 czerwca 1994 roku w godz. od 12.00 do 17.00 

zgłosi się z jak największą ilością zebranych kapsli 
Z napisem “GERPOL” lub puszek z nazwą “ROGER” 

na festyn spółki na Rynku w Rybniku 
może wygrać atrakcyjne nagrody, m.in. bony uprawniające 

do wyjazdu dziecka na kolonie letnie.
Miejsce zbiórki: Rynek miasta Rybnika.

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w konkursie!

Przeceny Czwartkowa Giełda Cenowa
♦ W “Jankesie” przy ul. Powstańców 
przeceniono dżinsowe ubrania firmy 
“Jordache”.
♦ Bluzki i letnie damskie kurteczki, 
przecenione na 150 tys. zł, można ku
pić w sklepie “Ata” przy ul. Korfante
go.
♦ W “Hermesie” można kupić przece
nione o 40 procent ciuchy /na I piętrze/ 
i szafę, której cenę obniżono z 
3.400.00 na 3.100.000 /na II piętrze/.

/K./

Gazeta
Rybnicka

tańsza
w prenumeracie! 

Do 25 czerwca 
na poczcie

M ię so s c h a b
w o lo w e
ex tra

szy n k a  w p . 
g o to w a n a śląska

PIOTROW SKI 7 9 77 123 ,4 64 ,4

TA RG 77 75 124 60

HERM ES 8 0 8 0 125 67

Owoce/Warzywa truskaw ki ogórki pom ido ry
ziemniaki

m łode

TA RG 2 0 - 2 5 1 0 - 1 2 1 5 - 2 7 5 - 7

HERM ES — 21 25 12

ul.Sobieskiego 23 — 14 2 7 8

Sp o ży w c ze m asło cuk ier jajko m ąka

Ja n  NOGA 11 10 2 ,2 7,5

TA RG 10 8 ,5 1 ,7 -2 ,2 6 ,3  - 7,3

HERM ES 11 10,5 2,1 7,5

W aluty do lar m arka cz e sk a francuska

Gallux, Rynek 22400\22650 13570\13700 765\775 4000\4100

Delikatesy, ul. Miejska 22450\22600 13570\13700 767\775 4030\4120

P e w e x  d u ż y 22400\22650 13570\13700 767\775 4040\4150
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 Sport   Sport

Sportowa panorama
Koszykówka 

Nowy klub
W połowie maja w Urzędzie Woje

wódzkim w Katowicach zarejestrowany 
został Miejski Koszykarski Klub Spo
rtowy “Rybnik”, mający swą siedzibę 
przy ul. Kolejowej 26. Podstawowe cele, 
jakie stawiają przed sobą działacze no
wego rybnickiego klubu, to z jednej stro
ny stworzenie w mieście silnej wyczyno
wej drużyny koszykarzy, z drugiej pro
pagowanie koszykówki i rekreacji ru
chowej. Prezesem MKKS Rybnik został 
Mieczysław Grajdek, prezes Spółki 
“GRAMBUD”. W zarządzie znaleźli się 
m.in. Andrzej Zygmunt i Czesław 
Grzonka. Nowy klub zamierza w cało
ści przejąć sekcję koszykówki Policyjne
go Klubu Sportowego “Katowice”, prze
prowadzono już wstępne rozmowy. 
Działacze zapowiadają ścisłą współpra
cę z władzami samorządowymi miasta, 
szkołami i Spółdzielnią Mieszkaniową. 
Zajęcia odbywać się będą w sali MO
SiR-u przy ul. Powstańców i w sali gim
nastycznej Rejonowej Komendy Policji 
w Rybniku.

“Nowo narodzonemu” klubowi życzy
my wszelkiej pomyślności. Chch

Dżdżownica 
Z metra

W jednym z rybnickich sklepów spo
rtowych na stoisku wędkarskim pojawił 
się towar, który może stać się prawdzi
wym przebojem sezonu wiosenno-let
niego, a mianowicie dżdżownica kali
fornijska. Nie bardzo wiem jakie poję
cie o tak egzotycznym przysmaku może 
mieć polski karp, ale jeśli na polskie 
ryby robak z Kaliforni działać będzie 
podobnie jak na polskich “szkolorzy” 
McDonald’s, to sukces wędkarski za
pewniony.

A może warto się w tym doszukać re
cepty na gospodarczy sukces, gdyby 
tak w drodze rewanżu amerykańskie re
kiny i niedźwiadki grizzli przyzwycza
ić do naszych kurczaków i polskiej 
mielonki.

I jak tu nie przypomnieć historyjki o 
rozmowie dwóch dżdżownic, gdy jedna 
zapytana przez drugą o męża odpowia
da: A... kajś go na ryby wyciągneli...

wack

W dniu wyborów samorządowych 19 
czerwca, rybnickie kluby sportowe orga
nizują na Rynku imprezę sportowo-re
kreacyjną pod nazwą “Dzień Sportu 
Młodzieżowego”. Każdy z klubów bio
rących udział w imprezie przygotuje kil
kunastominutowy program, w którym 
zaprezentuje dyscyplinę sportu, którą się 
zajmuje, osiągnięcia i swych najwybit
niejszych reprezentantów. Ci którzy my
ślą o uprawianiu tej czy innej dyscypli
ny, będą mogli od razu na miejscu zapi
sać się do konkretnego klubu, by w nim,

Antoni Skupień 
rekonwalescentem
Rybnicki żużlowiec Antoni Sku

pień rep rezen tu jący  w bieżącym  
sezonie barwy pierw szoligow ego 
“ W łó k n ia rza” C zęstochow a 20 
czerw ca staw i się na k o n tro li w 
S zp ita lu  C h iru rg ii U razow ej w 
Piekarach. Jej wyniki zdecydują o 
tym , kiedy ew en tualn ie  je d en  z 
bardz ie j lub ianych  żużlow ców  
wróci na tor. Przypomnijm y, że w 
czasie turnieju na torze w Święto
chłowicach starszy z braci Skupie
niów złamał w karambolu dwie ko
ści lewej nogi. Złam anie okazało 
się bardzo pow ażne i n iezbędne 
okazało  się skręcenie kości przy 
pom ocy sp ec ja ln e j, m etalow ej 
płytki.

Popularny Antek nie ukrywa, że 
zaraz po wypadku myślał o zakoń
czeniu sportowej kariery, ale teraz 
po dłuższym okresie bezczynności 
nie może się doczekać pierwszych 
treningów . N iedaw no rekonw ale
scen ta  odw iedz ili w jego  domu 
przedstawiciele “ R ybnickiego  
Speedway Fanklubu”, wcześniej 
z ro b ili to H enryk Bem i Adam 
Pawliczek.

Tekst i zdj.: 
Chch

pod okiem trenerów i instruktorów, roz
począć sportową karierę. A oto lista ryb
nickich klubów, których przedstawiciele 
wezmą udział w rynkowej zabawie: 
RMKS, RKM, KS Kolejarz, KS Sile
sia, RKS Arete, KS Polonia, Aero
klub, MKKS, SKS Ryfama, LKK Vic
toria.

Do udziału w imprezie organizatorzy 
zapraszają wszystkich miłośników spo
rtu i kultury fizycznej, obiecując również 
konkursy z nagrodami dla samych wi
dzów. wack

Srebro 
Artura Kejzy
Z rozegranych w miniony w ee

kend we W rocławiu M istrzostw  
Polsk i Seniorów  w Judo ryb n i
czanin , reprezen tan t “P o lo n ii” 
R ybnik A rtur K ejza w rócił ze 
srebrnym  m edalem . W walce fi
nałowej Kejza uległ reprezentanto
wi “W isły” K raków  G rzegorzow i 
L echow i. W drugiej tu rn ie jow ej 
w alce z M arkiem  W róblem  z 
“Gwardii” Bielsko-Biała zawodnik 
“P o lon ii” doznał kontuzji barku i 
później w pojedynku o złoty medal 
ryw alow i dość szybko udało się 
założyć trzymanie i z kontuzjow a
nym barkiem  niew iele ju ż  m ożna 
było zrobić.

Srebrny medal Kejzy jest sporym 
sukcesem , jego samego jak  i ryb
nickiego klubu. Kejza je st jeszcze 
ju n io rem  i w drugiej połow ie 
września wystąpi w rozgrywanych 
w B ielsku  M istrzostw ach  Polski 
Juniorów. Jak nam powiedział tre
ner srebrnego m edalisty Rafał Ko
walczyk, w przypadku zawodnika z 
Rybnika jest to sukces nie notowa
ny co najmniej od 10 lat.

D rugi z zaw odników  “P o lo n ii” 
K rzyszto f M ika, w ystępujący  w 
kategorii do 60 kg, zajął we Wro
cławiu siódme miejsce.

Chch

ŚWIĘTO ROWERU
Piąty czerwca obchodzony jest jako 

"Światowy dzień ochrony środowi
ska". W krajach bogatych, których 
obywatelom nie są są obce problemy 
ekologii, zdecydowano się na uczcze
nie tego dnia poprzez rezygnację z ja
zdy samochodem. I tak powstał “Dzień 
bez samochodu”.

Jako alternatywny środek lokomocji 
wybrano ROWER - pojazd najbardziej 
ekologiczny, najzdrowszy i najtańszy, a 
przy odległościach do 5 km - najszyb
szy! Rozpoczęła się moda na rower, w 
wielu krajach na niespotykaną dotąd 
skalę. Polski Klub Ekologiczny pod
chwycił pomysł i co roku ogłasza 
“Międzynarodowy dzień bez samocho
du”, natomiast Polskie Towarzystwo 
Turystyczno-Krajoznawcze ogłosiło 5 
czerwca “Świętem roweru ”. Od kilku 
lat obie organizacje prowadzą wspólną 
kampanię o czyste powietrze w mia
stach, o bezpieczeństwo kolarzy w ru
chu drogowym, o spopularyzowanie 
roweru jako środka komunikacji miej
skiej, o umożliwienie kolarzom prze
wożenia rowerów w publicznych środ
kach transportu, o parkingi i przecho
walnie itd. W niektórych miastach Pol
ski akcja “o zielone światło dla rowe
ru” przyniosła już efekty!

Z okazji “Święta roweru” Komisja 
Turystyki Kolarskiej PTTK w Ryb
niku zaprosiła turystów-cyklistów na 
wspólną wycieczkę. Rankiem na rybnickim

rybnickim Rynku zebrali się wszyscy, 
którzy nie zlękli się niekorzystnych 
prognoz pogodowych. Trasa wędrówki 
przebiegała po zachodnim obszarze na
szego parku krajobrazowego “Cyste
skie Kompozycje Krajobrazowe Rud 
Wielkich”. O walorach przyrodni
czych, krajobrazowych, historycznych i 
etnograficznych tego regionu pisała

Rowerowa wyprawa była również okazją do podpatrywania 
przyrody

“Gazeta Rybnicka” w cyklu: “Cudze 
chwalicie - swego nie znacie”, a więc 
nie wypada się pow tarzać. Warto 
jednak  wym ienić inne zalety tych 
atrakcyjnych stron, dostrzeżone 
przez kolarzy: dobre drogi, urozmai
cone ukształtowanie terenu, zapachy 
kwitnących drzew, krzewów, traw i

zbóż, siana i lasu.
Krótkie postoje wyznaczono na 

“Gzelu” i w Babicach, na dłużej zatrzy
mano się w pocysterskich Zwonowi
cach, w Raszczycach i w rezerwacie 
“Łężczok”, delektując się pięknem 
przyrody, roślin i zwierząt.
“Popas” w Zwonowicach był okazją do 
przypomnienia gospodarczej działalno
ści rudzkich cystersów, do oglądania 
rozległych panoram i do uzupełnienia 
utraconych kalorii.

W Raszczycach 
doszło do interesują
cego spotkania z 
księdzem probo
szczem, który umoż
liwił wycieczkowi
czom zwiedzenie 
kościoła p.w. świę
tych apostołów Szy
mona i Judy, z pięk
nym wizerunkiem 
Matki Boskiej Ra
szczyckiej w ołtarzu 
głównym.

Zgodnie z tury
stycznym zwyczajem 
wracano innym szla
kiem, przez Zawadę 

Książęcą, Nędzę, Szymocice, Lyski.
Dla rybniczan trasa wyniosła 63 km, 

a dla leszczynian ok. 85 km. Wszyscy 
byli zadowoleni z obranej formy rekre
acji oraz z programu wycieczki krajo
znawczej. Przy rozstaniu umawiano się 
na następną wyprawę...

OSKAR SZEWCZYK

Żużel Żużel

Liga na półmetku
Żużlowcy mają za sobą połowę roz

grywek ligowych. Drużyna RKM-u po 
dziewięciu kolejkach zajmuje drugie 
miejsce w tabeli II ligi. Rybniczan wy
przedza “małymi” punktami zespół 
“Polonii” Piła. Te dwie drużyny mają 
największe szanse na zajęcie miejsc 
premiowanych awansem do ekstrakla
sy.

W miniony piątek rybniczanie nadro
bili ligowe zaległości. Doszedł do skut
ku odwołany wcześniej mecz ze “Star
tem” Gniezno. Na rybnickim torze 
było sporo emocji. Obydwie drużyny 
wystąpiły w najsilniejszych składach. 
Można było podziwiać umiejętności 
zawodnika “Startu” Antonina Kaspera, 
doskonale jeżdżącego na niedawnych 
turniejach indywidualnych w Rybniku i 
w Warszawie. Natomiast rybniczanie 
skorzystali z usług Larsa-Henrika Jor
gensena. W zaciętym meczu RKM 
zwyciężył 55:35, a najwięcej punktów 
dla gospodarzy zdobyli: Adam Pawli
czek /13/, Mirosław Korbel /12/ i Eu
geniusz Tudzież /10/. W zespole “Star
tu” najlepiej jeździli: Antonin Kasper 
/11 pkt./ i Adam Fajfer /10 pkt./.

Mecz RKM - “Start” był niezwykle 
emocjonującym widowiskiem. Wpraw
dzie zwycięstwo RKM-u było dosyć

Z okazji ślubu Młodej Parze - 
Krzysztofowi Fliegertowi 

i jego wybrance 
najserdeczniejsze życzenia 

szczęścia, wiecznie trwającej miłości 
życzą Małgorzata Kiełkowska 

i Karina Lupa
* * *

Nowożeńcom Krzysztofowi 
Fliegertowi i Jego Małżonce

dużo szczęścia, wszelkiej pomyślności 
na Nowej Drodze Życia 

i licznego żużlowego potomstwa 
życzą Kibice z ul. Liściastej w 

Zamysłowie

Kronika policyjna
K r o n i k a  p o l i c y j n a

Po kuflu za kółko
8 czerwca przy ulicy Budowlanych au
tobus potrącił 23-letniego rowerzystę. 
Kierowca autobusu był pod wpływem 
alkoholu. Badanie alkomatem wykaza
ło 0,6 prom.

Pirat w golfie
8 czerwca przy ulicy Podmiejskiej VW 
golf potrącił na przejściu dla pieszych 
43-letniego mężczyznę. Poszkodowany 
doznał poważnych obrażeń - otwartego 
złamania podudzia, urazu kręgosłupa i 
rany głowy. Został przewieziony do 
Szpitala Miejskiego nr 1. Do wypadku 
doszło, gdy kierowca golfa wyprzedzał 
autobus stojący przed przejściem dla 
pieszych. Jest to poważne wykroczenie, 
bardzo wysoko wyceniane w skali 
punktowej.

Sprawca złapany, ale nieznany
8 czerwca wieczorem nieznana kobieta 
wybiła szybę w restauracji “Tęczowa” 
przy ulicy 3 Maja. Wartość strat wynio
sła 1,4 mln. Kobieta została zatrzyma
na w areszcie do wytrzeźwienia i usta
lenia danych personalnych.

Skradli klozet
W nocy z 8 na 9 czerwca włamano się 
do tzw. melaminy na terenie przepom
powni przy ulicy Rybackiej w Rybnickiej

wysokie, ale w wielu wyścigach walka 
trwała na całym dystansie. Rybniczanie 
jeździli odważnie i wkładali w walkę 
znacznie więcej zaangażowania, niż w 
przegranym poprzednio meczu z rze
szowską “Stalą”. Jeżdżący w barwach 
RKM-u Duńczyk Jorgensen nie pre
zentował się w meczu ze “Startem” 
nadzwyczajnie. W trzech startach zdo
był 5 punktów. Zawodnik ten nie 
odbiega poziomem od innych rybnic
kich żużlowców. Można jedynie żało
wać, że brak w drużynie RKM-u zawo
dnika zagranicznego, który mógłby za
gwarantować zdobycie w każdym me
czu przynajmniej 12 punktów. Być 
może w przyszłym roku zobaczymy w 
barwach rybnickiego klubu, lepszych 
od obecnie zakontraktowanych, obco
krajowców.

Po pierwszej połowie II-ligowych 
rozgrywek nie ma jeszcze zdecydowa
nych faworytów. Wprawdzie wszystko 
wskazuje na to, że awans wywalczą ze
społy z Piły i Rybnika, ale drużyny 
“Stali” Rzeszów, Gniezna i GKM-u 
Grudziądz wcale nie zamierzają kapitu
lować. Do prowadzących zespołów 
mają minimalne straty, dysponują do
brymi zawodnikami zagranicznymi, a 
młodzież czyni stałe postępy. Nie ulega 
wątpliwości, że druga połowa rozgry
wek będzie pasjonująca. Wszystko je
szcze jest możliwe.

W Rybniku cieszyć się można z licz
nie przybywającej na stadion, kultural
nej publiczności, dobrej organizacji za
wodów oraz dużej mobilizacji wśród 
zawodników. Radością napawa fakt, że 
w szkółce żużlowej szkoli się ok. 30 
młodych adeptów, a w chwili obecnej 
szkółka dysponuje już 8 motocyklami. 
W najbliższym czasie powinny być już 
widoczne efekty pracy z młodzieżą w 
postaci nowych zawodników z licencją
“Ż”.

Zasłużony żużlowiec rybnickiego 
klubu Bronisław Klimowicz został w 
ramach “małego kontraktu” wypoży
czony do końca bieżącego sezonu do 
opolskiego “Cem-Wap-u”. Nadal bę
dzie jednak wraz z Jerzym Grytem 
prowadził zajęcia w szkółce.

W najbliższą niedzielę, 19 czerwca, 
rybniczanie wyjeżdżają do Gniezna 
na rewanż ze “Startem”, a w Rybni
ku najbliższa impreza 26 czerwca o 
godz. 17.00 - mecz rewanżowy ze 
“Stal” Rzeszów.

PIOTR SZWEDA

Rybnickiej Kuźni. Po zerwaniu kłódki spraw
cy skradli muszlę klozetową i inne ak
cesoria łazienkowe o wartości 2 mln zł.

Marki, dolary i zepsuty zegarek 
8 czerwca między 8.30 a 19.30 włama
no się do mieszkania przy ulicy Dwor
cowej. Sprawcy otworzyli drzwi przy 
pomocy dopasowanego klucza. Skradli 
3,5 mln zł, 1050 marek niemieckich, 
120 dolarów oraz zepsuty zegarek ręcz
ny.

Kradzież w Hermesie
8 czerwca dwie kobiety skradły mięso i 
kosmetyki o wartości 431.500 zł. Zo
stały ujęte i zatrzymane w areszcie. 
Jedna z nich - mieszkanka Rybnika - 
miała 32 lata, a druga z Chorzowa - 19 
lat. 

Skok z okna
11 czerwca z II piętra Domu Pomocy 
Społecznej w Lyskach wyskoczyła 39-
letnia kobieta, która zmarła po przewie
zieniu do szpitala. Powodem samobój
stwa była choroba psychiczna.

Gość w dom...
9 czerwca w jednym z mieszkań przy 
ulicy Kilińskiego pod nieobecność do
mowników mężczyzna o imieniu Zby
szek skradł wieżę stereo “Osaka”, od
twarzacz video “Orion”, pilot od tele
wizora oraz klucze do mieszkania. 
Wartość strat oceniono na 6 mln zł.

/jak/

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Wygląda na to, że po przebudowie i "ukwieceniu", smutne dotąd scho
dy prowadzące do TZR, staną się ulubionym miejscem spotkań rybni
czan.
Pomysłodawcom życzymy, aby stały się one legendą na miarę rzym
skich "schodów hiszpańskich

Czy schody te staną się dla inicjatorów ich modernizacji schodami do 
następnej samorządowej kadencji, rybniczanie zadecydują już w najbliż
szą niedzielę 19 czerwca...

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

Wśród autorów 
prawidłowych 

rozwiązań 
rozlosujemy 

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

Rynek 6.

Pod znakami zodiaku

BARAN - Masz dobre chęci, a co najważniejsze, również pomysły. Teraz wszyst
ko zależy od dokonanego wyboru: możesz wszystko zrobić sam, ale wtedy efekty 
przyjdą później, lub zaryzykować spółkę...
BYK - Rozejrzyj się za ciekawszym zajęciem. Firma, której oddajesz cały swój 
czas nie gwarantuje Ci rozwoju. Tylko satysfakcja z pracy jest w stanie rozbudzić 
cały Twój potencjał intelektualny.
BLIŹNIĘTA - Zbyt luźne, z Twojego zresztą powodu, stosunki z ludźmi, mogą być 
powodem sporego stresu. Kiedy będziesz potrzebował pomocy, okaże się, że nikt z 
Twojego otoczenia nie poczuwa się do je j udzielenia...
RAK - Nie baw się w detektywa, a raczej sprowokuj szczerą rozmowę, która wszy
stko wyjaśni. Twoje podejrzenia okażą się nieuzasadnione, a rozwiązanie okaże 
się dla Ciebie bardzo miłą niespodzianką.
LEW - Wszystkie wątpliwości prysną jak  mydlana bańka, a horyzont się przejaśni. 
Wybór, którego po długim wahaniu dokonałeś, był trafny, a teraz będziesz zbierać 
tego owoce.
PANNA - Przed Tobą czas próby. Zrobiłeś wszystko, by przejść ją  zwycięsko, teraz 
wysiłki te zostaną ocenione przez osoby trzecie. Bądź dobrej myśli...
WAGA - Warto odwzajemnić sympatię, którą zostałeś spontanicznie obdarzony. Z  
tym partnerem możesz poczuć się bezpiecznie, a właśnie bezpieczeństwa najbar
dziej Ci ostatnio brakowało...
SKORPION - Coś nie możesz usiedzieć w miejscu! I słusznie, bo na miejscu nic 
nowego Cię nie czeka. By być na bieżąco, musisz zdobywać doświadczenia dale
ko od domu...
STRZELEC - Masz niejasne uczucie, że coś ważnego przeszło bokiem, a mogło 
mieć pozytywny wpływ na Twoją przyszłość. Możesz być spokojny, straciłeś nie
wiele, a zresztą trafi się druga okazja, której ju ż nie przegapisz.
KOZIOROŻEC - Nie wyprzedawaj swoich złudzeń, jeszcze nie wszystko stracone. 
Tylko wiara w sukces, ale też konsekwencja i upór mogą odwrócić kartę. Pamię
taj, że najgorszą rzeczą jest rezygnacja...
WODNIK - Niech Cię nie przerazi nadmiar oczekiwań ze strony najbliższych. 
Uwierzysz może w końcu, że jesteś im niezbędny, a zaufanie jakim cię darzą, bez
granicznie. Nie możesz zawieść...
RYBY - Mimo, że targają Tobą emocje, działaj rozsądnie i z umiarem. Wprowa
dzaj zmiany stopniowo, by szok nie był zbyt duży. Przecież chodzi nie tylko o Cie
bie... ______________________________

Koronka
inaczej

Fatałachy z naszej szafy
_________________________

Do niedaw na koronka zastrzeżo n a  była na 
wielki wieczór, a młode dziewczyny i tak stroni
ły od n ie j, uw ażając że to archaizm  dobry dla 
matron. Dziś, kiedy w modzie burzone są wszyst
kie konwencje, koronka może być noszona nawet 
do zgrzebnych lnów i wygląda w tym zestawieniu 
p rzep ięk n ie , czego dow odzi nasze zd jęc ie .
Szczególnie jeże li je s t w naturalnym  - białym , 
ecri, beżow ym , czarnym  - kolorze. W idziałam  
baw ełniane podkoszulki z karczkiem , na który 
naszyto koronkę i wierzcie mi, byłam zachwyco
na.

Żeby jednak koronkowa rzecz nie była pretensjonalna, nie możemy do
datkowo ozdabiać jej cekinami czy perełkami. Nie powinniśmy jej cele
brować, musi być noszona na luzie, na piękną bieliznę lub gołe ciało, co 
zbieżne jest z obecną od paru sezonów m odą na prześwity i przezroczy
stości. K oronką ozdabiane są nawet kostium y kąpielow e, lniane torby 
letnie czy koszyczki. Niezwykle stylowo wygląda zrobiona z koronki let
nia w ersja trzewików babuni - wysokich w iązanych botków, a zupełnie 
odlotowo botów do kolan. Nośmy więc koronkę, dopóki trwa jej czas!

Wróżka

 5  m in u t  ł a m a n ia  g ło w y

Ilustracje różnią 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-Boguszo
wic.
Rozwiązania prosimy przesyłać na kartkach pocztowych na nasz adres, lub wrzucać do naszych 
“żółtych skrzynek” /Rynek 12, Kościuszki 54/.
Za rozwiązanie łamigłówki z nr 22 nagrodę otrzymuje: Renta Tkocz, ul. Szulików 18, Chwa
łowice.

- Wyobraź sobie - mówi kolega do ko
legi - że wczoraj spotkałem człowieka, 
który mi się przyznał, że nigdy jeszcze 
nie kupił gazety.
- To jest na pewno ten facet, co rano 
ze mną pociągiem jeździ i czyta mi zawsze
zawsze przez ramię.

* * *

Jednego prelegenta pytają koledzy:
- No i ja k  ci wypadł odczyt? Ludzie 
zadowoleni?
- Tak, nawet bardzo. Rzucali we mnie 
pomidorami!
- Nie klaskali?

Owszem, jak  trafili we mnie, to kla
skali!

Przychodzi chłop do restauracji. Sie
dzi przy stoliku w ogrodzie. Wraca 
kelner z zamówioną kawą i mówi:
- Wygląda na deszcz.
A chłop na to:
- Ale kawą trochę pachnie!

Raz orał Sowizdrzoł pole swego go
spodarza. Naraz zaczęło mocno pa
dać. Położył bronę na kiju i stanął 
pod nią. Zmókł do ostatniej nitki. Nie 
narzekał jednak, tylko powiedział:
- Hm, a ja k  mogło dziać się z tymi,
którzy stali pod gołym niebem?

***

W czasie wędrówki przyszedł raz So
wizdrzoł do pewnego miasta, gdzie na 
placu targowym grali czescy muzy
kanci. Gdy go potem pytano, jak mu 
się podobał koncert, odrzekł:
- Koncert ja k  koncert, ale ta muzy
ka!!!

Raz położył się Sowizdrzoł na gołej 
ziemi, kładąc pod głowę jeno ździe
bełko słomy. Nie mogąc zasnąć na 
tak twardym posłaniu, powiada:
- Ty nie możesz zasnąć, mając pod 
głową jedną słomkę, a co mają po
wiedzieć ci, którzy mają cały siennik?

W jednym zakładzie żegnali szefa.
- Przykro, że pan odchodzi!
- Znajdzie się lepszy!
- E, każdy następny je s t głupszy od 
poprzedniego!

***
Roz jeden  głupi p isa ł list. Pyto go 
drugi głupi:
- Do kogo ten list?
- Do mnie.
- A, co tam piszesz?
- Nie wiem, boch go jeszcze nie otrzy
moł.

* * *

Wpada do znajomych starszy czło
wiek i już od progu woła:
- Zostałem dziadkiem, a moja żona 
babcią!
- Co, bliźnięta?

- Kokotko, jo  ju ż dłużej nie wytrzy
mia, ja k  tyn pies tak przez cało noc 
wyje - powiado górnik do sąsiadki.
- Ale, panie Kulik, nie bydźcie tacy 
nielitościwi, on potym cały dzień śpi.

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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Poziomo: A/  dotyka czasem gospodarkę, B/kolega rurki z kremem, 
C/broń “Solidarności”, D/ w PRL rzucany na rynek, E/czasem w 
nim jest woda, zawsze rzepka, F/Gruba Berta, G/flagi na wietrze/ 
w uchu/, H/  fragment rządu, I/  patrzy na malowane wrota, J/  sły
chać go spod kopyt
Pionowo: 1/ na weselu z posypką, 2 / niemodna moda, 3 / 1/3 lata, 
4 /przychodzi nocą, 5 /wprasza się, gdzie go nie proszą, 6/ niejeden 
na widowni, 7/stoi ponad kapitanem na “Darze Pomorza”, 8 /wpa
da w kompot, 9/ bywa grząski lub zabudowany, 10 /łąka dla bizona 
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie po upo
rządkowaniu liter wg szyfru: J-3, A-4, F-8, C-1; C-2, E-6; J-9, H- 
1, B-4, B -8 , I-9, A-10, H-7, J-1, A-5; B-8, C-10, C-6, F-10, H-5, J- 
1
Na rozwiązanie wraz z kuponem czekamy 10 dni od daty ukazania 
się numeru. Rozwiązania pro simy przesyłać na kartkach poczto
wych na nasz adres, lub wrzucać do naszych “żółtych skrzynek” / 
Rynek 12, Kościuszki 54/.
Nagrody za rozwiązanie krzyżówki nr 33 z hasłem “Potrzeba nie 
zna praw” otrzymują: Karolina Rozbrój, ul. Gagarina 9, Rybnik 
oraz Weronika Nitoń, ul. Wierzbowa 45, Rybnik.
Nagrody do odebrania w redakcji.


