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Pierwsza sesja RM nowej kadencji

Ślubuję jako radny..
Nie wybrzmiały jeszcze echa powy

borczych komentarzy, kiedy w ub. 
wtorek nowa Rada Miasta zebrała się 
na swoim pierwszym posiedzeniu. 
Ustępująca przewodnicząca Urszula 
Szynol powitała zaproszonych gości - 
przedstawicieli instytucji, przedsię
biorstw, służb państwowych i ducho
wieństwa. Następnie sekretarz Pań
stwowej Komisji Wyborczej Ewa Nie
działkowska wręczyła oficjalne za
świadczenia o wy
borze 42 obecnym 
radnym, którzy zło
żyli uroczyste ślubo
wanie przyrzeka
jąc... pracować dla 
dobra i pomyślności 
gminy, działać za
wsze zgodnie z pra
wem oraz interesa
mi gminy i je j  mie
szkańców, godnie i 
rzetelnie reprezento
wać swoich wybor
ców, troszczyć się o 
ich sprawy oraz nie 
szczędzić sil dla wy
konania zadań gminy". E. Niedział
kowska złożyła nowym radnym życze
nia satysfakcji z pracy i podejmowania 
samych właściwych decyzji.

Obejmujący przewodnictwo sesji, 
radny-senior Jan Tomiczek przytoczył 
na wstępie staropolską sentencję wi
dniejącą w poznańskim Ratuszu, która

nakazuje m.in. rajcom miejskim “oblec 
się w cnoty osoby publicznej", a trzeba 
przyznać, że słowa te nie straciły nic ze 
swojej aktualności w naszej, współcze
snej rzeczywistości.

Informację o stanie instytucji miej
skich, mienia komunalnego i budżetu 
przedstawił ustępujący prezydent mia
sta Józef Makosz, scharakteryzował 
on poszczególne działy gospodarki 
miejskiej od służb komunalnych po

czynając, poprzez 
zasoby mieszkanio
we, komunikację, 
oświatę, miejskie 
instytucje kultural
ne, rekreacyjne oraz 
pomocy społecznej, 
przytaczając naj
ważniejsze inwesty
cje i wydatki z bu
dżetu z tym związa
ne.

Swoje wystąpie
nie zakończył wyra
żeniem wiary, w to 
że całym tym bo
gactwem nowa rada 

zarządzać będzie po gospodarsku, 
chroniąc wszystko co dobre i reagując 
na nowe potrzeby.
Dla potrzeb wyboru przewodniczącego 
Rady Miasta wybrano Komisję Skruta
cyjną, w skład której weszli radni 
G rzegorz Piecha, Alojzy K uśka i 
H enryk Ryszka. Jedyną kandydatką

na funkcję przewodniczącego RM oka
zała się dotychczasowa przewodniczą
ca Urszula Szynol, którą rekomendo
wał J. Makosz. O jej wyborze zadecy
dowało tajne głosowanie przy jed
nym głosie wstrzymującym się i jed
nym przeciwnym. Nowa przewodni
cząca, przyjmując gratulacje, podzię
kowała za zaufanie, obiecując w nowej 
kadencji wykorzystać dla dobra rady i 
miasta swoje 4-letnie doświadczenie.

W tajnym głosowaniu wybrano rów
nież trzech wiceprzewodniczących 
RM, którymi zostali radni: Roman 
Berger, Stanisław Stajer i Bolesław 
Piecha. Byli oni jedynymi kandydata
mi do objęcia tej funkcji, a więc głoso
wanie i liczenie głosów przebiegło 
sprawnie.

W imieniu kurator Janiny Pilardy- 
Kozarzewskiej gratulacje nowej radzie 
oraz jej przewodniczącym złożył za
stępca dyrektora rybnickiej Delegatury 
Oświaty Jan Bochenek.

Wystąpili również przedstawiciele 
duchowieństwa ks. dziekan Henryk 
Jośko i ks. prałat Alojzy Klon, życząc 
rybniczanom miasta pięknego i bez
piecznego, a także wyrażając nadzieję, 
że św. Antoni stał się patronem do
brych, mądrych i roztropnych wybo
rów.

Na kolejnej sesji, której datę usta
lono na 6 lipca, rada dokona wyboru 
prezydenta, Zarządu Miasta, prze
wodniczących Komisji oraz przed
stawicieli do Sejmiku Samorządowe
go. Kiedy więc tym formalnościom 
stanie się zadość, przyjdzie czas na 
prawdziwą pracę rady. Ale to dopiero 
po letniej przerwie...

W.R.

Na przewodniczącą Rady Miasta 
wybrano ponownie Urszulę Szy
nol

ciągnąć uczniów w te dni ciekawymi 
lekcjami, dyskusjami, projekcjam i 
filmów czy zawodami sportowymi, 
stara tradycja jest silniejsza. A jest 
to tradycja masowych wagarów. Ich 
kulminacja następuje w dzień po
przedzający rozdanie świadectw. Ale 
za to w dniu rozdania św iadectw  
znów szkoły zapełniają się młodzie
żą i kwiatami, a potem szkolne mury 
przez dwa m iesiące odpoczną od 
nadmiernych decybeli.

Rozpoczynają się wakacje. W ca
łej Polsce rozpoczęło je 7,5 miliona 
uczniów, w województwie katowic
kim 600 tysięcy a w Rybniku około 
25 tysięcy. W tym roku dniem roz
dania św iadectw  był piątek 24 
czerwca. Lekcje ponownie rozpocz
ną się po wakacjach w czwartek 1 
września o godzinie 8.00. Nie wszy
scy jednak w ubiegły piątek rozpo
częli wakacje. W poniedziałek i wto
rek 27-28 czerwca br. odbyły się eg
zaminy wstępne do szkół średnich z 
języka polskiego i m atem atyki. 
Podobnie na przełom ie czerw ca i 
lipca maturzyści zdają egzaminy na 
wyższe studia i do szkół pomatural
nych.

Tekst i foto: szoł

W ubiegłym tygodniu na rybnic
kim Rynku w godzinach przedpołu
dniowych można było zobaczyć o 
wiele więcej młodzieży szkolnej niż 
zwykle. Taka sytuacja powtarza się 
co roku w ostatnim tygodniu nauki. 
W szkołach teoretycznie s ą  jeszcze

lekcje, ale młodzież wie dobrze, że 
po konferencji klasyfikacyjnej oceny 
z przedmiotów i zachowania s ą  już 
wystawione - więc można sobie bez
piecznie powagarować. Mimo iż w 
niektórych szkołach dyrekcja i nau
czyciele wyjątkowo starają się przyciągnąć

Uczniowie klasy Ia z IV  LO w Rybniku-Chwałowicach w minutę po rozdaniu 
świadectw i na minutę przed rozpoczęciem wakacji

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

Jacek Mickiewicz - mistrzem Polski w Kolarstwie Szosowym

Wiktoria Victorii Rybnik
Rozegrane w sobotę 25 czerwca 

na rybnickich drogach kolarskie Mi
strzostwa Polski Seniorów, były naj
ważniejszą tegoroczną im prezą ko
larską w naszym kraju . Zdobyty w 
tym wyścigu przez Jacka Mickiewi
cza tytuł mistrza Polski jest pierwszym 
w historii powstałego w październiku 
1982 Ludowego Klubu Sportowego 
Victoria Rybnik. Obecna nazwa bardzo 
silnego i już właściwie profesjonalne
go zespołu, stworzonego z pomocą by
łych trenerów kadry narodowej Karola 
M adaja i W acława S karula, brzmi 
RAFAKO-ENERGOINWEST-VIC
TORIA Rybnik.

Adam Krupa, prezes klubu: Po raz 
pierwszy w historii polskiego kolar
stwa w Polskim Związku Kolarskim  
odbył się przetarg na organizację mi
strzostw Polski, który wygraliśmy, 
wpłacając 100 milionów złotych. Naj
groźniejszym konkurentem była Czę
stochowa. Bardzo nam zależało na 
organizacji tych mistrzostw właśnie w

Rybniku, nasz zespól je s t w tej chwili 
najsilniejszy w Polsce i mistrzostwa te 
były ukoronowaniem pracy.

Na długą, liczącą 227 km trasę wy
ruszyło w skwarze południa 163 kola
rzy, ukończyło wyścig 99. Po raz 
pierwszy mistrzostwa Polski rozgrywa
ne były w kategorii open, dopuszczają
cej do startu również zawodowców. 
Niestety, ich udział w wyścigu był 
nader skromny, gdyż grono profesjona
listów reprezentował jedynie obrońca 
tytułu M arek Leśniewski, startujący 
na co dzień we francuskim klubie. Ko
larz ten przyjechał na metę dopiero w 
trzeciej dziesiątce. Obecny był również 
Andrzej Sypytkowski, który jeszcze 
niedawno ścigał się w słynnym Giro 
d ‘Italia, ale poprzestał na oglądaniu 
zmagań kolegów. Trasa składała się z 
siedmiu rund dużych, biegnących m.in. 
ulicami Budowlanych, Reymonta, Wo
dzisławską , Niepodległości Boguszo
wicką, Żorską, Wyzwolenia i Kotucza, 

c.d. na stronie 9

M istrzow skie akrobacje

Tytułu mistrzowskiego broni aktualny mistrz świata Jerzy Makula, Czytaj str.3

Koncert niedzielny pod wierzbą
W niedzielę 3 lipca na estradzie "pod wierzbą"

 nieopodal Teatru Ziemi Rybnickiej, która będzie odtąd 
stałym miejscem niedzielnych, plenerowych koncertów, 

wystąpi chór "Bel Canto" z Chudowa 
oraz kapela sześciu braci Kowoli.

Koncert trwał będzie od godz. 16.00 do 18.00
______________________  ZAPRASZAMY



Z a p ła c im y  za  
“ D z ie ć k o w ic e ”

Od 1 lipca br. z 5.700.- zł za m 
sześć, do 8.500.- za m sześć, rośnie 
cena wody dostarczanej przez Rejono
we Przedsiębiorstwo Wodociągów i 
Kanalizacji w Rybniku. Podwyżka 
spowodowana jest wzrostem ceny hur
towej wody, otrzymy
wanej przez rybnickie 
“Wodociągi” z Górno
śląskiego Przedsię
biorstwa Wodocią
gów” z 3.000.-zł do 
3.800.- zł za m sześć.

Decyzję o podniesie
niu ceny hurtowej 
wody podjął wojewo
da katowicki już 12 maja. Jednak 
zainteresowane przedsiębiorstwa 
poinformowano o tym ponad dwa 
tygodnie później. Jest to już dru
ga w tym roku podwyżka ceny 
wody. W kwietniu GPW podwyż
szyło opłatę za dostarczaną wodę 
z 2.500.- za m sześć, do 3.000.- 
za m sześć. Jednocześnie woje
woda pozwolił rejonowym przed
siębiorstwom wodociągowym 
podnieść detaliczną cenę wody 
tylko o 200.-zł. A że przedsię
biorstwa te nie otrzymują żadnej 
dotacji i w pełni same się finansu
ją, w maju zanotowały straty. Obecną 
podwyżkę ceny hurtowej wody GPW 
uzasadnia koniecznością spłaty kredy
tu komercyjnego, zaciągniętego na bu
dowę ujęcia wody w Dziećkowicach. 
Środki na tę inwestycję w 60 proc. po
chodziły z kredytu choć - jak początko
wo planowano - całość miał pokryć 
budżet państwa. Teraz jednak okazuje 
się, że za budowę Dziećkowic mają za
płacić mieszkańcy Śląska - w cenie 
wody. W tym roku GWP ma zapłacić 
bankowi ponad 600 mld zł z tytułu od
setek i raty kredytu.
Spotkało się to z protestem Międzyg
minnego Związku Wodociągów i 
Kanalizacji w Wodzisławiu, którego

członkiem jest także Rybnik.
Władze związku są oburzone tym, że 
budżet państwa nie chce w całości sfi
nansować kosztów tej inwestycji. 
Uważają to za dyskryminację Ślą
ska, gdyż inne, mniejsze tego typu 
budowy państwo opłaca w całości. 
Odpowiednie pisma wysłano do Woje
wody Katowickiego i Ministra Finan
sów.

Jak poinformowano na posiedze
niu związku, które odbyło się w 

Urzędzie Miejskim w Wodzisła
wiu, Rejonowe Przedsiębior

stwa Wodociągów i Kanaliza
cji w Wodzisławiu i Rybniku 

są w trudnej sytuacji finan
sowej. Za dostarczaną 
wodę nie płacą im spółki 
węglowe. Ich długi wy
noszą ok. 60 mld zł. 
Duża część tych pienię
dzy - w związku z postę
powaniem układowym - 
nie zostanie już odzyska
na.

Wpływ na cenę deta
liczną wody mają rosną
ce koszty remontów sieci 
wodociągowej. Obecnie 
mści się stosowanie w la

tach 70 i 80 rur kiepskiej jakości. Pod
czas gdy rurociągi powinno się wymie
niać co 25 lat, bywa, że już po kilku la
tach nadają się one do remontu. Stoso
wane obecnie technologie zachodnie 
są drogie.

Jednak, jak nas poinformował dyrek
tor rybnickich “Wodociągów” Alojzy 
Nikiel, stosowanie polskiej armatury 
mija się z celem. Zasuwy i zawory z 
Węgierskiej Górki są nieszczelne, a 
każde ich przekręcenie powoduje wy
cieki i konieczność zrywania jezdni.

Co roku powinno się remontować 50 
km sieci wodociągowej spośród 1300 
km rurociągów podlegających RPWiK 
w Rybniku, ale z braku pieniędzy nie

Wakacyjne dyżury w szkołach 
i przedszkolach

Miejski Zarząd Szkół i Przedszkoli w Rybniku życzy wszystkim pracowni
kom oświaty, nauczycielom oraz uczniom udanych, przyjemnych 

i słonecznych wakacji 1994 r.
Równocześnie informuje się, że dyżury w szkołach odbywać się będą w każdy 

wtorek i czwartek w godzinach od 9.00 do 13.00.
W lipcu czynne będą przedszkola nr: 1, 11, 13, 19, 25, 34, 37, 41, zaś w 

sierpniu przedszkola nr: 2, 9, 14, 36, 39, 45.

Akcja Lato'94 z "Solidarnością"
W jednym z ostatnich numerów 

anonsowaliśmy “Akcję Lato 94”, pro
wadzoną przez rybnicką delegaturę 
NSZZ “Solidarność” w Rybniku na 
rzecz dzieci pozostających w mieście 
w czasie wakacji.

Dziś podajemy dokładny harmono
gram imprez, w których mogą one 
uczestniczyć. Uroczyste otwarcie akcji 
połączone z festynem odbędzie się w 
ośrodku elektrowni “Rybnik” w środę 
6 lipca o godz. 10.00 i potrwa do 
18.00
Piątek, 8 lipca, godz. 9.00 - 18.00 - 
wycieczka do Wisły-Czarne 
Wtorek, 12 lipca, godz. 9.00 - 18.00 - 
wycieczka do Szczyrku 
Środa, 13 lipca, godz. 10.00 - 18.00 - 
festyn kopalni “Dębieńsko” w Parku 
Furgoła w Czerwionce 
Piątek, 15 lipca, godz. 9.00 - 18.00 - 
wycieczka do Brennej 
Wtorek, 19 lipca, godz. 9.00 - 18.00 - 
wycieczka do Ustronia 
Środa, 20 lipca, godz. 10.00 - 18.00 - 
festyn w ośrodku elektrowni “Ryb
nik”

Piątek, 22 lipca, godz. 8.00 - 18.00 - 
wycieczka do Ojcowa 
Wtorek, 26 lipca, godz. 9.00 - 18.00 - 
wycieczka do Wisły-Łabajowa 
Środa, 27 lipca, godz. 10.00 - 18.00 - 
festyn w ośrodku Nieboczowy 
Piątek, 29 lipca, godz. 8.00 - 18.00 - 
wycieczka do Turawy

Ponadto w lipcowe poniedziałki i 
czwartki o godz. 10.00 przy stadio
nie KS “ROW” Rybnik formowane 
będą grupy “Akcja Lato 94”, które 
bezpłatnie będą mogły wejść na ką
pielisko “Ruda”.

Udział w festynach jest bezpłatny, 
zaś opłata za autokarowe wycieczki, 
podane w harmonogramie, wynosi 
20.000.-zł /w tym ubezpieczenie, prze
jazd, posiłek/ od jednej osoby. Odjazdy 
na festyny i wycieczki w podanych wy
żej godzinach z Placu Wolności, ze sta
nowiska “Akcja Lato 94”.

Zapisy prowadzi Delegatura Za
rządu Regionu NSZZ “Solidarność” 
, Rybnik, ul. Kościuszki 17, pok. 102, 
tel. 27-325, w godz. od 8.00 do 15.00.

jest to możliwe. Udaje się wymienić 
zaledwie połowę. Jak mówi dyrektor 
Nikiel, aby utrzymać dotychczasową 
cenę wody należałoby zrezygnować 
całkowicie z remontów. Byłoby to jed
nak krótkowzroczne, gdyż zwiększyło
by ilość awarii i wycieków. Przedsię
biorstwo finansuje się samo, tak więc 
do ceny hurtowej wody musi dodać 
koszty płac ok. 400 pracowników, 
amortyzację, koszty energii elektrycz
nej, materiałów i paliw. Zysk RPWiK 
jest niski - wynosi zaledwie ok. 3 proc.

Małym, ale zawsze pocieszeniem, 
dla mieszkańców Rybnika może być 
fakt, że w Wodzisławiu za wodę zapła
cą jeszcze więcej - 9.500.-zł za m 
sześć. Wynika to z wyższych kosztów 
wodzisławskiego RPWiK po jego 
podziale przez wojewodę na dwa 
przedsiębiorstwa w Wodzisławiu i Ja
strzębiu. /jak/

Stabilizacja 
w RSM

W środę 29 czerwca w Domu Rze
miosła, popularnym okrąglaku, odbyło 
się Zebranie Przedstawicieli Człon
ków Rybnickiej Spółdzielni Mie
szkaniowej, które, zgodnie ze statu
tem, jest najwyższym samorządowym 
organem spółdzielni.

Jak powiedział nam prezes RSM Je
rzy Gorczyca, po zmianach personal
nych w Zarządzie i Radzie Nadzorczej 
spółdzielni jesienią ubiegłego roku, 
można dostrzec pierwsze oznaki stabi
lizacji. Zdaniem prezesa, najważniej
sze było na tym zebraniu przedstawie
nie przez zarząd propozycji zmian sy
stemowych w sposobie funkcjonowa
nia spółdzielni. Propozycje te zaakceptow

ali delegaci. Drugie półrocze, jak 
mówi J. Gorczyca, będzie poświęcone 
na wypracowanie szczegółowych już 
rozwiązań, by w nowy rok spółdzielnia 
weszła już zreformowana. Zmierzamy 
do tego, mówi prezes Gorczyca, by po
wstały małe, gospodarczo usamodziel
nione osiedla, których mieszkańcy 
będą mieli wpływ na sposób gospoda
rowania własnymi pieniędzmi. Ogło
szone zostaną konkursy na administra
torów poszczególnych osiedli. Zarząd 
spółdzielni i jej obecne tzw. służby 
pracownicze, spełniać b ęd ą  jedynie 
rolę usługową.

W środowym zebraniu uczestniczył 
dotychczasowy wiceprezydent Michał 
Śmigielski, bo jak mówi prezes, nie
zbędna jest ścisła współpraca spół
dzielni z władzami samorządowymi 
Rybnika.

Zważywszy, że Jerzy Gorczyca w 
czerwcowych wyborach samorządo
wych uzyskał mandat radnego, można 
przypuszczać, że współpraca będzie 
się układać dobrze, z pożytkiem dla sa
mych rybniczan. wack

W n iedzie lę  26 czerw ca na
Rynku odbył się festyn  piw ny, 
zorganizowany przez brow arnianą 
spółkę GER-POL w kolejną rocz
nicę jej powstania. Rozstrzygnięty 
został konkurs pod hasłem “Roger 
twoim piwem ”, polegający na do
starczen iu  jak  najw iększej ilości 
firm owych kapsli G er-Polu. Jego 
zw yc ięzcą  zosta ł R yszard S zy
m ański, który  zeb rał ich 1643.

W środę 29 czerwca po raz drugi 
opróżniono rynkową skarbonę, służą
cą do publicznej zbiórki pieniędzy na 
ukończenie budowy nowego szpitala 
w Orzepowicach. I tym razem wszyst
ko odbyło się zgodnie z odpowiednią 
procedurą, tyle tylko, że nie poprze
stano na otwarciu i opróżnieniu skar
bony, ale chwilowo ją  zdemontowano. 
Jest to związane z koniecznością wy
miany uszkodzonej którejś nocy jednej

jednej z jej szklanych ścian. Po wymianie 
szyby skarbonka wróci na swoje miej
sce.

Zebrane pieniądze i tym razem liczyła

P ierw szych  dz iesięc iu  zbieraczy 
kapsli w ygrało w ten sposób wy
jazd  na kolonie letnie dla swoich 
pociech , ko le jnych  d z iesięc iu  w 
nagrodę otrzym ało radiom agneto
fony. Sm akoszom  rybnick iego  
piw a i nie ty lko im przygryw ała 
M iejska O rkiestra Dęta i orkiestra 
Vitkovak z Ostrawy.

liczyła specjalnie do tego celu powoła
na komisja, której przewodniczył sę
dzia sądu rejonowego Krzysztof Bąk. 
Żniwo nie było tym razem tak bogate 
jak poprzednim razem, gdy w skar
bonce było ponad 16 milionów. Tym 
razem zebrano 8 milionów 721 tysię
cy 270 złotych.

W skarbonce były również 3 dolary
amerykańskie, 23 marki niemieckie, 
600 lirów i nieco czeskich koron, a

także prawdopodobnie srebrna rosyj
ska moneta z 1897 roku.

wack

wack

Skarbonkę otw arto  
p o  raz drugi

Lato w... Boguszowicach
Jak poinformowała nas Krystyna 

Łykowska z Domu Kultury w Ryb
niku-Boguszowicach, wzorem lat 
ubiegłych od 4 do 22 lipca Dom Kul
tury organizuje akcję “Lato w w 
mieście”. Zajęcia prowadzone przez 
instruktora i nauczycieli odbywać się 
będą codziennie od godz. 10.00 do 
15.00. Czas ten wypełnią w zależności 
od pogody wyjścia na basen, wyciecz
ki do lasu po jagody, a nawet spacer po 
centrum miasta, w czasie którego dzie
ci zwiedzą wystawę lilii w TZR.

Nie zabraknie gier sportowych i za
baw plenerowych, jak chociażby trady
cyjne podchody, przewidziano także 
konkursy i quizy z nagrodami. Odbę
dzie się konkurs, w którym dzieci ubie
gać się będą o tytuł mistrza grzeczno
ści i inny pod nazwą “Dlaczego woda 
jest mokra czyli mądre odpowiedzi na 
głupie pytania”.

W kinie “Zefir” odbędą się bezpłatne 
projekcje filmów dla dzieci: 6 lipca o 
godz. 15.00 Cyrk w cyrku , 8 lipca o 
godz. 15.00 Piramida boga słońca, 13 
lipca o godz. 11.00 Wyprawa po złote 
włosy, 15 lipca o godz. 15.00 Za sied
mioma morzami i 17 lipca również o 
godz. 15.00 Bajka o smoku i pięknej 
królewnie.

Dla najbardziej potrzebujących dzie
ci kopania “Jankowice” i działające na 
jej terenie związki zawodowe ufundo
wały obiady, które wydawane będą w 
szkole podstawowej nr 18. Dzięki dy
rekcji kopalni “Jankowice” dzieci będą 
mogły również pojechać na wycieczkę 
do Ojcowa, a za sprawą hojności spo
nsorów, takich jak Rada Dzielnicy i 
spółki “ŁAD”, “SADEX” i “REGES”, 
na zwycięzców konkursu czekają 
atrakcyjne nagrody.

wack

Za wyrazy współczucia,
złożone kwiaty i udział w pogrzebie męża i ojca 

ś.p. HENRYKA PYRKA 
ks. proboszczowi Bronisławowi Matyskowi, 

ks. Michałowi Macherzyńskiemu, 
dyrektorowi Huty “Silesia”, współpracownikom z działu 
energetyczno-mechaniczno-narzędziowego Huty Silesia, 

delegacji Szkoły Podstawowej nr 3, krewnym, 
kolegom, sąsiadom, znajomym,

serdeczne podziękowania składa żona i dzieci
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część latarniami, niewiele już można 
zrobić.
- Okna pani biura wychodzą nieomal 
na zaprojektowany przez nią plac za
baw...
- Tak i słysząc dziecięcy gwar, cieszę 
się, że moje pomysły zostały przez 
dzieci zaakceptowane, choć nie wszy
stkie, z braku miejsca, zrealizowałam. 
Chciałam, by powstały np. pola rysun
kowe, gdzie dzieci mogłyby się wyży
wać z kredą w ręku, uważam też że jest 
za mało cienia, szczególnie przed połu
dniem. Udało się jednak zrealizować 
koncepcję placu zabaw, gdzie dominu
je drewno, a przyrządy są solidne i 
trwałe, co powinno utrudnić działal
ność wandalom. Za drewnianym ogro
dzeniem trwają aktualnie prace nad ad
aptacją piwnic dla potrzeb kawiarenki, 
do której wejście będzie się znajdować 
w rogu placyku. Nie ma nic przyje
mniejszego dla projektanta, niż to, że 
jego projekt zszedł z deski kreślarskiej 
i żyje...
- To wszystko w centrum. A co dzieje 
się w bardziej peryferyjnych dzielni
cach?
- Tam również porządkowane są skwe
ry, choć w dzielnicach oddalonych od 
centrum więcej jest zieleni naturalnej. 
W planach jest stworzenie tzw. “parku 
życia”, w którym szczególne okazje, a 
więc np. narodziny dziecka, byłyby 
upamiętnione posadzeniem drzewka. 
Na razie poszukuje się odpowiedniej 
lokalizacji. Kiedy tylko zapadnie decy
zja - mam plan i działam!
- Gratulujemy udanego debiutu i 
dziękujemy za rozmowę.

Rozmawiała: W. RÓŻAŃSKA

Ludzi ciągnie nad wodę
i do lasu

Lato wreszcie -
bardzo punktualnie - 
przyszło i mieszkańcy 
Rybnika chętnie wy
bierają się na świeże 
/o ile to na Śląsku 
możliwe/ powietrze.
Zwłaszcza przyje
mnie spędza się upal
ne dni w lesie i nad 
wodą, dlatego wiele 
osób odwiedza wielo
polskie stawy i tamę.
Można tam dotrzeć 
od ulicy Żużlowej, 
malowniczą trasą 
między stawami na 
Rudzie. Ciągną więc 
nad wodę i do lasu 
ludzie z dziećmi, psa
mi i rowerami. Szko
da tylko, że nad sta
wami brakuje ławek i 
koszy na śmieci, a 
spacerowiczów z obu 
stron ścieżki chło
szczą po łydkach po
krzywy. Uporządko
wanie roślinności, 
ustawienie nowych 
ławek, przerzucenie malowniczych mostków, wytyczenie na nowo dróżek, kilka 
nenufarów na każdym stawie i parę kęp kosaćców przy brzegach - i byłby to na
prawdę uroczy zakątek. Oczywiście, o ile ławki nie zostałyby wrzucone do wody, 
a irysy i nenufary - wyrwane. A może po uporządkowaniu zgodziłby się tam 
stróżować Utopek z Wielopola, z którym “G R” jest przecież zaprzyjaźniona...nu

wypadł udanie, pra
ca została przez ryb
nicką społeczność 
dostrzeżona i na 
ogół jest komento
wana bardzo przy
chylnie.
- Do Zarządu Ziele
ni Miejskiej - mówi 
H. Wieczorek - trafi
łam przypadkiem, 
bo projektowanie te
renów zielonych nie 
było moją specjal
nością na studiach, 
chociaż, przy okazji 
projektowania kompleksowego, ze
tknęłam się oczywiście z tymi proble
mami. Biorąc pod uwagę ograniczony 
rynek pracy, byłam zadowolona, że w 
ogóle pracę otrzymałam. Okazało się,

miejscu pojawią się 
iglaki i krzewy.
- Przy całej akcep
tacji pomysłu i wy
konania, narzucają 
się pytania: dlacze
go ławki nie mają 
oparć, a światło la
tarń je s t zbyt ja
skrawe?
- Wyszliśmy z zało
żenia, że schody nie 
będą pełnić roli 
skweru, ale raczej 
pieszego traktu, na 
którym można na

chwilę przysiąść. Jeżeli chodzi o latar
nie - planowałam klosze mleczne i ta
kie zamówiono. Niestety, wykonawcy 
niedokładnie zamówienie odczytali, a 
ponieważ klosze stanowią integralną

Hanna Wieczorek na tle zaprojek
towanego przez siebie placu zabaw

Dwa najbardziej spektakularne 
przedsięwzięcia ostatnich miesięcy w 
centrum Rybnika, czyli modernizacja 
schodów prowadzących z Placu Wol
ności do teatru oraz nowy plac zabaw 
przy ul. Zamkowej, są autorstwa pro
jektanta Zarządu Zieleni Miejskiej. 
Stanowisko to piastuje od ubiegłego 
roku młoda osoba, absolwentka Wy
działu Architektury Politechniki Ślą
skiej w Gliwicach - Hanna WIECZO
REK, dla której rea
lizacja projektów 
jest jednym z pierw
szych zawodowych 
sukcesów. Debiut

że był to przypadek bardzo szczęśliwy.
- Skąd czerpała pani wzorce, tworząc 
projekt zagospodarowania schodów i 
placu zabaw?
- To moje własne pomysły. Jeżeli cho
dzi o schody, moim zadaniem było 
przełamanie ich betonowej monotonii 
zielenią, której na Placu Wolności jest 
bardzo mało. Bardzo chciałam, by na 
okrągłym placyku w środku znalazła 
się fontanna, ale wysokie koszty na ra

zie to uniemożliwiają
uniemożliwiają.

Kiedy jesienią 
przekwitnie kwiato
wy dywan, na jego

Sezon le tn ic h  k ą p ie li 
rozpoczę ty

Czerwcowe upały sprzyjają tak wod
nym jak i słonecznym kąpielom. Swoje 
podwoje jak co roku otworzyła również 
“Ruda”. Dzięki niedawnej moderniza
cji można kąpać się w czystej wodzie, a 
to rzecz chyba najważniejsza. Bogate 
jest zaplecze gastronomiczne, a pod wa
runkiem, że ma się równie bogaty portfel

Zaczął się sezon na kąpielisku "Ruda ".

portfel, można zamówić truskawki z bitą 
śmietaną. Czynne są prysznice, a ratow
nicy pilnują nawet, by osoby mające za
miar rozpocząć kąpiel skorzystały z nich 
przed wejściem do wody. Jest również 
kilka nowości, jak stoły pingpongowe 
czy dwa nowe boiska do siatkówki pla
żowej. Jedynym problemem może być 

tylko pogoda i cena 
biletów. By wejść na 
basen dorośli zapła
cić muszą 20 tysięcy, 
dzieci do lat 15 o po
łowę mniej, zaś dzie
ci które nie ukończy
ły czwartego roku 
życia wchodzą za 
darmo. Sumy niby 
nie są bajońskie, bio
rąc pod uwagę jed
norazowy wypad 
nad wodę. Gdyby 
jednak chcieć z ro
dzinką odwiedzać 
“Rudę” częściej, wy
datki na rekreację 
szybko stałyby się 
znaczącą pozycją w 
rodzinnym budżecie, 
tym bardziej, że trze
ba jeszcze zapłacić 
za parking Szkoda, 
że nie pomyślano o 
wielorazowych kar
netach rodzinnych, 
przyznających boni
fikaty najczęstszym 

Zdj.: wack bywalcom kąpieliska

kąpieliska, co zachęcałoby do jego regularnych 
odwiedzin.

Na nieco archaicznym basenie MO
SiR-u w Kamieniu było początkowo 
nieco problemów z kijankami, które sta
ły się niemal atrakcją botaniczną, ale ob
sługa kąpieliska szybko się z nimi upo
rała. Korzystać można tam również z te
nisowych kortów.

Czynny jest także niewielki basen w 
Paruszowcu, gdzie tylko dorośli płacą 
za bilet i to tylko 7 tysięcy, dzieci i mło
dzież wchodzą za darmo, podobnie zre
sztą jak w przypadku basenu w dzielni
cy Chwałowice. Chch

MAKULA bliski mistrzowskiego 
tytułu.

Od środy nad lotniskiem w Gotartowi
cach rozgrywane są Międzynarodowe 
Mistrzostwa Polski w Akrobacji Szy
bowcowej. Startuje cała polska, a tym 
samym światowa, czołówka z mistrzem 
świata Jerzym Makulą i dwoma wice
mistrzami Markiem Hernikiem i Tade
uszem Mężykiem na czele. Jedynym w 
tej doborowej stawce obcokrajowcem 
jest Austriak Kopf.

Po pierwszych dwóch konkurencjach 
prowadzi obrońca mistrzowskiego tytu
łu Jerzy Makula z Aeroklubu ROW, 
przed swym klubowym kolegą Andrze
jem Tomkowiczem, reprezentującym 
Aeroklub Szczecin Markiem Herni
kiem i kolejnym rybniczaninem Tade
uszem Mężykiem. W męskim gronie 
dobrze spisuje się Małgorzata Mar
gańska z aeroklubu bielskiego.
- Sędziowie, podając aktualną klasyfika
cję, byli bardzo ostrożni, twierdząc, że je
szcze wszystko może się zmienić... ?

W upalne dni 
fontanna na 
Rynku staje się 
małym basenem. 

Zdj.: wack

Jerzy Makula: W trakcie kolejnych 
konkurencji, a wszystkie są jednakowo 
trudne, musiałyby nastąpić jakieś pecho
we zdarzenia. A ponieważ jestem rów
nież trenerem i mogę ocenić umiejętno
ści pilotów, uważam, że wielkich zmian 
być nie powinno.
- Czy upał przeszkadza szybownikom?
- Myślę, że przeszkadza nam tak jak 
wszystkim, chodzimy zmęczeni i ospali. 
W powietrzu jest jeszcze bardziej gorą
co, bo szybowce nie mają, niestety, kli
matyzacji, jak inne samoloty.

W czwartek rozgrywane miały być ko
lejne dwie konkurencje mistrzostw: tzw. 
program obowiązkowy znany i drugi 
program obowiązkowy znany. W rozegraniu

graniu rannych konkurencji pilotom 
przeszkodził niski pułap chmur.

Zakończenie mistrzostw w niedzielę 
3 lipca o godz. 14.00, a już o piętna
stej, jeśli aura pozwoli, będzie można 
oglądać pokaz akrobacji szybowco
wej w wykonaniu nowego Mistrza 
Polski. Odbędą się też atrakcyjne po
kazy lotnicze, w czasie których piloci 
zaprezentują m.in. akrobacje zespo
łowe. Obejrzymy również skoki spa
dochronowe, desant grupy antyterro
rystycznej i pokazy modeli latają
cych. Ten powietrzny show potrwa 
do godziny 19.00.

WACK

damiani
AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL FIRM:

damiani Amica 
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Pokonkursowe spotkanie

zorganizowanego przez 
Delegaturę, nauczy
cieli i rybnicki od
dział ZNP w związku 
z 50. rocznicą Bitwy 
o Monte Cassino.

Dzięki sponsorom 
laureaci czołowych 
miejsc w konkursie 
wiedzy historycznej, 
w konkursie pla
stycznym i filmowym

Uczestnicy spotkania
filmowym, m.in. ucznio
wie rybnickich szkół 
ponadpodstawowych których wymie
nialiśmy w nr 20 “GR” wyjechali do 
Włoch, by wziąć udział w rocznicowych 
uroczystościach na Monte Cassino.

udział prezydent Józef Makosz, dyrek
tor Delegatury Eugenia W iatrak oraz 
związani z konkursem nauczyciele.

wack

W środę 22 czerwca w klubie ZNP, 
mieszczącym się w budynku rybnickiej 
Delegatury Kuratorium Oświaty i Wy
chowania odbyło się spotkanie laurea
tów konkursu, zorganizowanego

Oglądając nakręcony w czasie wy
cieczki film video i dziesiątki zdjęć 
wspomniano włoskie przygody i przy
padki. W spotkaniu wzięli również

Kolejna wystawa lilii
Już po raz czwarty w Teatrze Ziemi 

Rybnickiej będzie można podziwiać 
wystawę lilii pod nazwą Lilium Silesia, 
przygotowaną przez Rybnicki Klub 
Miłośników Kwiatów. W sobotę 9 lip
ca ekspozycja będzie czynna od godz.
9.00 do 18.00, a w ____________
niedzielę 10 lipca 
od 10.00 do 17.00.
Wezmą w niej 
udział hodowcy 
amatorzy ze Śląska i 
okolic, a także z 
Czech i Słowacji.

Hodowla lilii na 
świecie rozwija się 
bardzo prężnie, tyl
ko w Holandii rocz
nie pojawia się oko
ło dwustu nowych 
odmian. Do hodow
li odmian ogrodo
wych wielki wkład 
wnieśli amatorzy z 
USA i Niemiec - 
dzięki ich pracy 
również w polskich ogrodach pojawiły 
się nowe kwiaty o niezwykłych bar
wach i kształtach.

Na wystawie będzie można obejrzeć 
około 200 lilii o najrozmaitszych kolo
rach, pachnących i niepachnących, z 
kwiatami o średnicy od 7 do 20 centy
metrów. Od pięciu lat rybnicka wysta
wa jest jedyną tego typu w Polsce po
łudniowej. Oprócz przyjemności oglą
dania, dla miłośników pięknych kwia
tów przygotowano także inne atrakcje. 
9 lipca prof. Kazimierz Mynett z Instytutu

Insty tu tu  Sadow nictwa i K w iaciar
stwa w Skierniewicach, polski auto
rytet w hodowli lilii wygłosi prelekcję 
o najlepszej polskiej odmianie “Prima”
, a także będzie podpisywał swoje 
książki : “100 odmian lilii i “Przypa

trzmy się liliom". 
Zwiedzający będą 
mogli wziąć udział 
w konkursie na wy
typowanie najpięk
niejszej lilii, a zwy
cięzcy otrzym ają 
kolekcję cebul. Bę
dzie też loteria fan
towa “każdy los wy
grywa ”, będą stoi
ska tematyczne, a 
ogrodnicy-amatorzy 
mają szansę otrzy
mać fachowe pora
dy i kupić wydaw
nictwa.

Organizatorzy za
praszają hodowców 
do wzięcia udziału 

w konkursie na najpiękniejszy kwiat 
wystawy. Oceniany m.in. będzie 
kształt, kolor, ilość kwiatów. Przyjmo
wanie lilii na wystawę odbywać się bę
dzie w piątek 8 lipca od godz. 13.00 
do 19.00. Każda łodyga powinna mieć 
przywieszkę z nazwą odmiany lub 
oznaczeniem siewki oraz nazwiskiem i 
adresem wystawcy. Wystawcy chcący 
odebrać swoje kwiaty po wystawie po
winni to zgłosić i odebrać je 10 lipca o 
godz. 17.00.

K.M.

Zdjęcie z albumu

Zapraszamy naszych 
Czytelników do wspól
nego oglądania zdjęć. 
Wystarczy przyjść do 
redakcji z ciekawym 
zdjęciem, które po sko
piowaniu natychmiast 
zwrócimy. /Można też 
wrzucić je do naszych 
"żółtych skrzynek”/.

Autora najsympa
tyczniejszego lub naj
bardziej "odjazdowe
go” zdjęcia firma 
”EKSPRES FUJI”, 
Rybnik, ul. Reja 2 na
grodzi bezpłatnym 
wywołaniem i wyko
naniem odbitek z rolki 
filmu.

czytelników

Chwila głupawki. Zdj. Andrzeja Pompy

Małe dzieci 
- mały zysk

Dwa tygodnie temu zapow iadal
iśm y w “G R” koncert na rzecz 

rybnickiego Domu M ałego Dziec
ka, który odbył się na M ałej Sce
nie 23 czerw ca. Zorganizował go 
skupiający młodzież F ran ciszk ań
ski R uch A posto lsk i, dzia ła jący  
przy franciszkańsk iej parafii św. 
Józefa.

Na Małej Scenie młodzi ludzie 
prezentow ali poezję śpiewaną, li
ryczne p iosenki z refleksy jnym i 
tekstami. W pierwszej części kon
certu wystąpiła Karina - “szefowa” 
grupy franciszkańskiej - i Andrzej. 
K arina czytała teksty o sam otno
ści, o konieczności otwarcia się na 
drugiego człowieka, poczuciu bez
radności, Andrzej śpiewał, akom
paniując sobie na gitarze. Z aśpie
wał m.in. w ielki przebój “ Streets 
o f London” - song o zagubieniu w 
wielkim m ieście. Później w ystąpi
ła grupa D am iana z L eszczyn , 
liczn a , ale na razie  pozbaw iona 
nazwy. Młodzi wykonawcy, prócz 
w ielkiej ilości dobrych chęci, za
prezentowali też sporo tremy i tro
chę wykonawczych kiksów, ale w 
sum ie była to sym patyczna i bez 
w ątp ien ia  sz lachetna im preza. A 
jednak  prócz organizatorów  obej
rzało j ą  zaledwie kilka osób, a do 
pudła na datki na rzecz dzieci tra
fiło zaledwie 500 tys. zł. Dom M a
łego D ziecka otrzym ał te p ien ią
dze i planuje przeznaczenie ich na 
kremy i oliwki dla dzieci.

Trudno pow iedzieć, że ta akcja 
chary tatyw na się pow iodła. D la
czego tak się stało? Może, parado
ksa ln ie , do sz tu rm ow ania  M ałej 
Sceny zniechęcił wolny wstęp na 
koncert. To, co dostajem y darmo, 
często  trak tu jem y  lekcew ażąco . 
Przy tym poezja śpiewana przy za
słoniętych żaluzjach niezbyt paso
wała do pięknego upalnego popo
łudnia, efekt akcji byłby zapewne 
większy, gdyby śpiewanie i zbiera
nie pieniędzy przenieść na Rynek. 
A może podobny koncert jesienią, 
w lis to p ad o w e chłody i pluchy, 
p rzy c iąg n ie  w ielu sp ragn ionych  
ciepła?

K.M .

Pani Bercie FORAJTER
z okazji urodzin: szczęścia, 
a przede wszystkim zdrowia 

oraz błogosławieństwa Bożego, 
życzy: kochający mąż oraz córki 

z mężami, syn z żoną 
i sześcioro wnuków. 
***

Panu Damianowi LARYSZOWI
z okazji urodzin - szczęścia, zdrowia, 

pomyślności, wiele łask Bożych 
oraz humoru takiego jaki dopisuje mu 

do tej pory
życzą: Magierowie 

***

Życzę Panu
Witoldowi BOJDOŁOW I

kolejnych szampańskich imprez 
wśród pracowników i zegarów, i żeby 

już nigdy żaden komputer nie 
przekręcił jego nazwiska!!!

p.r.

Ze s zk i cowni ka  K a z i m ie r y  Drewniok
Kapliczka usytuowana na skarpie ulicy Skośnej ma prawie 100-letnią historię. 

W pewnym okresie PRL przejęta została przez wyznawców kościoła polsko-kato
lickiego. Obecnie wróciła do prawowitego właściciela - parafii rzymsko-katolic
kiej św. Teresy w Chwałowicach.

Kaplicę wybudowano w postaci małego kościółka, którego rolę przed laty speł
niała. Zbudowana jest na rzucie prostokąta z półkolistą apsydą, opięta filarami 
narożnymi. W szczycie elewacji frontowej znajduje się prześwitowa wieżyczka z 
wnęką. Dach ceramiczny, dwuspadowy zwieńczony sygnaturką prześwitową. 
Okna i drzwi zakończone półkoliście. Kapliczka robi wrażenie opuszczonej - wy
maga remontu.

"Powstańcy" piszą po angielsku
W I LO pojawiła się ostatnio szkol

na gazeta. Nie byłoby to wielkie wy
darzenie - gazetek szkolnych powstało 
już w Rybniku sporo, niedawno pisali
śmy o nagrodzie dla gazetki IV LO - 
gdyby nie to, że “Powstańcy” pokusili 
się o periodyk w całości wydawany w 
języku angielskim. “The School Ma
gazine” ma być kwartalnikiem, wyda
wanym wspólnie przez nauczycieli i 
uczniów. Na razie ukazał się pierwszy 
numer, następne 
mają być po wa
kacjach. “The 
School M agazi
ne” nie jest po
myślany jako po
moc dla uczniów 
zaczynających się uczyć angielskiego, 
przeciwnie, wymaga dobrej znajomo
ści tego języka. Teksty mają bogate 
słownictwo, nie wyłączające term i
nów naukowych, a żadnych “słow
niczków trudnych wyrazów” w maga
zynie nie ma. A o czym mogą sobie 
poczytać uczniowie wprawni w an
gielskim? Jest tekst o podróży jednego 
z nich do Szwecji, której opis druko
waliśmy również w “GR”, artykulik o 
bezdomnych, literacka próba pt. 
“Zbieg okoliczności” i rozbudowany 
dział ekologiczny, a w nim aż cztery 
artykuły o problemach z ozonem. 
Oczywiście autorom nie było łatwo

wypowiadać się o tych sprawach w ję
zyku obcym, w przekładzie pomógł 
im opiekun gazety - Prabir K. Mitra, 
nauczyciel I LO, z którym wywiad pt. 
“Hindus w Rybniku” zamieściliśmy w 
“GR” nr 10/165.

Pracą redakcyjną, oprócz dr Mitry, 
zajm ują się: Bożena Stankiewicz, 
Agata Cienciała, Adam Hellwig, a 
dział ekologiczny prowadzą Kasia 
Sznajder i Marek Parma. Wśród auto

rów tekstów szcze
gólnie dużo jest 
uczniów klasy III 
c, ale gazeta zachę
ca wszystkich “po
wstańców” do nad
syłania swoich te

kstów, a artykuł wstępny obiecuje, że 
każdy dostarczony tekst będzie rozpa
trzony z należną uwagą.

“The School Magazine” ma piękną 
szatę graficzną, kolorowe rysunki, w 
niczym nie przypomina typowej 
szkolnej gazetki “powielaczowej”. 
Bardzo elegancki wygląd gazeta za
wdzięcza również profesorowi Mitrze, 
który pasjonuje się komputerami i 
grafiką komputerową, a swą wiedzę 
wykorzystał w pracy edytorskiej. 
Młodym redaktorom “Magazynu 
Szkolnego” życzymy powodzenia.

K.M.

M a g a z i n e

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5
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Absolwenci '94 * Absolwenci '94 * Absolwenci '94
Klasa IV A - wychowawca: mgr Tadeusz CHRÓSZCZ
JOANNA ADAMUS, ANETA ANTOSIAK, BEATA BIELIŃSKA, BOŻENA 
BOCHENEK, URSZULA CHRÓSZCZ, KATARZYNA ĆWIĘKAŁA, OLIM
PIA GRZEGOSZCZYK, BARBARA KOWAL, MIRONA KOWAL, ALE
KSANDRA KUC, BERNADETTA KUFEL, JOANNA KURPANIK, JUSTY
NA KWOSKA, ALEKSANDRA ŁATKA, ARKADIUSZ KUŹNIK, GRAŻY
NA ŁYSAKOWSKA, KATARZYNA MAJEWSKA, ALEKSANDRA MA
ROSZEK, KATARZYNA MULARCZYK, MAGDALENA MURAS, MAŁ
GORZATA MUSIOŁ, LARYSA NOWAKOWSKA, ARKADIUSZ PLEWKA, 
WIOLETTA RAROT, ALEKSANDRA SMOTER, ADRIAN STOŻEK, MI
ROSŁAWA SZCZOTKA, IZABELA SZLEŃSKA, ALEKSANDRA WYROB

EK, ADAM ZIMNY, MAŁGORZATA ŻYŁA___________________________

—

Klasa D - wychowawca: m gr G abriela ZAWA
DA
ADRIANNA BUCHALIK, KATARZYNA BU
GLA, BOŻENA BYRTEK, IWONA CENDROW
SKA, ANETA CHM IELARCZYK, DAMIAN 
CZAPLA, BARBARA DYCZKA, MAŁGORZA
TA FIEGLER, EDYTA GRABOWSKA, IZABE
LA HENNER, ANNA JONIEC, JOANNA KO
TYNIA, BEATA KOWALSKA, MONIKA 
KWIATKOWSKA, ANNA LATOŃ, IZABELA

ŁUC, MICHAŁ ŁUCZAK, PATRYCJA M AGIER
SKA, MONIKA MILANOWSKA, JOANNA NAPIE
RALSKA, ANNA OCHALSKA, SYLWIA O ŚLI
ZLOK, MONIKA PYTLIK, ALEKSANDRA ROMA
NOWSKA, AGNIESZKA SIEDLACZEK, JOANNA 
SKRZYPIEC, BOŻENA SOBIK, FABIOLA SZENK, 
AGNIESZKA ŚM IGASIEW ICZ, M AGDALENA 
W OJSIK, JOANNA ZAJĄC, MAREK ZAJĄC, 
OLGA ZARAŃSKA, DANUTA ŻYLAK

Klasa IV B - wychowawca: m gr 
Krystyna PALICA-PIEKARZ

EWA ADAM IEC, WIOLETTA 
BARTOSIEWICZ, ALINA BRO
DA, MACIEJ BUCHALIK, 
AGNIESZKA CHROMIK, KATA
RZYNA CYGANEK, JUSTYNA 
DRZĘŹLA , KATARZYNA GAW
RON, SYLWIA GRZENIA, JO
ANNA HAWEŁKA, IWONA 
JANKOWSKA, RENATA KRU
PA, LUCYNA KRZYSZTOFOR
SKA, HANNA LACH, NATALIA 
LISZKA, KSYMENA MITKO, 
MATEUSZ MUSIOŁ, JUSTYNA 
PAPROTNY, IWONA PASZEK, 
JAROSŁAW PERENC, ILONA 
PORWOŁ, DOMINIKA RARÓG, 
ALEKSANDRA RZOK, AGNIE
SZKA SPORNA, JOANNA ŚWI
TAŁA, DARIUSZ ŚWITAŁA, PA
TRYCJA TRYBUŚ, MARCIN 
WAŁACH, IZABELA W OJTA
NOWSKA, AGNIESZKA ZDUŃ
CZYK, ELŻBIETA ŻYŁA

im. Powstańców Śląskich
Klasa IV C - wychowawca: mgr M aria MROZEK
FRYDERYK BADURA, PIOTR BIAŁEK, MONIKA BRZĄSZCZ, RY
SZARD CZEPCZOR, ADAM DOROBIS, HANNA DZIEŃKOWSKA, KA
TARZYNA GATNAR, MAREK HELIOS, KRZYSZTOF JANIK, TOMASZ 
KLIMA, TOMASZ KUBINA, RAFAŁ LESISZ, MIRELA MACIOŃCZYK, 
MONIKA MACOCH, KATARZYNA MICKIEWICZ, JOLANTA NOSIA
DEK, MAŁGORZATA OPASIAK, KSYMENA OSLISLOK, MACIEJ PA
PROTNY, PIOTR PIĄTEK, MAŁGORZATA PIERCHAŁA, IWONA PISA
REK, ILONA RATAJCZAK, LESZEK RDUCH, MARIA RYBICKA, WOJ
CIECH RYCMAN, MACIEJ SEMAN, BOŻENA SMYCZEK, JOANNA 
SZEWCZYK, KATARZYNA TKOCZ, PRZEMYSŁAW TOMALA, BEATA 
TOMCZYSZYN, WITOLD WAŁACH, WOJCIECH WAŁACH, MIROSŁA
WA ZYDROŃ____________________ _______ ___________________ ______

K lasa IV E - w ychow aw ca: m gr 
Maciej K O ZA K IEW IC Z

LILIANNA ANDRZEJEW SKA, 
OLGA BĄK, MONIKA BERGER, 
BARTŁOMIEJ CZARDYBON, JU
STYNA DĘBICKA, ALEK SA N
DRA DOM ANOW SKA, ALE
KSANDRA FELIKS, ALEKSAN
DRA GOLEC, WITOLD GRYCH
TOŁ, ŁUKASZ GRZONKA, M I
CHALINA JANUSZ, IZABELA 
JÓŹWIAK, IWONA KĘDZIERAW
SKA, ZOFIA KOW OL, ALINA 
MAJER, JUSTYNA M AKOSZ, 
DOROTA M ALIK, JOLANTA 
MARCZYK, NADIA M ECHINE, 
ANNA NIESYTO, ALEKSANDRA 
NOWAK, BOGNA ORLIKOW
SKA, ANNA PIW KO, BARTŁO
MIEJ STANECZEK, TOMASZ 
STOŁTNY, BLANKA SZEW
CZYK, LIDIA SZYMIK, MACIEJ 
ŚWIERCZEK, KATARZYNA TRU
CHLEW SKA, ANNA TYLICKA, 
MACIEJ TYM USZ, JOANNA 
WAŚ, BARBARA WOŹNICA

K lasa IV F - w ychow aw ca: m gr 
Bogumiła CH M IEST

DANUTA BŁAUT, KATARZYNA 
CYROŃ, MAJA DĄBROWSKA, 
MARZENA DELONG, SABINA 
DOBRZAŃSKA, SEBASTIAN 
DOBRZAŃSKI, ANNA FUDALI, 
BEATA GAWLICZEK, MAŁGO
RZATA GOLIK, KATARZYNA 
GRZYBEK, SŁAWOMIR JUZEK, 
ANNA KĘDZIOR, MAŁGORZA
TA KM IECIAK, EWA KOREC
KA, DANUTA KOWALIK, MO
NIKA KUCZERA, AGNIESZKA 
LISZKA, KATARZYNA MAZUR, 
MAREK M USIOLIK, MONIKA 
OLEKSY, SYLWIA ORZEŁ, KA
TARZYNA PUCHAŁA, ANITA 
PYTLIK, ANNA RAK, MAŁGO
RZATA RASZCZYK, BEATA SO
BIERAJ, MARIOLA STENCEL, 
ANNA SZŁAPKA, AGATA ŚCI
BIK, ALEKSANDRA SZYMURA, 
TOMASZ SZYPUŁA, ALEKSAN
DRA WACHOWSKA 

U C Z N I O W I E  P I S Z Ą
Krakowiak 94
Od 31 maja br. trwa w podwawel

skim grodzie festiwal. W jego ramach 
odbyły się Międzynarodowe Spotkania 
Dziecięcych i Młodzieżowych Zespo
łów Folklorystycznych “Krakowiak 
94”. Służą one pogłębianiu zainteresowania

wystąpiły zespoły “Małe Słowianki” i 
“Krakowiacy”. Przeglądy konkursowe 
odbywały się w Centrum Młodzieży, zaś 
prezentacje codziennie na estradzie na 
Rynku Głównym. W wolnym czasie 
zwiedzaliśmy przepiękne, zabytkowe 
miasto, jakim jest Kraków, w towarzy
stwie dwóch wspaniałych przewodni
czek. Mieliśmy również okazję wziąć 
udział w imprezach nocy świętojańskiej.

Ognisty Mazur odtańczony w Centrum Młodzieży

zainteresowania wartościami naszej jakże bogatej 
kultury ludowej. Do udziału w “Spotka
niach”, którym patronował wojewoda 
krakowski, zaproszono 30 zespołów z 
całej Polski, a także z Litwy, Łotwy, 
Ukrainy, Białorusi i Macedonii. Zapro
szenie otrzymał również nasz 30-osobo
wy Zespól Tańca Ludowego z I LO 
im. Powstańców Śląskich. Wymogiem 
konkursowym było posiadanie w pro
gramie krakowiaka oraz innego tańca 
narodowego. Nasz repertuar składał się 
ze suity krakowskiej, mazura i suity tań
ców śląskich przeznaczonej na występy 
pozakonkursowe, tzw. prezentacje. W 
koncercie inauguracyjnym, który zgro
madził na krakowskim Rynku wszyst
kich uczestników w strojach ludowych,

Nasz zespół zdobył jedno z sześciu wy
różnień. Razem z nami cieszyła się z 
sukcesu choreograf Danuta Adamczyk 
oraz czuwający nad oprawą muzyczną 
Tadeusz Paprotny. Pobyt na festiwalu 
dostarczył nam wielu wspaniałych wra
żeń, które z pewnością pozostaną na 
długo w naszej pamięci.

DOROTA STACHURA

Pozdrawiają nas...
Moc pozdrowień, ze słonecznego Pa
ryża i pełnego wrażeń EuroDisneylan
du przesyła chór dziewczęcy z I Li
ceum Ogólnokształcącego w Rybniku 
“Bel Canto” wraz z dyrygentką Lidią 
Marszolik

najnowocześniejszej dzielnicy Paryża ze szkła i me
talu pod łukiem La Defence. Kolejny 
dzień był jedną wspaniałą zabawą w 
Euro-Disneylandzie. Po prawie nie
przespanej nocy wyruszyłyśmy na dal
szy podbój stolicy Francji. Pierwszym 
obiektem naszego ataku była wieża 
Eiffla, z której roztaczał się wspaniały 
widok na miasto. Następnie nasze kro
ki skierowałyśmy do największego 
muzeum świata Luwru, gdzie m.in. 
podziwiałyśmy uśmiech Giocondy, 
rzeźbę Nike z Samotraki i Wenus z 
Milo. Na deser obejrzałyśmy dzielnicę 
bohemy paryskiej Montmartre wraz z 
kaplicą Najświętszego Serca, gdzie 
również dałyśmy koncert, a później 
“Paris by night”. W drodze powrotnej

Na początku czerwca sprzed I LO 
wyruszyła grupa chórzystek “z Bel 
Canta” na obóz trampingowy do Fran
cji.

Jechałyśmy w stronę Paryża przez 
Nancy - miasto króla Stasia Leszczyń
skiego, gdzie zawsze znajdowali 
schronienie artyści polscy na emigra
cji.

Zwiedzanie Paryża rozpoczęłyśmy 
od Dzielnicy Łacińskiej z Sorboną i 
term rzymskich z I w p.n.e. Na wyspie 
La Cite zwiedzaliśmy wspaniałą kate
drę Notre Dame, w której miałyśmy 
zaszczyt i przyjemność zaśpiewać. Na
stępnie nasz śpiew rozległ się w Sainte 
Chapelle /święta kaplica/ wśród wspa
niałych XII-wiecznych witraży. W 
Centrum Pompidou podziwiałyśmy 
wspaniałą architekturę.

Ogromnym przeżyciem był dla nas 
popołudniowy spacer po Polach Elizej
skich i zdjęcie pod Lukiem Triumfal
nym.

Wracając na camping w La Ferte-Gau
cher zatrzymałyśmy się w najnowocześniejszej

Baba Jaga inaczej
W Prywatnej Szkole Podstawowej i 

Liceum Ogólnokształcącym, mieszczą
cym się w domu katechetycznym przy 
ul. Mikołowskiej, z okazji zakończenia 
roku szkolnego odbyła 
się szkolna akademia, 
na którą zaproszono ro
dziców uczniów i gości, 
którym później wręczo
no odznaki “Przyjaciel 
dzieci”. Szkolny tea
trzyk przedstawił bajkę 
“Jaś i Małgosia”, której 
treść z pożytkiem dy
daktycznym zaadapto
wano uwzględniając 
współczesne realia. I tak 
Baba Jaga okazała się 
magazynierką zakładów cukierniczych, 
łakocie przed jej rzekomym domkiem

odwiedziłyśmy Luxemburg, Schwarz
wald i katedrę św. Wita w Pradze. Po
goda, jak i dobre samopoczucie uczest
ników obozu, dopisywały przez cały

porozrzucał niesolidny hurtownik, zaś 
ów domek z pierników okazał się jedy
nie nową propozycją produkcji ekspor
towej. Po bajkowej lekcji gospodarki 
rynkowej wystąpiła szkolna grupa ta
neczna, zaś po niej instrumentalno-wo
kalny sekstet uczniów klasy piątej.

Po wszystkim na dobre rozpoczęły się 
wakacje. wack

czas. Do domów powróciłyśmy pełne 
niesamowitych wrażeń i wspomnień, 
które na zawsze pozostaną w naszej pa
mięci. Ten wspaniały wyjazd zawdzię
czamy dyrygentce naszego chóru “Bel 
Canto” pani Lidii Marszolik i główne
mu organizatorowi i przewodnikowi - 
panu Hilaremu Chlebkowi.

"Bel C a n to "  ś p ie w a  
w S a inte Chapelle
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Obawiam się, że komuś, kto nie 
jest związany niepełnospraw
nym dzieckiem, bardzo trudno to zro

zumieć. Czasem myślę, że żyjemy w 
czwartym wymiarze, w więzieniu. Pa
weł ma 13 lat, przez 13 lat wiele rzeczy 
się zapomina, wiele rzeczy się ideali
zuje, bagatelizuje. Wtedy to były wiel
kie problemy, teraz są jeszcze większe. 
Całe życie jest podporządkowane temu 
dziecku, bo musi być. Nigdy nie jestem 
na tyle swobodna, żeby robić to, na co 
mam ochotę. Najczęściej nie mogę ro
bić nawet tego, co muszę.

Kiedy zauważyłam, że coś jest nie 
tak? Nie, nie od razu. Zauważyłam, 
kiedy Paweł miał sześć miesięcy. Mia
łam doświadczenie - Mateusz, starszy 
syn, urodził się rok wcześniej. U Paw
ła rozwój przebiegał w zwolnionym 
tempie, ale mój lekarz mówił: “Nau
czycielki są przewrażliwione kobiety! 
Jedno dziecko się rozwija bardzo szyb
ko, drugie wolniej, ale w odpowiednim 
czasie się wyrównają”. Takie wykłady 
robił. I to był dobry lekarz... Nie wiem, 
czy to by uratowało sytuację, gdybym 
zaczęła dziecko rehabilitować od 
pierwszego, drugiego miesiąca, trudno 
wyrokować, co by było gdyby. W każ
dym razie lekarz mnie uspokajał. A 
mnie się to nie podobało - dziecko, 
które ma sześć miesięcy, powinno już 
w łóżeczku wstawać, siadać w wózku, 
a ono leży i leży.

Na wakacjach byłam u mamy w Czę
stochowie, Paweł miał już dziewięć 
miesięcy. Babcie, ciotki zaczęły 
mówić, że z tym dzieckiem coś jest nie 
tak - nóżki wysztywniał, nie stawał. 
Zamówiłam prywatną wizytę u dobre
go pediatry. Pooglądał, pooglądał, tył, 
przód i mówi: “Chłop jak żołnierz!” 
Nie zapomnę tego. “Chłop jak żoł
nierz! Nic tu nie widzę.” Wręcz nie 
chce się wierzyć. Czy to ignorancja, 
czy fakt, że lekarzy nie szkolono pod 
tym względem, nie wiem. Ale przecież 
są książki! Kiedy sama zaczęłam je 
czytać, złapałam się za głowę: przecież 
jest tyle metod, odruchów, już u nowo
rodków można stwierdzić uszkodzenie 
układu nerwowego. Nikt się do tego 
nie przyłożył. Faktycznie neurologów 
dziecięcych prawie nie było, na pozo
stałych kierunkach było to liźnięte. 
Zresztą obwiniam mojego lekarza, ale 
wystarczyło zobaczyć sytuację w przy
chodzi: poczekalnia pełna dzieci, le
karz sam, przyjmował po dwoje na raz. 
Jedno się rozbierało, oczywiście wrze
szczało, drugie badał - też wrzeszczało. 
Czy on mógł wysłuchać, porozma
wiać?

Kiedy wróciłam z wakacji, we wrze
śniu poszłam do mojego lekarza i on 
wtedy się przeraził, kazał jak najszyb
ciej jechać do neurologa na dokładne 
przebadanie. Gdzie do neurologa? W 
Rybniku nie było dziecięcego. W Ka
towicach zapisy. Trzy miesiące trzeba 
było czekać! Poradzono mi, żeby pry
watnie się zgłosić do lekarza w Żorach. 
Pojechałam. Podczas wizyty lekarz 
wziął Pawła, parę razy przewrócił za 
nogi, za ręce, sprawdził odruchy i po
wiedział prosto z mostu, bez owijania 
w bawełnę: “Porażenie, dziecko może 
nie chodzić, nie mówić, nie słyszeć, 
nie widzieć”. Ale mnie takie sytuacje 
mobilizują do działania. Nie załama
łam się, nie chciałam uciec od tego, 
oddać dziecka. Absolutnie nie. Tylko 
co robić? Lekarz skierował nas do Ja
strzębia, tam jest sanatorium. Ale cóż 
tam mogli pomóc? Zalecili zabiegi, fi
zykoterapię, psychoterapię. Specjaliści 
są, ale w Jastrzębiu, a dziecko wymaga 
codziennych ćwiczeń. Można je oddać 
na trzy miesiące, ale co dalej? Zaczęli
śmy leczyć na własną rękę - w Przy
chodni Specjalistycznej była fizykote
rapia, robiliśmy masaże wodne, joniza
cję. Dociągnęłam do tej wizyty w Ka
towicach i zaczęło się jeżdżenie tam, 
ale z panią neurolog nie umiałam się 
dogadać. Ciągłe mówiła: “Nie wiem co 
dziecku jest, nie wiem co dalej.” Ja też 
nie wiem, a chcę wiedzieć. Od znajo
mych dowiedziałam się, że przy Centrum

Centrum Zdrowia Dziecka jest specjali
styczna placówka i tylko tam można 
dokładnie zbadać, zrobić tomografię 
komputerową. Prośbą, potem groźbą 
wymusiłam skierowanie. Paweł miał 
już półtora roku. Tam objęto go 
wszechstronną opieką, jechaliśmy na 
trzy dni i zaliczaliśmy wszystkich spe
cjalistów. Badania, badania, przyczyny 
żadnej. Ale neurolog podchodził do 
sprawy rzeczowo, uważał, że nieważna 
jest przyczyna, ważniejsze jest lecze
nie. Genetyka się Pawłem zajęła, tro
chę chyba dla celów naukowych i ba
dają go do dziś - jak tylko jest moda na 
coś, biorą próbkę i oczywiście wyklu
czają wszystko po kolei, chyba już 
szóste czy siódme schorzenie. Nie są to 
badania bolesne czy szkodliwe, na to 
bym się nie zgodziła.

Z przyczynami jest wielki problem. 
Może być niedotlenienie okołoporodowe

okołoporodowe, często przez błąd w sztuce podczas 
porodu. W którymś momencie dziecko 
przyduszono, brakło mu tlenu i rodzi 
się uszkodzone. Z literatury wiem, że 
może być niedotlenienie już w czasie 
ciąży, zwłaszcza na Śląsku. Powodem 
mogą być choroby rodziców, np. cu
krzyca - ale w naszym przypadku i w 
przypadku wielu innych rodzin matka 
jest absolutnie zdrowa, ojciec też. Ja 
myślałam w pewnym momencie wręcz 
o prywatnym detektywie, by wykrył, 
co się stało w szpitalu położniczym, bo 
coś złego się tam działo. Dziecko było 
urodzone z bardzo dobrymi wskaźni
kami, 10 punktów na 10 możliwych. 
Przy takim upośledzeniu jakie on ma, 
przy porażeniu spastycznym... Albo go 
nie badano, albo faktycznie urodził się 
zdrowy. W drugiej dobie życia dostał 
szczepionkę przeciwgruźliczą. To był 
rok ’82, stan wojenny, szpital w fatal
nym stanie. Lekarze nie dopuszczają 
błędu w swojej sztuce, ale po tej szcze
pionce Paweł bardzo silnie zagorącz
kował. Jak silnie, dowiedziałam się po
tem od pielęgniarek. Dziecko było 
odratowywane, dostało kroplówkę do 
mózgu, a to znaczy, że gorączka była 
bardzo wysoka, kto wie, czy nie wystą
piły drgawki. Gdy się coś takiego od 
razu zauważy, obniża się dziecku tem
peraturę i nie ma uszkodzenia - ale w 
naszym szpitalu? Dwadzieścia nowo
rodków, podobno była tylko jedna sa
lowa. To są tylko domysły, ale w tych 
szpitalach działo się nie najlepiej i cią
gle tak się dzieje. Wciąż jest ten strach 
przed rodzeniem, dlatego nie dziwię 
się, że matki opłacają pielęgniarkę, bo 
noworodek to jest drobniutka istotka, 
którą trzeba dopilnować.

Problemów z Pawłem jest coraz wię
cej. Mówi się: “Małe dziecko - mały 
kłopot, duże dziecko - duży kłopot”. 
Jest już silny, a nie da mu się pewnych 
rzeczy wytłumaczyć - kiedyś dało się 
siłą, teraz już nie. Poza tym zauważy
łam i u swojego dziecka i u innych, że 
w pewnym momencie, tak jak zdrowe 
dzieci, chcą wyjść z domu. Wiele in
stytucji tego nie rozumie. Nasze stowa
rzyszenie walczyło o możliwość otwar
cia Domu Dziennego Pobytu. Dostali
śmy z Urzędu Miasta bardzo ładny 
dom z ogrodem w Niedobczycach, 
miasto zgodziło się przekazać go sto
warzyszeniu, dla starszych dzieci, 
którym w domu często trudno się od
naleźć, aby mogły 4-5 dni w tygodniu 
mieszkać w takim internacie, rano cho
dząc do szkoły lub na warsztaty, a do 
domów wracać na weekendy. Oczywi
ście chodzi o młodzież i dorosłych,

którzy chcą być w towarzystwie i dużo 
lepiej egzystują poza rodziną. Bywają 
takie dzieci, które wręcz znęcają się 
nad rodzicami. Dla tych najtrudniej
szych przypadków to byłoby idealne 
rozwiązanie. Zrobiliśmy już plan, we
szliśmy w kontakt z “Caritasem”, zor
ganizowalibyśmy bardzo godziwe wa
runki, ale okazuje się, że nie ma na to 
funduszy. Fundusz Rehabilitacji Zawo
dowej z Katowic obiecywał, że jeśli 
znajdziemy obiekt, to dostaniemy pie
niądze na adaptację, ale to się rozmyło. 
Opieka społeczna mogłaby utrzymy
wać placówkę, ale nie Dom Dziennego 
Pobytu, tylko hostel dla osób, które 
utraciły rodziców, albo rodzina nie 
czuje się już na siłach, by się nimi 
opiekować. To również jest potrzebne, 
by ci ludzie nie byli wysyłani na drugi 
koniec Polski do zamkniętych domów, 
by nie tracili kontaktu z rodziną, ale

nie na dziś dla naszych dzieci, a zaan
gażowanie z naszej strony musiałoby 
być ogromne. Ośrodek im. Jana Pawła 
II również miał być dla naszych dzieci, 
zbudowano go z inicjatywy naszego 
koła. To było bardzo potrzebne, bo w 
Rybniku nie było dziecięcych psychia
trów, neurologów, psychologów, logo
pedów - nic. Miało to być dla najcięż
szych przypadków, można tylko podzi
wiać rodziny, które się nimi opiekują. 
Lżej się człowiekowi robi, jak widzi, 
że nie on jeden jest obarczony takim 
nieszczęściem. Ośrodek więc zbudo
wano, ale koło oczywiście nie mogło 
go utrzymać, przekazano go ZOZ-owi, 
a ZOZ postanowił go przeznaczyć dla 
małych dzieci, których było mnóstwo. 
Dla naszych nie było już miejsca. Te
raz w Szkole Życia staramy się założyć 
centrum dziennej aktywności dla tych, 
którzy nie chodzą już do szkoły. Wal
czymy o jakąkolwiek instytucję, która 
pomogłaby rodzinie z niepełnospraw
nym dzieckiem. Potrzebna jest nie tyl
ko rehabilitacja dziecka, ale i rodzi
ców, bo im oni są szczęśliwsi, im bar
dziej realizują się w życiu rodzinnym i 
zawodowym, tym rehabilitacja dziecka 
jest pełniejsza. A rzadko która matka 
może pracować, chociaż wiele tego 
chce. Dopiero w tym roku zaczęła 
działać w Szkole Życia świetlica, 
dziecko może tu przebywać najdłużej 
od 8.00 do 16.00. Ja mam sytuację ide
alną, bo pracuję w Szkole Życia. Celo
wo nie biorę nadgodzin, wolę żyć 
skromniej, a zadbać o swoje samopo
czucie, o odpoczynek, bo to ma wpływ 
na całą rodzinę i na dziecko, które po
trzebuje spokoju, ciepła matki. Bałam 
się podejmując pracę, że tu też będę się 
zajmować dziećmi upośledzonymi, ale 
okazuje się, że mam do czynienia z in
nymi przypadkami, nie pracuję z sy
nem. Moje zajęcia obejmują poziom 
przedszkola i nauczania początkowego 
i ja sama zaczęłam się dzięki temu roz
wijać, robić coś nowego - wcześniej 
uczyłam fizyki, chemii, matematyki, a 
tutaj zajęłam się wylepiankami, ukła
dankami, wydzierankami, malowaniem 
i okazało się, że mam też takie zdolno
ści. Praca uratowała mnie psychicznie. 
Kiedy Paweł skończył 7 lat, ja byłam w 
fatalnym stanie. Rehabilitacja była w 
powijakach - dopiero teraz widzę 
wszystkie swoje błędy - a polegała na 
niewolniczym przywiązaniu dziecka 
do matki. Ono miało w pewnym mo
mencie dość, no bo ileż można? Bez 
przerwy ćwiczyło się fizycznie i inte
lektualnie. Ciągle za rękę z dzieckiem, 
odrywałam się do domowych zajęć tylko

tylko na chwilę, kiedy mnie zastąpił mąż 
lub syn. Wykorzystałam cały urlop wy
chowawczy, podwójny, bo na dziecko 
niepełnosprawne - prawie sześć lat. 
Zamknęłam się w domu. Dziecko ma 
padaczkę, muszę przy nim spać, co 
oznacza fizyczny kontakt przez całą 
noc. To jest dosłownie niewolnictwo, 
to dziecko jest do mnie przyklejone. 
Praca, praca, praca - do siódmego roku 
życia bez przerwy. Lekarze obiecywali, 
że za 4, 5, 6 lat postęp w rozwoju musi 
być znaczny przy tak intensywnej tera
pii, ale okazało się, że ja tego postępu 
nie widzę, chociaż wszyscy mówili, że 
jest. Fizycznie owszem, zaczął cho
dzić, ale sprawy umysłowe nie ruszają 
z miejsca. Nie mogę powiedzieć, że 
gdybym nic nie robiła, to byłby taki 
jaki jest - podejrzewam, że nie. Ale np. 
wymawiał proste słowa, miało się to 
rozwinąć, ale się nie rozwinęło. Pozna

je nowe proste 
słowa, starsze 
zapomina. Kie
dy miał 7 lat, 
n a m ó w i o n o  
mnie na przed
szkole specjal
ne. To był dla 
mnie ratunek, 
bo miałam dość 
wszystkiego, za
waliło się całe 
życie rodzinne, 
zawodowe, nig

dzie nie mogłam wyjść, nigdzie wyje
chać. Matka kocha dzieci, ale niech 
one rosną i stają się samodzielne! 7 lat 
pieluch, mycia, karmienia, ubierania... 
Wtedy zdecydowałam się na pracę na 
pół etatu, wbrew rodzinie. Chcieli się 
nawet złożyć na moją pensję, żebym 
została w domu. To jest najgorszy błąd 
otoczenia, uwięzienie matki w domu. 
Poszłam do pracy, zaczęłam bardziej 
działać w kole, wychodzić i okazało 
się, że mam więcej cierpliwości, jestem 
wypoczęta. Wtedy w przedszkolu było 
tylko 10 miejsc. Teraz jest też ośrodek 
im. Jana Pawła II, coś się zaczęło ru
szać od ’89 roku, również w mentalno
ści. Znajomi, którzy odwiedzali pla
cówki na Zachodzie mówią, że tam 30- 
40 lat temu działo się to, co u nas dziś. 
Ale już z mojej perspektywy, tych 12 
lat, widać ogromną różnicę - niebo a 
ziemia! Niestety, nie zawsze sami ro
dzice są świadomi, że mogą pomóc. To 
też mogłoby być pole do popisu dla 
koła, ale problem polega na tym, że 
Koło Pomocy Dzieciom Specjalnej 
Troski składa się z rodziców tych dzie
ci, a żeby coś zrobić powinno powstać 
Koło Pomocy Rodzicom - krąg organi
zacji charytatywnych i ludzi, którzy 
chcą pomóc, ponieważ my sami nie da
jemy rady. Ja byłam przez 2 lata prze
wodniczącą, ale okazało się, że nie je
stem w stanie sprostać. Mąż wtedy 
stracił pracę i zaczął zakładać własny 
zakład. Przedtem pomagał mi bardzo, 
teraz zaczął wracać wieczorem zmę
czony, jeszcze z “biurokracją” do uzu
pełnienia. Musiałam prowadzić zebra
nia, a z Pawłem, którego nie miałam z 
kim zostawić, było to niemożliwe - 
przeszkadzał, trzeba było z nim wy
chodzić do ubikacji, czasem się do tej 
ubikacji nie zdążało... Wtedy namówi
liśmy panów Kulpę i Taraburę, bo oj
cowie są mniej “uwiązani” i oni bardzo 
rozkręcili działalność. Ale bez pomocy 
osób postronnych dalej nie ruszymy. 
Czasem patrzę na te bloki - jest tylu lu
dzi samotnych, mających dorosłe dzie
ci, może oni by się włączyli? Może nie 
wiedzą, że można? Spotkałam się z taką 
postawą: “Nie mogę patrzeć na chorobę, 
mnie jest tak żal, na taką tragedię nie 
potrafię patrzeć.” Inni chcą być stale 
szczęśliwi i otaczać się szczęśliwymi, 
unikają kontaktów z chorymi. A są tacy, 
i to chyba większość, którzy chcieliby 
pomóc, ale nie wiedzą, czy nie urażą. 
Wiele osób sądzi, że trzeba współczuć, a 
sens pomocy jest gdzie indziej! Trzeba 
przejść do rzeczywistości: dziecko ist
nieje, jest inne, ale musi w miarę nor
malnie funkcjonować. Fakt, że to podejście

podejście już bardzo się zmieniło, może dlate
go, że takich dzieci jest coraz więcej? 
Zanim urodził się Paweł, nie zetknęłam 
się z upośledzonym dzieckiem, a teraz? 
Słyszę, że temu urodziło się chore 
dziecko, tamtemu, owemu... Coraz czę
ściej. Do siódmych urodzin Pawełka by
łam bardzo wrażliwa, łzy stale na wierz
chu. Wtedy nie potrafiłam jeździć do 
swojej rodziny, ponieważ przyjeżdżałam 
kompletnie zdruzgotana. “O Jezu, o 
Boże, o jakie dziecko ty masz nieszczę
ście! Jaki ten Paweł ładny chłopczyk, a 
takie nieszczęście! O, jak ja ci współ
czuję! O, jakie ty masz stracone życie!” 
A ja to wszystko wiem. Wiem, że to jest 
nieszczęście. Wiem, że to jest stracone 
życie. Ale jeśli jeszcze ktoś ciągle mi to 
mówi, to jest to podwójne nieszczęście. 
Jeśli nie możesz pomóc, to siedź cicho, 
jeśli możesz - podchodź do tego natural
nie. Powiedz to pierwsze zdanie: 
“Wiem, że cię dotknęło nieszczęście, ale 
musisz żyć, masz drugie dziecko, męża, 
rodzinę, jesteś młoda, my ci czasem po
możemy.” Marzy mi się takie podejście 
ludzi, ale niestety nie doświadczyłam 
tego nawet we własnej rodzinie. Ale nie 
chcę się skarżyć - nikt mnie nie skrzyw
dził, wiele osób pomagało. Lekarze... 
Myślę, że chyba robili co mogli, ale nie 
zawsze mogli pomóc. Bardzo dużo za
wdzięczam teściom, pomagali, zajmo
wali się dzieckiem, ale niestety od 2 lat 
teściowa choruje. Ale nadal pomagają 
ile mogą i jak mogą. Mam bardzo do
brego męża, dobrego człowieka, który 
bardzo dba o dzieci, zawsze stara się po
móc. Nie jest typem mężczyzny, który 
by się odsuwał, uciekał, szukał zapo
mnienia, jest bardzo obowiązkowy i ro
dzinny - chyba dlatego jestem taka, jak 
jestem. Mąż mojej koleżanki po urodze
niu dziecka niepełnosprawnego posta
wił warunek: “Dziecko albo małżeń
stwo”, po czym zniknął.

Przez cały czas ja i mąż podtrzymuje
my przyjaźnie, towarzyskie kontakty. 
Czasem jest to dla mnie szalony wysi
łek, ale staramy się wyjść z domu z tym 
dzieckiem i zapraszać do siebie. Ganiam 
między gośćmi, kuchnią Pawłem, ale to 
jest pozytywne doświadczenie również 
dla tych osób, które do nas przychodzą 
bo wielu z nich mówiło, że nie wyobra
żają sobie takiego życia, a potem okazu
je się, że można sobie jednak dać radę, 
upiec, ugotować, obsłużyć gości, po
sprzątać, zająć się dzieckiem. Póki sił i 
zdrowia starcza, trzeba walczyć. Nie 
wyobrażam sobie życia w załamaniu, 
nie można być stale w depresji. Jeśli 
chcę pomóc dziecku, muszę też dbać o 
siebie, bo im normalniej, pogodniej 
podchodzi się do dziecka i do swojego 
życia, tym lepiej -również dla dziecka. 
Bardzo brakuje mi czasu na czytanie, 
a od dwóch lat, kiedy mi teściowa za
niemogła, nie mam szansy wyjść np. 
do kina. Ostatnio w Szkole Życia 
organizuje się kolonie dla dzieci i to 
są te dwa tygodnie, kiedy mam “wol
ne”. Za pierwszym razem wykorzysta
łam to prozaicznie, na remont mie
szkania. A później sobie wyjeżdża
łam, tak mi tego było trzeba... W ubie
głym roku byliśmy nad morzem. Lało 
całe dwa tygodnie, ale to nieważne, 
było wspaniale.

Nad przyszłością wolę się nie zasta
nawiać. Dopóki jestem zdrowa, do
póki żyję... A później? Dlatego marze
niem tylu matek jest stworzenie jakie
goś Domu, żeby to dziecko miało 
gdzie pójść! Wtedy o przyszłości my
ślałabym spokojnie. Absolutnie nie 
chciałabym tym obarczyć Mateusza i 
jego rodziny. To byłaby stracona ro
dzina. Ale czy nasza rodzina jest stra
cona? Paweł wniósł do naszego domu 
bardzo dużo ciepła, serca, poświęce
nia wzajemnego, pomocy, odpowie
dzialności - po prostu wszyscy musi
my tacy być. Nie chodzimy osobnymi 
ścieżkami, tylko z konieczności wspól
nymi. Choroba Pawła nie rozbiła naszej 
rodziny, przeciwnie, zintegrowała nas. 
Nie, nie jesteśmy straconą rodziną.

Spisała KLAUDIA MICHALAK

...trzeba walczyć!
Mirosława BOCHENEK jest nauczycielką, matką dwóch sy

nów. Młodszy z nich, trzynastoleni Paweł, jest dzieckiem niepeł
nosprawnym. Przez pewien czas M. Bochenek przewodniczyła 
pracom rybnickiego koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umysłowym.
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Abecadło Rzeczy   Sarajewo i Rybnik
Śląskich  8 0  l a t  t e m u

Przed 80 laty, 28 czerwca 1914 roku w Sarajewie z rąk zamachowca zginął 
austriacki następca tronu. I bez tego wydarzenia w Europie sytuacja poli
tyczna była bardzo napięta. Wydarzenie to momentalnie zaczęto komento
wać jako początek wielkiej wojny.

Jeszcze tego samego dnia telegrafy rozniosły tę wiadomość po całym świe
cie. Papież Pius X zasłabł, gdy o tym usłyszał. W Londynie “Daily Chronic
ie” pisze o “piorunie spadającym na Europę”, zaś wiedeńska “Kronen Zei
tung” pisze: “Die Katastrophe von Sarajewo...”. Premierzy, kanclerze, pre
zydenci i monarchowie wracają pospiesznie do swych stolic, zaś następnego 
dnia pod bankami i sklepami ustawiają się tasiemcowe kolejki. O wydarze
niach w Sarajewie rybniczanie dowiadują się jeszcze w dniu zamachu. Jedni 
się smucą, inni zaś wyrażają nadzieję na szybką wojnę.

SARAJEWO. W 1908 roku cesarz 
Austrii Franciszek Józef wykorzystał 
słabość Turcji i wcielił do swego pań
stwa zamieszkane przez Słowian BO
ŚNIĘ i HERCEGOWINĘ, których sto
licą jest miasto Sarajewo. Sprzeciwiało 
się temu Królestwo Serbii, która chcia
ła pod swymi rządami połączyć wszy
stkich Słowian południowych /jugo
słowian/. A zatem sprawa zwierzchnic
twa nad narodami południowych Sło
wian była sprawą sporną pomiędzy 
Serbią a rządem w Wiedniu. W samej 
Bośni i Hercegowinie sympatie spo
łeczne były podzielone między Austrię 
a Serbię. Pomimo tej gorącej atmosfery 
politycznej, do Sarajewa z oficjalną 
wizytą państwową wybrał się następca 
tronu Austro-Węgier arcyksiążę 
Franciszek Ferdynand.

Była niedziela 28 czerwca 1914 
roku. Pociąg z oficjalną delegacją au
striacką zajechał do Sarajewa w godzi
nach porannych. Po wyjściu z pociągu 
arcyksiążę Franciszek Ferdynand wraz 
z towarzyszącą mu małżonką księżną 
Zofią von Hohenberg przesiedli się do 
samochodu. Z powodu pięknej pogody 
auto jechało z odkrytym dachem. Na
gle, spośród wiwatującego na cześć 
monarchów tłumu, jeden z zamachow
ców wrzucił do środka samochodu 
bombę z zapalonym lontem. Wpadła 
ona na siedzenie. Arcyksiążę jednak,

dzięki zimnej krwi i niezwykłemu re
fleksowi, chwycił szybko bombę i 
odrzucił daleko poza samochód. W se
kundę później nastąpiła eksplozja, 
która raniła 11 osób. Ten terrorystycz
ny “epizod” nie pokrzyżował planów 
wizyty arcyksięcia. Odwiedził on sarajewski

W dwa dni po zamachu wiedeński 
dziennik "Illustrierte Kronen Zei
tung” wydrukował na pierwszej 
stronie dokładny opis wydarzeń w 
Sarajewie oraz rysunek sporządzony 
na podstawie relacji świadków

sarajewski ratusz, po czym kazał zawieźć 
się do szpitala, by odwiedzić owych 
poszkodowanych 11 rannych. Jednak 
kiedy wracał ze szpitala, do samocho
du podbiegł kolejny zamachowiec z pi
stoletem. Strzelił dwa razy. Arcyksiążę 
Franciszek Ferdynand zginął wtedy na 
miejscu, zaś księżna Zofia zmarła w 
drodze do szpitala.

Jak wykazało śledztwo, zamachy 
przygotowane były w Serbii a dyplo
macja austriacka postanowiła wyko
rzystać to do wypowiedzenia wojny 
Królestwu Serbii. Tak się też stało w 
miesiąc po zamachu. Sytuacja w Euro
pie była jednak od 50 lat wystarczająco 
napięta, by zamach w Sarajewie zao
wocował światową wojną. Serbię po
parła bowiem Rosja, mająca sojusz 
wojskowy z Anglią i Francją. Za Au
stro-Węgrami stały zaś Włochy i oczy
wiście Niemcy, których częścią był 
wtedy Górny Śląsk, a więc i Rybnik.

*  *  *

RYBNIK. W niedzielę 28 czerwca 
1914 roku, dokładnie w dniu zamachu 
w Sarajewie, bardzo wielu mieszkań
ców Rybnika bawiło się na festynie w 
Niedobczycach. Powodem jego zorga
nizowania były powiatowe obchody 
święta weteranów wojennych. /Chodzi 
tu oczywiście o żołnierzy wojny fran
cusko-pruskiej z 1870 roku, gdyż Ryb
nik był wtedy częścią Cesarstwa Nie
mieckiego/. Podczas zabawy, w godzi
nach wieczornych jeden z urzędników 
państwowych przyniósł otrzymaną te
legraficznie wiadomość o morderstwie 
dokonanym w Sarajewie. Pośród ba
wiących się na festynie zaległa głucha 
cisza. Następnie sytuację tę komento
wali obecni w Niedobczycach urzędni
cy miejscy i powiatowi oraz weterani 
wojenni. Mówiono o rychłej wojnie. 
Niektórzy z obecnych tam rybniczan 
wygłaszali nawet /jak komentuje Artur

Utopek 
z Wielopola

Zaczyny sie feryje, toż bajtle z Wie
lopola zarozki fronkły te swoji pukelta
sze do kontow, a zajyny sie samymi 
uciechami. Mało dzieci jeździyło na 
kolonie do gór abo nad morze. Prze
ważnie wyjyżdżały yno te, kerych łoj
cowie robiyli na grubach. Naojwiyncyj 
dzieci z Wielopola chodziyło na półko
lonie do szkoły i to sie tyż dzisioj mile 
wspomino. Pamiyntom jak my sie tam 
wygupiali i te wychowawczynie za ala 
my robiyli. Nojwiyncyj łostudy miały 
one z nami bez ta cisza połobiednio, 
kery by tam umioł po jasnoku spać? 
Niejbardzi my byli radzi, jak my kaj na 
przechadzka śli. Chodziyli my na kom
pielisko Ruda, abo tyż do lasa na jago
dy, maliny i potym my wyglondali jak 
murcki. Niyroz my musieli z cołkom 
półkolonijom stonka szukać w karto
flach na polu, kere noleżało do majont
ku Józefowiec. Jak wtedy keryś znojd 
stonka, to nagroda dostoł i w kołcho
źniku to zaroz ogłosiyli na cołki ryb
nicki powiat. Znali my wtedy ta ston
ka, kero nom amerykony z fligrów 
ściepali yno z łobrozka w gazecie, abo 
na plakacie. /Dzisioj by im piniyndzy 
brakło na te nagrody./ Za te szukani 
stonki, to my z Józefowca augustek do
stali, z kerych nom pani Szyndzielo
rzowo, nasza półkoloniowo kucharka, 
cołki czos kompot warziła.

Jedne zdarzyni z tego czasu nojbar
dzij mi w łepie zostało. Było to wtedy, 
jak ta moja grupa zaroz po śniodaniu 
na wycieczka do lasa poszła. W lesie 
miyndzy Wielopolym a Młynami / 
dzielnica Kamiynia/ był piykny stow

od Szpyndla. Jeszcze pora lot po woj
nie stoł on opuszczony, cołki trzcinom 
i pałkom wodnom zarosnyty. Woda 
była w nim czyściutko, bo z leśnego 
źródełka pochodziyła. Bez lato na nim 
kwitło pełno mamałuszek /grzybień 
biały i grążel żółty/, a na brzegach 
podmoknytych rosła bagnyć rosiczka i 
żurawiny. Nojbardzi mie zawsze szpa
nowała rosiczka, taki malutki ziołko, 
co sie muchami i rostomajntymi chro
boczkami futrowało.
Listki miała malutki, 
okrongłe z włoska
mi, kerych koniu
szki miały taki ku
leczki ze światłego 
klyju choby rosa.
Jak na nim siadła 
mucha abo kopruch, 
to sie zarozki przi
klejił. Te wszystki 
włoski sie na niego 
obróciyły i tak dłu
go go cyckały aż go 
zjadły. Zaś bagnyć, 
to żech czynsto du 
dom nosiył, bo 
mama go w szranku 
miyndzy lonty wiy
szała, co by sie do 
kecek mole niy dały. Na jesiyń to my 
na szpynlowiec chodziyli żurawiny 
zbiyrać. Starka robiyli z nich dobro 
marmelada, ale dziepiyro jak my gripa 
bez zima mieli, to nom dowała trzi razy 
za dziyń po łyżce.

Na te piykne miejsce prziśli my wte
dy z tom półkoloniom. Hyc był pieru
chowy, toż my zaczli kusić ta naszo 
pani, żeby nom sie dała chocioż nogi 
oszpluchać. Tak my jom długo kusiyli, 
aż zmiynkła i dała nom na krajuszku 
do wody wlyść. Dziecka, jak to dziecka

dziecka, jak im dać palec, to chcom cołko 
rynka. To tyż ani sie ona niy spodzioła, 
jak my mieli badki mokre. Dziołchy 
już tryjgeroki posyjmowały na trowie i 
tyż coroz dalij do wody lazły. Za chwi
la sie kieryjś zachciało mamałuszek, 
żeby se keta na kark zrobić. Niy trza 
nom było tego dwa razy godać, kożdy 
synek tam keroś adorowoł. Żeby sie 
przichlybić, to my do tych barzołow aż 
pod kark lyźli po te kwiotki. Niy pomogło

pomogło przezywani przez nasza pani, 
tako to siyła miało, że choby sie uto
pić, ale mamałuszki my prziniyśli. 
Sztyngle sie pod wodom urywało, żeby 
jak nojdłuższe były, bo sie co konsek 
ich łomało i wychodziyła z tego piykno 
keta z kwiotkym na końcu. Te nojgryf
niejsze to miały tela tych ketów, że sie 
im na karku niy mieściyły. Tak my sie 
tam rozjazgali, że nom rady niy było. 
Wszystke dzieci sie już na dobre za
czły kompać w tym stawie. Wroz sie 
jakiś larmo zrobiyło, to Trautla z pod

Utopek na szpyndlu

Na pierwszą wojnę światową z powiatu rybnickiego pomaszerowało 15500 re
krutów. Bez szwanku wróciło ich jedynie 5464

Trunkhardt w “Dziejach Rybnika...”/ 
“/.../  dzikie mowy wojenne”, W na
stępnych tygodniach ludzie wyczeki
wali nowych wiadomości. Wybuchnie 
wojna czy nie? Niemało zresztą ludzi, i 
to nie tylko młodzieży, żyło nadzieją 
na szybkie rozpoczęcie wojny. Dysku
towano na ulicach, w rybnickich ba
rach i klubach. Pewną informację przy
niosła depesza odebrana na rybnickiej 
poczcie około południa w sobotę 1 
sierpnia 1914 roku. Depesza ta po
twierdzała fakt wybuchu wojny oraz 
przyłączenie się do niej Niemiec. A 
skoro rybniczanie byli poddanymi ce
sarza Niemiec Wilhelma II, depesza 
ogłaszała również mobilizację w po
wiecie rybnickim. W tę sobotę o godzi
nie 18.00 kopalniane i fabryczne syre
ny “zawyły na wojnę”. Następny 
dzień, niedzielę 2 sierpnia ogłoszono 
zatem pierwszym dniem mobilizacji. 
Na niedzielnych mszach ludzie odma
wiali suplikacje: “Od głodu, ognia i 
wojny zachowaj nas Panie! ”. Inni z ra
dością witali nowy wojenny czas. Nie
mieckie władze Rybnika, a głównie 
policja, pilnie analizowały nastroje 
wśród obywateli. Zaś na wszelki wypa
dek śledzono i rewidowano domy nie
których obywateli Rybnika, powszech
nie znanych ze swego “polskiego du
cha”. W tych okolicznościach areszto
wano nawet kilku działaczy polskich, 
między innymi adwokata dra Mariana

lasa zaczła wrzeszczeć, że jom coś pod 
woda ciongnie. Wszystke dzieciary za
rozki sie ze strachu na brzygu znojdły. 
To naisto utopek jom za szłapa chyciył, 
myśleli. Zaglondajom wszyjscy, jak sie 
Trautla szamoce w tyj wodzie, ale żo
dyn sie niy opowożył iść na pomoc. 
Cołki szczyńście, że jom to puściyło i 
sama z bekym na brzyg wylazła. Wszy
stke dzieci, a już niyjbardzi synki, 
śmioli sie do rozpuku. Trautla sie pa
trzi na nich i godo: “Co sie tak gupie 
chichrocie! Dyć jo sie z biydom utop
kowi wyrwała, byłby mie utopiył”. Bo
roczka niy wiedziała, że jest bez maj
tek, yno w samym lajbiku. Jak sie ka
pła, to dziepiyro zaczła beczeć i zasła
niać sie rynkami. Ni miała w co sie 
oblyc, bo tak jak prziszła do wody wla
zła - przeca hyc był jak diobli. Czym
pła gibko do wody i czekała aż i brat - 
kery też tam był- zrobiył z paproci tako 
kecka. Dziołchy jom poowijały tymi 
ketami z mamałuszek i musiała du dom 
iść. Cołki szczyńści, że to blisko było, 
a i tak cołkom drogom beczała. Synki 
sie śnij śmioli, choby nigdy sagij dzioł
szki niy widzieli. Za pora dni zaś my 
śli na szpyndlowiec. Jak my byli na 
miejscu, to ma na trzcinach ujrzeli 
Trautline majtki. Flotrowały na wiatrze 
choby jako flaga od utopka. Tak sie to 
wydało, że to żodyn utopek, yno przy
gnyto trzcina za majtki ji wlazła, jak 
ona pływała i tak sie ich pozbyła. Ra
dowali my sie z tego, bo zaś my sie 
mogli czochrać na szpyndlowcu. Trau
tla jednak do wody niy wlazła i dalij 
godała, że to był utopek. Długo sie je
szcze chwolyła podropanym brzuchym 
po utopkowych pazurach.

BOGDAN DZIERŻAWA

Mariana Różańskiego i lekarza dra Feliksa 
Białego, których przewieziono do wię
zienia w Nysie. Na pozostałych działa
czy polskich urządzono formalną po
goń policyjną. Zaś dla usprawiedliwie
nia się przed pozostałymi rybniczana
mi niemiecka policja rozpuszczała w 
mieście fałszywe plotki, że aresztowani 
zagrażali spokojowi i bezpieczeństwu 
miasta. Na temat dra Różańskiego roz
puszczono plotkę, że jakoby w jego 
domu odkryto w parasolu specjalny 
schowek z zarazkami zakaźnej choro
by, która miała służyć do zatrucia 
wody w rybnickim wodociągu.

Przez cały czas trwania wojny świa
towej 1914-18 przez Rybnik ani razu 
nie przeszła linia frontu. Jednak zado
woleni czy zasmuceni wojną rybnicza
nie nazbyt wyraźnie odczuli jej tra
gizm. Pierwszy raz we wrześniu 1914 
roku przywieziono do rybnickiego 
szpitala wielką ilość rannych żołnierzy. 
Następnie obserwowano tragiczny los 
rosyjskich jeńców wojennych /Niemcy 
w tej wojnie walczyły m.in. z Rosją 
carską/, zwiezionych do naszego mia
sta dla wykonywania niewolniczej pra
cy w kopalniach i w gospodarstwach 
rolnych. Zaś od wiosny 1915 roku 
wszystko w mieście było już na kartki: 
chleb, mąka, masło, ziemniaki, ubra
nia... Racje żywnościowe były tak 
małe, że Szczepan Konsek, 36-letni 
mieszkaniec ówczesnych podrybnic
kich Jejkowic zapisał w swym pamięt
niku: “Za to niy potrafiył nikt użyć, co 
rząd /niemiecki/ przeznaczył, chyba by 
to zjeść i leżeć, ale pracować nie było 
można /.../” /Interesującym pamiętni
kiem pana Konska zajmiemy się innym 
razem!/ Wielki u niektórych rybniczan 
zapał wojenny wygasł całkowicie na 
przełomie 1914/15 roku, kiedy co mie
siąc ogłaszano listy poległych żołnie
rzy z powiatu rybnickiego. Najbardziej 
komentowana była śmierć na froncie 
asesora regencyjnego Wilhelma von 
Massow, który był zastępcą rybnickie
go starosty. W sumie na froncie I woj
ny światowej z powiatu rybnickiego 
powołano pod broń 15500 mężczyzn, 
z czego zginęło 5700, zaś rany odnio
sło 4336. Zatem jedynie 5464 żołnie
rzy wróciło bez szwanku do domu. 
Wszyscy jednak bez wyjątku mieli do
syć wojny.

MAREK SZOŁTYSEK

Kina
K i n a

“APOLLO”
1-6 lipca, godz. 17.00 i 19.00, w sobo
tę 16.00 i 18.00. “Zakonnica w prze
braniu 2”, prod. USA /od lat 12/ 

“PREMIEROWE”
5-7 lipca godz. 15.00, “ALLADYN”, 
prod. USA /b/o/, cena 25.000.-zł., 
godz. 16.45 i 19.30, “Dom Dusz”, 
prod.amerykańsko-niemieckiej /od lat 
15/, cena 35.000.-zł

 Dyskoteki 
sobota, 2 lipca, godz. 19.00, MAŁA 
SCENA RYBNICKA, godz. 20.00, 
KINO “APOLLO”.

/gw/

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Zarząd Miasta Informuje
Zarząd Miasta Rybnika

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA STAWKĘ MIESIĘ
CZNĄ CZYNSZU ZA 1 M KW. POWIERZCHNI LOKALI UŻYTKO

WYCH NA DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWO-GOSPODARCZĄ
Lp. Usytuowanie pow. lok. wizja godz stawka vadium

lokalu w m2 w dniu wyjściowa w wys.
za 1 m2zł zł

1. Powstańców 34 90,0 11.07.94 9-11 80 tys. 5 mln zł
2. Powstańców 34 50,8 11.07.94 9-11 80 tys. 5 mln zł
3. Rynek 7 87,5 08.07.94 9-11 80 tys. 10 mln zł
4. Św. Antoniego 15

/oficyna/ 32,0 07.07.94 9-11 35 tys. 5 mln zł
5. Staszica 8

/piwnica/ 29,7 06.07.94 9-11 35 tys. 5 mln zł
6. Patriotów 6 88,2 05.07.94 9-11 35 tys. 5 mln zł
7. Patriotów 12c 10,3 05.07.94 9-11 35 tys. 5 mln zł
8. Małachowskiego 59

/I piętro/ 181,4 04.07.94 9-11 30 tys. 5 mln zł

Do stawki niniejszego czynszu za 1 m kw naliczony zostanie obowiązujący po
datek VAT w wysokości 22 procent. Bliższych informacji udziela Naczelnik Wy
działu Lokalowego Urzędu Miasta Rybnika, tel. 24-168 lub 25-344. Przetarg 
odbędzie się 13 lipca 1994 r. o godz. 10.00 w sali nr 37 na I piętrze budynku 
Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2. W/w vadium należy wpłacić w 
kasie Urzędu Miasta Rybnika najpóźniej w dniu przetargu do godz. 9.30. Dodat
kowo wpłacić należy koszty organizacyjne przetargu w wysokości 100 tys. zł za 1 
lokal. Uczestnik przetargu winien zapoznać się z regulaminem przetargu, który 
jest do wglądu w Wydziale Lokalowym Urzędu Miasta Rybnika przy ul. 3 Maja 
12. Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia w każdej chwili od przetargu bez 
podania przyczyny.

Zarząd Miasta Rybnika
OGŁASZA USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ 
NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA 

RYBNIKA, POŁOŻONYCH PRZY UL. KAROLA MIARKI 13 
W RYBNIKU.

Ul. K. Miarki 13: zapisana w księdze wieczystej nr 126, parc. nr 2118/93 k.m. i 
obr. Ligota o pow. 342 m kw. Działka obwarowana jest służebnością drogi do 
parceli nr 2117/93r.
Wartość składnika budowlanego i gruntowego: cena wywoławcza 148.000.000 zł 

Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Lokalowego Urzędu Miasta 
Rybnika, tel. 24-168 lub 25-344. Wizja nieruchomości odbędzie się w dniu 11 
lipca 1994 r. w godz. 9.00 - 11.00. Przetarg odbędzie się w dniu 13 lipca 1994 o 
godz. 11.00 w sali nr 3 7 , I piętro budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. 
Chrobrego 2. Wadium wynosi 10 procent ceny wywoławczej, które należy wpła
cić w kasie tut. Urzędu Miasta najpóźniej do dnia przetargu do godz. 9.30. Dodat
kowo należy wpłacić koszt organizacyjny przetargu w wysokości 100 tys. zł. W 
przypadku niezawarcia umowy przez wygrywającego przetarg, wadium nie 
podlega zwrotowi.
Regulamin przetargu jest do wglądu w Wydziale Lokalowym Urzędu Miasta Ryb
nika przy ul. 3 Maja 12, z którym uczestnik przetargu winien się zapoznać.

Zarząd Miasta Rybnika zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, wzglę
dnie unieważnienia jego wyników bez podania przyczyny.

Sprawcy złapani, łup odebrany
20 czerwca ok. godz. 23.30 dwóch 
mieszkańców Rybnika dokonało wła
mania do kawiarni “Galeria” przy ul. 
Żorskiej. Powiadomiony o tym patrol 
policji udał się na miejsce włamania, 
gdzie zatrzymał sprawców w bezpośre
dnim pościgu. Włamywaczom w cało
ści odebrano łup - alkohol i papierosy 
o wartości ok. 1,9 mln zł i osadzono 
ich w areszcie.

Znaleźli niewybuch 
20 czerwca o godz. 10.25 Komenda 
Rejonowa Policji została powiadomio
na o znalezieniu niewybuchu granatu 
moździerzowego. Na miejsce wysła
no policjanta, który nadzorował za
bezpieczenie niewybuchu. Wezwano 
jednostkę saperską z Gliwic, która o 
godz. 13.00 usunęła granat.

Między nami konkubinami 
21 czerw ca jedna z m ieszkanek 

Rybnika pow iadom iła po lic ję , że 
konkubent zniszczył drzwi jej mie
szkania. Straty wyniosły 1,5 mln zł. 
Widać m ężczyzna bardzo pragnął 
zobaczyć swoją kobietę.

Kronika policyjna Złodziej z fantazją
W nocy z 21 na 22 czerwca przy ul. 
Za Torem nieznany sprawca włamał 
się do piwnicy przez zerwanie sko
bla. Skradł rower górski oraz skła
dak “Fantazja” o wartości 6 mln zł.

Włamywacz w kuchni 
22 czerwca między 9.30 a 12.00 do 
mieszkania przy ul. Białych włamał się 
nieznany sprawca. Do środka wszedł 
po wyłamaniu zamka w drzwiach. Bu
szującego w kuchni mężczyznę zastała 
właścicielka mieszkania. Sprawca 
przestraszył się i uciekł.

W samo południe.
22 czerwca o godz. 12.00 na stacji 

CPN przy ul. Piłsudskiego nieznany 
sprawca skradł portfel z gotówką w 
kwocie 4,8 mln zł. Nie sprawiło mu 
to większego trudu - portfel leżał na 
siedzeniu samochodu, a okno było 
otwarte.

Włamanie do starostwa
W nocy z 23 na 24 czerwca włamano 
się do budynku Urzędu Rejonowego 
przy ul. 3 Maja. Z pomieszczeń magazy
nowych zajmowanych przez firmę MO
DREM skradziono elektronarzędzia o 
wartości 10 mln zł.

Ogłoszenia drobne 

PRACA CIEKAWA 
ATRAKCYJNE ZAROBKI. 
Posiadasz samochód izotermę 

oraz wolny czas i chcesz 
zarobić, skontaktuj się: 
031-165085-9 wew. 247 

CHODÓR HALINA 
“Hildes Sp. 200” BIERUŃ

Międzynarodowy
Przewóz
Zmarłych

Kompleksowe
Usługi

Pogrzebowe
Zofia Zając

Rybnik, Wodzisławska 11 
tel. 23-638

 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.

N ow e sklepy
* Przy ul. Raciborskiej powstał nowy 
sklep odzieżowy - “Mawex”.
* Tuż obok otwarto sklep “Aga”, rów
nież oferujący odzież.
* Przy bazylice, na placu kościelnym 
(dojście od ul. Mikołowskiej) otwarto 
sklepik "Agnes", w którym można ku
pić Biblie, dewocjonalia, książki i pi
sma religijne. Sklep będzie otwarty 
również w niedziele.

Przeceny
* W sklepie "Eva" przy Pl. Wolności 
do 40% staniała odzież.
* Sklep "Fudali" przy Placu Wolności 
2 oferuje białe letnie klapki damskie, 
przecenione o 50 tys. zł.
* Dla bardzo spóźnionych kiosk “Ru
chu” przy ul. Zamkowej przecenił o 50 
procent kalendarze.

/K ./

Do twingo po “Sony”
24 czerwca o godz. 13.00 na ul. Chalot
ta włamano się do samochodu renault 
twingo. Sprawca wybił szybę w 
drzwiach i skradł radioodtwarzacz 
“Sony” o wartości 4 mln zł.

Jak to w rodzinie
24 czerwca jedna z mieszkanek Rybnika 
zawiadomiła policję, że jej syn zabrał z 
domu telewizor i zestaw satelitarny o 
wartości 30 mln zł.

Po szynach do aresztu 
26 czerwca straż przemysłowa elektrow
ni “Rybnik” zatrzymała mieszkańca 
Rybnika na kradzieży szyn o wartości 1 
mln zł.

Śmierć w zalewie
26 czerwca o godz. 15.30 na terenie 
zbiornika elektrowni “Rybnik” utopił 
się 32-letni mieszkaniec Leszczyn. Ze 
względu na utrudnioną widoczność pod 
wodą zwłok nie udało się wydobyć.

Powiesił się na kablu 
26 czerwca ok. godz. 23.00 we wła
snym mieszkaniu powiesił się 33-letni 
mieszkaniec Boguszowic. Do popeł
nienia samobójstwa użył kabla elek
trycznego. /jak/

W  r a z i e  p o t r z e b y
POG. RATUNKOW E: 999, 23-666  
POLICJA: 997, 21-091
STRAŻ M IEJSKA: 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 1 do 7 lipca Apteka Pod Orłem , 
Rybnik-Boguszowice, Os. 35-lecia PRL 17b, tel. 23031 w. 5739

Biuro Usługowo-Doradcze
KREDYTY Zaprasza Państwa do zakupów samochodów krajowych

 i zagranicznych oraz maszyn przemysłowych

Sfinansowanie n a
wskazanych przez klienta 

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

Udzielamy 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
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 ,-

Rybnik,

"Dziś fotografujesz - dziś masz zdjęcia"

DOM MAKLERSKI BANKU ENERGETYKI S.A.
■ Rybnik, Rynek 13, tel. 222-68 wew. 133,134, 222-69
■ oferuje
 * błyskawiczne otwieranie rachunków
 * możliwość składania zleceń telefonicznych do godziny 19.00

■ * możliwość składania zleceń z odroczoną płatnością
 Zapraszamy w godz. 8.00 - 17.30

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  
s zy b k o
i TANIO

Środowa Giełda Cenowa
M ięso schab woloweextra szynka wp. gotowana śląska

PIO T R O W SK I 80 79 123,4 64,4
T A R G 76 76 124 60-64
H E R M E S 80 80 125 67
Owoce/Warzywa pomidory ogórki ziemniaki

młode truskawki
S o b ie s k ie g o  2 3 34 14 5 —
T A R G 10-22 10- 12 4-5 24
H E R M E S 33 12,5 5,5 —
S p o ż y w c z e masło cukier jajko mąka
J a n  N O G A 10,5 10 2,2 7,5
H URTOW NIK 10 9,2 2 6,6
T A R G 10 8,5 1,6-2,2 6,5-7,5

W a lu ty dolar marka czeska francuska
Delikatesy, ul. Miejska 22300\2250013900\14050 772\782 4100\4180
G allu x , R y n e k 22300\2250013900\14050 765\780 4100\--
H E R M E S 22300\2255013900\14050 770\785 4100\4200

8 GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



W iktoria Victorii R ybnik
c.d. ze strony 1
liczących po 27 km i siedmiu rund 
krótkich po 5,5 km.

Adam Krupa: Z Jerzym Wróblem z 
wydziału komunikacji Urzędu Miasta 
szukaliśmy przede wszystkim takiej tra
sy, która byłaby selektywna. Jedyną 
możliwą okazała się droga na Wodzisław

Już w pierwszej rundzie Jacek Mic
kiewicz zainicjował ucieczkę, w którą 
włączyło się jeszcze czterech innych 
kolarzy. Po przejechaniu pierwszej 
rundy uciekinierzy mieli ponad dwie 
minuty przewagi nad peletonem, z 
którego w kolejnej rundzie ruszył po
ścig. W tej dziewięcioosobowej grupie

Finiszuje zwycięzca.

Wodzisław i później przez Popielów.
Od samego rana żar lał się z nieba, 

zawodnicy z obawą spoglądali na czy
ste niebo i wyposażone w termometr 
zegarki. Niektórzy szukając sposobu 
na dokuczliwy upał, wkładali pod ka
ski liście kapusty bądź innych liścia
stych warzyw.

Honorowym starterem wyścigu był 
Józef Gawliczek, znakomity przed 
laty rybnicki kolarz, trzykrotny mistrz 
Polski w kolarstwie górskim, uczestnik 
Wyścigu Pokoju, zwycięzca wyścigów 
dookoła Polski czy Anglii. Również on 
ma swój udział w powstaniu silnego 
rybnickiego klubu kolarskiego.
Józef Gawliczek: Trasa była bardzo 
ciężka, kolarze nie lubią po takich tra
sach się ścigać, gdyby były nieco więk
sze wzniesienia, można by na niej spo
kojnie zorganizować wyścig o mistrzo
stwo świata. Chyba po raz pierwszy 
mistrzostwa Polski zorganizowane zo
stały z myślą o publiczności w centrum 
miasta. Z reguły. to, co najciekawsze 
odbywało się zwykle gdzieś na peryfe
riach bez kibiców, w Rybniku było ina
czej. Była to trasa bardzo trudna dla 
kolarzy, ale i atrakcyjna dla publiczno
ści.

Mieszkańcy takich ulic jak Reymon
ta, Wodzisławska czy Wyzwolenia nie 
wychodząc z domu mogli aż siedmio
krotnie oglądać przejeżdżających kola
rzy. Ruch pojazdów wstrzymywano, na 
szczęście tylko na czas przejazdu wy
ścigu, choć ze zrozumiałych względów 
z każdą kolejną rundą rozrywającą pe
leton na mniejsze grupy, czas ten się 
wydłużał.

jechali Paweł Niedźwiecki i Wojciech 
Drabik, późniejsi zdobywcy srebrnego 
i brązowego medalu. Na podjeździe w 
połowie drugiej rundy obie grupy się

Ostatnie rozmowy Józefa Gawlicz
ka z kolarzami tuż przed startem

połączyły. W peletonie krecią robotę 
wykonał uważany przez wielu za fawo
ryta mistrzostw inny kolarz Victorii 
Dariusz Baranowski, który później 
wycofał się z wyścigu.

Adam Krupa: Baranowski jechał w 
tym wyścigu bardziej taktycznie, zmylił 
rywali. Tymczasem Mickiewicz udanie 
odskoczył na samym początku, a pele
ton właściwie tę ucieczkę zlekceważył. 
Takie były nasze założenia taktyczne, 
które udało się zrealizować. Jedynym 
mankamentem w dojściu tej goniącej 
dziewiątki był brak w niej naszego uzu
pełniającego zawodnika, gdyby Jacko
wi na trasie coś się stało, nikt by go nie 
zastąpił, ale dopisało nam szczęście. 
Baranowski walczyć będzie o zwycię
stwo na innych wyścigach. Trwa teraz 
wyścig Karkonosze Tour, który w ubiegłym

ubiegłym roku wygrał nasz zawodnik Ra
dosław Romanik.

Ucieczka zainicjowana przez Mic
kiewicza się powiodła, a o podziale 
medali zdecydował finisz, na którym 
Mickiewicz zwyciężył przed Nie
dźwieckim z zespołu PEKAES-Lang 
Rower-Legia Warszawa i Drabikiem, 
reprezentującym również barwy sto
łecznego klubu. Zanim nowego mistrz 
kraju dopadli dziennikarze i łowcy au
tografów, kilkaset metrów za linią mety 
zaczekał on na kolegów z drużyny i ra
zem z nimi jak dziecko cieszył się ze 
wspólnego przecież zwycięstwa. 
Później były gratulacje i uściski od 
mającego łzy w oczach Adama Krupy i 
nie mniej wzruszonego prezydenta 
Rybnika Józefa Makosza. W chwilę po 
zakończeniu wyścigu selekcjoner ka
dry narodowej Wincenty Majka 
oświadczył publicznie, że zabiera Mic
kiewicza na Mistrzostwa Świata, które 
za niespełna dwa miesiące odbędą się 
na Sycylii.

Jacek Mickiewicz: Zaatakowałem  
sam na 17, 20 kilometrze, liczyłem, że 
jeszcze ktoś do mnie doskoczy, to się 
spełniło. Później w dziewięciu jechali
śmy do mety. Cały czas była równa, 
koleżeńska praca, każdy po męsku da
wał zmiany i tylko dlatego dojechali
śmy do mety. To mój pierwszy tytuł, je
stem bardzo zmęczony, ale i bardzo 
szczęśliwy. Wygrałem dla mojego ma
łego synka Tomka.

Już na podium Jacek Mickiewicz, 
reprezentant rybnickiego klubu, przy
wdział czerwoną koszulkę mistrza Pol
ski z białym orzełkiem, a rybniczanie 
zaśpiewali mu gorące “Sto lat...” 

Wszyscy chwalili wręcz perfekcyj
ną organizację mistrzostw i znakomicie 
dobraną - zdaniem fachowców - trasę. 
Prezes Victorii Adam Krupa, który 
startując w niedawnych wyborach sa
morządowych z ramienia ugrupowania 
RRR wybrany został radnym, zamierza

Legenda polskiego kolarstwa Ry
szard Szurkowski, tym razem w roli 
trenera zespołu Petrochemii Płock

w przyszłości przekształcić drużynę 
Victorii w zespół w pełni profesjo
nalny. Podstawowy problem, to jak 
zwykle w wyczynowym sporcie, pie
niądze.

Tekst i zdj. Wacław TROSZKA

M istrzostw a  P olsk i 
m łodych baseba llistów

Już po raz trzeci w Miejskim Ośrod
ku Sportu i Rekreacji w Kamieniu 
rozegrane zostaną oficjalne Mistrzo
stwa Polski Kadetów i Młodzików w 
Baseballu, które w tym roku połączo
ne zostaną również z mistrzostwami 
Polski tzw. Małych Lig, czyli drużyn 
złożonych z trzynasto- i piętnastolat
ków.

Rybnik jest stolicą polskiego base
balla, gdyż właśnie tu mieści się siedzi
ba Polskiego Związku Baseballa i 
Softballa, choć coraz silniejsze stają 
się ośrodki w Jaśle czy Warszawie. 
Również z tych względów organizowanie

organizowanie właśnie w Rybniku mistrzostw 
najmłodszych baseballistów ma swoje 
szczególne znaczenie.

W mistrzostwach, które trwać będą 
od czwartku 30 czerwca do niedzieli 
3 lipca wystąpią 22 drużyny m.in. z 
Opola, Szczecina, Wrocławia, Kut
na, Warszawy i Bydgoszczy. W star
szej kategorii wiekowej wystartuje 12 
zespołów, w młodszej 10, a tytułów 
mistrzowskich bronić będą zespoły Ja
sła wśród kadetów i Warszawy wśród 
młodzików. Około 400 uczestników 
turnieju, który już chyba tradycyjnie 
rozgrywany będzie w tropikalnych warunkach

runkach atmosferycznych, zamieszka 
w wojskowych namiotach na terenie 
ośrodka i korzystać będzie z wszyst
kich jego atrakcji.

Honorowy patronat nad mistrzostwa
mi objął prezydent Józef Makosz i se
nator Bogusław Mąsior. Uroczystość 
otwarcia mistrzostw odbędzie się w 
czwartek 30 czerwca o godzinie 
16.00. Mecze rozgrywane będą co
dz ie nn ie  od godz in y 9.00 do 19.00. 
Spotkania finałowe w obu kategoriach 
wiekowych rozegrane zostaną w nie
dzielę o godzinie 13.00 jeden po dru
gim. Po nich nastąpi dekoracja najlep
szych zespołów i zakończenie mi
strzostw. Do oglądania zmagań mło
dych baseballistów organizatorzy za
praszają wszystkich rybniczan.

Chch

Żu ż e l Żu ż e l

Ekstraklasa coraz bliżej
W rozegranym w minioną niedzielę 

meczu XI kolejki spotkań o mistrzostwo 
II ligi żużlowej zawodnicy RKM-u 
rozgromili “Stal” Rzeszów 61:28. W
ten sposób z nadwyżką odrobili straty 
poniesione w Rzeszowie. Piękna pogo
da, najsilniejsze składy drużyn oraz wy
soka stawka spotkania gwarantowały 
spore emocje. Kibice jednak nie dopisa
li. Zawody obejrzało zaledwie ok. 3 tys. 
widzów. Ci, którzy przyszli na stadion, 
nie żałowali. Rybniczanie od początku 
spotkania wyraźnie dominowali na torze 
a goście wygrali tylko 2 wyścigi. Jed
nakże walka była zacięta, prowadzona w 
sportowej atmosferze, a zawodnicy jeź
dzili bardzo uważnie. Nie zanotowano 
żadnego wypadku. W drużynie RKM-u 
najlepsi w tym meczu byli: Dariusz 
Fliegert i Lars-Henrik Jorgensen /po 
13 pkt./ oraz Adam Pawliczek i Euge
niusz Tudzież /po 10 pkt/.

Zwyciężając zespół “Stali” Rzeszów, 
rybniczanie powiększyli przewagę nad 
najgroźniejszymi rywalami w walce o 
awans do ekstraklasy do 3 punktów. Do 
prowadzącej w tabeli “Polonii” Piła 
RKM ma 1 punkt straty. W najbliższych 
spotkaniach wszystko się rozstrzygnie. 
Nikt nie ukrywa, że wywalczenie przez 
RKM awansu do ekstraklasy nie będzie 
łatwe. Aby spokojnie patrzeć w przy
szłość, trzeba wygrać wszystkie pozo
stałe mecze w tym sezonie na własnym 
torze oraz dwa spotkania wyjazdowe. Z 
układu tabeli i terminarza zawodów wy
nika, że w takim przypadku awans bę
dzie pewny.

Trzech judoków “Polonii” 
w finale Mistrzostw Polski
W połowie czerwca w Bytomiu roze

grano turniej eliminacyjny tegorocznej 
edycji Mistrzostw Polski Juniorów w 
Judo. Dobrze spisali się w nim reprezen
tanci “Polonii” Rybnik i w finale, który 
odbędzie się 17 i 18 września w Bielsku 
Białej wystąpi trzech rybniczan: Krzy
sztofa Mika w kategorii do 60 kg, Ar
tur Kejza, który niedawno zdobył sre
brny medal Mistrzostw Polski seniorów, 
w kategorii do 86 kg i Michał Rzeszutek 
w kategorii do 71 kg.

W drużynie panuje pełna mobilizacja. 
Zawodnicy zdają sobie sprawę z ko
nieczności pełnej koncentracji w końco
wej fazie rozgrywek. Wiadomo, że ze
spół Rybnickiego Klubu Motorowego 
jest faworytem Ii-ligowych rozgrywek. 
Rywale zawsze podchodzą do spotkań z 
RKM-em z olbrzymią chęcią zwycię
stwa. Wymusza to na rybnickich zawo
dnikach konieczność ciągłego inwesto
wania w sprzęt i wkładania w każde 
spotkanie dużego nakładu sił. Po prze
granym przez RKM meczu w Rzeszo
wie tamtejsi miłośnicy żużla nie kryli 
zadowolenia. Z dumą mówili: “Patrz
cie, jak  jeździ nasza młodzież. W Rybni
ku też z Wami wygramy”. Rybniczanie 
potrafią jednak zmobilizować się w 
obliczu meczu z groźnym przeciwni
kiem. Świadczą o tym wysokie zwycię
stwa z “Polonią” Piła i wspomnianą 
“Stalą” Rzeszów.

Zapewnienie prawidłowego funkcjo
nowania tak kosztownego przedsięwzię
cia, jak prowadzenie sekcji żużlowej, 
wymaga ogromnych środków finanso
wych. Niezbędni są sponsorzy. Wiado
mo, że największymi i najlepszymi spo
nsorami są kibice. Żużlowcy RKM-u 
zapewniają, że nigdy na rybnickim sta
dionie emocji nie zabraknie i równocze
śnie proszą i tych mniej zagorzałych 
zwolenników speedwaya o przybycie na 
stadion przy ul. Gliwickiej.

Najbliższe zawody w Rybniku już w 
niedzielę - 3 lipca o godz. 17.00 RKM 
podejmuje “Wandę” Nowa Huta.

PIOTR SZWEDA

* * *
W sobotę 25 czerwca również w By

tomiu odbyły się Otwarte Mistrzostwa 
Bytomia Dzieci w Judo, w których wy
startowało około 150 dzieci w kimo
nach, wśród których byli również mło
dzi zawodnicy “Polonii” Rybnik. W ka
tegorii do 36 kg Bartosz Piątek był 
pierwszy, w kategorii do 40 kg Łukasz 
Srokol trzeci, w kategorii do 44 kg 
Adam Remiarz był piąty, podobnie jak 
w kategorii do 48 kg Paweł Honisz, 
kategorii do 56 kg drugie miejsce zajął 
Ksawery Maciończyk. Chch

Grand Prix w siatkówce plażowej
Przed rokiem na naszych łamach je

den z gości rybnickiego kąpieliska 
“Ruda” narzekał na brak boiska do siat
kówki na terenie tego rekreacyjnego 
kompleksu, na podobne braki narzekali 
i inni. Na popularnej “Rudzie” tego
roczny sezon letni w pełni, a już w naj
bliższą niedzielę 3 lipca zostanie tam za
inaugurowany chyba pierwszy w historii 
naszego miasta sezon siatkarsko-plażo
wy. Otóż we wschodniej części kąpieli
ska, niedaleko stawu, usytuowane zosta
ły fachowo wyposażone w solidne siatki 
dwa boiska do siatkówki plażowej, tak 
popularnej w Europie Zachodniej i Sta
nach Zjednoczonych. Warstwa specjal
nie przygotowanego płukanego piasku 
wynosi aż 50 cm, choć oficjalne przepisy

“Złota Krócica” dla 
rybnickich strzelców
W rozegranych w niedzielę 26 czerw

ca na strzelnicy Dębina w Żorach zawo
dach strzeleckich o “Złotą Krócicę" 
zwyciężył zespół Miejskiego Klubu 
Strzeleckiego Ligi Obrony Kraju w 
Rybniku, zdobywając 553 na 600 moż
liwych i tylko o jeden punkt wyprzedza
jąc strzelców z Policyjnego Klubu Spo
rtowego w Katowicach i z drugiego ze
społu Miejskiego Klubu Strzeleckiego 
Ligi Obrony Kraju w Rybniku.

Dla zwycięskiej drużyny punkty zdo
byli: Waldemar Januszewski 185 pkt., 
Marian Krawczyk 184 pkt., Mirosław 
Siemionka 184 pkt. Chch

przepisy mówią jedynie o 20 cm.
Rybnicki Młodzieżowy Klub Spo

rtowy postanowił wspólnie z MOSiR-
em zorganizować na “Rudzie” w celu 
rozpropagowania tej rekreacyjnej dyscy
pliny cykl turniejów Grand Prix Beach 
Volley 94. Począwszy od najbliższej, w 
każdą niedzielę o godzinie 15.00 rozpo
czynać się będzie otwarty dla wszyst
kich turniej, a zapisy przyjmowane będą 
na pół godziny przed jego rozpoczę
ciem. Prowadzona będzie oficjalna kla
syfikacja poszczególnych zespołów, a 
turniej finałowy rozegrany zostanie w 
ostatnią wakacyjną niedzielę.

W każdym turnieju, który rozgrywany 
będzie prawdopodobnie z podziałem na 
kategorie wiekowe, występować mogą 
trzyosobowe zespoły. Wprawdzie w 
siatkówce plażowej występują z reguły 
duety, ale zwiększenie ilości zawodni
ków w polu ma ułatwić chętnym począt
ki w tej bardzo wyczerpującej dyscypli
nie. Nie będzie natomiast możliwości 
dokonywania zmian. Mecz składać się 
będzie z dwóch setów do 12 punktów, a 
jeśli one nie rozstrzygną wyniku, zdecy
duje o nim teabrek grany również do 12 
punktów. Ze względu na istotną rolę po
łożenia słońca, w czasie meczu co 5 
punktów następuje zmiana stron boiska.

Pierwszy turniej poprzedzi mecz po
kazowy z udziałem ligowych siatkarzy 
“Górnika” Radlin. Organizatorzy zapo
wiadają, że dla najlepszych piaskowych 
siatkarzy przygotują atrakcyjne nagrody.

Chch
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Pod znakam i zodiaku

To nie trening alpinistów. To na wierzchołku komina rybnickiego browaru mon
tuje się zwężkę. Urządzenie to zmniejszy średnicę otworu wylotowego komina, co 
spowoduje, że spaliny z kotłów olejowych unosić się będą jeszcze wyżej, ograni
czając w ten sposób zanieczyszczenie miasta. Wkrótce komin zostanie na nowo 
pomalowany w biało-czerwone pasy.

Tekst i zdj. p al

d amiani
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Wśród autorów 
prawidłowych 

rozwiązań 
rozlosujemy 

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

Rynek 6.

BARAN - Przez brak cierpliwości możesz doprowadzić do zaprzepaszczenia roman
tycznej znajomości. W tym wypadku spontaniczność i nadmierna aktywność nie są 
wskazane...
BYK - Twoja praktyczna natura buntuje się przeciwko wakacyjnemu wypadowi na 
“wariackich papierach ”, który organizuje Twój partner. Nie obawiaj się, takich 
“odjazdowych ” wakacji jeszcze nigdy nie przeżyłeś...
BLIŹNIĘTA - Nadchodzi czas nowych doświadczeń, które swoim sposobem prze
analizujesz i wyciągniesz wnioski na przyszłość. Z letniej eskapady wrócisz wzbo
gacony wewnętrznie, bardziej tolerancyjny i otwarty.
RAK - Jeżeli już koniecznie musisz się zamartwiać, niech te niewesołe przemyślenia 
będą w miarę konstruktywne. Nadwrażliwość wpędza Cię w kompleksy, zupełnie 
zresztą bezzasadne...
LEW  - Inni po zgiełku w pracy chętnie odpoczywają w samotności. Ciebie brak lu
dzi dookoła przyprawia w frustrację. Wygląda na to, że letni wypoczynek w dużym 
gronie będzie bardzo satysfakcjonujący.
PANNA - Nie poddawaj Twoich współpracowników ciągłej ocenie i krytyce. Oni się 
bardzo starają, by wszystko grało, ale latem nawet najbardziej zdyscyplinowani 
mają prawo do odrobiny luzu...
WAGA - Masz do wyboru dwie koncepcje, jeśli będziesz je  za długo porównywał, ta 
najbardziej optymalna straci swoją aktualność...
SKORPION - Niezależności nie myl z anarchią. Nawet letni wypoczynek musi być 
podany pewnym rygorom, szczególnie kiedy wyjeżdżasz ze zorganizowaną grupą. 
STRZELEC - Dzięki kanikule otwiera się dla Ciebie pole do popisu. Nie przesadzaj 
jednak z donkiszoterią bo Twoja skłonność do przesady może obrócić się przeciw
ko Tobie...
KOZIOROŻEC - Lato powinno mieć zbawienny wpływ na Twoją melancholię i 
wprowadzić do Twojego realistycznego świata nieco fantazji. Daj się porwać przy
godzie, choć zbytnie uleganie emocjom może mieć negatywne skutki.
WODNIK - Odczuwasz potrzebę wolności i ucieczki od ciążących Ci i narzuconych 
wbrew woli obowiązków. Możesz to zrobić, a pomogą Ci w tym oryginalne, ze 
szczyptą ekscentryczności, pomysły.
RYBY - Letnie tygodnie mogą objawić się zdwojoną erupcją marzycielstwa i idea
lizmu. Wynikające stąd rozczarowania mogą zaciemnić nieco jasny krajobraz...

Rozpoczęła się kanikuła i wszystkie 
kąciki mody pełne są porad, co wsa
dzić do urlopowej walizki lub plecaka. 
Ich filozofia jest podobna - jak naj
mniej, a przede wszystkim rzeczy, 
które się nie gniotą. A jak to pogodzić

Fatałachy z naszej szafy

tyle, ile się zmieści i ile udźwigniecie!
Niewątpliwie jednak zawartość wa

lizki powinna być gruntownie przemy-

Byle domknąć walizkę
z dobrym samopoczuciem i 
z modą na gniotliwe lny, je
dwabie i bawełny? Czy tyl
ko dlatego, że w namiocie 
nie ma kontaktu, mamy po
zbawiać się przyjemności 
chodzenia w ciuchu, w 
którym czujemy się do
brze? Ja uważam, że nie, 
bo kontakt będzie na pew
no w kempingowej praso
walni, nie mówiąc o domu wczasowym 
czy hotelu. Dobre samopoczucie zaś 
zależy w dużej mierze od naszego wy
glądu, a nie ma nic gorszego, kiedy po 
10 dniach wyziera dno walizki, a w tej 
koszulce z napisem “Summer” były
śmy już cztery razy... A więc bierzcie

przemyślana, żeby można było z 
niej zestawić różne wa
rianty. Zabierajmy tylko 
te rzeczy, które lubimy, 
nie silmy się też na urlo
pową zmianę stylu, bo 
wierzcie mi, będziecie się 
czuć fatalnie, a do wła
snej szafy w domu będzie 
daleko...

Trzeba się przygotować 
na każdą aurę, nawet na południu 
może być chłodno, a wtedy najlepiej 
się sprawdza koncepcja warstwowa.

Tak więc rozpoczęłyśmy od koncep
cji ogólnej, a konkrety na każdą okazję 
w kolejnych numerach “GR”.

Wróżka

Poziomo: A / budzi słońce śpiewem, B/jednostka wyborcza, C/ 
dziedziczne zlatywanie, D / pomiędzy jezdnią a felgą , E / na nią 
kawa, F / ojciec na dachu, G/ w piekarni lub w teatrze, H / rącz
kę myje, I/ przetargowa, J/można się na nią nadziać 
Pionowo: 1/ ośla zimą, 2 / nie lubią je j myszy, 3 / bywa pomyj, 4 / 
zbudowana przez wiatr, 5 /budynek z barem i rakiem, 6 /z mlecz
kiem na palmie, 7 /matoł w Pacanowie, 8 /na nią biją dzwony, 9/ 
Z karetami dla hazardzisty, 10/ szlif towarzyski 
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie po 
uporządkowaniu liter wg szyfru: C-2, A-10, B-8, J-10; J-7, E- 
2; E-3, B-4, F-7, D-6, G-1, H-8, B-4, D-9, C-5,H-9. Na rozwiąza
nie wraz z kuponem czekamy 10 dni od daty ukazania się nume
ru. Rozwiązania prosimy przesyłać na kartkach pocztowych na 
nasz adres, lub wrzucać do naszych “żółtych skrzynek” /Rynek 
12, Kościuszki 54/.
Nagrody za rozwiązanie krzyżówki nr 35 z hasłem “Czas to naj
lepszy lekarz” otrzymują: Otylia KOZYRA, ul. Dworcowa 3/ 
33,44-200 Rybnik, Stanisław PODLEŚNY, ul. Wyzwolenia 16/ 
37, 44-200 Rybnik.
Nagrody do odebrania w redakcji.

5  m inu t ła m an ia  g łow y

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 24 nagrodę otrzymuje: Wojtek POMORSKI, ul. Kilińskiego 
34A m 12, 44-200 Rybnik

Jezderku, Francik, zleź z tego drze
wa, bo jakby cie tak twój tacik tu wi
dzieli te jabłka kraść, to by ci nabili, 
aże nabili.
- Ech, katać tam! Tacik są przeca na 
wierchu i trzęsą tą jabłonią.

- Mamulko, ja k  mi nie kupicie no
wych galot, to przed wszystkimi po
wiem, że mocie sztuczne zęby i malu
jecie włosy! - krzyczy synek.

Śląskie
beranie

Na nauce religii Pawełek powiada ka
techetce, że jego mama urodziła bra
ciszka. Katechetka sie zarumieniła i 
mówi:

Pawełku, nie mów tak, powiedz, że 
twój ojciec kupił ci braciszka.

Co? Tata mi nawet “lego” nie chce 
kupić, a braciszka by mi kupił?

Jeden syn wyjechoł ze Śląska do War
szawy. No i tam poznoł dziołcha. Jak 
mu pieniędzy zabrakło, to wzion i na
pisoł do ojców list. Napisoł im tam, że 
potrzebuje pieniędzy na fotografio do 
siebie i tej dziołchy, bo chce im posłać 
ta fotografio, co by ta dziołcha pozna
li. Ojcowie przeczytali pismo i posłali 
mu ino połowa żądanych pieniędzy i 
napisali mu: “To mosz na fotografio 
dlo narzeczonej, ciebie znomy, to foto
grafii nie musisz nom przysyłać".

- Mamo, dlaczego to dziecko tak stra
sznie wrzeszczy?
- Bo dostanie ząbki!
-A  nie chce ich?

Panie rechtór, mamulka dali pięknie 
podziękować za nauka i posyłają wom 
tu ta kura - powiedzioł synek w szkole.
- Powiydz matce, że pięknie dziękuję. 
To bardzo pięknie, że nie żałowali tak 
tłustej kury.
- Naprzód to i żałowali, ale jak widzie
li, że Azor ją  tak blank na śmierć za
dusił, to sie radowali, że aby wom 
mają co podarować.

Roz szoł ojciec z synem do ogrodu zo
ologicznego. Jak tak oglądali te wszy
stkie dzikie zwierzęta, syn naroz obej
rzoł słonia i pado do ojca:
- Pra, tato, przydałaby sie nom obom 
tako rubo skóra? Mie w szkole, jak  
mie rechtór walą, a wom w doma, 
nie?

- Tato, kaj wyście się urodzili? - spytoł 
roz synek ojca.
- W Bytomiu!
- A mamulka?
- W Opolu!
-A  jo?
- W Strzelcach Opolskich.
- No patrzcie, co za szczęście, że my 
sie tak wszyscy spotkali, pra?

Z książki " Śląskie beranie 
- humor Górnego Śląska"

Zebrała i opracowała 
Dorota Simonides
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