
Najpiękniejsze uczennice

CZYTELNIA

W niedzielę 19 czerwca, w dniu wy
borów samorządowych, w bazylice św. 
Antoniego obchodzono święto patro
nalne, czyli tzw. odpust. W odpustowej 
sumie koncelebrowanej przez metro
politę katowickiego ks. abp. Damiana 
Zimonia, który do Rybnika przyjechał 
prosto z konferencji plenarnej Episko
patu Polski, udział wzięło wielu zapro
szonych gości: ustępujący Zarząd Mia
sta z prezydentem Józefem Makoszem,

przewodnicząca Rady Miasta pierw
szej kadencji Urszula Szynol, kierow
nik Urzędu Rejonowego Jerzy Fre
lich, władze rybnickiego Cechu Rze
miosł Różnych i wiele pocztów sztan
darowych. W czasie mszy przedstawi
ciele zarządu miasta wręczyli abp. D. 
Zimoniowi obraz z widokiem rybnic
kiego ratusza.

c.d. na stronie 3

Drodzy Mieszkańcy Rybnika!
Dziękuję Wam za Wasze ogromne zaufanie. W dniu 19

czerwca oceniliście pozytywnie minione cztery lata w 
naszym mieście. Wasze glosy zdecydowały, że nie będzie 
rewolucji na Ratuszu. Dzięki Waszemu nadzwyczajnemu 
poparciu, nasz Ruch odniósł wielkie zwycięstwo. Zapew
niam Was, że czujemy się wzmocnieni Waszym popar
ciem i przyrzekam, że zrobimy wszystko, nie szczędząc 
sił i zdrowia, aby wielkie zwycięstwo naszego Ruchu sta
ło się Waszym sukcesem nie tylko dzisiaj ale i przez czte
ry najbliższe lata.

Serdecznie Wam dziękuję za zaufanie i proszę o wspól
ne działanie dla dobra naszego miasta i wszystkich jego 
mieszkańców.

Józef Makosz
Przewodniczący Ruchu Rozwoju Rybnika

1

W wyborach do Rady Miasta.

Zwycięstwo RRR!
Rybniczanie! Chcemy nadal z  Wami zm ieniać nasze miasto - brzmiało hasło na wyborczym plakacie Ruchu 

Rozwoju Rybnika. Wyniki niedzielnych wyborów do samorządu potwierdziły, że rybniczanie w przytłaczają
cej większości chcą nadal zmieniać swoje miasto i to razem z ekipą już sprawdzoną. Ruch Rozwoju Rybni
ka, który skupił przede wszystkim osoby w ubiegłej kadencji już w radzie zasiadające, wprowadził do 45-oso
bowej Rady Miasta aż 33 radnych. Wygrana na taką skalę ugrupowania nie utożsamiającego się z żadną więk
szą partią jest niewątpliwie ewenementem na skalę województwa, jeżeli nie kraju. Rybniczanie postawili na kon
tynuację działań rozpoczętych cztery lata temu.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe dokonania, dalsze przeobrażenia powinny być dynamiczne i widoczne go
łym okiem, czego życzymy nowej radzie oraz wszystkim mieszkańcom Rybnika.

O dpust w bazylice

Radni Miasta Rybnika 
wybrani 19 czerwca 1994 roku

Nazwisko Imię Wiek Ugrupowanie Nr 
Ugrupowanie okręgu

ADAMCZYK MARIAN 42 RRR 1
BEDNORZ LONGIN 65 RRR 5
BERGER ROMAN 69 RRR 8
BOREK WALTER 51 RRR 6
BUJAK JAN 68 SLD 1
CYRAN JÓZEF 53 RRR 6
CZEREPKOWSKI ZYGFRYD 50 UW 6
DYRCZ ZDZISŁAW 37 UW 3
FLIS JADWIGA 37 RRR 2
FRANKE EUGENIUSZ 46 RRR 3
FRELICH JERZY 53 RPP 4
GAJDA ZYGMUNT 50 RRR 4
GAWLICZEK EDWARD 58 BBWR 8
GORCZYCA JERZY 47 RPP 7
GRZYBOWSKI ADAM 45 RRR 6
IBROM JÓZEF 43 RRR 8
JANAS BRUNON 51 RRR 5
KOGUT JERZY 46 RRR 4
KOPKA ANDRZEJ 42 NIEW. 5
KOWALSKI LECH 36 RRR 7
KRUPA ADAM 41 RRR 1
KUFA-SKORUPA
KULAWIK

MARIA 56 RRR 1

MARIA KRYSTYNA 48 RRR 7
KUŚKA ALOJZY 58 RRR 2
MAKOSZ JÓZEF 42 RRR 2
MURA JAN 46 RRR 3
PIECHA BOLESŁAW 40 RRR 5
PIECHA GRZEGORZ 37 RRR 3

Nazwisko Imię Wiek Ugrupowanie Nr
Ugrupowanie okręgu

PRUSZKOWSKI
TADEUSZ ANTONI 46 SLD 7
PRZELIORZ STANISŁAW 45 RRR 3
PYSZ JERZY 50 W-DOM 5
RYSZKA HENRYK 51 RRR 5
RYSZKA ZYGMUNT 51 RRR 1
SADANOWICZ RYSZARD 41 W-DOM 3
ŚMIGIELSKI MICHAŁ 42 RRR 1
STAJER STANISŁAW 43 RRR 2
STOKŁOSA KRYSTYNA 48 RRR 7
SZOSTOK TADEUSZ 45 RRR 8
SZYDŁO MARIAN 40 RRR 7
SZYNOL URSZULA 50 RRR 2
TOMICZEK JAN 73 RRR 4
TROJAN KRYSTYNA 38 RRR 6
WIDERA JERZY 54 RRR 8
ZAJĄC ANDRZEJ 45 SLD 4
ZAWADZKI WIESŁAW 50 SLD 3

Lokalizacja okręgów:
1. Śródmieście, Północ
2. Gotartowice, Kamień, Kłokocin, Ligota, Paruszowiec
3. Boguszowice
4. Chwałowice, Popielów, Radziejów
5. Niedobczyce, Niewiadom
6. Smolna, Zamysłów
7. Nowiny, Zachód
8. Chwałęcice, Golejów, Grabownia, Orzepowice, 

Rybnicka Kuźnia, Stodoły, Wielopole, Zebrzydowice

Choć term in nie był najszczę
śliwszy, a reklama na mieście ra
czej znikoma, w czasie niedziel
nych w yborów  miss rybnickich  
szkół średn ich  duża sa la  TZR 
w ypełn iona była po brzegi. 
Podobnie jak  przed rokiem, w fi
nałow ym  konkursie  p iękności 
w ystąp iły  d z iew częta , które 
wcześniej tryumfowały w wybo
rach miss organizowanych w po
szczególnych szkołach. Trzyna
ście kandydatek  do ty tu łu  miss 
zaprezentowało się publiczności

w różnych kreacjach i odpow ie
działo na pytania o bardzo zróż
nicow anym  stopn iu  tru d n o śc i. 
Pomiędzy kolejnymi prezentacja
mi na scenie występowali szkolni 
a rty śc i: tancerze , recy ta to rzy  i 
aktorzy. To właśnie scenka w wy
konan iu  uczniów  z IV LO w 
C hw ałow icach w prow adziła  do 
tej chyba zbyt naburm uszonej 
im prezy  n ieco uczn iow sk iego  
hum oru i fryw o lnośc i, k tó rych  
jak  na wybory miss szkół średnich

c.d. na stronie 6

Trzy najpiękniejsze uczennice rybnickich szkól średnich, od lewej: Marcelina 
Rybka, Sylwia Judycka i Katarzyna Gonsior. Zdj. . wack

Frekwencja
wyborcza

Liczba uprawnionych 100480
Głosy oddane 32825
Głosy nieważne 680
Głosy ważne 32145
Głosy ważne bez wyb. 210
Frekwencja 32668

Najwięcej głosów
uzyskali

Józef Makosz 2845
Michał Śmigielski 1232
Marian Adamczyk 1207

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5
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Gromy w noga w ABC* Absolwenci IV LO *Utopek  na Rudzie
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W dniu samorządo
wych wyborów osobom 
opuszczającym lokale 
wyborcze zadaliśmy 
najczęściej zadawane w 
tym dniu pytania: na 
kogo i dlaczego głoso
wali? Oto jak odpowia
dali, niestety anonimo
wo, mieszkańcy Rybni
ka.

- Głosowałam na RRR, bo po prostu 
znam tych ludzi i wiem na co można 
liczyć.

* * *
- Głosowałem na Ruch Autonomii Ślą
ska. Spodziewam się czegoś lepszego

-A  w Rybniku?
- Drogi robią, wszystko remontują...
- Ale trudno tę zasługę przypisać 
SLD...
- A to nie SLD robi...? A to ja  nie 
wiem...

*  *  *

- Na RRR bo podoba mi się to, co zro
bili w czasie poprzedniej kadencji. 
Chciałabym, żeby teraz zabrali się też 
za inne dzielnice, nie tylko centrum.
- Czy odpowiada pani ten rodzaj g ło
sowania?
- Odpowiada, przynajmniej nic się nie 
rozmywa.

* * *
- Głosowałam na listę nr 1, bo przyjeż
dżając tu ze studiów widzę, że coś się 
dzieje. Bardzo się cieszę z tych wszyst
kich zmian. Rybnik jest miastem coraz 
ładniejszym.

Przedstawiciele 
komitetów wyborczych 

komentują wyniki wyborów

Na kogo i dlaczego 
głosowali rybniczanie?

niż teraz, walki z bezrobociem i rozwi
nięcia budownictwa, bo wszystko to 
stoi.

* * *
- Na listę nr 1. Dlaczego? Bo się 
sprawdzili.
- A co jeszcze w Rybniku można zmie
nić?
- O, dużo! Żeby tylko siły mieli i wy
trzymali, bo idzie dobrze. Żeby wy
trzymali przy tym, co chcą robić.

* * *
- Na Krystynę Błaszczyk z PSL, dlate
go że ją  znam i wiem, że to jest bardzo 
dobry człowiek i mam do niej zaufa
nie.

* * *
- Na SLD.
-Dlaczego?
- Nie będę się wypowiadać.

* * *
- Na Krystyną Kowalską, bo chodzi 
nam o ekologię. Ta pani pracuje w
"oświacie" i dużo w ogóle pomaga.
- Czego pani się spodziewa po nowej 
radzie?
- Że będzie dbała o ekologią i oddy
mienie Rybnika. Chcielibyśmy z mę
żem żeby gaz był tańszy, żeby można 
było palić tylko gazem, a nie węglem i 
mułem.

* * *
- Na pana Sajewicza, nauczyciela, z 
Sojuszu Lewicy Demokratycznej oczy
wiście.

* * *
- Na Ruch Rozwoju Rybnika, bo uwa
żam, że bardzo dużo zrobili dla Rybni
ka i trzeba kontynuować tę linię. 
Chciałbym, żeby dalej było prowadzo
ne to, co zostało zapoczątkowane - roz
wój Rybnika, inwestycje dla miasta i 
pożytku rybniczan.
- Czy były jakieś problemy z głosowa
niem?
- Problemów nie było, uważam tylko, 
że ten sposób głosowania nie oddaje 
tego, co by się chciało przekazać. Le
piej byłoby, gdyby można głosować na
kilka osób, a nie tylko na jedną.

* * *
-N a lewicę...
-Dlaczego?
- Bo widzę wielką szansę. Lewica dała 
program, a nikt do tej pory programu 
nie dał.

* * *
- Na Unię Wolności, odpowiada mi ich 
program, zwłaszcza jeśli chodzi o go
spodarkę i ochronę środowiska.

* * *
- Na Adamczyka z RRR dlatego, że 
bardzo mi się podobają zachodzące w 
Rybniku zmiany. Chciałaby, żeby dalej 
tak upiększano miasto. Są to ludzie 
sprawdzeni.

* * *
- Głosowałam na Jana Bujaka z SLD.
- Dlaczego?
- Bo podobają mi się teraz te rządy. 
Wszystko jest teraz lepiej, lepsze jak 
było za dawniejszych rządów...

Józef 
MAKOSZ 

Ruch
Rozwoju Rybnika

Masowe zagłosowanie na naszą kon
cepcję, a co za tym idzie ogromne zau
fanie, którym obdarzyli nas wyborcy 
stanowi najlepsze podziękowanie za 
czteroletni wysiłek w kierowaniu mia
stem, ale zarazem mobilizuje nas do 
dalszej pracy dla dobra Rybnika. To 
wspaniałe uczucie - mieć świadomość, 
że to, co dotychczas zrobiliśmy dla 
Rybnika spotyka się z tak dużą aproba
tą społeczną. Głosowanie w dzielnicach

Wybory w liczbach
Nr Nazwa suma ilość
listy listy głosów głosów w proc.

1. RRR 18356 55,31658
2. RPP 2631 8,232136
3. Wspólny Dom 740 2,490215
4. Ruch Samorz. Dz. Niewiad. 464 1,724651
5. Unia Wolności 2027 6,544198
6. SLD 3199 10,16894
7. PSL i Unia Pracy 334 1,074744
8. Ruch Autonomii Śląska 1087 3,493153
9. OZZMiW “Rybnik 90” 689 2,366503
10. Ruch Rozwoju Niewiad. 123 0,457181
11. BBWR 1134 3,956459
12. Koalicja KPN 647 2,074104
13. Ty-Dzielnice-Miasto 431 1,096
14. Kandydat niezależny 73 0,306826

R A Z E M 31935 99,30249

- Głosowałem na tych, których już 
znam, na tych którzy już coś dla Ryb
nika zrobili, czyli na RRR.

* * *
-N a “Rozwój”.
- Dlaczego?
- A bo w tym mieście się dobrze mie
szka, teraz zaczynają tu dobrze rzą
dzić.. Gospodarzy mamy na razie do
brych i na nich głosowałem.

*  *  *

- Pan już był na wyborach?
- Na wyborach nie byłem i nie pójdę, 
bo na byle kogo głosować, jak się ko
goś nie zna, się nie opłaca. Tacy kan
dydaci co nie znam... Na kogo będę 
głosować?
- Były przecież informacje w gazetach
- E... To wszystko pic na wodę...
- A ci, którzy do tej pory rządzili w 
Rybniku? Podoba się panu w Rybniku?
- Tak. Makosz tak, to co innego.
- To czemu pan nie poszedł glosować 
na jego ugrupowanie?
- Na mojej liście on nie jest, gdyby był
to bym głosował.

* * *
- Na wyborach byłach, ale jo tam nic 
nie kreśliła ani nic... Jo tam za nikim 
nie jestem w ogóle. Chciałam rentę, 
renty też mi nie dali, wobec tego tak 
głosowałam.

* * *
- Był pan już na wyborach?
- Właśnie się wybieram.
-A  na kogo będzie pan głosować?
- Na prezydenta naszego, no nie...
- A jest na liście?
- Nie wiem, dopiero sprawdzę. Makosz 
dużo zrobił dla Rybnika. Takiego, jak 
go momy Makosza, to już drugiego nie 
bydzie...

Zebrał: WACŁAW TROSZKA

dzielnicach pokazało, że mieszkańcy nawet 
tych najbardziej odległych zakątków 
naszego miasta akceptują coraz pięk
niejsze centrum, ale zauważają także, 
że i “u nich” wiele zmieniło się na lep
sze. Pragnę gorąco podziękować rybni
czanom za ich trafny wybór i chylę 
czoła przed ich zdrowym rozsądkiem.

Zenon
WIECZOREK 
Ruch
Autonomii Śląska

Wynik nie jest dla mnie zaskocze
niem, z uwagi na to, że to co zostało 
zrobione w Rybniku przez okres ostat
nich czterech lat, było najlepszą prze
pustką do tego, aby taki wynik osią
gnąć. Mieliśmy drobne zastrzeżenia do 
władz miejskich co do prowadzenia 
pewnych inwestycji, ale wiadomo - je
szcze się taki nie urodził, co by wszyst
kim dogodził. Ci co nic nie robią, nie 
robią także błędów, a ci co robią dużo - 
popełniają błędy. Cieszy mnie osobi
ście porażka SLD oraz KPN.

Piotr KUSZ 
 Sojusz

 Lewicy
Demokratycznej

Jesteśmy zaskoczeni niską frekwencją 
i tak dużym sukcesem pana prezydenta, 
nawet w dzielnicach w których nic nie 
zrobiono. Ale mamy nadzieję, że w na
stępnej kadencji pan prezydent nie bę
dzie ubezwłasnowolniał radnych, czego 
mieliśmy sygnały ze starej rady oraz, że 
współpraca z radami dzielnic wybrany
mi w tych wyborach będzie się układać 
lepiej niż dotychczas.

Eugeniusz 
REJMAN 
Konfederacja 
Polski Niepodległej

Gdyby do wyborów poszło 80 proc. 
ludzi, wyniki byłyby zapewne inne. Do 
wyborów poszli tylko ci ludzie, którzy 
chcieli aby władza w Rybniku nie zo
stała zmieniona. Dochodziły do nas sy
gnały od kandydatów na radnych, 
którzy zauważyli szereg nieprawidło
wości przy naklejaniu plakatów - nasze 
plakaty były zaklejane przez RRR, słu
py były wręcz pilnowane przez osoby, 
które nie dopuszczały, aby nasze pla
katy były zawieszane.

unia
W O L N O Ś C I

Jan LACH 
Unia Wolności

Rezultaty wyborów nie stanowią dla 
nas zaskoczenia. Poparcie uzyskali lu
dzie, którzy wykazali się dobrymi wy
nikami w poprzedniej kadencji. Zao
wocowała tu dojrzałość wyborców, 
którzy zrozumieli sens i ideę samorzą
du, którego od 1990 r. protoplastą była 
Unia Demokratyczna /dziś Unia Wol
ności/ szczególnie w osobie prof. Ku
leszy. Okazało się że w wyborach sa
morządowych partie polityczne nie od
grywają tak poważnej roli jak w wybo
rach parlamentarnych. UW jest zgodna 
co do osiągniętych wyników w ostat
niej kadencji przez tzw. “drużynę pre
zydenta”. To co zrobił J. Makosz zao
wocowało jego popularnością. Są to 
niezaprzeczalne osiągnięcia, których 
kierunek jest właściwy i winien być 
dalej realizowany - z tym, że UW wno
si do niego kilka poprawek. Jesteśmy 
zdecydowani współpracować dla dobra 
miasta ze wszystkimi, których celem 
jest Rybnik piękniejszy i zamożniejszy, 
a pierwszoplanowymi zadaniami jawią 
się problemy ludzi starych, opieki spo
łecznej, oświaty, ekologii a przede 
wszystkim kultury fizycznej. UW ży
czy przyszłym radnym owocnej pracy. 
Dziękujemy także wszystkim wybor
com, którzy oddali swój głos na na
szych kandydatów.

Marian WAWRZYCZEK 
Rybnickie 
Porozumienie 
Prawicy

porozumienie prawicy
Oniemieliśmy i zaniemówiliśmy. 

Szczere gratulacje dla Ruchu Rozwoju 
Rybnika, który staje się powoli zjawi
skiem socjologicznym. Jedynie prawi
ca mówiła prawdę, niestety bolesną, 
ale tego nikt nie chciał słuchać. Nasz 
elektorat nie poszedł do wyborów.

U N IA
PR A C Y

Stanisław 
DUCZKOWSKI 

OZZMiW 
“Rybnik 90”

Dziękuję wszystkim tym wyborcom, 
którzy oddali głosy na kandydatów z 
naszej listy. 

Roman FAJKUS 
BBWR

Na początku chciałbym pogratulo
wać zwycięzcom. Jako przewodniczą
cy BBWR w Rybniku muszę stwier
dzić, że nasze ugrupowanie, chociaż 
po raz pierwszy startowało w wybo
rach, zyskało duże uznanie wyborców. 
W kilku okręgach byliśmy na II miej
scu tuż za RRR. Wprowadziliśmy rów
nież naszego kandydata dr inż. Edwar
da Gawliczka do Rady Miasta. W po
konanym polu zostawiliśmy większość 
partii i ugrupowań politycznych. Jak 
na tak krótki okres istnienia, uważamy 
to za pozytywny odbiór naszych kan
dydatów i naszego programu. Szkoda 
tylko, że tak mała ilość wyborców po
szła do wyborów, gdyż przez to wybra
na Rada Miasta jest radą mniejszości, a 
nie większości obywateli naszego mia
sta. Ale jak mówi porzekadło “Nie
obecni nie mają racji ” i sami pozbawi
li się możliwości decydowania o losie 
naszego miasta.

w sp ól n y

GRUPA WYBORCZA 
WSPÓLNY DOM

Grupa Wyborcza “Wspólny Dom”
d z i ę k u j e  wszystkim Wyborcom, 

którzy głosowali na naszych kandyda
tów, szczególnie Wyborcom Obwodu 
Nr 44, obejmującego oś. Korfantego i 
domki jednorodzinne przy ul. Odległej 
w Niedobczycach, którzy przyznali 
bezapelacyjnie pierwsze miejsce naszej 
liście.

Dzięki Wyborcom, pomimo groszo
wych wydatków na kampanię oraz 
krótkiego okresu istnienia Grupy, uzy
skaliśmy dwa mandaty w Radzie Mia
sta : 1 w Niedobczycach i 1 w Bogu
szowicach.

Jest to niewiele, ale i tak daje nam 
trzecie miejsce w ilości uzyskanych 
mandatów, razem z tak dużymi ugru
powaniami jak Unia Wolności i Poro
zumienie Prawicy.

Gratulując Ruchowi Rozwoju Rybni
ka pełnego zwycięstwa w wyborach, 
będziemy szukali z wszystkimi ugru
powaniami tego, co nas łączy.
W oparciu o tę zasadę przyjęliśmy na
zwę “Wspólny Dom”.

Zygmunt 
SABATOWSKI 
Unia Pracy i PSL

Wybory przebiegły tak jak  się 
można było spodziewać. Rozbicie 
list spowodowało, iż wiele ugrupo
wań straciło głosy. Frekwencja wy
borcza miała wpływ na to, kto został 
wybrany. Nie jest jednak ważne kto 
wszedł, liczy się żeby działał dla 
Rybnika z pożytkiem. Z naszej listy 
nie w szedł nikt - wynikło to z 
ogromnej konkurencji /w iele lis t/ 
oraz z silnej pozycji RRR, którego 
kandydaci zrobili dużo dla Rybnika i 
zyskali przez to poparcie.

P O D Z I Ę K O W A N I E
W imieniu MIEJSKIEJ KOMISJI 

WYBORCZEJ w Rybniku serdecznie 
dziękuję ty m wszystkim, którzy w ja
kikolwiek sposób przyczynili się do 
przygotowania i sprawnego przepro
wadzenia wyborów samorządowych 
na terenie naszego miasta.

Szczególne słowa podziękowania kie
ruję do ludzi zaangażowanych w pracę 
Obwodowych Komisji Wyborczych, 
pracowników Urzędu Miasta i Służb 
Miejskich, a także do funkcjonariuszy 
Policji i Straży Miejskiej.
Równie serdecznie dziękuję gospoda
rzom budynków, w których znajdowały 
się lokale wyborcze, oraz zakładom pra
cy. Dzięki ich pracy i hojności lokale 
wyborcze miały godny, odświętny wy
strój. Sumienność, zaangażowanie, pra
cowitość i wysokie poczucie odpowie
dzialności wielu ludzi spowodowały, że 
wybory przebiegły bez zakłóceń.

Za wszystko raz jeszcze dziękuję.
KRZYSZTOF BĄK 

Przewodniczący Miejskiej 
Komisji Wyborczej
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Z przedwyborczego spotkania w Rybniku

Prof. Geremek 
o samorządności

W tygodniu poprzedzającym wybory 
samorządowe na rybnickiej Małej Sce
nie odbyło się spotkanie z jednym z li
derów Unii Wolności, BRONISŁA
WEM GEREMKIEM. Profesor Ge
remek od lat zajmuje znaczące miejsce 
na polskiej scenie politycznej, uchodząc

uchodząc za polityka rzetelnego i wiarygod
nego. Warto więc przytoczyć jego wy
powiedź, dotyczącą idei wprowadzenia 
reformy samorządowej.

Administracja powinna być służbą 
cywilną, to znaczy nie podporządko
waną wyraźnemu interesowi politycz
nemu, nie podporządkowaną żadnej 
partii, łącznie z tą partią, pod znakiem 
której dzisiaj występuję. Urzędnicy po
winni mieć świadomość, że służą pań
stwu, a nie partyjnemu interesowi. Re
forma samorządowa jest podstawową 
gwarancją procesu demokratyzacji 
rządzenia krajem. Kiedy w 1989 roku 
rozpoczynaliśmy proces zmian, w za
kresie reformy państwa głównym pro
blemem było wprowadzenie samorzą
du terytorialnego i była to reforma ry
zykowna, o najgłębszym znaczeniu w 
dziejach ostatniego półwiecza. Dlacze
go właśnie taka reforma, której podstawą

podstawą jest zwiększenie uprawnień sa
morządu? Można powiedzieć, że to 
była najprostsza reakcja na państwo 
scentralizowane, w którym o wszystkim 
decyduje się w Warszawie i żadna de
cyzja, która poza Warszawą jest podej
mowana, nie uzyskuje środków budże

towych, bo te zależą 
od Warszawy. Po to 
by zmienić rutynę 
fu n k c jo n o w a n ia  
państwa, trzeba 
było uznać samo
rządową reformę za 
reformę najgłębszą, 
podstawową i naj
ważniejszy cel poli
tycznych reform w 
państwie. Ale także 
i drugi szerszy cel 
tej reformie przy
świecał. We wspól
nocie europejskiej 
przyjęta je s t taka 

zasada, która się nazywa zasadą po
mocniczości, a która wypracowana zo
stała w średniowiecznej myśli społecz
nej, w nauczaniu społecznym Kościoła, 
określona została przez św. Tomasza z 
Akwinu, a która mówiła mniej więcej 
tyle, że każda władza od góry powinna 
być pomocnicza wobec każdej władzy, 
która jest niżej, schodząc do jednostki 
ludzkiej. We wspólnocie europejskiej 
zasada pomocniczości oznacza, że to, 
co może być decydowane na niższym 
szczeblu władzy, nie powinno być decydowane

 na wyższym szczeblu. Refor
ma samorządowa ma to na uwadze, 
chodzi o to, by podstawowe decyzje 
podejmowane były ja k  najbliżej oby
watela i wtedy obywatel ma wpływ na 
te procesy, a także ma kontrolę nad 
sprawowaniem władzy.

Zanotował: 
W. TROSZKA

O dpust w B azy lice

Między nami rybniczanami

Spotkania po latach
Socjolodzy za zło całego świata obwiniają rozpad więzi międzyludz

kich. Do niedawna choroba ta toczyła przede wszystkim wielkie aglo
meracje, dziś coraz częściej stykamy się z nią i w mniejszych ośrod
kach. Można poprzestać na takim stwierdzeniu, można problem ana
lizować, można też na swoją miarę próbować się podobnemu stanowi 
rzeczy przeciwstawiać.

I taka pewnie podświadomie myśl 
przyświecała Genowefie Modlich /z 
domu Franosz/, kiedy zainicjowała po 
ponad 50 latach spotkanie koleżanek i 
kolegów /w zdecydowanej mniejszo
ści/, którzy w 1935 roku rozpoczęli na
ukę w szkole podstawowej w dzielnicy 
Smolna w Rybniku. Szkoła ta istnieje 
do dziś przy ul. Wodzisławskiej, mając 
zresztą ten sam, co przed wojną, numer 
drugi. Był rok 1988, gdy na wieść o 
śmierci jednej ze szkolnych koleżanek 
postanowiono zamówić mszę w jej in
tencji w kościele oo. franciszkanów. 
Przybyło kilka osób z rocznika 1928, 
nie obyło się bez wspomnień i w rezul
tacie padła myśl o spotkaniu w więk
szym gronie. Od tego czasu, zawsze 
poprzedzone mszą za zmarłych, cho
rych, ale i pozostałych jeszcze przy ży
ciu i w pełni sił dziś już starszych lu
dzi, odbywają się te spotkania raz w 
roku przy kawie, zawsze w innym 
domu, już kilka lat. Do ich organizacji 
włączyły się inne koleżanki, m.in. na
sze rozmówczynie, Teresa Lepich /z 
d.Wawrzyniak/ i M aria Dzierżęga z 
d. Herman/. Podawanie nazwiska pa
nieńskiego jest w tym wypadku nie
zbędne, gdyż dziś poważne mężatki, 
otoczone zazwyczaj gromadką wnu
ków, przed 50 laty były znane jako Tomaszówna

Tomaszówna, Wawrzyniakówna czy Her
manówna.

Po ukończeniu szkoły, już w czasie 
okupacji, w 1942 roku, każdy poszedł 
swoją drogą i po kilku latach, mijając

się na ulicach, już się nie rozpoznawa
li. Teraz na spotkania przynoszą zdję
cia: i te wyblakłe sprzed lat, z których 
patrzą poważne dziewczynki warko
czami i krótko ostrzyżeni chłopcy i te 
kolorowe, współczesne, z wesel dzieci 

i chrzcin wnuków. Co 
roku spotkania odby
wają się w szerszym 
gronie, co roku ktoś 
nowy dowiaduje się o 
nich, czuje potrzebę 
podzielenia się wspo
mnieniami i nawiąza
nia więzi na nowo. 
Co roku też ktoś z ich 
grona ubywa... Oglą
dając stare fotografie 
dziwią się: czy to na
prawdę ja? A to nasza 
pani Wójcikówna, 
nie, to Nowakówna, 
ktoś oponuje. Obrazy

z przeszłości ulatują, ale jeszcze pa
mięta się o o. Rafale, duchownym 
przewodniku, budowniczym kościoła 
oo franciszkanów. Pamięta się o tru
dzie przystosowania się do warunków 
okupacyjnych: łączonych klas, obcego 
języka, nowych nauczycieli.

Spotkania, przede wszystkim w ko
biecym gronie, choć zdarzają się pano
wie-rodzynki, nie są okazją li tylko do 
narzekań na rzeczywistość. Należy ra
czej pochwalić się osiągnięciami, 
dziećmi, wnukami, szukać pozytyw
nych stron życia. A mają panie o czym 
opowiadać. Jakby wbrew śląskiej tra
dycji o miejscu żony przy mężu, pra
wie wszystkie ze spotykających się pań

mają za sobą wieloletnią karierę zawo
dową. Dziś są samodzielne finansowo, 
zadbane, nie wyglądające na swoje 
lata, aktywne i pełne życia.

Niekiedy przychodzą oczywiście 
smutne refleksje, że dawniej ludzie 
byli jakby bardziej życzliwi i w biedzie 
jeden drugiego wspierał. Dziś każda 
rodzina zamyka się w swoim kręgu, 
najczęściej przed telewizorem, utrzy
mując z krewnymi kontakt okazjonal
ny lub telefoniczny. Kiedyś nie było 
niedzieli bez spotkania w szerokim ro
dzinnym gronie: rodzice chrzestni, ku
zyni, wujowie, ciotki. Wspólne space
ry na Rudę, w okolice ul. Strzeleckiej, 
kościoła św. Antoniego. To ze Smolnej 
były całe wyprawy... Teraz jakby ludzi 
zastąpiły rzeczy. Dziś dawna klasa z 
SP2 spotyka się z potrzeby serca, po
trzeby kontaktu z drugim człowiekiem. 
Tego nic nie zastąpi.

WIESŁAWA RÓŻAŃSKANie wszyscy mogli przybyć na mszę św. u oo. franci
szkanów 17 czerwca tego roku...

W archiwum rodzinnym Teresy Lepich zachowało się zdjęcie klasowe z 1941 r., 
wykonane na szkolnym podwórku

c.d. ze strony 1 procesja z zabytkową figurą św. Antoniego
Dłuższą niż zazwyczaj trasą, przez      Antoniego. Po kończącym główne uroczystości 

Rynek i obok budynku Urzędu Miasta,      uroczystości błogosławieństwie sakramentalnym 
ulicami miasta przemaszerowała procesja      metropolita wręczył proboszczowi parafii

parafii św. Antoniego, księdzu Alojzemu 
Klonowi, zbliżającemu się do jubile
uszu 40-lecia kapłaństwa, dokument 
papieski nadający mu godność prałata.

Jak to zwykle na odpuście kusiły 
liczne stragany z zabawkami, łakocia
mi i owocami, na których można było 
kupić właściwie wszystko, począwszy 
od spinki do włosów czy pierścionka, a 
skończywszy na kapiszonach i broni 
palnej typu korkowiec. Piękna pogoda 
zachęcała do spacerów, toteż na miasto 
wyległo tysiące rybniczan z balonami, 
nieodłącznymi a ulotnymi atrybutami 
wszystkich odpustów.

Tekst i zdj.: wack

Józef Makosz, Urszula Szynol i Jerzy 
Kogut w imieniu władz miejskich wrę
czają arcybiskupowi D. Zimoniowi 
obraz w czasie odpustowej sumy.

Jak zwykle największą atrakcją dla najmłodszych były odpustowe stragany.
Zdj.: wack

FABRYKA KUCHNI

AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL FIRM:

damiani Amica
RYBNIK RYNEK 6

SONY U N IM O R
Sony-Poland Sp. z o.o.ARDO  elemisW R O N K I

50 rodzajów piecy elektrycznych, gazowych, pralek, lodówek. 
Największy wybór ekspresów, żelazek, suszarek, itp.

z e l m e r
p o l a r
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Festwial Piosenki Religijnej KANAAN w Czerwionce

Muzyczne posłanie
Miniona sobota i niedziela były dnia

mi kolejnej, trzeciej już edycji festiwa
lu piosenki religijnej KANAAN. W 
tym roku koncerty odbywały się w 
domu robotniczym KWK “Dębieńsko” 
w Czerwionce, pod patronatem Kato
lickiego Stowarzyszenia Młodzieży. 
Oprócz dwóch koncertów, odbyła się 
konferencja o tematyce religijnej oraz 
msza św.

Wystąpiły dziecięce i młodzieżowe 
grupy muzyczne z Leszczyn, Żor, Ra
ciborza, Świętochłowic, a także znana 
u nas grupa Las Pinas. Przy akompa
niamencie 4 gitar i fletu jej członkowie 
wykonali kilka standardów ze swojego 
repertuaru.

Obszerny program artystyczny Ewy 
Urygi, występującej po zespole rybnic
kim obejmował przede wszystkim pio
senki soul i gospel, które dzięki profe
sjonalnej aranżacji przypadły słucha
czom do gustu.

Niedzielną konferencję poświęcono 
przede wszystkim tematom religijnym, 
związanym z posłannictwem Chrystu
sa, co było hasłem przewodnim festi
walu. Konferencję zakończyło wspól
ne śpiewanie przy gitarze, prowadzone 
przez ks. Ireneusza TOSTĘ. Uroczy
sta msza św. celebrowana przez ks. 
Piotra KURZELĘ odprawiona zosta
ła w intencji wszystkich uczestników - 
zarówno organizatorów, jak i widzów. 
W drugim dniu festiwalu duży aplauz 
zyskała Beata CICHOWSKA wraz z 
towarzyszącym jej na gitarze Janu
szem TUMEM, oboje z Rybnika. Duet 
przedstawił kilka nastrojowych piose
nek religijnych, po czym ustąpił miej
sca kilkunastoosobowej grupie z Ze
społu Szkół Mechaniczno-Elektrycz
nych, również z Rybnika. Ekipa ta, 
choć początkująca i nieśmiała, pokaza
ła się z jak najlepszej strony i udowo
dniła, że grać dobrze wcale nie znaczy 
grać długo. Należy dodać, że prowa
dzona jest przez występującego już 
wcześniej Janusza TUMA, katechetę

26 maja na Rynku stanęła szklana 
skarbonka na datki, przeznaczona na 
dokończenie budowy orzepowickiego 
szpitala. Pisaliśmy o jej pierwszym 
otwarciu 6 czerwca, gdy było w niej już 
blisko 17 mln zł. Skarbonka budziła po
wszechne zainteresowanie, niektórzy, 
widząc garście pieniędzy za szybą, snu
li głośne plany, jak się do nich dobrać. I 
rzeczywiście, kilkanaście dni temu prze
chodnie mogli zauważyć, że jedna z 
górnych szyb została stłuczona. Stało się

W wyborczą niedzielę rybnickie koło 
Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umysłowym
zorganizowało przed kościołem św. Ja
dwigi na “Nowinach” doroczną loterię 
fantową, z której dochód przeznaczony 
zostanie na pokrycie kosztów letnich 
kolonii terapeutycznych. O loteryjne 
fanty postarali się sami rodzice dzieci

w tejże szkole. Jedynym bisującym ze
społem festiwalu był żeński kwartet 
“Dopokąd idę”. Tradycyjną już festi
walową “niespodzianką” był tym ra
zem występ ks. Korneliusza MATAUSZKA

MATAUSZKA z rozbudowanym repertuarem 
muzyki elektronicznej. Po odsłonięciu 
kurtyny oczom widzów ukazał się 
człowiek otoczony z trzech stron elek
troniką: klawiszami, komputerem, seq

uencerem i innymi podobnymi “baje
rami”. Po kilkunastu minutach ilustru
jąca wybrane wydarzenia z Biblii mu
zyka zaczęła docierać do słuchaczy. 
Muzyka księdza gatunkowo była róż
na, typowa dla większości słowiań
skich “elektroników”. Momentami 
przypominała medytacje Jarre’a, cu
kierkową słodycz Kitaro, a czasami 
dostojność i pompę utworów Vangeli
sa.

Każda z występujących grup, jak też 
indywidualni wykonawcy otrzymali 
dyplomy za współtworzenie festiwalu. 
Wszyscy zostali potraktowani jednakowo

to w nocy. Komentarze rybniczan były 
jednoznaczne - ktoś rozbił szkło, by do
stać się do pieniędzy. Policja i Straż 
Miejska nie wiedzą, kto stłukł szybę, ale 
nie wykluczają, że był to przypadek. 
Szkło pękło, ale nie rozpadło się, nie 
można było więc sięgnąć po pieniądze.

Skarbonka będzie miała wkróce nową 
szybę - miejmy nadzieją, że na dłużej. A 
może, jak się to zwykle robi ze skarba
mi, należałoby do całodobowego pilno
wania wynająć smoka? /K./

niepełnosprawnych. Najcenniejszą wy
graną był komputer, poza tym kupując 
los za 30 tys. zł można było wygrać na
czynia kuchenne, słodycze i galanterię.

Dzięki loterii, której “oddział” znalazł 
się na placu bazyliki św. Antoniego, ale 
przede wszystkim dzięki hojności rybni
czan, zebrano ponad 40 mln zł.

wack

jednakowo, impreza nie miała charakteru kon
kursowego, a jedynie prezentacyjny i 
promujący. Biorąc pod uwagę wolny 
wstęp na wszystkie koncerty /dochód 
stanowiły wyłącznie dobrowolne datki/ 
, dziwi niewysoka frekwencja publicz
ności, tym bardziej, że szczelnie opla
katowane zostały słupy ogłoszeniowe 
w całej okolicy. Podczas trwania festi
walu organizatorzy na specjalnym stoisku

stoisku sprzedawali kasety magnetofono
we z nagraniami z zeszłego roku, a tak
że indywidualne nagrania takich ze
społów, jak ADORAMUS, GRA
NUM, OPOZYCJA, czy solowe albu
my ks. MATAUSZKA. Od września 
będzie można je nabyć w parafii św. 
Andrzeja Boboli w Leszczynach, jak 
również we wszystkich parafiach na te
renie dekanatu leszczyńsko-dębień
skiego.

DARIUSZ GRZESISTA

Napisali do nas... 
Wiersze rybniczanki 
wydane w Australii

W styczniu br. odnotowaliśmy w 
“GR” pojawienie się tomiku “Dałeś 
mi...” rybnickiej poetki i malarki Ja
dwigi Mandery. Ostatnio otrzyma
liśmy list od poetki, która przysłała 
nam kserokopię dużego artykułu ilu
strowanego jej pracami plastyczny
mi i rekomendującego ten tomik wy
dany... w dalekiej Australii. Artykuł 
ukazał się w “Wiadomościach Pol
skich”, wychodzących w Sydney, a 
przeznaczonych dla czytelników po
lonijnych.

/róż/

Zaprosili nas...
Z a p r o s i l i  n a s . . .

...na Festiwal 
Teatralny w Awinionie,
który  je s t  je d n ą  z najw iększych  
tego typu imprez w świecie. Trwa 
od 8 lipca do 2 sierpnia. Na dwie 
premiery swoich monodramów za
p ro s iła  nas baw iąca n iegdyś w 
Rybniku francuska aktorka P ier
rette DUPOYET - do teatru “Fo
rum ” oraz do Teatru “ Chien qui 
fume” .

P ierre tte , stale podróżująca po 
św iecie, przygotow ała dwa nowe 
spektakle: “A ferę D rey fu sa”,
opartą na dokumentach historycz
nych z epoki oraz “Mój p rzyja
ciel G ion o”, adaptację pow ieści 
“C olline” Jeana Giono. Pierwszy z 
nich można obejrzeć codziennie o 
godz. 11.00, drugi - codzienn ie 
podczas trw an ia  festiw alu  - o 
godz. 18.00. Przyjaciołom P ierret
te i teatru - polecamy. Miłego po
bytu w Prowansji!

/gw/

I komu to przeszkadzało?

Na estradzie grupa muzyczno-wokalna z Zespołu Szkól Mechaniczno-Elek
trycznych z Rybnika

K A P L IC Z K I Ś L Ą S K IE

Ze szkicownika Kazimiery Drewniok
Kapliczka usytuowana jest przy ruchliwej drodze Wodzisławskiej, tuż obok 

skrzyżowania. Jest murowana z dachem dwuspadowym pokrytym blachą, nad 
nim prześwitowa wieżyczka sygnaturki. W ustopniowanej ścianie szczytowej wnę
ka, a w niej obraz: “Jezus Dobry Pasterz”. Prawdopodobnie pod tym wezwa
niem kapliczka powstała z końcem ubiegłego stulecia, gdyż zaznaczona była już 
na starych mapach katastralnych. Ufundowana przez miejscowego kawalera o 
nazwisku Kuczera, który był również fundatorem krzyża cmentarnego.

Niestety nie zachowało się oryginalne wyposażenie wnętrza. Przed laty skra
dziono figurkę Matki Boskiej. Kapliczka jest zadbana, choć ciągle narażona na 
szkody drogowe, a je j oddaną opiekunką jest Amalia Śmietana.

List do redakcji
Droga Redakcjo 

“Gazety Rybnickiej”!
Zacznę od tego, że często czytuję 

Waszą gazetę, bo lubię ją  czytać, wiele 
w niej jest ciekawych spraw dotyczą
cych naszego regionu, a wszystkich 
mieszkańców traktujecie jak jedną 
wielką rodzinę. Piszę czasem wiersze 
kiedy mnie coś zainspiruje, z wewnę
trznej potrzeby, która jest nie do odpar
cia, tylko czasu wolnego jest za mało, 
by się tym w pełni zająć. Mam kilka 
napisanych, ale nie wiem czy to jest 
coś warte, czy warto mi pisać te swoje 
wiersze, czy wrzucić do kosza i dać so
bie z tym wreszcie spokój. Wiem też, 
że coś nabiera wartości wtedy, gdy 
podzielimy się tym z drugimi, a są to 
moje odczucia, coś co chciałabym, aby 
ktoś może przeczytał, zadumał się czy 
może uśmiechnął.

Jeśli będą się podobały można wy
drukować, ale jeżeli będą do niczego, 
proszę mi odpisać, czy pisać dalej 
wiersze, bo poezja to bezkresne fale, 
którym trzeba się dać swobodnie 
unieść.

Z poważaniem 
Liliana Bielec

Od redakcji:
Pisać, pisać, pisać... szczególnie wte
dy, kiedy nie udaje nam się przestać 
pisać.

“Pauza”

Była raz taka sobota, 
kiedy nie działo się nic!
Puszczasz przez okno szary dym z pa
pierosa,
i nie porusza się nawet liść.
A kwiecie krzywej jabłoni ni płatka nie 
uroni,
i ptaki nie śpiewają, nie ujrzysz nawet 
chudego kota!
Podtruty szczurek struchlał pod mu
rem,
majowe słońce praży żarliwie 
w tygielkach dachów drzemiący wie
trzyk.
Gdzieś tam na łące w strumyku leniwie 
przegląda się rodzina żółtego kaczeń
ca,
lecz gdzieś tu, obok, bezustannie 
ruszają się czyjeś bijące serca.

L. Bielec

Są jeszcze wolne miejsca

Z Alliance Francaise na Lazurowe Wybrzeże
Alliance Francaise uprzejmie zawiadamia, że dysponuje jeszcze 

wolnymi miejscami na wycieczkę do Francji w terminie od 19 do 31 
sierpnia br. Trasa prowadzić będzie przez Alpy, Prowansję i Lazurowe 
Wybrzeże.

Zainteresowani proszeni są o zgłaszanie się w rybnickim ośrodku Al
liance Francaise w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Szafranka, 
w godz. od 12.00 do 15.00, gdzie dowiedzieć się można, jakie są warunki 
wyjazdu.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



U C Z N IOWie PISZĄ Matury w "Hanie"
Wakacyjne pogawędki

Czujecie zapach wakacji? Jeśli tak, to 
dobrze, ponieważ są naprawdę blisko. Dla
tego chcemy was do tegorocznego urlopu 
rzetelnie przygotować. Przed wyjazdem 
trzeba wszystko dobrze przemyśleć. Najle
piej pokręcić globusem i z zamkniętymi 
oczyma wybrać miejsce naszych marzeń. 
Gdy już wiemy, dokąd się wybieramy, mu
simy koniecznie zdecydować się na jakiś 
środek lokomocji. Może to być rower /byle 
nie w podróż za morze/, auto /jeżeli mamy 
“prawko”/, autostop /gdy jesteśmy odważ
ni/, autobus, pociąg, samolot, statek /w 
przypadku posiadania większej gotówki/ 
oraz własne nogi plus wygodne trampki.

Teraz pozostaje dylemat - pakujemy się 
do plecaka czy walizki? Plecak wybieramy 
na mniej wyrafinowane wyprawy, a waliz
kę na egzotyczne wojaże. Trzeba jednak 
jakoś upchać zawartość szafy w jakże nie
obszernym plecaku /względnie walizce/! 
Tak więc zmuszeni jesteśmy ograniczyć się 
do wyboru niezbędnych “drobiazgów”.

Od czego zacząć? Polecamy zabrać: ko
goś do towarzystwa, piżamę /ewentual
nie dres/, bieliznę, skarpety, spodnie, 
spodenki /nie zalecamy nadmiernej ilo
ści sukienek/, kąpielówki, stroje kąpielo
we, czepki /koniecznie w jaskrawych 
kolorach/, ciepły sweter, pelerynę, kurt
kę, wygodne buty, koszule, okulary

przeciwsłoneczne z futrem, kapelusz, 
kremy ochronne, ręczniki, przybory to
aletowe plus coś do “zabawy” na długie 
deszczowe dni.

Są to rzeczy bez których się nie obejdzie
my, ale można spakować więcej. Bilet, pie
niądze, dokumenty etc. radzimy umieścić 
na samym dnie naszego bagażu.

Przed nami już tylko kwestia wyboru 
stroju na drogę. Najprawdopodobniej po
jedziemy w spodniach. Nosi się do nich 
różnego typu “góry”, a na takie okazje naj
lepsze są bawełniane podkoszulki.

Troskliwa mamusia z pewnością zapaku
je nam pół bochenka chleba i większą 
część zawartości lodówki w trosce o to, 
byśmy nie pomarli z głodu. Z naszego 
punktu widzenia najpraktyczniejsze są po
midory /po zgnieceniu zajmują mniej miej
sca, a zawsze mogą być wykorzystane jako 
ketchup/ oraz kiełbaska /mająca tendencje 
do zmiany koloru wraz z upływem czasu, 
przebytej drogi i wzrostem temperatury/.

Gdy krańcowo wyczerpani pakowaniem 
zmieściliśmy wszystkie “drobiazgi” w ple
caku, torbie i kilku “podręcznych” rekla
mówkach biegniemy zziajani, w obawie 
żeby się nie spóźnić na wybrany środek lo
komocji. Teraz dopiero przychodzi nam do 
głowy “szekspirowskie” pytanie: “Jechać, 
albo niejechać, może się jeszcze wrócić? ” 

Maja i Dżili

II miejsce w Benefisie L iterackim
Niedawno dowiedziałyśmy się o 

otwartym właśnie w "Gazecie Rybnic
kiej" kąciku przeznaczonym specjalnie 
dla nas - uczniów. Korzystając z tego 
śpieszymy donieść, że nasza koleżanka
- Lucyna Baron /uczennica kl. IIIb z 
LO Sióstr Urszulanek/ wzięła niedaw
no udział w Benefisie Literackim. Kon
kurs ten został zorganizowany przez 
Katowicki Pałac Młodzieży, a Lucyna 
zajęła II miejsce na 42 uczestników. 
Konkurencja była - w ocenie laureatki
- bardzo duża, tym większa jest więc 
nasza radość za jej zwycięstwa.

A oto wiersz Lucyny, który zyskał 
tak wielkie uznanie w oczach jury:

Ja
Mój
Dla mnie 
Co Twoje to moje 
Co moje to nie rusz 
Te słowa
Przetrwały wieki 
A my
Otoczeni rzeczami 
NASZYMI
Nie mamy miejsca na życie

Vestrae Aniesiae 
LO Sióstr Urszulanek

Zdjęcie 
z albumu czytelników

Hej!

Od dawna kupuję Waszą gazetę. Nie 
mam do niej żadnych obiekcji i za
strzeżeń. Z reguły jestem mało odważ
na, ale przemogłam siebie i postanowi
łam wziąć udział w konkursie na naj
śmieszniejsze zdjęcie.

Ja siedzę przy stole w swetrze. I je
szcze jedno. Moglibyście poświęcić 
więcej miejsca przeznaczonego dla 
młodzieży. Ja mam 17 lat i takiego zda
nia są moje koleżanki ze szkoły /LO 
im. H. Sawickiej/.
Wasza wierna czytelniczka 
PS. Tak trzymać!

C oraz częściej na naszych  
łaniach ukazują się teksty  
uczniów . W  dzisiejszym  nu
m erze zajęły już całą stronę. 
M am y nadzieję, że rubryka  
“Uczniowie piszą” /być może 
pod inną nazwą/ na stałe zago
ści w “Gazecie Rybnickiej” .

Czekamy więc na listy mło
dzieży i zachęcam y do zm ie
rzen ia  się z dow olną form ą  
dziennikarską / koresponden
cje, felietony, wywiady, son
dy/. M ile widziane będą rów
nież zdjęcia i rysunki.

Uff. Nareszcie się skończył rok 
szkolny. Dla maturzystów był on 
szczególnie ciężki - wiadomo dlacze
go, egzamin dojrzałości to nie lada 
przeżycie. Całe szczęście, że w “Ha
nie” potoczyło się wszystko pomyśl
nie. Jedynie trzy osoby opuściła Fortu
na: jedną na egzaminie pisemnym, a 
dwie na ustnym z geografii.

Tych, co poradzili sobie z maturą, 
czeka jeszcze większy sprawdzian wie
dzy oraz przedsmak walki o intratne 
miejsce w społeczeństwie.

Nasi absolwenci w większości stara
ją  się o indeksy na UŚ i Akademię 
Ekonomiczną. Kierunki studiów cie
szące się największym powodzeniem

to prawo, medycyna, ekonomia, ban
kowość, w mniejszym stopniu języki 
obce, filologia polska, historia i psy
chologia.

Pomimo tego, iż LO II kształci ścisłe 
umysły, to uczą się tu również arty
styczne dusze. Dowodem tego są pa
piery, złożone na ASP.

Szczęśliwcom mającym “wszystko” 
za sobą serdecznie gratulujemy, a żyją
cym w niepewności dodajemy otuchy - 
zawsze można startować ponownie. 
Rok czasu to wystarczający okres na 
gruntowną powtórkę.

Pełne optymizmu 
Dżili i Maja

Pisaliśmy już, że “BEZ 
TY TU ŁU ” , gazeta z IV 
LO w R ybniku-C hw ało
w icach, zosta ła  w m aju 
br. uznana za n a jlep szą  
gazetę szko lną w w o je
w ództw ie katow ickim . 
N agrodą dla całej szkol
nej redakcji była dw u
dniow a w ycieczka do 
Krakowa i Jury Krakow
s k o -C z ę s to c h o w s k ie j .  
Szkolni dzienn ikarze z 
IV LO ze swojej w y
cieczki w dniach 14-15 
czerw ca br. przysłali do 
redakcji “Gazety Rybnic
k iej” życzenia i okolicz
nościową, ręcznie wyko
naną pocztówkę.

Dziękujemy.

"Bez tytułu" w Krakowie

Z plecaczkiem do szkoły 
i na wakacje

N igdy nie in te resow ałam  się 
modą. Po prostu, nosiło  się to w 
czym czuło się dobrze, co nie jest 
równocześnie setną kopią ubrania 
noszonego przez co drugą osobę / 
chyba, że w kopii dokona się kilku

p rzeró b ek /. M odę tw orzy  u lica, 
Rybnik stw orzył swój w łasny de
kalog mody, z w łasnym  stylem  i 
przyzwyczajeniam i. W łaśnie przy
zwyczajeniem możemy nazwać no
szenie plecaków . N ie m ożna po

w ie d z ie ć , 
że p lecaki 
są  m odne 
lub nie, 
m o d n y  
m oże być 
rodzaj ple
caka, ze 
skóry lub 
w sty lu  
o r i e n t a l
nym , je d
nak na 
samo n o
szenie ple
caka nie 
w p ł y w a  
żaden m a
g a z y n  
mody. Je śli

Zapraszamy naszych Czytel
ników do wspólnego oglądania 
zdjęć. W ystarczy p rzy jść do 
redakcji z ciekawym zdjęciem, 
które po skopiowaniu natych
m iast zw rócim y. /M ożna też 
wrzucić je do naszych "żółtych 
skrzynek"/.

Autora najsym patyczn iej
szego lub najbardziej "odja
zd ow ego” zdjęcia  firm a  
"EKSPRES FUJI", Rybnik, 
ul. Reja 2 nagrodzi bezpłat
nym wywołaniem  i w ykona
niem odbitek z rolki filmu.

Inscenizacja scenki pt.: "Jak nie należy spędzać wakacji"

English
Humour

The m ore we study, the 
more we know. The more 
we know, the m ore we 
forget. The more we fo r
get, the less we know . 
The less we know, the 
less we fo r g e t . The less 
we forget, the m ore we 
know. So why study?

Jeśli ktoś już nosi plecak, to nie zre
zygnuje z niego tak łatwo. Próbo
wałam  zorientow ać się, kto w ła
ściw ie nosi p lecak i, na pewno 
uczniowie szkół podstawowych, w 
szkołach licealnych i zawodowych 
różnie z tym bywa. W całej mojej 
byłej klasie plecak nosiłam  tylko 
ja , ale za to żaden z moich znajo
mych spoza szkoły  bez p lecaka 
obejść się nie umie. M ożna dojść 
do wniosku, że zależy to od stylu 
ubierania się i sposobu bycia. Jed
nak z zależnością noszenia p leca
ka od stylu ubierania nie zgodziła 
się tow arzyszka wszelakich moich 
dyskusji - Mycha, osoba, która na
w et w czern i zna jdu je  odcien ie 
bieli. Pow iedziała po prostu: “No 
a p a trz , ta d ziew czyna  nosi p le
cak, a wcale j e j  to nie p a su je ”. Je
śli Mycha znalazła coś przeciw, to 
lepiej nie dyskutować, aby ocaleć 
podczas dyskusji.

A ja k ie  rodza je  p lecaków  się 
nosi? W modzie od pewnego czasu 
jest flo w er power, czyli powrót do 
la t s ied em d zie sią ty ch , dzieci 
kwiatów i patchworków, czyli po
łączonych ze sobą skrawków ma
teriału. Również plecaki wygląda
ją  bardzo in te resu jąco  jako  p a t
chw orki. Pew nie zastanaw iacie  
się: gdzie? i za ile? Otóż nigdzie, 
to cena bycia oryginalnym: maszy
na, kaw ałk i m ateria łów  i trochę 
w olnego czasu. Trzy zasady: p re
cyzja po łączeń , przem yślany do
bór m ateria łu  i rozm ieszczen ie  
skrawków dają niesam owite efek
ty, godne stracenia odrobiny w ol
nego czasu. Mycha już szuka ma
teriałów, Wam i jej życzę wspania
łych osiągnięć. Pamiętajcie, że no
szenie plecaka nie zależy od stylu 
u b ie ran ia , pom yślcie  o sw oich 
kręgosłupach - i m iłych plecako
wych zabaw przy maszynie do szy
cia.

Zjawa-obserwatorka
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Absolwenci '94 * Absolwenci '94 Sala pełna prymusów
IV Liceum 
Ogólnokształcące 
w Rybniku 
-Chwałowicach

Liceum powstało we wrześniu 1990 roku, w maju br. opuścili je pierwsi ab
solwenci.

KLASA IV “b” wych. Barbara MANSFELD
Monika DZIURKA, Małgorzata CHMIEL, Barbara GÓRNIK, Aleksandra GI
LECKA, Luiza WYRÓD, Joanna GOŁĄBEK, Aneta SIADACZKA, Beata 
DUDA, Alina SEKUŁA, Edyta WILK, Małgorzata NOWAK, Aneta GABZDYL, 
Edyta PAWLAK, Katarzyna HENICH, Monika WOLNIK, Ewa CUDNIK, Agnie
szka CYRAN, Joanna TOMŻYŃSKA, Urszula SIERADZKA, Izabela GAMOŃ 
Judyta STENCEL, Danuta MIELIMONKA, Mirela HORAK, Katarzyna BŁA
SZCZYK, Barbara ŚWIACZNY, Beata GÓRECKA, Katarzyna PRZETAK, Gra
żyna SZYMURA

KLASA IV “a”
wych. Halina GLENC-PYKA
A gnieszka BUCZKOW SKA, Ad
rian BUCZKOWSKI, Rafał STĘP
SKI, Agnieszka DYREK, W ioleta 
KUCZERA, A driana CZAJEREK, 
K arolina OLEKSIŃSKA, Beata 
TENDERA, Ewa MADLA, Ryszard 
KONSEK, M ichał SZWEDA, Ad
rian TOMALA, M arek FRANU
SIAK, Mirosław PIELORZ, Robert 
PODLEŚNY, Piotr JAKUBOWSKI, 
Danuta FILAR, Wiesława OLEKSY, 
K atarzyna KM IECIK, K atarzyna 
FURMAN, K rzysztof GALANEK, 
Sebastian OLSZAK, Łukasz PRA
ŻUCH, Adrian MROZEK, Wojciech 
LIGNARSKI, Izabela ŁUCZAK, 
A leksandra KURASZ, Tomasz 
DWORNICKI, Bogdan CHŁODEK, 
Marcin DYRCZ

Najpiękniejsze uczennice
c.d. ze strony 1
średnich , było zbyt m ało, ale cóż, 
skoro stały się one całkiem poważ
nym konkursem.

Występy swoich pociech przeżywały

Barbara Błaut z Liceum w Czerwionce-Leszczynach już po 
odpowiedzi na konkursowe pytanie. 
przeżywały zw łaszcza mamy, które n ie
raz pop raw ia ły  k reacje  córek 
przed samym mom entem  w yjścia 
na scenę, a potem stojąc za kulisa
mi, pokrzykując przypom inały  o 
uśmiechu, układzie nóg i kilku in
nych detalach.

Tytuł M ISS RYBNIKA ju ry  
przyznało KATARZYNIE GON
SIOR, u czen n icy  k lasy  III, a 
w łaściw ie ju ż IV f z II LO im. 
Hanki Sawickiej, która wcześniej 
zosta ła  m iss sw ojej szkoły. Jej 
również swój tytuł przyznała pu
bliczność, która jej każdorazow e 
pojaw ien ie się na tzw. w ybiegu 
witała wręcz owacyjnie. P ierw szą 
wicemiss została Sylwia Judycka 
z klasy I IIe popularnej “H ank i” , 
zaś drugą M arcelina Rybka z LO 
w Czerwionce-Leszczynach. 
Katarzyna Gonsior: W łaściwie z 
jed n e j strony je stem  zadowolona, 
podoba ło  mi się, bo lub ię  tak ie  
imprezy, ale z drugiej strona orga
nizacyjna była kiepska. N ie w szy
stko było dograne, w końcu w cią
gu tygodnia  nie w szystko  m ożna  
było przygo tow ać. O w szystk im  
dowiedziałyśm y się tydzień w cześniej

wcześn ie j i dlatego była taka nerwowa 
atmosfera.
R edakcja: Czy twoim  zdaniem  
konkurs nie był zbyt poważny?

K.G.: No w ła
śn ie ... M yślę, że  
o r g a n i z a t o r z y  
bardzo chc ie li, 
żeby to wygląda
ło ja k  p ow ażny  
konkurs p ię k n o
ści, a to n ie z a
w sze w ychodzi 
na dobre.

Zorganizow ać 
konkurs pomogła 
młodzieży Agen
cja R ozryw ki i 
Mody “K aro lin
ka” z Jastrzębia. 
Jej szefem  je s t 
M arian  B oche
nek, k tóry  po 
wyborach pow ie
dział: Ja w łaści
wie tylko  f ir m o
wałem  tę im pre
zę. Program  a r
tystyczny d ziew
czyny p r zy g o to
wały sobie same. 
M iałem  ty lko  2 
tygodnie od m omentu 

-Leszczynach ju ż po momentu, gdy m ło
d zież  p o p ro siła  

mnie o pom oc w organizacji. Ter
min nie był d o
bry, ale tylko taki 
w chodził w grę w 
Teatrze Z iem i 
R y b n ic k ie j . Im
p re za  z p e w n o
ścią  nie na leża ła  
do tych n a jle p
szych , a le p o d  
w ielom a w zg lę
dam i na pew no  
była udana. Być  
może w przyszłym  
roku w lutym zor
g a n izu jem y  tu w 
TZR w ybory miss 
regionu.

Tekst i zdj.: 
wack

L is t  d o  re d a k c ji

Szanowna Redakcyjo!

Niy umiycie sie forsztelować, jak jo 
sie asioł, żeście mój list o piskach dlo 
kolorzy wydrukowali. Ino tyn piernik 
Marek Mateja mie w szkole na pausie 
napasztowoł i łobiecoł banie spuścić.

Po prowdzie teroz w szkole niy ma 
co robić. Uczyć sie już niy muszymy, 
bo noty som wystawione. Za świadec
two to pewnikiem łod Taty szczekula
dy niy dostana, bo za herne niy by
dzie. Jak my byli z Markiem jeszcze w 
bajtlowej klasie, to łon swoje świadec
two roz do gulika wciepnął, bo powie
dzioł, że jak prziniesie do dom takie 
sfifrane noty, t o  dostanie łod Taty 
szmary, a jak nic niy przyniesie, to do
stanie ino hiby.

Co my bydymy robić w te feryje, niy 
wiym jeszcze. Jo sie po prowdzie rod 
szpluchtom we wodzie, ale niy byda 
mioł zatela “drobniokow” na Ruda. 
Downij, to my kożdego roku z Mar
kiem jeździli na grubskie kolonie. To 
było życie, jak w Madrycie, kożdy 
dziyń sie coś napochało. Roz w Zie
leńcu, kole Gorzowa, to my mieli tako 
fajno pani, skierom szło konie kraść. 
Koni my sniom po prowdzie niy kra
dli, ino kłaki pamponiom na polu. W 
kożdo niydziela rano chodzili my do 
miasta. Bez tóż, w sobota na wieczór, 
nasze panie szły do pywnicy, żeby 
nom galoty wybiglować i rzaznońć na 
nich bigelfalty. Była już cisza i my 
mieli downo spać. Ale że w naszej

Uczniowie IV  LO 
Grzegorz Stój i To
masz Kauch ode
grali humorystycz
ną scenkę o zgub
nym stosowaniu 
cudownych maści.

We wtorek 21 czerwca w dużej sali 
Urzędu Miasta odbyło się tradycyjne 
już spotkanie prezydenta miasta z naj
lepszymi uczniami rybnickich szkół 
oraz muzykami i sportowcami młod
szego pokolenia, mogącymi się już po
szczycić pierwszymi, znaczącymi osią
gnięciami. W dorocznym spotkaniu 
prymusów udział wzięli laureaci

dział krótko: Myślę, że wśród was są 
przyszli radni. Wszystkiego najlepsze
go dla najlepszych i dziękuję za wszy
stko.

Po części oficjalnej, w czasie której 
najlepszym uczniom wręczono nagro
dy książkowe, odbył się mały koncert 
laureatów, w którym wystąpili nie
którzy z nagrodzonych.

przedmiotowych olimpiad, konkursów 
recytatorskich i ortograficznych, prze
glądów i konkursów instrumentalno- 
wokalnych oraz najlepsi tegoroczni 
maturzyści. Jako że spotkanie odbyło 
się dwa dni po wyborach samorządo
wych, prezydent Józef Makosz powiedział

W spotkaniu udział wzięli również 
wiceprezydent Jerzy Kogut, pełno
mocnik do spraw oświaty Urzędu Mia
sta Michalina Wieczorek i dyrektor 
Miejskiego Zarządu Szkół i Przed
szkoli Wojciech Niedziałkowski.

Tekst i zdj.: wack

grupie było wiyncyj takich gizdów, 
jak Marek i jo, zaczli my sie zegłow
kami prać, aż piyrze leciało. Skuli 
tego nasza pani sie jak diosi znerwo
wała. Marka, ino w galotkach, posta
wioła za sztrofa kierowniczce pod 
dźwiyrze, a mie na schodach do pyw
nicy. Trocha nom było łostrzymno 
stoć tak po ciymku, bo ino malutko 
byrna świyciła. Marek już drzymoł, 
łoparty ło futrzyna, a tu naroz sie 
dźwiyrze łod szeficy łotwiyrajom i 
wyłazi pomału z nich jakieś rozko
szczombane szczupieradło, w biołej, 
długaśnej habeli. Marek ryknął ze 
strachu, bo myśloł, że tyn kuczpioł to 
duch. Ale jeszcze bardzi wrzeszczała 
kierowniczka, bo tyż sie Marka, biołe
go jak młynorz, sromotnie wystraszy
ła. Larma wtedy było kupa, a mie i 
Markowi chciała nasza pani szłapy z 
jednego miejsca powyrywać.

Terozki momy choć co spominać. 
Ale jak Marka znom, to sie nom bez 
feryje na pewno niy bydzie mierzło, 
łon zawsze coś wymyśli.

Życza wszystkim dzieckom z Rybni
ka fajnych świadectw, żeby je niy mu
sieli do gulika wciepywać, udanych 
feryji, zaś całyj Redakcyji zasłużo
nych wywczasów na Majorce.

Edek, fomfel Marka Mateji

Szczęśliwym rodzicom 
Ewie i Krzysztofowi Kucharskim 

dużej pociechy z małej pociechy
życzy redakcja GR

Droga Mariolu!
Z okazji Twoich urodzin składam Ci 

najserdeczniejsze życzenia tego co naj
lepsze, najmilsze i najradośniejsze. 
Byś cieszyła się radością i szacunkiem 
bliskich Ci osób, a w pracy bądź za
wsze uśmiechnięta i wyrozumiała dla 
swych małych wychowanków

Tego życzy Grzegorz

WSZYSTKIEGO DOBREGO 
- ZAWSZE!

Panu Witoldowi Bojdokowi
życzy “Pani redaktorka"

Wakacyjne

6
GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Abecadło  
Rzeczy 

Ś ląskic h
Z a g ro m y  
w n o g a ?

Nie trzeba chyba nikogo przekony
wać, najbardziej popularnym sportem 
w Europie jest piłka nożna. Podobnie 
na Górnym Śląsku, gdzie najwięcej 
klubów sportowych powstało w pierw
szej połowie XX wieku, zwłaszcza w 
czasach międzywojennych. Polskich 
klubów sportowych do 1920 roku było 
na naszych ziemiach 160, w większo
ści z nich najpopularniejszą i najbar
dziej prężną była sekcja piłki nożnej. 
Nic więc dziwnego, że w czasach ple
biscytowych na Górnym Śląsku /1919- 
21/ mecze piłkarskie wykorzystywano 
jako polityczną akcję propagandową,

mającą skłonić do głosowania za Pol
ską. Wiemy dzisiaj, że mecze takie roz
grywano również z drużynami zza kor
donu granicznego, czyli np. z piłkarza
mi z Polski. Do najlepszych śląskich 
drużyn piłkarskich należały wtedy 
“Naprzód” Lipiny, “Polonia” Bytom, 
“Pogoń” Katowice czy drużyna 
“Ruch” w Wielkich Hajdukach. Wia
domo również, że drużyna “Naprzód” 
Lipiny w 1921 roku zagrała u siebie 
mecz z “Crakovią” Kraków, lecz nie 
znamy niestety wyniku tego spotkania.

Po plebiscycie i powstaniach, kiedy 
w 1922 roku część Górnego Śląska została

Zdjęcie ze zbiorów Mireli Król z Chwałowic. Pochodzi ono z lat międzywojennych i przedstawia najpraw
dopodobniej drużynę z Chwałowic, może kopalnianą? Czy ktoś z Czytelników wie na ten temat coś więcej? 
Prosimy o kontakt!

stała włączona do Polski, kluby sporto
we rozwijały się jeszcze bardziej ży
wiołowo, prawie w każdej miejscowo
ści powstawał tzw. “LZS”, czyli Ludo
we Zespoły Sportowe. Drużyny te bra
ły udział w międzygminnych i powia
towych turniejach, a na wiejskich czy 
miejskich boiskach nie brakowało wte
dy kibiców, często grały orkiestry stra
żackie czy odbywały się sportowe fe
styny. Ludzie “niepokalani” jeszcze te
lewizją, a w naturalny sposób intereso
wali się meczami na swym własnym 
podwórku a nie daleką, zagraniczną 
“ekstra-klasą”.

Na co dzień 
w piłkę nożną,
czyli w “bal”, 
w “bala ”, w 
“fu sb a l” lub 
w “noga” 
grali i grają 
c h ł o p c y ,  
głównie w 
wieku szkol
nym. Dawniej 
mieli zwykłą 
szmacianą lub 
skórzaną piłkę 
i grali boso, 
bo nie do po
myślenia było, 
aby niszczyć 
w ten sposób 
buty. Dzisiaj 
młodzież nie
rzadko gra do
brą, profesjonalną

Przyszli piłkarze powinni zaczynać możliwie najwcześniej. Na początek dobrze 
mieć piłkę z uchwytami

profesjonalną piłką i w doskonałych butach. 
Ale dawni i dzisiejsi piłkarze nie róż
nią się w istocie niczym w swej sporto
wej zabawie. No chyba, że “sporto
wym” słownictwem. Bo kiedy dawniej 
piłkarze ciskali w siebie tylko “piero
nami”, dzisiejsze wulgaryzmy dotykają 
często anatomii człowieka. Mimo to 
uprawianie sportu jest nadal zdrowe i 
potrzebne, choć dziś młodzież zbyt 
mało czasu spędza na boisku, przez co 
słabnie kondycja fizyczna młodego po
kolenia. Spróbujmy porozmawiać na 
ten temat ze szkolnymi nauczycielami 
wychowania fizycznego, bo oni mają 
na ten temat najwięcej do powiedzenia. 
Ale miejmy nadzieję, że aktualnie trwa
jące mistrzostwa świata w piłce nożnej 
w USA pobudzą trochę nasze młode po
kolenie do czynnego spędzania wolnego 
czasu podczas rozpoczynających się
dwumiesięcznych wakacji szkolnych.

*  *  *

Wielu ludzi, na co dzień nie zaliczają
cych się do gorących kibiców, z okazji

Utopek 
z Wielopola

“Po jakim u żeś taki zastarany” - 
godo utopek do “Żabki” , kery pra
wie w sobota po obiedzie szoł gro
blom miyndzy hanysowymi stawami 
ku lesie.
“Bo ida prawie na Ruda, na tyn fe
styn coch ci godoł, przeca dzisioj 
jest dziyń św. Jana Chrzciciela. By
dom tam zaś rostom ajnte zawody, 
tak jak łońskiego roku bezto sie sta
rom, czy mi sie udo latoś na tyn 
maszt wypnyć po nagroda. Łoński 
rok żech yno do połowy masztu sie 
wyspinoł i dalij ani rusz, chyba go 
jakomś świyczkom nadzieksowali, 
bo kiełzało to jak diobli. “Póda z to
bom - godo mu na to utopek - może 
mie sie udo co wygrać”. “Żabka” tak 
sie podziwoł na M agierki i godo: 
“Jo wiym, że ty byś na pewno na tyn 
słup sie poradziył wyspinać, ale to 
sie trza po bosoku spinać, a ty prze
ca mosz te koński kopyto, kaj go 
skryjesz? Wszyjscy zarozki pozna
jom, żeś ty utopek, a niy żodyn łe
boń z Wielopola.” Tak se pogadowa
li, aż na koniec coś pospołu wykom
binowali, ale o tym niyskorzij.

Kożdego roku w 24 czyrwca, na 
stawie Ruda, kaj sie dycko ludzie 
bez lato kom pali, obchodziło sie 
“Dni M orza” i noc świyntojańsko. 
Na piochu miyndzy tymi dwoma sta
wami już  po połedniu był w ielgi 
ruch. Stawiali tam chłopy taki krziże 
z drzewa, na kerych w iyszali taki 
kołko ze sztucznymi ogniami i taki 
rakiety do piochu zakopow ali na 
żerdkach. Łebonie z Rybnika, Wie
lopola, Paruszowca i Rybnickiej Ku
źnie cołki czas kole nich obzajtowa
li z ciekawości. Na łonce, kole przi
kopy /tam kaj dzisioj jest gełda na 
auta/ zakopali taki słup na osiym 
metrów wysoki. Na samyj szpicy po
wiesiyli dwa wińce wusztu i flaszka 
gorzoły z czerwonom kartkom. Karlusy

Karlusy już sie szykowali na te spinani, 
bo żech słyszoł, że nikerzi po żywi
ca na szmarowani rąk i szłapów do 
lasa śli. Kole piontyj po połedniu 
kupa ludzi sie już zebrało na Rudzie. 
Tydziyń noprzód już w cołkim Ryb
niku były plakaty porozwiyszane. 
Wszystkich miyszkańców Rybnika i 
okolic zaproszoł /co na samym dole 
szło przeczytać/ Przew odniczący 
M iejskiej Rady Narodowyj Paweł 
Ziętek. Wszystkie bajtle czekali na 
tego Jana C hrzci
ciela jak  ryba na 
woda. Przeca po 
nim dziepiyro szło

tym kajakami na wyścigi za nimi je
chali, kery pryndzyj wionek zgasi. 
Piyknie to wyglondało i wesoło przi 
tym było. Nojwiyncyj uciechy było 
przi tym maszcie z tym wusztym. Co 
tam karlusów próbowało wlyść, ale 
sie żodnymu niy udało. Bajtlom tyż 
dali spróbować i “Żabka” sie wyry
chlił, a potym sie sfifroł tak samo 
jak łońskiego roku. Na samym koń
cu prziszoł taki mały syneczek w 
czerwonych badkach, co mioł szłapa

Utopek na Rudzie
sie kompać na Ru
dzie, abo na paru
szowskim basynie.
Po św. Janie tyż 
było nom, łebo
niom, przizwolone 
w zegrodce wieprz
ki i jagódki targać.
Przed tym to starka 
mi godali: “Niy 
targej tych gugo
łów, bo zaś by
dziesz karw iyn
czoł, że cie brzuch 
boli, dopiyro jak  
św. Jan to poświń
ci, możesz to jeść”.
Ale my i tak po 
kryjomu te gugoły 
popadow ali i nic 
nom niy było. Na 
tyj wspom nianyj 
łonce zaczły sie 
nojprzód do dzieci 
te rostom ajnte za
wody. Były wyścigi 
w miechach, z ja j
cym na łeżce i po 
sztyrech nogach.
Udało mi się roz te 
kacani po sztyrech 
wygrać, bo żech był mały i chudy, to 
sie żodyn niy kapnył, że yno schylo
ny leca. Potym my śli ze synkami na 
ta plaża, kaj były te rakety nastawia
ne. Zaczli wionki ze zapolonym i 
świyczkami na woda puszczać, a potym

Utopek na maszcie. Rys.: B. Dzierżawa

aż do kolana bandażym  owinyto. 
Ludzie co sie zaglondali, żałowali 
go, że taki boroczek chromy, a tyż 
chce lyść. Synki z Wielopola zaroz 
sie kapli, co to za jedyn, ale żodyn 
go niy przezdradził. Utopek /bo to

on był/ na samych rynkach aż na 
szpica sie w ydropoł, serw oł tyn 
wuszt i ta halba. Jak na dół śloz, to 
mu te chłopy chcieli ta gorzoła ze
brać, bo dzieci niy śmiom tego pić, 
ale Magierka doł jom gibko Franci
kowi, kery sie tam kole niego znojd 
wroz ze swojom Ankom. Chłopcy z 
W ielopola tyż obtoczyli utopka i 
“Żabki”, bo byli ciekawi, po jakimu 
mo ta szłapa zabandażowano. “Co 
my mieli robić - godo im “Żabka” - 
wszyjscy by w iedzieli, że to nasz 
utopek, skierz tego kopyta. Zaszoł 
żech do Pojdziny /była to hebama, 
kero mie i wszystke dzieci z Wielo
pola na świat przikludziyła /co by mi 
rolka bandażu dała, bo sie moja sio
stra na szkle szłapa przewalyła. Re
szta żeście widzieli.” Śmioli my sie 
jak diobli i wszyjscy my tyn wuszt 
wcinali, aż sie nom uszy trzynsły. 
Francik zaś na pewno poszoł z utop
kym do krzy ta halba wysłepać, bo 
Anka sie mie pytała czy żech go kaj 
niy widzioł. Jak sie trocha zećmiyło, 
to zaczli te rakety puszczać. Jak to 
piyknie wyglondało, jedna zgasła, to 
dziepiyro drugo puszczali. Nikere na 
takich małych paryzolach pomalutku 
ślatowały, a dziecka za nimi po łon
ce lotały. Niy tak jak ostatni Sylwe
ster na Rynku. Tako strzylanina była 
ze wszystkich stron, że trza było do
wać pozór, żeby co za kragel niy 
wpadło. Boroczek Makosz wyloz na 
ta ambona pod ratuszym, żeby ży
czenia rybniczanom pedzieć, to niy 
umioł do szlagu przijść. Jednak piyr
wyj, chocioż sie ludziom gorzij wio
dło, umieli sie inaczyj radować. Dzi
sioj już żodyn niy poradzi kwiotka 
paproci znojść w Wielopolskim le
sie, a my go wtedy szukali i niyjedyn 
go znojd.

B. DZIERŻAWA

Dziynkuja za posłane do redakcje 
listy z wyliczankami i chca Wom 
powiedzieć, że m ożecie posyłać 
wyliczanki na konkurs do piytno
stego lipca.

Utopek z Wielopola

mistrzostw świata w piłce nożnej znaj
duje czas, by z przyjemnością popatrzeć 
na mecze. W ostatni piątek 17 czerwca 
br. rozpoczęły się mistrzostwa w USA, 
niestety bez udziału polskich piłkarzy. 
Mnie jednak na zawsze utkwiły w pa
mięci wydarzenia sprzed dwudziestu lat, 
kiedy to na przełomie czerwca i lipca 
1974 roku odbywały się mistrzostwa 
świata piłki nożnej w RFN. O wejście 
do finału walczyły wtedy reprezentacje 
RFN i Polski. Mecz był wyjątkowo za
cięty i długo utrzymywał się wynik 0:0. 
Byłem tak zdenerwowany, że wysze
dłem na ulicę i chodziłem pustymi ulica
mi. Było upalnie i przez otwarte okna 
słyszałem włączone telewizory sąsia
dów. Nagle usłyszałem pod oknem mo
jego kolegi: “Goool! hurra!”. Szybko 
zadowolony pobiegłem do domu. I co? 
Okazało się, że w 78 minucie meczu 
bramkę strzelił Gerd Mueller. Polska 
przegrała! No cóż, tego dnia drastycznie 
przekonałem się, że niektórzy moi kole
dzy i ich rodziny myślą inaczej. To były 
niezapomniane mistrzostwa!

MAREK SZOŁTYSEK

Imprezy
Dom Kultury - Boguszowice 

Piątek, 24 czerwca, godz. 17.00, 
KONCERT Jubileuszowy 75-lecia 
Orkiestry Dętej KWK "Jankowice" 
Sobota, 25 czerwca, UROCZY
STOŚĆ z okazji zakończenia sezonu 
skatowego 93/94

Dom Kultury - Niedobczyce 
Sobota, 25 czerwca, FESTYN dziel
nicowy “Powitanie lata”

Mała Scena Rybnicka  
Niedziela, 26 czerwca, godz. 19.00, 
KONCERT zespołów “ICE MACHI
NE” oraz “POLICY OF SOUND”, 
wstęp 25.000 zł

Kina
“APOLLO”

24, 26 - 28 czerwca, godz. 17.00 i
19.00, 25 czerwca, godz. 16.00 i
18.00, 29 i 30 czerwca, godz. 17.00, 
“NA ZABÓJCZEJ ZIEMI”, prod. 
USA
29 i 30 czerwca, godz. 19.00, “ZA
KONNICA W PRZEBRANIU 2”, 
prod. USA

DKF “EKRAN” przy TZR
27 czerwca, godz. 19.00, “OKRU
CHY DNIA”, prod. USA, reż. James 
Ivory, w roli głównej Anthony Hop
kins

“PREMIEROWE” przy TZR
28 i 29 czerwca, godz. 16.30 i 19.00, 
“OKRUCHY DNIA”, prod. USA, 
cena 30.000 zł

“ZEFIR” - Boguszowice 
26 - 30 czerwca, godz. 17.00 i 19.00, 
“WIEK NIEWINNOŚCI”, prod. USA 

“WRZOS” - Niedobczyce 
26 czerwca, godz. 17.00, “KSIĘGA 
DŻUNGLI”, prod. USA

Dyskoteki
Sobota, 25 czerwca, godz. 19.00, 
MAŁA SCENA RYBNICKA, godz.
20.00, KINO “APOLLO” /gw/
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Kryminałki * kryminałki
Przez WC do gminy

Między 10 a 13 czerwca włamano się 
do siedziby Urzędu Gminy przy ul. 
Rybnickiej w Kornowacu. Sprawcy 
wyłamali zamek w okienku ubikacji na 
zapleczu. Następnie po wyłamaniu 
drzwi weszli do pomieszczeń służbo
wych wójta i biura meldunkowego. 
Napracować musieli się sporo, bo wy
łamali także kratę z pomieszczenia ka
sowego. Tam znaleźli klucze do kasy 
pancernej. Znajdowało się w niej 2,5 
mln zł, które skradli.

Do szkoły po radio 
W nocy z 12 na 13 czerwca nieznani 

sprawcy włamali się do szkoły podsta
wowej w Kamieniu. Wypchnęli okien
ko kuchenne i po wejściu do środka 
skradli artykuły spożywcze. Następnie 
wyłamali drzwi przejściowe do przed
szkola. Z sekretariatu skradli 2 radio
odbiorniki skreślone z ewidencji oraz 
dwa radiomagnetofony “Hitachi” i 
“Sharp”. Straty wyniosły 8 mln zł.

Obywatelska pomoc 
Dzięki pomocy jednego z mieszkań

ców Rybnika policja odnalazła skra
dziony na Opolszczyźnie samochód. 
13 czerwca o godz. 20.00 KRP w 
Rybniku została powiadomiona przez 
jednego z rybniczan, że koło jego po
sesji od godzin południowych poprze
dniego dnia stoi biały ford fiesta. Sa
mochód miał rejestrację opolską. Po 
sprawdzeniu w Wydziale Informatyki 
Komendy Wojewódzkiej Policji w 
Opolu okazało się, że auto skradziono 
na terenie KRP Krapkowice. Forda za
bezpieczono na parkingu strzeżonym 
przy ul. Jankowickiej i telegraficznie 
zawiadomiono policję w Krapkowi
cach.
Poprawka z włamania

W nocy z 13 na 14 czerwca włamano 
się do kiosku nr 201 przy ul. 1 Maja w 
Chwałowicach. Sprawcy weszli do 
środka po wyłamaniu tylnej płyty. 
Skradli głównie papierosy. Do tylnej 
ściany kiosku podeszli przez dziurę w 
ogrodzeniu boiska. Następnej nocy 
włamano się do tego samego kiosku je
szcze raz. Metodę zastosowano tą 
samą - sprawcy wyłamali płytę zabez
pieczającą. Tym razem nic nie skra
dziono - kiosk był już opróżniony. 
Pościg za złodziejami 

15 czerwca o godz. 1.30 patrol zmo
toryzowany policji zatrzymał dwóch 
sprawców włamania do sklepu spo
żywczego w Chwałowicach. Wybili 
oni szybę wystawową i skradli alkohol 
o wartości 1,9 mln zł. Policja rozpo
częła penetrację terenu. Sprawców, 
którzy uciekali fiatem 126p, zatrzyma
no przy ulicy 1 Maja. Łup odzyskano 
w całości, samochód zabezpieczono na 
parkingu. Włamywaczy umieszczono 
w areszcie - obaj musieli tam trochę 
wytrzeźwieć.
Podstawił nogę i okradł

15 czerwca wieczorem przy ulicy 
Górnośląskiej nieznany sprawca okradł 
jednego z przechodniów. Metodę za
stosował prostą a ciekawą. Podstawił 
przechodzącemu mężczyźnie nogę, a 
gdy ten się przewrócił, ukradł mu port
fel z dokumentami i gotówką w kwocie 
450 tys. zł.

Na prostej drodze - w drzewo
17 czerwca wieczorem w Jankowicach

Jankowicach kierowca fiata 126p nie opanował 
pojazdu na prostym odcinku drogi i 
zjechał na pobocze, uderzając w przy
drożne drzewo. Skutki wypadku nie 
okazały się tragiczne. Po przewiezie
niu do szpitala i udzieleniu pomocy 
kierowca i pasażerowie zostali zwol
nieni do domu.

Po drabinie do banku 
W nocy z 18 na 19 czerwca nieznany 

sprawca wszedł po drabinie do Urzędu 
Gminy w Lyskach. Nie sprawiło mu to 
wielkiego kłopotu. Okno na I piętrze 
budynku było otwarte. Włamywacz, 
gdy znalazł się w środku, wyłamał 
drzwi pomieszczeń biurowych. Na
stępnie przy użyciu toporka strażackie
go dokonał wyłomu w ściance oddzie
lającej pomieszczenia filii Banku Spół
dzielczego. Złodziej miał jednak pe
cha. W banku włączył się alarm, który 
go spłoszył. Sprawcę opuściła strażac
ka odwaga i uciekł z miejsca włama
nia. Swoją drogą włamywaczowi bar
dzo przydało się wyszkolenie strażac
kie - wchodzenie po drabinie i posługi
wanie się toporkiem.

Ogłoszenia drobne

Pierwszy
dzień

wolności
4 czerwca tuż po północy przy ul. 

Kilińskiego zmotoryzowany patrol po
licji zatrzymał dwóch nieletnich na go
rącym uczynku włamania do sklepu 
spożywczego. Okazało się, że chłopcy 
poprzedniego dnia uciekli z Zakładu 
Poprawczego w Raciborzu. Są to mie
szkańcy Rudy Śląskiej i Częstochowy. 
Po dokonaniu ucieczki chłopcy zatrzy
mali się w Rybniku. Byli głodni, chcie
li więc ukraść coś do jedzenia. Cały 
dzień chodzili po mieście, jednak kra
dzież im się nie powiodła. Postanowili 
poczekać do nocy i włamać się do jed
nego ze sklepów. Wybili szybę i jeden 
z nich wszedł do środka, a drugi stał na 
czatach. Jak widać pech ich nie opu
szczał. Włamanie zauważył patrol po
licyjny. Stojący na zewnątrz chłopak 
został ujęty w bezpośrednim pościgu, 
natomiast jego kolega nie zdążył nawet 
wyjść ze sklepu. Policjanci zatrzymali 
go wewnątrz. Miał już przygotowaną 
do wyniesienia reklamówkę z papiero
sami, słodyczami, napojami oraz wód
ką.

Obu uciekinierów umieszczono w 
Zakładzie Poprawczym. Czeka ich 
sprawa karna za włamanie.

Tajemnicza
śmierć

Nieznane są dotychczas przyczyny 
śmierci jednego z mieszkańców Bogu
szowic, który zmarł w nocy z 10 na 11 
czerwca. Policja zatrzymała kilka 
osób, które podejrzewano o pobicie 
zmarłego, lecz zostały one na razie 
zwolnione.

Ofiara, 36-letni mężczyzna nigdzie 
nie pracował - otrzymywał zasiłek dla 
bezrobotnych. Obracał się w podobnym

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 Nas 
SZYBKO 
I TANIO

POMNIKI OD 4.500.000, 
SCHODY OD 300.000 za mb, 

PARAPETY OD 200.000 za mb 
WARSZTAT KAMIENIARSKI 

RYBNIK-JEJKOWICE 
ul. Główna 105a tel. 220-49

Kryminałki

Zarząd Zieleni Miejskiej 
w Rybniku

D ział U sług Pogrzebow ych  
ul. R udzka 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 
*wynąjęcie autobusu

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

Ceny konkurencyjne

W r a z i e  p o t r z e b y

podobnym sobie towarzystwie z półświatka. 
Często po całodniowych libacjach al
koholowych przychodził do domu po
turbowany. Tak było i tym razem. Wie
czorem brat widział go, gdy wrócił pi
jany do domu. Położył się spać. Rano 
już nie żył. Brat wezwał pogotowie. 
Lekarz stwierdził zgon. Denat miał za
krwawioną twarz i zasinienie lewej 
strony czoła. Prokurator zarządził więc 
sekcję zwłok. Wstępne ustalenia sekcji 
są takie, że denat miał krwiak nadtwar
dówkowy i krwotok do komór mózgo
wych. Ucisk krwi na mózg spowodo
wał zgon. Co było przyczyną tych 
obrażeń, docieka policja. Podejrzewa 
się, że mogło to być pobicie. Policjan
ci ustalają, co robił zmarły poprzednie
go dnia. Jest to trudne, gdyż towarzy
stwo w którym się obracał również 
zwykle niewiele pamięta z przeżytego 
dnia. Zatrzymano kilka osób, lecz zo
stały one zwolnione. Na razie policja 
zna zbyt mało szczegółów, by postawić 
komukolwiek zarzuty.
Beztroskie życie z butelką w ręku za
kończyło się dość szybko i tragicznie.

/jak/

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 24 do 30 czerwca, Chwałowice, 
ul. 1 M aja 93a, tel. 216-45

Gazeta
Rybnicka

tańsza
w prenumeracie! 

Jeszcze tylko 
do 25 czerwca 

na poczcie

Biuro Usługowo-Doradcze
Zaprasza Zaprasza Państwa do zakupów samochodów krajowych

K R e d y t yi zagranicznych oraz maszyn przemysłowych 
A  w skazanych przez klienta
 w formie leasingu (dla osób prawnych

w systemie ratalnym (dla osób fizycznych) 
Udzi el amy również kredytów na:

remonty samochodów, * remonty mieszkań i domów, 
* imprezy okolicznościowe (wesela, stypy, komunie)KSERO

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

EKSPRESS 
Rybnik, Reja 2

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

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

"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!

Czwartkowa Giełda Cenowa
M ięso s c h a b

w o lo w e
extra

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

ul. Powstańców 16 79 7 9 123 65,5

PIOTROWSKI 79 8 1 ,3 123,5 64,4

TARG 76 7 6 124 60

Owoce/Warzywa truskaw ki c z e re śn ie ziem niaki
m ło d e

pomidory

"Cytrusek" ul. Powstańców 2 0 16 6 35

ul. Św. Jana 13 — — 6 30

TARG 1 8 - 2 0 1 0 - 14 5 2 6 -3 2

S p o żyw cze m a sło cuk ier ja jko mąka

Jan NOGA 10,5 10 2 ,2 7,5

TARG 10 8 ,5 1,7 -2 ,2 6 ,5 -7 ,5

HERMES 11 10,5 2,1 7,5

W aluty do lar m arka cz e sk a francuska

Gallux, Rynek 2 2350 \22600 13820\14000 765\780 4100\—

Delikatesy, ul. Miejska 22350\22600 13820\ 14000 770\780 4080\4200

HERMES 22400\22600 13820\ 14000 770\780 4100\4180

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Kolarskie Mistrzostwa 
Polski w Rybniku

W sobotę 25 czerwca w Rybniku 
rozegrane zostaną Indywidualne 
Mistrzostwa Polski Seniorów w 
Kolarstwie Szosowym. Kolarze 
wystartują ze startu wspólnego usy
tuowanego przy ulicy Budowlanych 
w pobliżu skrzyżowania z ul. Wandy 
i Kominka o godz. 12.30. W cze
śniej, o godzinie 12.00 odbędzie się 
tam uroczyste otwarcie mistrzostw.

Dystans wyścigu liczy 227,5 km i 
podzielony został na 14 rund, czyli 
siedem okrążeń długich po 27 km i 
siedem okrążeń krótkich po 5,5 km. 
Trasa wyścigu prowadzić będzie uli
cami: Budowlanych, Raciborską, 
Reymonta, Wodzisławską, Niepod
ległości, Jastrzębską, M ałachow
skiego, Boguszowicką, Żorską, 
Wyzwolenia i Kotucza i tam też 
wystąpią ograniczenia w ruchu 
pojazdów.

Na mecie wyścigu, która znajdo
wać się będzie również przy ul. Budowlanych

budowlanych, kolarze powinni się po
jawić około godziny 18.00.

Głównymi organizatoram i m i
strzostw  Polski są Urząd Miasta i 
Ludowy Klub K olarski “V icto
ria”, którego drużyna okazała się 
najlepszym  polskim  zespołem za
kończonego przed tygodniem wyści
gu “Solidarności”, zaś Dariusz Ba
ranowski z “Victorii” zajął w klasy
fikacji generalnej wyścigu drugie 
miejsce za Litwinem Raimondasem 
Rumsasem.

Organizatorzy wyścigu o mistrzo
stwo Polski zapraszają na jego trasę 
wszystkich miłośników kolarstwa i 
sportowej rywalizacji. Jako że wy
ścig składać się będzie aż z 14 okrą
żeń, emocji z pewnością nie zabrak
nie, tym bardziej, że w ystartuje  
cala krajowa czołówka tak amato
rów jak i zawodowców.

Chch

T u r n i e j  o  
" Z ło tą  K r ó c ic ę "
W niedzielę 26 czerwca na strzelni

cy “Dębina” w Żorach /przy drodze 
Żory-Katowice/ Zarząd Miejski Ligi 
Obrony Kraju w Rybniku i działają
cy przy nim klub strzelecki organi
zują XVII Ogólnopolski Turniej 
Strzelecki o “Złotą Krócicę”. W tur
nieju udział biorą trzyosobowe zespo
ły, które reprezentować mogą zakłady 
pracy, jednostki wojskowe i różne in
stytucje.

Główną konkurencją będzie strzela
nie z odległości 25 m do tarczy o wy
miarach 50 x 20 cm z pistoletu Margo
lin bez przeróbek. Do udziału w turnie
ju organizatorzy zapraszają wszystkich 
miłośników sportu strzeleckiego.

Chch

Mistrzostwa
Polski

w Akrobacji 
Szybowcowej

W dniach od 29 czerwca do 3 lipca 
Aeroklub Rzeczpospolitej organizu
je na lotnisku Aeroklubu ROW w 
Gotartowicach Mistrzostwa Polski 
w Akrobacji Szybowcowej w obsa
dzie międzynarodowej.

O tytuł najlepszego ubiegać się będą 
m.in. znani ze swych sukcesów człon
kowie rybnickiego Aeroklubu: ubie
głoroczny mistrz Jerzy Makula, II wi
cemistrz Tadeusz Mężyk, Marian Bed
norz.

Treningi odbywać się będą w dniach 
27 -28  czerwca.

Na 3 lipca w niedzielę organizato
rzy zapowiadają wielki AIR SHOW.

/P./

swych umiejętności dali jak zwykle ju
docy z “Polonii” Rybnik ze srebrnym 
medalistą Mistrzostw Polski Seniorów 
Arturem Kejzą na czele. Po pokazowym 
treningu młodzieży uprawiającej Tae
kwondo w klubie "Arete" ich instruktor 
Robert Rusiniak demonstrował umiejęt
ność rozbijania desek gołą pięścią lub 
stopą. Po pokazie zachęcano widzów do 
podobnych wyczynów. W końcu zgłosił 
się osobnik, który w krótkim czasie ude
rzając głową porozbijał pozostałe je
szcze deski, co definitywnie zakończyło 
tę część imprezy. Biathloniści “SKS 
Ryfama”, podopieczni Serafina Janika 
w kąciku ulicy Zamkowej przygotowali 
specjalną strzelnicę, na której każdy 
mógł sprawdzić swe strzeleckie predyspozycje

Dzień Sportu Młodzieżowego

Rynek sportową areną

predyspozycje.
Warto również wspomnieć o występach 
modelarzy rybnickiego Aeroklubu, ba
seballistów Kolejarza, kolarzy Victorii i 
szachistów RMKS-u, którzy rozgrywali 
swe partie tuż obok fontanny.

Dla klubów sportowych naszego mia
sta impreza ta była okazją do zaprezen
towania swego dorobku ale i przycią
gnięcia młodych. Nic więc dziwnego, że 
niektóre kluby z roku na rok coraz bar
dziej poważnie traktują swoje rynkowe 
popisy. Jak powiedział nam jeden z 
organizatorów, Arkadiusz Skowron z 
Urzędu Miasta, impreza była bardziej 

udana niż przed ro
kiem. Dzięki wystę
pom Miejskiej 
Orkiestry Dętej 
Rybnik i Kapeli 
Podwórkowej “Ry
meroki” udało się 
połączyć sport z 
kulturą, a przypad
kowi widzowie
chwalili ciekawy 
pomysł swoistej 
kampanii reklamo
wej rybnickiego 
sportu. Chch

Pokaz sprawności w wykonaniu in
struktora Roberta Rusiniaka. Efektow
ne skoki zakończone roztrzaskaniem de
ski uderzeniem nogi. Zdj.: pal

Dzieciaki mogły choć na chwilę dosiąść prawdziwego żużlowego motocykla.
Zdj.: wack

W niedzielne popołudnie na rybnic
kim Rynku odbyła się impreza sporto
wo-rekreacyjna pod nazwą Dzień Spo
rtu Młodzieżowego. W krótkim stosun
kowo czasie publiczności i przypadkowym

przypadkowym spacerowiczom zaprezentowały 
się niemal wszystkie rybnickie kluby 
sportowe. Każdy z nich przygotował 
krótką wizytówkę przypominając swą 
historię. Na Rynku zainstalowano spe

cjalne kosze do ulicz
nej koszykówki, by 
mógł się odbyć mini 
mecz koszykarek 
RMKS-u, które zmie
rzyły się z ochotnika
mi. Przygotowanie na 
Rynku choćby nie
wielkiego żużlowego 
toru okazało się już 
niemożliwe, ale za to 
prezentacja Rybnic
kiego Klubu Moto
rowego była z pewno
ścią najgłośniejszą, 
choć młody żużlowiec 
wcale nie rozwijał 
oszałamiających pręd
kości. Solidny pokaz

Strzelectwo Żużel Żużel

Mecz RKM - "Stal" Rzeszów 
- najważniejszy

Sezon żużlowy w pełni. K ibice 
m ają zapewnione atrakcje. Rywali
zacja o awans do ekstraklasy  na
brała rumieńców, a ponadto odby
wa się szereg innych, ciekaw ych 
imprez.

W środę 15 czerwca rozgrywano 
ćwierćfinały Indywidualnych M i
strzostw  P olsk i. Do pó łfina łów  
zakw alifikow ało  się czterech za
wodników RKM-u: Henryk Bem, 
M irosław  K orbel, Adam P aw li
czek i Eugeniusz Tudzież.

W ubiegły piątek na torze w Z ielonej

Antonin Kasper - najlepszy na torze 
w Gnieźnie

Zielonej Górze odbyły się elim inacje 
M istrzostw  P olsk i Par K lu b o
wych. Drużyna Rybnickiego K lu
bu M otorow ego sk ład a ła  się na 
tych zaw odach z najbardzie j do
św iadczonych zawodników: Ada
ma Pawliczka i Henryka Bema, a 
rezerw ow ym  był M irosław  K or
bel. N ieste ty  rybn iczanom  nie 
udało się wywalczyć awansu do fi
nału. W prawdzie walczyli bardzo 
am bitnie, ale w decydującym  mo
mencie zabrakło im szczęścia i w 
efekcie zajęli w zawodach czwarte 
miejsce. W swoim ostatnim starcie 
rybn iczan ie  zm ierzy li się z p a rą  
“W łó k n iarza” C zęstochow a. Z a
wodnikom RKM-u do awansu wy
sta rc za ł w tym w yścigu  rem is. 
Niestety Sławomir Drabik i Janusz 
Stachyra w yprzedzili Paw liczka i 
Bema, a tym samym zajęli miejsce 
premiowane awansem do finału. W 
zielonogórskim turnieju zwycięży
ła para “U nii” Leszno - 24 pkt. / 
A. Łabędzki 15, R. Jankowski 9/ .

Drugie miejsce zajął zespół “M o
ra w sk ieg o ” Z ielona Góra - 21 
pkt. /J. Szym kow iak 15, A. H u
szcza 6/, który w yprzedził “W łók
niarza” Częstochowa - 21 pkt. /J. 
S tachyra 14, S. D rabik 7/. Na IV 
m iejscu  RKM - 18 pkt. /H. Bem 
11, M. Korbel 4, A. Pawliczek 3/, 
na V “A pato r” Toruń - 18, na VI 
“ S ta rt” G niezno - 12, a na o s ta t
nim “Cem-Wap” Opole - 12 pkt.

N atom iast w m inioną niedzielę 
żużlowcy RKM-u walczyli o ligo
we punkty w G n ieźn ie. M ecz z 
tam tejszym  “Startem ” był bardzo 
dramatyczny. Zawody stały na bar
dzo w ysokim  poziom ie . Em ocji 
nie b rakow ało . W w yścigu  X III 
zespół “S tartu” odniósł podwójne 
zwycięstwo i wyrównał stan poje
dynku. W wyścigu XIV zanotow a
no remis /ostatni był Pawliczek/, a 
w XV zwyciężył Kasper przed Jor
gensenem  i T udzieżem . I tak po 
w yrów nanym  m eczu zanotow ano 
rem is 45:45. Był to w ynik sp ra
w iedliw y. W zespo le rybnick im  
najlep ie j w ypadli: L ars-H enrik  
Jorgensen  /12 p k t./ o raz E u ge
niusz Tudzież i Mirosław Korbel 
/po 10 pkt./

W tej chwili w tabeli prowadzi 
zespół “P olonii” Piła z 16 punk
tami. RKM zajm uje II m iejsce / 
15 pkt./ i o jeden punkt w yprze
dza “Stal “ Rzeszów.

W niedzielę 26 czerwca o godz. 
17.00 na torze w Rybniku RKM 
podejm uje w łaśnie swego najpo
ważniejszego konkurenta w walce 
o awans - “Stal” Rzeszów.

Od tego m eczu zależy  bardzo 
wiele. Jedynie zwycięstwo pozwo
li rybnick iej drużynie spokojnie 
przygotow ać się do następnych  
spotkań. W niedzielę nie zabrak
nie emocji i warto przyjść na sta
dion, obejrzeć  ciekaw e zawody
oraz w spom agać zespół RKM -u 
gorącym dopingiem. W Rzeszowie 
“Stal” wygrała, ale rybniczanie za
pow iadają, że rew anż będzie ich 
sukcesem. Istotnie, jedynie poko
nanie “ S ta li” pozw oli ry b n icz a
nom realnie myśleć o ekstraklasie.

PIOTR SZWEDA

Szachy   Szachy

Szachy edukacyjne
W sobotę 11 czerw ca w Klubie 

Nauczyciela w Rybniku już po raz 
trzeci rozegrano Wojewódzkie Mi
strzostwa Nauczycieli w Szachach,
których organizatorem  był Zarząd 
O ddziału ZNP w Rybniku. W m i
strzostwach wzięło udział 20 osób, 
reprezentujących 12 szkół i p la
cówek oświatowych z województwa 
katowickiego oraz siedem oddzia
łów ZNP. Turniej rozegrany został 
systemem szwajcarskim na dystansie 
siedmiu rund. W generalnej klasyfi
kacji m istrzostw  pierwsze miejsce 
zajął Kazimierz Komarnicki z Raci
borza, który podobnie jak zdobywca 
drugiego miejsca Edward Sunita z 
Jastrzębia zdobył 6,5 punkta na 7

możliwych. Trzeci był Władysław  
Leciejewski z Rybnika - 4,5 pkt. W 
męskim gronie w ysokie szóste 
m iejsce z dorobkiem  3,5 punktu 
zajęła H alina Fojcik z B oguszo
wic. Po turnieju wyłoniono uczest
ników Mistrzostw Polski Nauczycie
li w Szachach, które w sierpniu 
odbędą się w Nisku. W ystąpią w 
nich: Halina Fojcik z ZSG w Bogu
szowicach, Kazimierz Komarnicki 
z Raciborza, Edward Sunita z Ja
strzębia i Alojzy Orlicki z Okusza.

Sędzią rybnickich zawodów sza
chowych nauczycieli był jeden z ich 
organizatorów, Jan Heliosz.

/Chch/
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Prezydentom Rybnika 
Józefowi Makoszowi L ist do redakc ji

DO MERA

Któż zasługi zliczy Twoje?
Wszystkie trudy, prace, znoje.
Często noce nie przespane,
Gardło zdarte, zagadane.

Rynek, Ratusz i Jan Święty 
Nad fontanną /dzisiaj smętny/, 
Szpital i skarbona szklana 
- zbrodnia na niej dokonana!

Wypiękniałe kamienice,
Place, skwery i ulice.
Schody - czyż do raju wiodą?
Olśniewają swą urodą!

Antoniego Bazylika 
To światowy jest unikat, 
Promieniuje przez noc całą 
Bożą - lecz i miasta - chwałą.

Za te dzieła doskonałe 
Wdzięczne Tobie miasto cale!
Za kadencję dziękujemy,
Równie dobrą na bis chcemy!

Choć wylałeś wiele potów - 
Do roboty bądź znów gotów! 
Wszyscy chętnie pomożemy - 
Szczerze, z serca - jak umiemy!

damiani
RYBNIK RYNEK

Wśród autorów 
prawidłowych 

rozwiązań 
rozlosujemy 

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

Rynek 6.

Pod znakami zodiaku
BARAN - Kłopoty na horyzoncie... na szczęście nie Twoje, ale kogoś bardzo bli
skiego, kto czeka na pomoc, ufając bezgranicznie w Twoje zaangażowanie. Wyco
fanie się chyłkiem byłoby niehonorowe...
BYK - Potwierdzenie własnych wyborów mogą Ci zapewnić częstsze kontakty z oso
bami o podobnym sposobie myślenia. Niech to jednak nie będzie jedyny drogow
skaz...
BLIŹNIĘTA - Czy zbyt mocno nie dramatyzujesz, swoim zwyczajem, sytuacji? Rze
czywistość nie jest czarno-biała, weź pod uwagę również całą gamę szarości.
RAK - Jeżeli zależy Ci na tej znajomości, musisz potraktować ją  poważnie. Partner 
wyczuwa każdy fałsz i traci zaufanie...
LEW - Ładuj akumulatory, bo nadchodzi godzina próby! W tej chwili podporząd
kuj wszystko jednemu celowi, a osiągnięcie sukcesu będzie tylko kwestią czasu. 
PANNA - Pojawią się możliwości realizacji kolejnych przedsięwzięć, choć metody 
trzeba będzie skonsultować z wieloma osobami To jednak nie przeszkodzi Ci w 
przeforsowaniu własnej drogi...
WAGA - Nie szukaj niecodziennych sposobów na rozwiązywanie banalnych spraw. 
Wiele osób przerabiało to już przed Tobą, wykorzystaj więc ich doświadczenia... 
SKORPION - Nowe kontakty z ludźmi mogą przynieść wiele zmian i odkryć niejed
ną tajemnicę. Nie zraź sobie dopiero co poznanych osób zbytnią poufałością, a ra
czej utrzymuj dystans. 
STRZELEC - Odkryjesz, że stare przyjaźnie mogą być bardzo fascynujące. Nie 
popełnij drugi raz tego samego błędu, odstawiając wypróbowanych przyjaciół na 
boczny tor....
KOZIOROŻEC - Najlepszym lekarstwem na wszystkie przyziemne kłopoty będzie 
wyjazd i zostawienie wszystkiego własnemu biegowi. Kiedy wrócisz, nie będzie śla
du po problemach.
WODNIK - Letnie rozleniwienie i rozluźnienie może spowodować utratę kontroli 
nad emocjami. Wyznacz sobie bezpieczny obszar działania i staraj się go nie prze
kroczyć. Chyba, że to jest to czego chcesz...
RYBY - Słońce oznacza dla Ciebie energię, wykorzystaj więc ten okres na zdwoje
nie wysiłków. Lato jest długie, starczy czasu i na relaks

Kończy się czerwiec, a przewiewne 
ciuszki nadal czekają na lepsze czasy. 
Chłody sprawiają, że wzięcie ma 

m o d a  
w arstw o
wa z lnem 
w roli 
g łów nej, 
co w i
d o c z n e  
jest i w 
sklepach i 
na ulicy.

Fatałachy z naszej szafy

Goła
talia

Nadejdzie jednak, 
miejmy nadzieję, 
czas, że te warstwy | 
zdejmiemy, by po
kazać trochę ciała.
A możliwości jego  
pokazywania mamy  
co niemiara, bo golizna nadal w mo
dzie. Wyjątkowo eksponowanym 
miejscem jest tego lata talia oraz te 
parę centymetrów powyżej i poniżej

jej. Góra najczęściej nie ma już formy 
stanika, ale przykrótkiej bluzeczki. 
Zresztą jak to wygląda, zobaczcie na 
zdjęciach. Są to pomysły, które można 
wykorzystać bez wielkiego nakładu sił 

środków. Niekiedy bardzo zabu
dowany żakiet rozchyla się, by 
ukazać goły żołądek lub góra su
kienki łączy się pod biustem z do
łem gustownymi agrafkami, zosta
wiając interesu
jące prześwity.

Żeby zaś ma
łolaty nie my
ślały, że goła ta
lia to odkrycie 
ostatnich sezo
nów - zdjęcie 

letniego kompletu z 
pokazu anno domi
ni... 1968. A co...

WRÓŻKA
1968

Poziomo: A / je s t w półśrodku, B / sprawiedliwy tłuszcz, C / 
kawałek ziemi, D / kolega śledzia, E /pokarm  malucha, F/  
rzeczowy lub studenta, G / wojsko zbawienia, H/  można go 
wywierać, I/  poszły...!, J/  do marynarki, lecz nie wojennej 
Pionowo: 1/ “chodzi” w łazience, 2 / złota w bajce, 3 / olabo
ga, wielka trwoga!, 4 / z zamkiem, 5 / rekwizyt sobótkowy, 6/ 
bywa sanitarny, 7/ domek nie dla biednego, 8 / do darcia, 9 / 
łuk z korbą, 10/ faraon z Faraona”
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie po 
uporządkowaniu liter wg szyfru: C-3, D-10, G-9, G-3, E-4; 
B-7, J-9, H-9; C-10, G-1; H-7, C-4, G-7, F-10
Na rozwiązanie wraz z kuponem czekamy 10 dni od daty 
ukazania się numeru. Rozwiązania prosimy przesyłać na kart
kach pocztowych na nasz adres, lub wrzucać do naszych 
“żółtych skrzynek” /Rynek 12, Kościuszki 54/.
Nagrody za rozwiązanie krzyżówki nr 34 z hasłem "Alimen
ta - tarapaty taty" otrzymują: Stefan Czyż, Dąbrówki 3D/ 
33, 44-210 Rybnik 15 oraz Krystyna Pomorska, ul. Kiliń
skiego 34A/12, Rybnik.
Nagrody do odebrania w redakcji.

5 minut łamania głowy

Ilustracje różnią się w 7 miejscach, znajdź różnice.
Wśród czytelników, którzy w ciągu 10 dni od daty ukazania się numeru nadeślą prawidło
we rozwiązanie łamigłówki, wylosowana zostanie nagroda w postaci bonu towarowego 
wartości 200.000 zł, ufundowanego przez Biuro Usługowo-Doradcze z Rybnika-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 23 nagrodę otrzymuje: Helena Grochowska, ul. Jankowicka 
16/18, Rybnik

Młody chłopak przyjechoł na kopal
nia do roboty i tu sie ożenił. Trzeba 
jednak pojechać do ojców i przedsta
wić im swoja żona. Rodzice mieszkali 
aż za Przemyślem. Pociąg nabity, 
żona już w ciąży z trudem zdobyła jed
no miejsce w przedziale, zaś mąż stał 
na korytarzu. Po dwóch godzinach 
odbywa sie tako rozmowa:
-  Hildziu, dobrze ci tam?
- Dobrze!
- A masz aby wygodnie?
-Mam.
- A nie wieje ci od okna?
- Nie wieje!
- To wiesz, wyjdź na korytarz, a ja zaj
mę twoje miejsce.

-  Antek! Ponoć bydziesz sie żenił! Wto 
jest tą szczęśliwą?
-  Jej matka! - powiado strapiony An
tek.

* * *
Baba Karlika jest zawsze niezadowo
lona z tego co mają. Pado j i  roz mąż:
- Powinnaś być zadowolono z tego, co 
momy!
-  A dyć żech jest, mie ino to doskwie
ro, czego nie momy!

*  *  *

Do jednego górnika mieli przyjść go
ście. Baba mu głowa suszyła, że nie 
mo co oblec, że wyglądo jak  sprzą
taczka. A na to górnik:
- Nic sie nie bój, żodyn cie za sprzą
taczka nie weźmie jako ino obcy, jak 
my mieszkomy!

*  *  *

Roz szoł chłop ze swoją babą, a oboje 
coś ciężkiego nieśli.
-  Jadwiżko, nie mosz za ciężko?
- Nie.
-  A nie obijo ci ta torba kolan?
-Nie.
- A nie wdziero ci sie to trzymanie w 
ręka?
-Nie.
- No to zamień sie ze mną.

*  *  *

Teroz, to ja k  na zachodzie, wielkie 
domy towarowe robią przecena, pra? 
Przyszła żona do dom i pado, że jest 
bez pieniądzy, a trza wiedzieć, że do
piero co wypłata dostała. A chłop na 
to:
- Po jakiemu tylaś wydała?
- No bo była przecena!

* * *
-  Mariko, juzaś jada w sobota na dele
gacjo do Bełchatowa. Jakby to miało 
ździebko dużej potrwać, to ci przyśla 
pocztówka - powiado mąż do żony. A 
ona na to:
- Nie trzeba, jo  ją  ju ż z kabzy wyciągła
wyciągła, jakżech ci szaket wieszała.

*  *  *

Jednego górnika przyjmowano do ro
boty. Sztajger go pyto:
- Jesteście żonaci?
- Niy, ale przeszedłech inne nieszczę
ścia - pado górnik.

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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