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Akrobacje na medal
Od środy 29 czerwca do niedzieli 3 

lipca na, a właściwie nad, lotniskiem w 
Gotartowicach rozgrywane były Mię
dzynarodowe Mistrzostwa Polski w 
Akrobacji Szybowcowej, w których 
udział wzięło aż 15 pilotów, w tym tylko 
jeden obcokrajowiec, Austriak Christian 
Kopff. Poziom zawodów był bardzo 
wysoki, a udział aż czternastu polskich 
pilotów świadczy o rozwoju tej lotniczej 
dyscypliny w naszym kraju. Mistrzow
ski tytuł obronił w Rybniku pilot Ae
roklubu ROW Jerzy Makula, który 
zgromadził na swoim koncie najwięk
szą ilość punktów. Sędziowie aż pięciu 
programom w jego wykonaniu przyzna
li pierwsze miejsce, tylko raz wyżej oce
niono program w wykonaniu innego 
przedstawiciela rybnickiego Aeroklubu 
Andrzeja Tomkowicza, który też w 
ostatecznej klasyfikacji mistrzostw zajął 
drugie miejsce, zdobywając tytuł wice
mistrza Polski. Trzeci był reprezentant

aeroklubu szczecińskiego Marek Her
nik, a czwarty kolejny reprezentant go
spodarzy Tadeusz Mężyk. Startował 
on z kontuzją nogi, co w powietrzu dało 
mu się szczególnie we znaki, podobnie 
jak uciążliwe dla szybowników upały.

Zakończenie mistrzostw odbyło się w 
niedzielne popołudnie, kiedy to w obe
cności licznej publiczności odbyła się 
dekoracja najlepszych pilotów, którzy 
otrzymali mistrzowskie medale i okaza
łe puchary. Przez całe popołudnie w Go
tartowicach odbywały się bardzo wido
wiskowe pokazy lotnicze, w czasie 
których można było oglądać akrobacje 
lotnicze, skoki spadochronowe, a nawet 
pokaz desantu grupy antyterrorystycz
nej. Był również, jak na prawdziwe mi
strzostwa przystało, pokaz mistrzów, w 
czasie którego publiczność mogła oglą
dać szybowcowe akrobacje w wykona
niu nowego mistrza Polski Jerzego Makuli 

c.d. na stronie 7

Pierwsza trójka Mistrzostw Polski, od lewej: Jerzy Makula, Andrzej Tomko
wicz, Marek Hernik. Zdj.: wack
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Sesja Rady Miasta

Józef Makosz ponownie prezydentem

Nowa sanitarka-DAR MIASTA
W piątek 1 lipca br. odbyło się ofi

cjalne przekazanie przez władze miasta 
Rybnika nowej sanitarki dla Rejono
wej Kolumny Transportu Sanitarnego

w Rybniku z przeznaczeniem dla Sta
cji Pogotowia Ratunkowego w Ryb
niku. Mówiąc prościej, na naszych 
drogach od Wielopola po Świerklany i

od Jejkowic po Kamień, będzie jeździ
ła nowa sanitarka. Będzie ją  można z 
łatwością odróżnić od pozostałych 
dzięki dużemu napisowi ”DAR MIA
STA”. Została ona zakupiona wpraw
dzie przez władze Rybnika, ale z pie
niędzy naszych - podatników czyli ze 
środków budżetu miasta. Zaś jak poin
formował naszą Redakcję Jacek Szo
pa, z-ca dyrektora Rejonowej Kolum
ny Transportu Sanitarnego w Rybniku, 
dar jest przeróbką nowego poloneza na 
sanitarkę, co zostało wykonane w spe
cjalistycznej firmie w Mysłowicach. 
Koszt samochodu i przeróbki wyniósł 
razem 283 mln zł, a uzyskana tą drogą 
karetka jest lepsza i tańsza od oryginal
nych produkowanych w Grójcu.

Nową rybnicką sanitarką opiekuje 
się trójka kierowców - zmienników: 
Marian Bober, Czesław Szulik i wi
doczny na zdjęciu obok Edward Po
gorzelec. Oby jak najrzadziej wyjeż
dżali do nagłych przypadków!
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kadencję. Wybór powitano gromkimi 
brawami, a po odebraniu gratulacji 
prezydent podziękował za zaufanie, za
pewniając, że ma pełną świadomość 
ciężaru obowiązków jakie na nim spo
czną, dołoży jednak wszelkich starań, 
by z powierzonego zadania dobrze się 
wywiązać.

RRR w swoim wyborczym progra
mie podkreślał rolę pracy zespołowej, 
zapewniając, że jego ekipa jest zgra
nym zespołem, będącym w stanie pod
jąć na nowo wysiłek przewodzenia no
wej radzie. Tak więc, zgodnie ze swoi
mi uprawnieniami, nowo wybrany pre
zydent zaproponował na swoich za
stępców dotychczasowych wiceprezy
dentów: Jerzego Koguta, Michała 
Śmigielskiego i Mariana Adamczy
ka, a ich wybór został przegłosowany 
przeważającą większością głosów. W 
skład Zarządu Miasta weszli również, 
podobnie jak w poprzedniej kadencji, 
Maria Kufa - Skorupa, Krystyna 
Stokłosa i Józef Cyran.

Zastrzeżenia co do dwu ostatnich na
zwisk miał radny J. Frelich, zadając im 
pytanie czy są członkami rad nadzor
czych spółek prawa handlowego, co w 
świetle ustawy o ograniczeniu działal
ności gospodarczej przez osoby peł
niące funkcje publiczne, uniemożli
wiałoby im, zdaniem J. Frelicha, 
członkostwo w Zarządzie Miasta. K. 
Stokłosa zaprzeczyła, zaś J. Cyran 
oświadczył, że z chwilą wyboru do 
Zarządu Miasta zrezygnuje z działal
ności w Radzie Nadzorczej "PEBE
ROW”. Wątpliwości wyjaśniła radczy
ni prawna Łucja Pierchała, informując, 
że przepis ten nie dotyczy J. Cyrana, 
gdyż “PEBEROW” jest spółką prywat
ną bez udziału kapitału państwowego.

c.d. na stronie 2

Ruch Rozwoju Rybnika konsekwentnie wciela w życie swo
je hasła przedwyborcze. "G łosując na R R R , w ybierasz na p re zy
den ta  J ó ze fa  M a k o sza " - brzmiało jedno z nich. Dla nikogo 
więc, kto zna wyniki wyborów i wie, że w 45-osobowej radzie 
zasiada 33 radnych wywodzących się z listy RRR, nie było za
skoczeniem, że zarekomendowany przez wiceprzewodniczące
go Rady Miasta Romana Bergera Józef MAKOSZ otrzymał 
w tajnym głosowaniu 39 głosów ZA. Z sali, w której obecnych 
było 42 radnych, nie padły inne kandydatury.

Drugie posiedzenie RM nowej ka
dencji przewodnicząca Urszula Szy
nol rozpoczęła od wręczenia zaświad
czeń o wyborze na radnego nieobec
nym na pierwszej sesji radnym Kry
stynie Stokłosie i Zygmuntowi Gaj
dzie. Następnie złożyli oni ślubowa
nie. Dokonano też wyboru Komisji 
Skrutacyjnej w osobach: Jadwigi Flis, 
Alojzego Kuśki i Jana Tomiczka, 
jako że w programie sesji znalazły się 
przede wszystkim wybory poszczegól
nych organów rady, w tym prezydenta, 
jego zastępców, członków zarządu 
oraz przewodniczących komisji, co jest 
konieczne do ukonstytuowania się 
RM.

Po zarekomendowaniu przez wice
przewodniczącego RM Romana Ber
gera na funkcję prezydenta Józefa Ma
kosza, radny Jerzy Frelich, powołując 
się na taką możliwość zapisaną w 
Ustawie Samorządowej, wniósł wnio
sek o ogłoszenie konkursu, który wyło
niłby prezydenta Rybnika. Argumento
wał to m.in. mniejszą zależnością rady 
od tak wyłonionego prezydenta, ko
niecznością przedstawienia planu dzia
łania przez przystępujących do konkur
su kandydatów oraz to, że prezydent 
wyłoniony spoza grona radnych nie 
może głosować sam na siebie. Głoso
wanie nad tym wnioskiem wykazało, 
że jedynym głosem ZA jest głos samego

go wnioskodawcy, kilku radnych 
wstrzymało się od głosu, a zdecydowa
na większość wniosku nie poparła.

W tej sytuacji nastąpiło tajne głoso
wanie, wymagające dwóch trzecich

Wszystkie głosowania, oprócz jedne
go były tajne. Na zdjęciu: członek 
Komisji Skrutacyjnej Alojzy Kuśka 
zbiera głosy radnych do urny.

Zdj.: szoł

bezwzględnej większości wśród obe
cnych radnych, a więc 28 głosów ZA. 
Wymóg ten został spełniony z na
wiązką i w ten sposób Józef MA
KOSZ został wybrany prezydentem 
miasta Rybnika na kolejną 4-letnią

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

K on cert n ied z ie ln y  p o d  w ierzbą
W nadchodzącą niedzielę 10 lipca w koncercie plenerowym 

na estradzie “pod wierzbą” przy TZR wystąpią: 
chór “Seniorzy” z Domu Kultury w Boguszowicach 

oraz tegoroczny jubilat, obchodząca 75-lecie 
orkiestra dęta kopalni "Jankowice".

Początek koncertu tradycyjnie o godz. 16.00.
Zapraszamy!



Zarząd Miasta Informuje
Przypomnienie o obowiązku zapłacenia podatku 

od środków transportowych za II półrocze 1994 r.
Zarząd Miasta Rybnika przypomina, że w drugim półroczu posiadacze poja

zdów powinni uregulować podatek od środków transportowych. Ministerstwo 
Finansów początkowo zapowiedziało z dniem 1 lipca br. włączenie tego podatku 
do ceny benzyny i olejów napędowych, jednak podjęcie decyzji w tej sprawie zo
stało odroczone.

Dlatego też posiadacze środków transportowych regulują podatek do końca 
roku według dotychczasowych zasad w terminie do 15 września br. zgodnie z 
art. 11 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych / 
D .U.Nr9poz. 31/.

Wpłaty z tytułu podatku od środków transportowych jak 
i wszystkich pozostałych podatków lokalnych /od nieruchomości, rolny/ 

przyjmowane są bez pobierania dodatkowych opłat we wszystkich 
placówkach pocztowych w Rybniku 

oraz w oddziale PKO BP przy ul. J.i F. Białych w Rybniku. 
APELUJEMY O KORZYSTANIE Z TEGO UDOGODNIENIA.

W dzielnicach, w których nie ma poczty, podatki przyjmują inkasenci w swoim 
miejscu zamieszkania tj. w Rybnickiej Kuźni przy ul. Maksymiliana 33 / także od 
mieszkańców Orzepowic/ oraz w Zebrzydowicach przy ul. Kasztanowej 17. 

Kasa Wydziału Finansowego w budynku Urzędu Miasta 
przy ul. Chrobrego 2 czynna jest w godzinach urzędowania.

Mieszkańcy Miasta Rybnika 
Rybnickie Służby Komunalne w Rybniku, 

ul. Jankowicka 41 polecają swoje usługi w zakresie:
* wywozu nieczystości stałych /I m sześc. - 70.300.-zł/
* wywozu nieczystości płynnych /1 m sześc. - 39.000.-zł/
* sprzedaży najwyższej jakości pojemników 110 l. - 346.700.-zł/szt.
* sprzedaży najwyższej jakości pojemników 1100 l. - 3.210.000.-zł/szt.
* najmu różnego typu środków transportowych - dźwig, podnośniki montażowe 
- ładowarka, itp.
* drobnych remontów nawierzchni chodników i jezdni.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Budowa szpitala w Orzepowicach

Budowlani dokładają swoją cegiełkę
W odpowiedzi na apel prezydenta J. Makosza w sprawie pomocy społeczeństwa 

w budowie szpitala w Rybniku-Orzepowicach, Rybnickie Przedsiębiorstwo Bu
dowlano-Inżynieryjne rozpropagowało ideę wśród swoich pracowników. Spotka
ła się ona z gremialnym poparciem, wyrażonym akceptacją dobrowolnego opo
datkowania się na ten cel w wysokości 0,5 procent zarobków od czerwca br. To 
dobrowolne opodatkowanie jest bezterminowe i będzie formą wspierania “FUN
DUSZU” do odwołania, a zgromadzone kwoty będą odprowadzane comiesięcz
nie na konto “FUNDUSZU” - pierwsza wpłata wpłynie około 15 lipca br.

Możliwość zasilenia “FUNDUSZU” kwotą darowizny rozpatrzy rada pracow
nicza przedsiębiorstwa, a termin będzie zależał od stanu ekonomicznego.

Dyrekcja zwróciła się z apelem również do podwykonawców z innych miast, 
którzy wykonują również roboty w ramach tej inwestycji, a o zajętym przez nich 
stanowisku władze miasta będą informowane.

Józef Makosz 
ponownie 

prezydentem
c.d. ze strony 1

Następnie dokonano wyboru delega
tów do Sejmiku Samorządowego, 
którymi zostali: Maria Kufa - Skoru
pa, Maria Krystyna Kulawik, Zyg
munt Gajda i Józef Makosz.

Przerwę wykorzystano na odczytanie 
gratulacji przesłanych z okazji wyboru 
rybnickich radnych od dotychczasowe
go przewodniczącego sejmiku samo
rządowego woj. katowickiego Józefa 
Buszmana.

W dwóch turach dokonano następnie 
wyboru przewodniczącego i członków 
Komisji Rewizyjnej. Ważną funkcję 
przewodniczącego pełnić będzie nadal 
Józef Ibrom, zaś członkami komisji 
zostali: Krystyna Trojanowa, Ro
man Berger, Zygfryd Gajda, Grze
gorz Piecha, Edward Gawliczek i 
Alojzy Kuśka

Przed wyborem przewodniczących 
poszczególnych komisji, powrócono 
do złożonych na wstępie sesji zastrze
żeń radnego Jerzego Gorczycy co do 
ich ilości i ewentualnych możliwości 
połączenia. Po dyskusji zgodzono się, 
by nie komplikować głosowania i wy
brać przewodniczących wszystkich 
zaproponowanych komisji, a w przy
szłości sukcesywnie je weryfikować.

W kolejnych, tym razem już jaw
nych, głosowaniach wybrano prze
w odniczących 15 kom isji. I tak, 
przewodniczącym Komisji Inwenta
ryzacyjnej został Zygmunt Ryszka, 
Komisji Finansów - Adam Krupa, 
Komisji Zdrow ia - Bolesław  P ie
cha, Komisji Pomocy Społecznej - 
Marian Szydło, Komisji Kultury - 
Jerzy W idera, Komisji Oświaty - 
Tadeusz Szostok, Komisji Sportu - 
Adam Grzybowski, Komisji Samo
rządowej - Grzegorz Piecha, Komi
sji Rolnictwa - Jan Mura, Komisji 
Ekologicznej - Maria Krystyna  
Kulawik, Komisji Gospodarki Prze
strzennej - Krystyna Trojan, Komi
sji Praworządności - Stanisław  
Przeliorz, Komisji Działalności Go
spodarczej - Walter Borek, Komisji 
Gospodarki Komunalnej - Henryk 
Ryszka, Komisji Kultury Fizycznej
i Sportu - Lech Kowalski.

Na zakończenie sesji przewodni
cząca poinformowała radnych o wy
sokości diet, /przewodnicząca RM -
2 mln zł, w iceprzew odniczący 1,2
mln zł, przewodniczący komisji 800 
tys. zł, radni 400 tys. zł/, proponując 
jednocześnie, by pierwszą z nich za
deklarować jako cegiełkę na budowę 
szpitala w O rzepow icach. Radni 
propozycję tę gremialnie zaaprobo
wali. N astępne posiedzenie
Rady Miasta dopiero po wakacjach. 
Nowi radni będą mieli czas i okazję, 
by zapoznać się dokładnie ze statu
tem i regulaminem rady, a także na
brać sił do pracy dla dobra miasta.

W.R.

List rybniczan 
z Hamburga

Gazeta Rybnicka dociera nawet do 
dalekiego Hamburga. Dzięki uprzej
mości naszych rodziców dostajemy 
każde wydanie “GR” do domu. Muszę 
przyznać, że czytam ją  od “deski do 
deski”. Każde, nawet najdrobniejsze 
ogłoszenie czy wzmianka nie uniknie 
mojej uwadze i jestem pewna, że na te
mat Rybnika jestem lepiej poinformo
wana, niż niejeden obywatel tego mia
sta “na miejscu”. Jesteśmy oboje Ryb
niczanami z urodzenia i z serca, życie 
nasze ułożyło się jednak tak, że mie
szkamy daleko od rodzinnego miasta. 
Od momentu jednak, kiedy otwarły się 
granice, mamy okazję często /3-4 razy 
w roku/ odwiedzić ojczyste strony.

Mój Boże, jakże się wszystko zmie
niło! Nasza droga do Rybnika prowa
dzi przez wiele miast, ale widok ich nie 
napawa raczej optymizmem /za wyjąt
kiem Strzelec Opolskich!/. Wjeżdżając 
w granice administracyjne Miasta Ryb
nika, ma się wrażenie jakby wkracza
nia w inny świat: zadbane, oświetlone, 
świetnie oznakowane drogi, wypielę
gnowane ogródki przy domach, uprząt
nięte podwórza, to są rzeczy, które 
przyjezdnym od razu rzucają się w 
oczy i proszę mi wierzyć, że różnice 
owe - w wyglądzie miast i miejscowo
ści - stanowią wymierną skalę ich go
spodarności i osiągnięć.

Co do samego Rybnika nasuwają się 
następujące uwagi:

- miasto jest prowadzone gospodarską 
ręką i z wielkim rozmachem stara się
o zatarcie szarych elementów i punk
tów, których jakby nikt przez dziesiątki 
lat nie dostrzegał. Rybniczanie powin
ni być wdzięczni, że mają takiego Pre
zydenta, który rozumie bolączki tego 
miasta i umie stawiać priorytety w jego 
rozwoju
- Rybnik jednakże nie potrafi się do
brze rozreklamować! Brak ładnych wi
dokówek, które trafnie podkreślałyby 
urok tego miasta. Muszę przyznać, że 
żeby moim niemieckim znajomym 
ukazać moje rodzinne miasto, zrobili
śmy z mężem masę świetnych zdjęć: 
przede wszystkim Rynku, Pl. Wolności, 
“Jeziora Rybnickiego” i innych obiek
tów. I skoro my, amatorzy potrafiliśmy 
uchwycić na zdjęciu wszystkie godne 
pokazania miejsca, dlaczego nie zrobią 
tego zawodowi fotografowie - produ
kując widokówki, które licznie przy
jeżdżający do Rybnika goście, wysyła
liby za granicę, dając piękną reklamę 
Rybnikowi
- wiele już czytałam w GR o próbie 
zmniejszenia “niskiej emisji”, ale do
póki nie wyjdzie konkretne postano
wienie o ograniczeniu opalania mułem
i dopóki właściciele domków prywat
nych nie będą zmuszeni do kupna po
jemnika na śmieci, gdzie wylądują 
wszystkie nieorganiczne odpadki, do
póty problem ten będzie jednym z bar
dziej drażliwych w tym mieście
- w zeszłorocznym wydaniu GR prze
czytałam, że rozważa się możliwość 
częściowego chociaż wyeliminowania 
autobusów - śmierdziuchów i zastąpie
nia ich nowocześniejszymi, ekologicznymi

ekologicznymi busami z Zachodu
Wracając do uwag o Rybniku, nasu

wa mi się myśl o tym, jak w zeszłym 
roku bezskutecznie szukaliśmy dobrej 
restauracji gdzieś w centrum. Fakt, iż 
istnieją pizzerie, knajpki i bary, jest 
niestety niesatysfakcjonujący, gdyż 
trzeba pamiętać, iż Rybnik odwiedzają 
nie tylko “zakupowicze” z pobliskich 
miejscowości, ale także w zwiększo
nym stopniu ludzie interesu i turyści. 
Wyobrażam sobie jaką zrobiłaby furo
rę restauracja w centrum miasta, ze 
świetną polską kuchnią, albo zupełnie 
odwrotnie - z tak popularnymi na ca
łym świecie kuchniami: azjatycką albo 
włoską. Możliwości jest dużo, trzeba 
je tylko dostrzegać i umiejętnie wyko
rzystać.

19 czerwca odbyły się wybory do sa
morządów miejskich. Mam wielką 
nadzieję, że zwyciężyły postępowe 
siły, które utrwalą tak dobrze zapocząt
kowany rozwój naszego miasta i że 
będą o jego losach decydować ludzie, 
którzy całym sercem zaangażują się do 
pracy o dobro publiczne. Dzięki tym 
wspaniałym ludziom, którzy prowadzi
li Rybnik przez ostatnie cztery lata, 
miasto nasze zmieniło się z prowincjo
nalnej “dziury” w miasto pełne uroku i 
miłych zakątków, do których się tak 
chętnie wraca... Niezapomniane dla 
nas są te wieczory, ciepłe - w świetle 
dyskretnych latarni na Rynku, tuż przy 
fontannie, w której woda tak kojąco 
szemrała.

Kałuże
na Placu Wolności

Jestem mieszkanką Rybnika od uro
dzenia i widzę jak wszystko pięknieje 
oprócz jednej ulicy w centrum miasta - 
Placu Wolności. Urodziłam się przy tej 
ulicy i pamiętam dworzec PKS i rozpę
dzone autobusy, oraz samochody cię
żarowe, które kiedyś tędy przejeżdżały, 
ale nie przypominam sobie aby ta ulica 
była remontowana. Większość studzie
nek jest poniżej asfaltu i stoi w nich 
woda, którą opryskiwani są przecho
dnie i bramy domów. Zjazd w kierunku 
przystanków jest brukowany /kamienie 
te pamiętają chyba lata 20-te/, a w tej 
chwili miejscami zapadają się. Kamie
nica w której mieszkam - jak i więk
szość domów - jest z początków XX w. 
Staram się utrzymać ją  w dobrym stanie

nie, ale nie mam pojęcia czy mi się 
uda.

Gdy przejeżdża autobus wszystko się 
trzęsie i drga. W dzień jeszcze jadą w 
miarę wolno, bo na wąskim chodniku 
jest dużo ludzi /nawiasem mówiąc co 
to za chodnik - trochę asfaltu i bardzo 
dużo kamyków/, ale w godzinach po
południowych i wieczornych to jest nie 
do wytrzymania. Ulica jest pusta, auto
bus również /zjazd do zajezdni/, świa
tła na skrzyżowaniu ulic Sobieskiego, 
Powstańców - zielone, więc gaz do de
chy bo trzeba zdążyć przejechać. Ro
zumiem, że ludzie chcą dojechać do 
centrum, ale gdyby mieli w tym hałasie 
i oparach spalin mieszkać, na pewno 
by się sprzeciwili. Dla kogo wybudo
wano dworzec WPK?

Zapraszam P. Prezydenta do siebie w

Telefony do redakcj i
Lato w pełni, a więc stan rybnickich 

kąpielisk może być ciągle weryfikowa
ny przez użytkowników, często jedno
cześnie czytelników naszej gazety.

Jak poinformował nas jeden z nich, 
to, co zastał ostatnio na basenie na Pa
ruszowcu, dzierżawionym przez osobę

prywatną od huty “Silesia”, jak się wy
raził woła o pomstą do nieba. Zanied
bane alejki, gdzie można natknąć się 
na kawałki szkła, w miejscu, gdzie kie
dyś był park - trawa po pas, niesprząta
ne nieczystości itp. Jest wprawdzie 
WC, ale płatne, a jak sprawdził nasz 
Czytelnik, szaletowa zarobiła do godz. 
15.00 20 tys. zł. Można więc wycią
gnąć wniosek, że sporo dzieciaków

Wakacje 
w bibliotece

Miejska Biblioteka Publiczna przy 
ul. Szafranka 7 przez cały lipiec i sier
pień organizuje imprezy dla dzieci, 
które spędzają lato w mieście.

W najbliższym tygodniu biblioteka 
zaprasza dzieci na cztery spotkania. W 
piątek, 8 lipca, o godz. 13.00 rozpo
czyna się zabawa “Paczka z niespo
dzianką”. W poniedziałek, 11 lipca, 
od godz. 11.00 można wspólnie roz
wiązywać krzyżówkę “Zwierzaki”. We 
wtorek, 12 lipca, o 16.00 rozpocznie 
się projekcja filmu video “Dziadek do 
orzechów”, a w środę 13 lipca od 
15.00 młodzi artyści będą mogli ucze
stniczyć w konkursie plastycznym na 
temat letnich sportów. W następnych

numerach “GR” będziemy zamie
szczać dalszy ciąg programu imprez.

Jeśli dzieci skorzystają z propozycji 
biblioteki, to chwilę wakacyjnego wy
poczynku będą mieli również ich ro
dzice. /K ./

Dom Kultury 
w Chwałowicach 
zaprasza dzieci

W chwałowickim Domu Kultury orga
nizuje się imprezy dla dzieci, które nie 
wyjechały na wakacje. Oto propozycje 
na najbliższy tydzień: w piątek, 8 lip
ca, dzieci pojadą na wycieczkę do lasu 
Królewiok. 11 lipca, w poniedziałek, 
odbędzie się projekcja filmowa dla 
młodszych dzieci. We wtorek, 12 lip
ca, będzie można wziąć udział w turnieju

DRZEWKO ŻYCZEŃ

Z serdecznymi pozdrowieniami 
Halina i Robert Wiek

godzinach popołudniowych, lub wie
czornych, aby się przekonał jak to wy
gląda z punktu mieszkańców tej ulicy. 
Adres do wiadomości redakcji i Urzę
du Miasta

Od Redakcji:
Na powstające po deszczu kałuże na 

wybrukowanej jezdni Placu Wolności 
władze miasta obiecały nam zwrócić 
baczniejszą uwagę.

Warto natomiast przypomnieć, że 
ubiegłoroczna próba przeniesienia 
przystanków z Placu Wolności na 
Dworzec Autobusowy /chodziło o linię 
E-3 i 594/ nie powiodła się, zwolenni
cy odciążenia placu z ruchu kołowego 
przegrali z powodu licznych protestów 
pasażerów korzystających z tych poło
żonych w centrum miasta przystanków.

woli kieszonkowe wydać na coś do pi
cia, niż na... siusianie. Z tego zaś moż
na wysnuć dalej idące wnioski. Nasz 
czytelnik uważa również, że pobieranie 
10 tys. zł za parkowanie na udeptanym 
placyku, to gruba przesada.

Ciekawi jesteśmy, co na to inni Czy
telnicy. Prosimy o opinie, nie tylko o 
paruszowieckim obiekcie.

/róż/

turnieju szachowym. W czwartek, 14 
lipca, starsze dzieci będą mogły obej
rzeć film. Na zakończenie tygodnia w 
piątek, 15 lipca, będzie można poje
chać na wycieczkę do Mosznej koło 
Krapkowic. Dom Kultury zaprasza 
wszystkie dzieci do korzystania z tych 
propozycji. /K.M./

Kochanej Mamie 
pani Dorocie MA
JER z okazji uro
dzin - dużo zdro
wia, szczęścia i 
błogosławieństwa 

Bożego życzą: mąż, córka Wiesia i
syn Tadek z rodzinami.

* * *

Pani Halinie MAJER z okazji urodzin 
dużo zdrowia, radości, spełnienia 
wszystkich marzeń życzą: teściowie i 
szwagierka Wiesia z rodziną.

2 GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



W Golejowie

S z k o ła  p r z y  s a l i
Koziołeczek ruszył w drogę

Co prawda mamy już wakacje, ale w 
niektórych rybnickich szkołach ciągle 
trwa praca. Tak jest m.in. w Szkole 
Podstawowej nr 29 im. Leona 
Kruczkowskiego w Golejowie. Ist
nieje ona od trzydziestu dwóch lat. W 
tym okresie, oprócz drobnych napraw i

malowania klas wykonywanych przy 
pomocy rodziców, obywała się ona bez 
remontów. Starzejąca się i coraz mniej 
odpowiadająca współczesnym wymo
gom baza szkoły potrzebowała zmian. 
W latach 80 zawiązał się społeczny ko
mitet jej rozbudowy. Zdołał on oddać 
komplet boisk i wybudować funda
ment pod nową część, gdy w 1989 
roku zabrakło pieniędzy na inwestycje. 
Rozkopana budowa utknęła w miejscu.

W maju 1992 roku władze rybnickiej 
gminy samorządowej zdecydowały, że

My z nadejściem lata mamy noc 
sobótki i wianki puszczane na wodę, 
natomiast Francuzi Fete de la Musi
que, czyli Święto Muzyki. W ciągu 
13 lat stało się ono prawdziwą insty
tucją. 21 czerwca w ten prawie naj
dłuższy dzień roku Paryżanie, ale

także mieszkańcy całej Francji wy
chodzą na ulicę, ale także w cho
dzą... do barów, teatrów, kościołów. 
W szystko po to, aby brać udział w 
koncertach. Oczywiście darmowych. 
A także tańczyć, bawić się, żeby nie 
powiedzieć: szaleć.

Tego roku święto wypadło we 
wtorek, czyli tak trochę ni w pięć ni 
w dziewięć, ale ważniejsza od tego, 
czy w Dzień Muzyki wypada we 
wtorek, czy środę, jest zawsze pogo
da. Tego roku była wspaniała, co je
szcze bardziej zachęciło ludzi do 
wyjścia z domów. A więc od wcze
snego popołudnia ciągnęły tłumy: 
starzy, młodzi i średni, głównie na 
piechotę, bo tak jest najlepiej. Auto
busy i metro przepełnione, a jazda 
samochodem utrudniona, jako że 
liczne place oddane są tym co grają i 
tym co ich słuchają. Moi znajomi 
opow iadali mi, ile to kilom etrów  
przeszli z rocznym dzieckiem w 
wózku i jak różnych muzyk słuchali, 
zanim o 1 w nocy dotarli do domu 
zadow oleni. W łaściw ie jedynym

po szeregu podobnych prac w innych 
częściach miasta nadszedł czas na roz
budowę golejowskiej szkoły. Rozebra
no stary, nadkruszony zębem czasu 
fundament. Trzy miliardy z budżetu 
miasta i półtora miliarda z kuratorium 
pozwoliły na zbudowanie do zimy

1993 roku w stanie surowym budynku 
sali gimnastycznej z trzema salami lek
cyjnymi. Dawna salka ćwiczeń znaj
dzie w przyszłości zastosowanie jako 
pomieszczenie do gimnastyki korek
cyjnej dla ponad 350 uczących się tutaj 
dzieci. W dużej sali gimnastycznej /25 
metrów długości, 12 szerokości/, 
oprócz zajęć wychowania fizycznego z 
prawdziwego zdarzenia, będzie mogła 
ćwiczyć sekcja szermierki prowadzona 
przez szkolnego trenera i nauczyciela 
wf-u Krystiana FAJKISA. Pod parkietem

problemem jest w ten wieczór - co 
wybrać, a nie jest to łatwe. Najwięk
szą sceną jest w Paryżu tradycyjnie 
Plac Republiki. To tam tłumy oglą
dały już w ten dzień Johnny Hally
day’a, Joe Cockera, czy, jak w ze
szłym roku, australijsk i zespół

INXS. W tym roku tak w ielkich 
gwiazd nie było, ale i tak Peter Ga
briel i Stephan Eicher przyciągnęli 
prawie 50 tys. ludzi. Tradycyjnie pu
bliczność tańczyła w rytm reggae i 
salsy w rejonie Centrum  Georges 
Pompidou, a przed Sorboną można 
było posłuchać muzyki Duke Elling
tona, Glenna M illera i... Straussa. 
Ci, którzy wolą nastrój balu, mogli 
się wybrać na plac Andre Malraux 
koło Luwru, aby ca łą noc tańczyć 
tango.

Wspaniały musiał być koncert na 
Esplanadzie Inwalidów /niestety nie 
dotarłam/. Muzyka wojskowa, fanfa
ry kawalerii Gwardii R epublikań
skiej, 700 wykonawców - a wszyst
ko to pod hasłem “50 lat temu - Wy
zwolenie”. Także zbyt późno dowie
działam się, że każdy chętny mógł 
stanąć w kolejce, aby otrzymać za
proszenie, na którym napisano: “Pan 
Prezydent Republiki wraz z Małżon
ką zapraszają na koncert Juliana 
Clerca - w torek godz. 21 .00 .” Do 
Pałacu Elizejskiego!!!

parkietem umieszczono podpięcia elektrycz
ne, które pozwolą na odczyt szermier
czych pchnięć. Sali towarzyszą oczy
wiście pomieszczenia przeznaczone na 
szatnie i prysznice.

Dyrektor szkoły, Gabriela KUC
MAN, oprowadzając mnie po nowych 
salach, zwraca uwagę na szczegóły wy
kończenia: na przykład w pracowni fi
zyczno-chemicznej przewidziano do
prowadzenie prądu do trzech stołów. 
W tym miejscu zasady działania prądu 
elektrycznego powinny tracić na taje
mniczości. Oszklone pomieszczenie 
pozwoli przeprowadzać doświadczenia 
chemiczne bez zagrożenia dla co bar
dziej dociekliwych uczniów. Równie 
efektownie prezentują się przyszłe sale 
prac technicznych i audiowizualna. W 
korytarzu łączącym starą część szkoły 
z nową wygospodarowano pomie
szczenie dla higienistki szkolnej oraz 
kącik dla woźnego.

W starej części budynku szkolnego 
również zaszły istotne zmiany. Przebu
dowano kuchnię, która uzyskała osob
ne stanowiska do przygotowywania 
potraw z mięsa i jarzyn, osobne do 
zmywania. Kucharki otrzymają osobny 
prysznic. Kuchnię powiększono ko
sztem starej świetlicy. Nowe pomie
szczenie świetlicy ulokowano w jednej 
z dawnych klas.

Tak duża rozbudowa wymagała rów
nież powiększenia mocy szkolnej ko
tłowni i poważnych zmian systemu ka
nalizacji sanitarnej i deszczowej. Prace 
budowlane wewnątrz budynku zbliżają 
się do końca. Na zewnątrz trzeba bę
dzie jeszcze uporządkować otoczenie. 
Przy nowej sali gimnastycznej pojawi 
się boisko do koszykówki. Powstanie 
także nowe ogrodzenie. Już teraz wi
dać, że w Golejowie stanęła szkoła 
przy sali, a nie na odwrót!

GRZEGORZ WALCZAK

To tylko kilka przykładów: od 
jazz-bandów  poprzez muzykę me
ksykańską, brazylijską, do popular
nej piosenki francuskiej - w sumie 
odbyło się ok. 300 koncertów, a w 
całej Francji - 4 tysiące.

W dzienniku ”Le Parisien” w spe
cjalnym dodatku, gdzie był program 
imprez dzielnica po dzielnicy, go
dzina po godzinie, znalazłam coś, co 
swojsko zabrzmiało: Zdzisława Do
nat i Anna Malewicz-Madey /śpiew/
, Jerzy Maciejewski /fortepian/, a w 
programie m.in. Chopin, Moniuszko 
Debussy, Ravel, Rossini. Koncert 
organizowany przez Instytut Polski 
w sali... Ambasady Brazylijskiej. Po 
sąsiedzku, jako że po pożarze je
szcze instytut nieodrestaurowany.

Jeśli ktoś się śpieszył i nie miał 
czasu aby przystanąć, muzyka i tak 
go doganiała. R.A.T.P., czyli takie 
paryskie WPK, uruchomiło 2 auto
busy, które krążyły po m ieście z 
otwartymi platformami, na których 
grano kolejno jazz nowozelandzki i 
muzykę cygańską. Zasadą Fete de la 
M usique je s t to, że muzyka jest 
wszędzie. Oczywiście można było 
się wybrać na plac Republiki, w re
jon Halles czy Trocadero, tam gdzie 
te olbrzymie tłumy; można, ale nie 
trzeba. Bo w ystarczy po prostu 
wyjść na ulicę, zaraz tu, niedaleko. 
A więc ja  też tak wyszłam i natknę
łam się kolejno na: karnawał brazy
lijski, zespół rockowy i muzykę Ba
cha. Ale najbardziej spodobał mi się 
pewien pan, grający na saksofonie 
na pełnej uroku uliczce Daquerre.

EWA PODOLSKA

Przez dwie południowe godziny trwa
ła we wtorek zabawa w ganianego w 
parku Bukówka. Uciekał koziołek sarny, 
a próbowali go schwytać strażnicy miej
scy, policjanci, strażacy, pracownicy 
nadleśnictwa i weterynarze.

Na czas tych zmagań park zamknięto 
dla przechodniów, ale wysoki mur i 
schody od strony ul. 3 Maja pozwoliły 
wszystkim chętnym na oglądanie akcji 
jak w amfiteatrze. Gapie byli po stronie 
dzikiej przyrody i gromkimi wybuchami 
radości witali każde wymknięcie się 
zwierzęcia z zastawionych na nie puła
pek. Na szczęście wtorek był wyjątkowo 
chłodny, jak na mijający tydzień, ale i 
tak dzielni myśliwi czuli się pewnie jak 
piłkarska reprezentacja na Mistrzo
stwach Świata, gdzie też biega się w 
ukropie, ale tylko przez półtorej godziny 
i w dodatku z przerwą. Koziołek miał 
wpaść w sieć, ale, niestety, nie wykazy
wał najmniejszej ochoty do współpracy 
- zamiast rozsądnie dać się złapać, wolał 
z wywieszonym językiem biegać mię
dzy krzewami i chować się w zaroślach, 
z których strażacy próbowali go wypło
szyć strumieniem wody. W końcu jed
nak, ku żalowi licznej widowni, nagon
ce udało się osaczyć czworonoga w za
roślach i oplątać siatką. Weterynarze 
użyli strzykawek ze środkiem usypiają
cym, które mieli w pogotowiu od po
czątku akcji, i po trzech minutach sama 
już spała. Przewieziono ją  do lecznicy 
dla zwierząt przy ul. Słowackiego i tam

27 i 28 czerwca br. w I LO. im. Po
wstańców Śląskich odbyły się egzami
ny wstępne dla wszystkich potencjal
nych uczniów najstarszego w naszym 
rejonie liceum. Złożono 320 podań na 
190 miejsc. “Już w tym momencie zda
wałam sobie sprawę, ja k  trudno będzie 
wybrać przyszłych uczniów " - powie
działa dyrektor szkoły mgr Janina 
Wystub. Kandydaci mogli zdobyć ma
ksymalnie 44 punkty.

Uczniowie, którzy otrzymali powy
żej 72 procent wymaganej punktacji, 
zostali przyjęci do klasy pierwszej. Na
leży wspomnieć, że 90 procent zdają
cych posiadało świadectwa ukończenia 
klasy ósmej z wyróżnieniem, a 9 laure
atów olimpiad zostało całkowicie

W środę 29 czerwca w Bazylice 
św. Antoniego odbyła się uroczysta 
msza w intencji ks. prałata Alojzego 
Klona z okazji 40 rocznicy jego święceń

koziołek - jak mówią weterynarze, dość 
już leciwy - padł nad ranem w środę. To 
nie jest jednak koniec tej smutnej histo
rii. Głowę zwierzęcia wysłano do Kato
wic do ekspertyzy, by sprawdzić, czy 
było wściekłe. Lekarze weterynarii 
podejrzewają, że zwierzak mógł być 
chory i właśnie dlatego nie bał się zawę
drować do miasta. W Rybniku widziano 
go już w poniedziałek. Jeżeli okaże się, 
że był chory, to osoby, które miały z nim 
jakiś kontakt, będą musiały zgłosić się 
do lekarza, który może zalecić szczepie
nia przeciw wściekliźnie. O tym, czy 
zwierzę było chore, poinformujemy 
Czytelników, kiedy gotowe będą wyniki 
analiz.

Wielu obserwujących wtorkową akcję 
mówiło, że do Rybnika przywędrowały 
dwie samy - samiec i samiczka. Co sta
ło się z sam icą nie wiadomo. Może 
wróciła do lasu? Strażnicy miejscy są
dzą że to tylko romantyczna legenda i 
że była tylko jedna sarenka. Dla rybnic
kiej Straży Miejskiej była to pierwsza 
akcja łapania dzikiego zwierza - do tej 
pory strażnikom zdarzało się jedynie 
chwytać groźne psy. Straż Miejska za
powiada, że jeśli dzikie zwierzęta będą 
się pojawiać w Rybniku częściej, to 
strażnicy już wkrótce nabiorą wprawy w 
ich łapaniu i każda kolejna akcja będzie 
przebiegać coraz sprawniej.

zwolnionych z egzaminów.
Podczas sprawdzania wiadomości, 

komisje starały się stworzyć “ciepłą” 
atmosferę, w czym dopomógł im 36 - 
stopniowy upał.

Jak poinformowała mnie dyrektor I 
LO, w tym roku, po raz pierwszy zo
stanie otwarty oddział z programem 
DELF, będący pod opieką ambasady 
francuskiej oraz klasa z zaawansowa
nym poziomem języka angielskiego. 
Kandydaci do tych klas zdawali dodat
kowy egzamin z języka obcego w for
mie pisemnej i ustnej.

Po przeanalizowaniu wyników egza
minów dyrekcja I LO zdecydowała się 
na otwarcie dodatkowej klasy pierw
szej. D. STACHURA

święceń kapłańskich. Mszę zamówili pa
rafianie, których po mszy proboszcz 
parafii św. Antoniego zaprosił na py
szne lody.

Korespondencja własna z Paryża

Niech gra muzyka

K. MICHALAK

UCZNIOWIE PISZĄ

W stę p n e  w  I L O

SONYAUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL FIRM:

damiani Amic a  W R O N K I  ARDO Sony-Poland sp.
RYBNIK RYNEK 6

U N IM O R
Z 0.0.

W R O N K I
50 rodzajów piecy elektrycznych, gazowych, pralek, lodówek. z e l m e r  

Największy wybór ekspresów, żelazek, suszarek, itp.

elemis
p o l a r
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OCIEPA, Agata OWSIAK, Anna PANDER, Krzysztof PANEK, Katarzyna 
PENKAŁA, Ewelina PILAREK, Paweł PIÓRECKI, Iwona RAJSKA, Justyna 
SKOWRONEK, Joanna STĘPIEŃ, Magdalena SZREK, Marzena ŚMIETA
NA, Joanna WOJACZEK, Katarzyna WOJACZEK, Ewa WRONA

KLASA IV B - profil podstawowy 
- wych. mgr Grzegorz ŁOPATKA
Bożena BEER, Katarzyna CHRO
MIK, Klaudia GILNER, Bożena 
GRIM, Marzena JANUŻYK, Barba
ra KUPKA, Grażyna ŁYDZIŃSKA, 
Justna MARKIEWICZ, Justyna NO
WAK, Katarzyna PAWLICA, Joanna 
PISAREK, Anna PRZYBYŁA, Ale
ksandra RUGOR, Beata SKOLAR
CZYK, Sonia SMAKOWSKA, 
Anna SZAFRAŃSKA, Katarzyna 
TKOCZ, Monika ŻAK, Jerzy HOL

ONA, Adam KASZUBA, Mariusz 
KAZANA, Robert KROK, Stani
sław KUBIK, Bogusław NOSAL, 
Dariusz POREMBSKI, Bartłomiej 
ROŻEK, Dariusz SIEDLACZEK, 
Tomasz STOBIERSKI, Adrian 
STRZELCZYK, Łukasz SZEBE
SZCZYK, Maciej ŚMIECHOWSKI, 
Marcin ŚPIEWOK, Michał TRY
BUŚ, Daniel WÓJCIK, Piotr ZIE
LEŹNY

KLASA IV C - profil podstawowy 
- wych. mgr Agnieszka 

CIESIELSKA
Ryszard BURCON, Agnieszka GA
JEWSKA, Maciej GIERSZEWSKI, 
Hanna GRZONKA, K rzysztof 
HELLWIG, Alicja JAROSZ, Kata
rzyna KARPIERZ, Dominika KŁO
SOK, Justyna KOTAS, Dorota KO
WALSKA, Daria KRZYSZTOŃ, 
Alina KUCZYK, Anna MARAN
DA, Karol MIKOŁAJEC, Aleksan
dra NACZYŃSKA, Izabela NIE
SZPOREK, Ireneusz PAWLAK, 
Agnieszka PIETRZAK, Romana 
PORWOLIK, Justyna PYSZCZYŃ
SKA, M ałgorzata SOBIK, Paweł 
SROKA, Sebastian STANDOWICZ, 
Katarzyna STASIAK, Katarzyna 
SZYRSZEŃ, Justyna ŚLEDŹ, Rafał 
WAJNER, Anna WINKLER, Oliwer 
ZIMOŃCZYK

KLASA IV D - profil podstawowy - wych. mgr Danuta SOLUCH
Aleksandra AJDUKIEWICZ, Roman AURIGA, Robert CHMIELIŃSKI, Re
nata DYKA, Adam GATNAR, Monika GUT, Rafał PATER-JAJDELSKI, Joan
na KOCJAN, Edyta KUŚKA, Ewelina KWAŚNIOK, Monika LUBSZCZYK, 
Aleksandra MACIONCZYK, Agnieszka MAKOWIECKA, Barbara MAKSE
LON, Aleksandra MARCOL, Bożena PIECHA, Jolanta PIECHA, Joanna PIL
NY, Adrian PIÓRECKI, Sylwia PROHAS, Grażyna PRUS, Aleksandra PŁA
CZEK, Sonia PYTLARZ, Daniel RACZYŃSKI, Ewa STOPNICKA, Barbara 
SZOMBARA, Justyna TOMICZEK, Janina TOPA, Wojciech WYLEŻOŁ

Zdjęcie z albumu 
czytelników

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

Autora najsympatyczniejszego lub najbardziej O djazdow e
go” zdjęcia firma "EKSPRES FUJI”, Rybnik, ul. Reja 2 na
grodzi bezpłatnym wywołaniem i wykonaniem odbitek z rolki 
filmu.

Cheek to cheek nad Bałtykiem. Zdj.: R.R.

KLASA IV E - profil podstawowy 
- wych mgr Alicja DANEL

Beata BOBER, Krystyna BOJDOŁ, 
Anna BORTLIK, Michał DACIUK, 
Tomasz DENKOWSKI, Elżbieta 
DYKA, Joanna DZIERŻĘGA, Ma
ciej FRYDECKI, Monik GONSIOR, 
Aleksander GORTAT, Jolanta GRO
BORZ, Lucyna JANAS, Anna KA
DŁUBEK, Joanna KANIA, Magda
lena KORDUŁA, Michał KOTAS, 
Beata KURPANIK, Tomasz LASIA, 
Magdalena MALCZEWSKA, Agnie
szka MAREK, Izabela MARKITON, 
Sylwia NOSIADEK, Joanna PIE
CHA, Iwona PŁOSZAJ, Mirela PU
STELNIK, Sylwia PYTLIK, Ale
ksandra SKULSKA, Agata SOWIŃ
SKA, Alina STADNICKA, Andrzej 
STEPHAN, Ewa ŚWIERZY, Woj
ciech WAWRZYCZEK

KLASA IV F - profil podstawowy 
- wych. mgr Katarzyna 

SZKLANNY
Zenon ADAMSKI, Barbara BUR
DA, Bożena EICHLER, Małgorzata 
FRANCZYK, Katarzyna GABIGA, 
Sylwia GRZMIL, Monika HORY
ŚNIAK, Aleksandra JĘDRYSIAK, 
Małgorzata KACZMARCZYK, Ka
tarzyna KOCUR, Gabriela KO
CZOR, Patrycjusz KOMOREK, Syl
wia KUCZERA, Blanka KWIE
CIEŃ, Barbara LAMPERT, Joanna 
NIEDZIELAK, Sylwia PASZENDA, 
Regina PORWOLIK, Agnieszka 
RĄCZKA, Ilona SIODŁOCZEK, 
Monika SOBIK, Batosz SZPOT, Ka
tarzyna SZYMIK, Jarosław TAR
NOWSKI, Justyna TOMANEK, 
Edyta WĄSOWICZ, Hanna WIL
LIM, Aneta WOJNOWSKA, Kata
rzyna WOWRA, Marek KOCJAN, 
Lech SWOBODA

Powstanie 
Warszawskie 

w fotogramach
Miejska Biblioteka Publiczna zapra

sza wszystkich zainteresowanych hi
storią na wystawę fotogramów “Po
wstanie Warszawskie 1944 - 1994”, 
przygotowaną przez rybnickie Mu
zeum. Ekspozycję można oglądać już 
od 28 czerwca w holu biblioteki przy 
ul. Szafranka 7. Wystawa będzie czyn
na do 29 września.

/K/

Imprezy
Dom Kultury - Niedobczyce 

8-14 lipca, akcja “Lato w mieście”: turnie
je tenisa stołowego, szachowe, akcja pla
styczna “Kolorowy płot”, seanse filmów 
wideo oraz wycieczki, wstęp wolny.

Kina
“APOLLO”

8-10 lipca, godz. 17.00 i 19.00 w soboty 
16.00 i 18.00 “ZAKONNICA W PRZE
BRANIU 2” prod. USA /od lat 12/
12-14 lipca, godz. 17.00 i 19.00 “UWOL
NIĆ ORKĘ” prod. USA /od lat 12/ 

“PREMIEROWE” PRZY TZR 
12-14 lipca, godz. 15.00 “BEETHO
VEN 2” prod. USA /b/o/, cena 25.000.- 
zł, godz. 17.00 i 19.00, “INTERSEC
TION” prod. USA cena 30.000.-zł 

“WRZOS” - Niedobczyce 
8 lipca - godz. 10.00 “CZARODZIEJ
SKI LAS” prod. jugosłowiańskiej /b/o/

Dyskoteki
sobota 9 lipca, - godz. 19.00: MAŁA 
SCENA RYBNICKA , godz. 20.00: 
KINO “APOLLO” /gw/

S to d o ły  - C h a łu p k i

Ze szkicownika Kazimiery Drewniok
Rybnik - Stodoły - Chałupki ul. Jaworowa

Kapliczka przydrożna postumentowa p.w. św. Jana Nepomucena. Murowana na 
ceglanej podmurówce z dużą półkoliście zamkniętą wnęką w której znajduje się 
drewniana figura patrona kapliczki, oraz mniejsze figury św. Józefa i św. Floria
na - patrona Stodół. Te piękne ludowo-barokowe rzeźby wymagają pilnej renowa
cji. Wielospadowy dach kapliczki jest obecnie remontowany. Opiekunami kaplicz
ki są państwo Deptowie /na ich posesji kapliczka została wzniesiona/.

Z relacji mieszkańców: “Bezmała ta kapliczka wybudowoł niejaki Wilk co był 
śpiywokym, dużo rzykol i chodził po ponciach. ” “...Moja starka mieli 103 lata 
ja k  umrzyli i dycko godali, że ja k  oni prziszli na świat, to już tyn świynty Jon tu 
stoł. ”

W  ubiegłą n iedzielę  
p o d  wierzbą

W ubiegłą niedzielę “pod w ierz
bą” nieopodal Teatru Ziemi Rybnic
kiej odbył się tradycyjny niedzielny 
koncert. Odtąd już stale tutaj będą 
odbywać się niedzielne koncerty w 
plenerze. Za tym usytuow aniem  
przem aw ia wiele argum entów  a 
m.in. to, że pod w ie rzb ą  je s t zaci
szniej, bo nie ma pod teatrem  je ż
dżących na rowerach i bawiących się 
przy fontannie dzieci.

Na ostatni koncert, mimo wyjątko
wego upału, przybyło sporo osób by 
posłuchać dwu zespołów  m uzycz
nych: chóru “Bel Canto” z Chudowa 
i kapeli sześciu Braci Kowoli z 
Czerwionki.

Chór “Bel Canto” pod batutą Stani
sławy Zawadzkiej zaproponował zróż
nicowany repertuar złożony z utworów 
muzyki dawnej i piosenek śląskich, zaś 
znana już rybnickiej publiczności Kape
la Kowoli pod dyrekcją Wiktora Ko
wola zagrała wiązankę utworów “na 
śląską nutę”. Charakterystyczne dla obu 
zespołów było to, iż zapowiadający ko: 
lejne utwory mówili gwarą śląską. Z 
chóru była to Monika Organiściok no
sząca tytuł “Ślązaczki Roku 93”, a ka
pelę zapowiadał Jan Kowol. Tak więc 
ostatni niedzielny koncert był kolejnym 
wydarzeniem promującym kulturę mu
zyczną małe zespoły oraz śląską gwarę.

teksty i foto: szoł

4 GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5
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Tradycja dawnej 
świetności
(rzecz o burmistrzu Weberze)

W ubiegłą środę, 6 lipca br. nowa Rada M iasta Rybnika przez gło
sowanie w ybrała ponow nie J Ó ZEFA M A K O SZ A  na urząd prezy
denta Rybnika. Rozpoczyna się tym sam ym  jego druga czteroletnia  
kadencja na Ratuszu. Czy jest to zatem  zapow iedź powtórzenia się 
sytuacji z lat m iędzyw ojennych, kiedy R ybnikiem  od 1921 do 1950 
roku /z okupacyjną p rzerw ą/ rządził nieprzerwanie W ŁADYSŁAW  
WEBER? Czy tradycja długich rządów w naszym m ieście powtórzy  
się, zobaczymy w najbliższych latach. Teraz jed nak  przypom nijm y  
postać burmistrza Webera.

Władysław WEBER urodził się 
1882 roku we wielkopolskim m ia
steczku Opalenicy. W swoich rodzin
nych stronach rozpoczął on w mło
dych latach praktykę jako urzędnik 
miejski. Doceniono już wtedy jego 
sumienność, dokładność i wyjątko
wo staranne pismo, co w ów cze
snych czasach, z powodu nieupow
szechnienia się jeszcze maszyny do 
pisania, było bardzo pożądaną cechą 
urzędnika. W 1907 roku referent 
Weber postanowił opuścić swoje ro
dzinne strony i w celu poszukiwania 
lepszej pracy przeniósł się na Górny 
Śląsk /Śląsk i W ielkopolska były 
wtedy częścią Niemiec/, gdzie naj
pierw krótko pracował w Lublińcu i 
jeszcze tego samego roku przepro
wadził się do Rybnika. W rybnickim 
magistracie został Władysław Weber 
zatrudniony jako referent i co było o 
tyle dziwne, że stanowisko to było 
raczej zarezerwowane dla Niemców. 
Zaakceptowano go jednak, ze wzglę
du na nienaganną pracę.

Mijały lata, a W ładysław Weber 
zapuszczał w Rybniku coraz głębsze 
korzenie. Powiększała mu się rodzi
na, a towarzystwo, którym się ota
czał, było znane ze swego “polskie

go ducha” . Nie dziwi więc, że w 
okresie powstań śląskich również 
Władysław Weber brał czynny

udział w pracach organizujących 
żywność i noclegi dla powstańczych 
batalionów. Kiedy rankiem 3 maja 
1921 roku, podczas III pow stania 
śląskiego, Rybnik został zajęty przez 
powstańców, komenda powstańcza 
mianowała W ładysława Webera na

Władysław Weber (1882-1961)

tymczasowego burmistrza Rybnika. 
Jak się później okazało, był to wy
bór najlepszy z możliwych. Weber 
wybierany był później na burmistrza 
przez kolejne kadencje aż do 1939 
roku. I przez te 19 m iędzyw ojen
nych lat doprowadził do olbrzymich 
przeobrażeń w mieście. Zaczynał od 
poszukiwania pomieszczeń dla pol
skich urzędów oraz mieszkań dla 
polskich nauczycieli, którzy zjechali 
do Rybnika i współtworzyli polskie 
szkolnictwo. Burmistrz miał osobi
sty wkład w założeniu w Rybniku 
szkół przez Siostry Urszulanki i We
rbistów. Następnie ulice dostały pol
skie nazwy, ale przede wszystkim 

poszerzano je i 
utwardzano. Twardą 
nawierzchnię otrzy
mała wtedy m.in. 
płyta Rynku, zaś 
nowe targowisko 
zlokalizow ano w 
jego dzisiejszym  
miejscu. U zbiegu 
ulic K ościuszki i 
Powstańców oraz 
koło dworca kolejo
wego powstały 
skwery. Wybudowa
no też nowy Ratusz 
/dzisiejszy  Urząd 
M iasta przy ul. 
Chrobrego/, budy
nek Straży Pożarnej 
oraz dom PCK. 
Przebudowano też 
całkow icie Plac 
W olności, gdzie 
um ieszczono dwo
rzec autobusowy i 
pierwszą w naszym 
mieście stację benzynową

Utopek 
z Wielopola

Przegrodziyli nom ta Kamionka w 
Wielopolu, bo potrzebowali na Rudzie 
w kompielisku czysto woda. W tyj wo
dzie, co szła przedtym ze rzyki Ruda, 
to sie już niy szło kompać. Wlazło sie 
w biołych badkach, a wylazło w żół
tych, abo czerwonych, zależy jak długo 
sie w stawie kompało. Ze trzi lata trwa
ło te szperowani tyj Kamionki. Zaczli 
nojprzód “espyjoki”, ale jak ich z Ryb
nika wysobarzili, to kończyć musiały 
dzieci. Wszyske szkoły z Rybnika i 
okolic musiały te nojstarsze klasy na 
Ruda posyłać. Ciepali uczniowie ta 
grobla, po keryj w cymyntowym koryt
ku leciała ta woda z Wielopola na 
kompielisko. Za to dzieciom obiecali, 
że sie mogom po dwa razy za darmo 
okompać na Rudzie. My z Wielopola 
nojwiyncyj skorzystali, bo my sie cołki 
czas na tamie za darmo kompali. Zaczli 
my już dojść wczas, bo jak yno lód po
puściył, w marcu my próbowali. Było 
to wtedy jak Waldek Szotków ze swo
jim starszym bratym Sztefanym zrobiy
li z cingowyj blachy kajak. Z cołkom 
bandom my tyn kajak na puklu niyśli i 
pierszy roz my go na tyj tamie na woda 
spuściyli. Ni mieli my żodnyj matki 
chrzestnyj, chocioż pora gryfnych 
dziołchów sie nom prziglondało. Żo
dyn nom nie podpedzioł, że to trza 
okścić co by sie lepij pływało na tym 
kajaku. Był to mały kajak, yno na jed
nego, toż my po kolej i, wiela nas było, 
siodali do niego. Kożdy sie chcioł kar
nyć. Co kery siod do niego, ani roz je
szcze wiosłym niy ruszył, a już sie za

darmo kompoł w tyj zimnyj, marcowyj 
wodzie. Coroz mynij było suchych 
synków na brzygu, ale żodyn sie niy 
wystraszył. Kożdy myśloł że sie mu 
udo, a dziołchy sie zaglondały i chi
chrały sie z nas. Ni mioł tyn kajak laj
sty pod spodkym, na kero rychtyk Po
loki “kil” godajom. Mie sie zaś zdało, 
że to nima wina tego “kilu”, yno utop
ka. Widzioł żech jak sie chowoł za za
topionym pniokym i prziglondoł sie 
nom. Żodyn go niy powiadomiył, ani 
żodnego okupu niy do
stoł, bo nom do głowy 
niy prziszło, że tu tyż te
razki bydzie ponym.
Bez to tyż wszystkich 
nas potonkoł, żeby nom 
pokozać, kto tu rzondzi.
Za drugom próbom uda
ło sie Waldkowi na dru
go strona tyj tamy prze
jechać. On piyrszy tyn 
knif pochytoł i ani uto
pek go niy poradziył 
przewrócić. Wielopolsko 
tama to był terazki “Raj 
od Utopka”, bo przez to 
mioł połonczyni z kom
pieliskym na Rudzie i 
Rybnikiym, kaj sie dość 
czynsto pokazowoł. Noj
czyńscij zaś na drugim stawie, tam kaj 
mioł dużo futru. Rosła tam pałka wod
no, mamałuszki i trzcina. Na wyspie 
zaś mioł sztela porki w kajakach szpie
gować. Jak utopek miyszkoł w rzyce 
Ruda, to na paruszowskim stawie prze
ważnie maszkeciył. Bardzo mu smako
wały orzechy z takimi pikami, co sie 
nazywały kotewka. Rosło tego zatrzyń
siyni na paruszowskim stawie, ale 
dziynki Silyzji kotewka sie wytraciyła i 
żodnego niy bydzie już żgać tymi pikami

pikami. Som żech sie kiedyś noga przeżgoł, 
jak my sie po wojnie w rzyce Rudzie 
kompali. Jak żech już wspomnioł, uto
pek mioł hanysowe stawy, tama i stawy 
na Rudzie pod sobom. Ni mioł za to 
kotewki, musioł sie na co inkszego 
przeciepnyć. Smakowały mu kwiotki z 
mamałuszek, a tych na drugim stawie 
niy brakowało. My to ze synkami tyż 
radzi jedli, bo w tym słupku było taki 
masełko ze ziorkami i to nom niyjbar
dzi smakowało. Tyj tamie w Wielopolu

Raj od utopka

Zaroz sie tonknie!... Rys.: B. Dzierżawa

Wielopolu, to my byli radzi i niy radzi. Radzi 
my byli z tego, że sie było kaj kompać, 
chocioż nom bronili i pełno tabulek 
tam nastawiali. Przi pidle rosła tako 
wielko olsza, z keryj my do wody sko
kali. Zefek od Woźnice to ze samyj 
szpice yntki robiył, ale to był rezikant i 
jak sie dziołchy patrzały, to mu było 
wszysko jedno. Przeboleć my za to niy 
mogli tym co ta tama wymyśleli, że 
nom nasz bonker zaloli. Tak my sie 
przi nim zarobiyli i tak był piyknie

benzynow ą z praw dzi
wego zdarzenia.
Burmistrz Weber pa
miętał również o ką
pielisku m iejskim  
przy ul. G liwickiej, 
dla którego sprowa
dzono specjalnie wi
ślany piasek. Tych, 
jak  i w ielu innych 
prac w mieście, bur
mistrz Weber doglą
dał osobiście i to 
czasam i kilka razy 
dziennie. Zaś pamię
tający go jeszcze 
starsi Rybniczanie 
opow iadali mi, że 
codziennie przed 
rozpoczęciem  urzę
dowania obchodził z 
laseczką całe miasto 
/Rybnik nie był je
szcze taki duży / i 
tak łączył poranny 
spacer z obowiązka
mi swego urzędu.

We wrześniu 1939 roku II wojna 
światowa zmusiła burmistrza Webe
ra do puszczenia Rybnika i tułania 
się po Krakowie i Warszawie. Kiedy 
zaś wojna miała się ku końcowi, a 
Rybnik lada dzień miał być oczy
szczony z wojsk hitlerowskich, We
ber zgłosił się do urzędu wojewódz
kiego do Katowic, wyrażając goto
wość do podjęcia pracy w wolnym 
Rybniku. Jego ofertę przyjęto i 
otrzymał mianowanie do tymczaso
wego pełnienia obowiązków burmi
strza Rybnika. Było w tym coś nie
zwykłego, żeby przedwojenny bur
m istrz rządził w “ socjalistycznej 
Polsce”. Jednak Władysławowi We
berowi władze komunistyczne “dep
tały po piętach”. Był dla nich niewy
godnym symbolem “złych” 
przedwojennych czasów. I w końcu 
wojewoda katowicki ugiął się pod 
presją władz politycznych i odwołał 
Webera ze stanowiska rybnickiego 
burmistrza.

skryty, że nas żodyn niy poradziył 
znojść. Mieli my sie kajś spotykać i 
kryć jak my co zbrojyli, a terazki go 
nima i nasze szlojdry w nim jeszcze 
zostały. Tam kaj my mieli sztela na 
raki, i zimorodki tam gniozda miały w 
urwisku, nad samom rzyczkom, wszy
stko woda zaloła. Te krzoki wilczego 
łyka - co nojpryndzyj na wiosna były 
kwiyciym obsute - te cołki dolinki, kaj 
zawilce zawsze my zbiyrali, tyż sie pod 
wodom znojdły. Żol było tyj rzyczki, z 
kerom żech sie niyroz pogadowoł i w 
keryj żech sie niyroz tonknył, jak żech 
siongoł po jako niyzapominajka. Teraz 
ta woda w miejscu stoła i jakoś smutno 
wyglondała.

Za to my se to inacyj odbiyli i z cze
go my sie nojbardzij radowali. Rybio
rze z Rybnika /był tam już Zwionzek 
Wyndkarski/ napuściyli na tama 
pstrongow, kere tak gibko urosły, że 
bez nasze feryje miały prawie ze dwa
dzieścia cyntimetrów.

Wszystke te pstrongi poszły pod 
prąd do góry rzyczki i tam w hanyso
wym lesie chytali my ich na wyndka. 
Co to tam były za wyndki? - konszczek 
kija z lyski, dratwa i hoczyk ze zicher
ki. Trzimały sie te pstrongi pod brze
gym w głymboczynach cołkimi banda
mi. Brały jak gupie, że nom nojczyń
scij glizdow brakło. Po dwadzieścia, 
abo i wiyncyj my du dom nosiyli. Tak 
my sie tych pstrongów nachytali że w 
życiu niy pamiyntom, żebych tela na
chytoł kedy.

Dzisioj, jak żech tam był nad tom ta
mom obejrzeć, to mie coś za kark ści
skało. Tako mie chyńć naszła, żeby ta 
grobla łopatom przekopać i ujrzeć ta 
staro Kamionka, takom, jako piyrwyj 
była.

B. DZIERŻAWA

Jedenaście lat później zmarł stary 
burm istrz Weber, a wraz z nim na 
wiele lat zanikła świetność Rybnika. 
Świetność, którą znacząco współ
tworzył podczas swych 25-letnich 
rządów w Ratuszu. Dzisiaj Rybnik 
ponownie staje się coraz piękniej
szy. I chociaż robią to już inni lu
dzie, to tradycja dawnej świetności 
miasta jest niewątpliwym dopełnie
niem jego dzisiejszej panoramy.

MAREK SZOŁTYSEK

List do Utopka

Kochany Utopku z Wielopola

Jo i całko moja rodzina łogromnie 
radzi czytomy Twoji łopowiostki. Żol 
nom cie boroku, że skuli tyj Twoji 
szłapy z tym końskim kopytym mało 
sie puszczosz miyndzy ludzi. Niyjedyn 
by Cie chcioł trofić na naszym piyk
nym Rynku. Na pewno Cie gańba za ta 
szłapa, choćbyś jom cołko pobindowoł 
to byś i tak podpod. Ale wiysz momy 
na Rudzkij w szpitalu mondrych do
chtorow, jak sie tam zgłosisz to Ci 
Twoja szłapa piyknie łoperujom, i żo
dyn niy pozno żeś Ty Utopek. Prziszoł 
byś tyż potym piyknie sie prziwitać z 
naszym Prezydyntym, bo to jest łogro
mnie dobry gospodorz, kerymu wszy
stke dziecka i ich ojcowie łogromni
ście pszajom.

A teraz moji wyliczanki na konkurs 
kere znom.
1. Ana Bana fuk do siana, 

wystraszyła Fojermana.
Fojerman sie zlynk,
na kolana klynk.

2. Marta Szkarta rom, pom, pom, 
jedzie wojok z maślonkom,
a wojenka z kiszkom, 
podźcie dzieci z łyżkom.

3. Dyszcz padze słońce świyci, 
czarownica masło kłyci, 
prziszoł dziod wszystek zjod, 
miska ściep dostoł w łeb.

4. Idzie Siongorz do lasa 
bez sikyry bez pasa, 
roz, dwa, trzy, gonisz Ty.

5. Jo i Ty dwa braty,
jo  pas świnie a Ty wszy.

6. Siedzi Anioł w niebie, 
pisze list do Ciebie, 
jakim atramyntym?

7. Jabłko słodki, 
spadnij mi do czopki, 
roz, dwa, trzy, żeresz Ty.

8. Entliczki pyntliczki, 
czerwione knefliczki,
na kogo popadnie, na tego bync.

9. Wpdła bomba do pywnicy, 
napisała na tablicy
SOS Tyś jest gupi pies.

10. Siedzi zając pod miedzą, 
dziecka o nim nie wiedzom, 
kic, kic, kic, Tyś je  nic.

Udanyj operacji życzy Utopkowi 
Aleksandra Dudek z Rybnika

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 

lokalu
pow. lok. 
w n r

wizja 
w dniu

godz stawka
wyjściowa

vadium 
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.

Kronika policyjna
Przez sufit

Między 25 a 27 czerwca włamano się 
do sklepu Spożywczego PSS Społem 
przy ul. Raciborskiej. Sprawcy weszli 
do środka po wybiciu otworu w sufi
cie. Straty są w trakcie ustalania.

Skradli mercedesa 
27 czerwca o godz. 11.45 skradziono 
mercedesa 200 D koloru srebrnego za
parkowanego przy ul. Chrobrego. Wła
ściciel, obywatel Niemiec, wycenił 
straty na 44 tys. marek.

Przejażdżka cudzym autem 
27 czerwca skradziono “malucha” za
parkowanego przy ul. Hibnera. Samo
chód został odnaleziony przez patrol 
policji na ul. Borki w Orzepowicach. 
Auto było nieuszkodzone. Widać 
sprawcy się spieszyło, a nie miał na ta
ksówkę.

Znaleziono topielca
27 czerwca o godz. 10.30 w zalewie elek
trowni “Rybnik” przy ul. Rudzkiej znale
ziono ciało mężczyzny, który utonął po
przedniego dnia. Odkrycia zwłok dokona
ła grupa płetwonurków, która penetrowała 
zbiornik. Topielec znajdował się na głębo
kości 4,5 m w odległości 80 m od brzegu. 
Prokuratura Rejonowa w Rybniku zarzą
dziła sekcję zwłok.

Weszła pod skodę
27 czerwca o godz. 22.00 na ul. Raci
borskiej w Rybniku kierowca skody 
potrącił 55-letnią kobietę, która wtar
gnęła pod nadjeżdżający pojazd. Pie
sza doznała wstrząśnienia mózgu i 
ogólnych potłuczeń.

Przejechał go rower
27 czerwca o godz. 23.15 na ul. Fa
brycznej w Szczerbicach rowerzysta po
trącił 61-letniego mężczyznę. Staruszek 
był nietrzeźwy i wszedł prosto pod nad
jeżdżający rower. Odniósł obrażenia w 
postaci złamania miednicy.

Z łomem po ciasteczka 
W nocy z 27 na 28 czerwca nieznany 
sprawca włamał się do sklepu cukierni
czego “Agatka” przy Rynku. Wszedł do 
środka po odgięciu kraty i wypchnięciu 
okna od zaplecza. Skradł wyroby cu
kiernicze o wartości 15 mln zł.

Rowerzystka 
wymusiła pierwszeństwo

28 czerwca na ul. Rybnickiej w Nowej 
Wsi. Fiat 125 p zderzył się z rowerem 
kierowanym przez 79-letnią kobietą. 
Staruszka wyjeżdżając z drogi podpo
rządkowanej uderzyła w prawidłowo 
jadące auto. Doznała złamania oboj
czyka i ogólnych potłuczeń ciała.

Motocyklem w opla 
28 czerwca o godz. 20.30 na ul. Rudz
kiej kierowca motocykla MZ-250 nie

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

Osoby o nazwisku Morgała, 
które należą do majątku po 

Józefie Poledniku 
proszone są o kontakt z 

Magdaleną Fica, 
ul. Kościuszki 7/4 

57-400 Nowa Ruda

Nowy sklep...
*... jeszcze bez nazwy, umiejscowiony 
na Rynku, obok pasażu wiodącego do 
teatru, sprzedaje damskie stroje, 
głównie indyjskie lub w stylu 
“indyjskopodobnym”, oraz ubrania i 
koszule męskie.

Przecena
* sklep “Ava” w Rynku przecenił 
ciuchy - bluzki, spódnice, spodnie.

/K/

zachował należytej odległości i uderzył 
w tył opla kadeta. Na szczęście doznał 
niegroźnych obrażeń - rozcięcia kola
na.

Wieprzowina na zakąskę
28 czerwca policja zatrzymała mie
szkańca Pstrążnej, który jest podejrze
wany o kradzież świni z pomieszczeń 
gospodarczych jednego z mieszkań
ców Czernicy. Świnka być może miała 
służyć na “zagrychę” gdyż zatrzymany 
był pijany - badanie alkomatem wyka
zało 2,1 promille alkoholu.

Kamieniem w witraż
29 czerwca powiadomiono policję o 
wybiciu trzech szybek w witrażu bocz
nym kościoła Matki Boskiej Bolesnej 
przy pl. Kościelnym. Straty wyniosły 
500 tys. zł. Policjanci zatrzymali podej
rzanego. Nie umiał on wyjaśnić moty
wu swojego czynu.

Kościół bez rynny 
Proboszcz parafii Bożego Ciała przy 
ul. Ks. Skargi w Niewiadomiu zgłosił, 
że w nocy z 30 czerwca na 1 lipca nie
znany sprawca skradł rynnę i bramę 
miedzianą wartości 5 mln zł.

Wakacyjni złodzieje
W nocy z 1 na 2 lipca włamano się 

do szopy przy ul. Niemcewicza. 
Sprawcy po obcięciu skobla skradli 
stół ogrodowy, krzesła, kuchenkę ga
zową i butlę o wartości łącznej 1,5 mln 
zł.
Tej samej nocy na ulicy Młyńskiej 
skradziono namiot wartości 900 tys. zł. 
Złodzieje mogą się teraz wybrać na 
urlop.

Szybki powrót za kraty
3 lipca ok. godz. 23.45 pracownicy 

Szpitala Miejskiego przy ul. Powstań
ców zauważyli mężczyznę w kiosku 
spożywczym, którego wejście znajduje 
się od strony szpitala. Powiadomiono o 
tym policję. Na miejsce przybyli funk
cjonariusze z Kompanii Pogotowia i Pa
trolowania. Włamywacza zastali we
wnątrz kiosku. Dostał się on tam po ze
rwaniu kłódek zabezpieczających drzwi. 
Policjanci ujęli włamywacza i umieścili 
w areszcie. Był on nietrzeźwy - miał 0,6 
promille alkoholu. Okazało się, że 
sprawca włamania zaledwie kilka dni 
temu wyszedł z Zakładu Karnego na 
warunkowe zwolnienie. Odsiadywał 
wyrok za włamanie i kradzieże. Wolno
ścią nie cieszył się długo. Dość szybko 
wpadł w ręce policji. Czeka go kolejny 
wyrok i to wyższy, gdyż przestępstwo 
popełnił w warunkach recydywy. /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 MIEJSKA: 27-254 w godz. 6.00-22.00 
STRAŻ POŻARNA: 998, 28-867
POG. GAZOW E: 55-37-91, 55-37-56, 55-38-28, 55-38-87
POG. ENERGETYCZNE: 210-71
POG. W OD.-KAN.: 236-81, 261-92, 266-47
POG. CIEPŁOW NICZE: 249-56, 246-45
INFORM ACJA: PKS 22-242, PKP 23-009, W PK 21-820
POSTÓJ TANI: 236-60, 286-60
RADIO TAXI: 27-000
POSTÓJ TAXI BAGAŻOW YCH: ul. M łyńska, tel. 23-561 
NOCNY DYŻUR APTEK: od 8 do 14 lipca Rybnik Niewiadom, 
ul. M orcinka 14, tel. 26-031

Biuro U s łu g o w o -D o r a d c z e
 Zaprasza Państwa do zakupów sam ochodów krajowych

KREDYTY i zagranicznych oraz maszyn przemysłowych
wskazanych przez klienta

Sfinansowanie

N a
 w formie leasingu (dla osób prawnych

 w systemie ratalnym (dla osób fizycznych)
w a k a c j i  Udzielamy również kredytów na:

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

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

EKSPRESS 
Rybnik, Reja 2 FUJICOLOR

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

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

Testery
banknotów
PPH "FRASCO"

44-200 RYBNIK 
ul. Dworek 14 

tel. (0-36) 25-523

BEZPŁATNE 
PORADY PRAWNIKA
w "Gazecie Rybnickiej"

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

dyżuruje prawnik, udzielający 
bezpłatnie porad.

CENNIK OGŁOSZEŃ W "GAZECIE RYBNICKIEJ

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

. . . U  N A S  

SZYBKO 
I TANIO

Czwartkowa Giełda Cenowa
M ięso sch ab

w olow e
extra

szynka wp. 
gotow ana śląska

P o w stańców  16 80 79 123 65,5

PIO TR O W SK I 80 81,5 124,4 64,4
T A R G 76 76 124 60

Owoce/Warzywa pom idory ogórki ziemniaki
m łode

carna
porzeczka

Cytrusek, Powstańców 24 8 5 12

ś w .  J a n a  13 2 4 - 2 6 8 - 1 0 6 —

T A R G 1 5 -2 2 1 1 -1 5 5 12

S p o żyw cze m asło cukier jajko mąka

J a n  N O G A 10,5 10 2,1 7,5

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

H E R M ES 11 10,5 2,1 7,5

W aluty dolar m arka czeska francuska

Delikatesy, ul. Miejska 22200\22400 13950\14100 770\780 4100\4200

H E R M E S 22200\22400 13900\ 14100 770\780 4130\4230
Pow. Bank Kredytowy 22200\22500 13990\------ ----- \800 4120\-----

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Kamień stolicą baseballa
Tradycyjnie już na przełomie czerwca i Kolejarzem Rybnik 8:2. Piąte miejsce zajęła

lipca w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji    zajęła drużyna z Jasła, szóste z Warszawy,
Rekreacji w Kamieniu rozegrane zostały Mistrzostwa   siódme z Wrocławia, ósme z Miejskiej

Zwycięska drużyna z Jastrzębia (młodzicy). Zdj.: wack

Mistrzostwa Polski Młodzikowi Kadetów 
w Baseballu. Podobnie jak w roku ubie
głym, zmaganiom młodych baseballistów 
towarzyszyły lipcowe upały, ale na szczę
ście basen był nieopodal i po każdym me
czu można było bez ograniczeń zażywać 
kąpieli. Mecze rozgrywane były na dwóch 
boiskach i stały się dodatkową atrakcją dla 
odwiedzających kąpielisko w Kamieniu. 
W młodszej kategorii wiekowej młodzi
ków /chłopcy w wieku od 9 do 12 lat/ w fi
nale spotkały się drużyny z Jastrzębia i 
Brzegu, a mecz skończył się zwycięstwem 
pałkarzy z Jastrzębia 9:6. W meczu o 
trzecie miejsce zespół z Kutna wygrał z

Górki i dziewiąte z miejscowości Osielsko.
W kategorii kadetów w finale zespół ML 

Brzeg pokonał MKS Kutno 22:8. W me
czu o trzecie miejsce Kolejarz Rybnik 
przegrał z SKS Jasło 3:8. Piąte miejsce w 
tej kategorii wiekowej zajął zespół z Ja
strzębią szóste z Warszawy, siódme miej
sce zajęła drużyna Silesii Rybnik, ósme 
ML Opole, dziewiąte TB Wrocław, i dzie
siąte ML Osielsko. Drużyna z Brzegu try
umfowała również w rozgrywkach tzw. 
Małych Lig.

Po zakończeniu mistrzostw o roz
mowę poprosiliśm y prezesa Pol
skiego związku Baseballu i Soft-

A krobacje na m edal
c.d. ze strony 1

kuli. W ceremonii dekoracji udział 
wzięli prezydenci Żor i Rybnika.

Po zakończeniu mistrzowskich zma
gań o rozmowę poprosiliśmy najlepsze
go polskiego szybownika JERZEGO 
MAKULĘ.
- Który to tytuł w pańskiej karierze? 
Jerzy Makula: W Rybniku walczyłem 
o swój drugi tytuł Mistrza Polski, bro
niąc pierwszego. Mam również na swo
im koncie pięć tytułów mistrza świata.
- Czegoś tu nie rozumiem...?
- To dlatego, że nie były organizowane 
oficjalne mistrzostwa Polski. Bywało 
różnie - brakowało albo zawodników 
albo sprzętu i w tej sytuacji organizowa
ne były tylko konkursy w tej konkuren
cji. Ostatnie mistrzostwa Polski były w 
1989 roku w Bielsku-Białej, a teraz, nie
stety po tak długiej przerwie, następne.
- Miały to być mistrzostwa międzynaro
dowe, tymczasem wystartował w nich 
tylko jeden obcokrajowiec...
- Tak się złożyło. Wydaje mi się, że 
wszyscy szykują się już na Mistrzostwa 
Europy, które odbędą się w sierpniu. 
Mistrzostwa w Rybniku zorganizowane 
zostały nieco pośpiesznie. Jeśli ktoś do
wiedział się o nich miesiąc wcześniej, to 
trudno, żeby się do nich dobrze przygo
tował i wygospodarował wolny czas na 
przyjazd do Rybnika. Uchodzimy za 
bardzo silny zespół w tej konkurencji i 
przyjeżdżając na takie mistrzostwa moż
na się czegoś nauczyć, ale z drugiej stro
ny można też wysoko przegrać i dostać 
po nosie. Dlatego z tą obecnością pilo
tów zagranicznych bywa różnie.
- Na czym polega trudność akrobacji 
szybowcowej?
- W akrobacji sztuka polega na tym, 
żeby latać równo. Niekoniecznie trzeba 
nawet wygrać w jednym programie. Tu 
trzeba latać równo, ale dobrze, na tym 
samym poziomie we wszystkich konku
rencjach.
- Czy zawodowo również jest pan związany

związany z lataniem?
- Jestem kapitanem na samolocie Boe
ing 767. Od 1979 roku latam w Polskich 
Liniach Lotniczych LOT. Na Boeingu 
latam od trzech lat. Te doświadczenia 
mogą się przydać za sterami szybowca, 
bo już zaczynamy stosować w akrobacji 
szybowcowej komputery pokładowe. W 
tej chwili wprawdzie nie mam takiego, 
ale korzystałem z niego w czasie ostat
nich mistrzostw świata. Z drugiej strony 
umiejętność prowadzenia samolotu ręką 
bardzo się przydaje. Zwiększa się po
czucie bezpieczeństwa i komfort psy
chiczny w czasie lotu Boeingiem.
- W Rybniku latał pan na prototypie 
szybowca Fox polskiej produkcji... ?
- Jest to prototyp szybowca, który nie
wiele różni się pilotażowo od modelu, 
który ma już wstępną certyfikację. Jest 
tylko na tyle udoskonalony, że ma bar
dziej wygodną kabinę, natomiast 
wszystkie pozostałe parametry pozo
stały niezmienione. Jestem firmowym 
pilotem doświadczalnym, oblatującym 
samoloty, wobec tego mam pełne pra
wo żeby na nim latać. Oprócz tego fir
ma MDM, produkująca Foxa, zobo
wiązała się dać Aeuroklubowi pol
skiemu szybowiec na zawody, treningi 
i mistrzostwa Europy w zamian za go
dziny samolotowe, który wykorzysty
waliśmy do prób szybowca. Na tej za
sadzie latam na tym szybowcu nie tyl
ko ja, ale także cała polska ekipa.
- Czy realia ekonomiczne pozwalają 
na to, by taki dobry pilot jak  pan miał 
swój własny szybowiec?
- Nie mam, niestety, takiej możliwo

ści. Jak na razie brak mi funduszy na 
rozpoczęcie budowy domu, a co do
piero na kupno szybowca.
- Na czym polega ewolucja tej dyscy
pliny lotniczej?
- Głównie jest to kwestia sprzętu, do 
tej pory nie było takiego, na którym 
można szkolić młodych pilotów. W 
tym roku sukcesem jest, że na mi
strzostwach Polski pojawił a się cała

Softballu rybniczanina Jana Liszkę.
Jan Liszka: Rybnik jest baseballowym 
centrum kraju, tu jest siedziba polskiego 
związku. Były to już trzecie mistrzostwa 
polski w Kamieniu i co roku są one lepiej 
organizowane. Największym sukcesem 
jest liczba uczestników, w tym roku było 
ich ponad 350, co jest rekordem, bo takiej 
baseballowej imprezy w Rybniku jeszcze 
nie było. W ciągu tych czterech dni roze
grano tu 50 meczy.
- Tradycją stała się też upalna pogoda?
J.L.: To też było zaplanowane. Baseballi
ści są odporni na upał, kurz i skwar. Tym 
bardziej, że wkrótce wyjeżdżamy na mi
strzostwa Europy do Florencji, a tam będą 
jeszcze większe upały.
- Rybnik mieni się stolicą tego sportu, ale 
coraz silniejsze są inne zespoły... ?
J.L.: A to bardzo dobrze. Baseball powi
nien się w Polsce rozwijać i będę się cie
szył, jeśli cała Polska będzie w niego gra
ła. Młodzicy i kadeci, którzy wygrali trzy 
lata temu, obecnie w lidze seniorów zajęli 
drugie miejsce, zdobywając tytuł wicemi
strza Polski, chodzi tu o zespół “Kolejarza” 
Rybnik.
- Usłyszałem gdzieś niedawno, że Amery
kanie chcą wybudować w Rybniku cen
trum baseballa...
J.L. - Odpowiem dyplomatycznie - są pro
wadzone rozmowy w tej sprawie. Brakuje 
nam boisk do baseballa z prawdziwego 
zdarzenia. Jak na razie najczęściej gramy 
na zastępczych boiskach piłkarskich. Ma
jąc tu w Kamieniu dwa boiska, możemy 
być organizatorami poważnych imprez, 
nawet mistrzostw Europy.
- Boiskom tym brakuje jeszcze widowni? 
J.L.: Na to też przyjdzie czas. By oglądać 
baseball, trzeba znać jego reguły. Robimy 
co możemy żeby pomóc publiczności, dla
tego komentowaliśmy mecze na żywo, tłu
macząc przepisy.

Zanotował: WACŁAW TROSZKA

grupa młodych pilotów, którzy w du
żej części są właśnie z Rybnika. Roku
ją  naprawdę duże nadzieje i już nie
wiele od nas odstają i to jest najważ
niejsze. Jest po prostu na czym latać, 
widać to również na mistrzostwach 
świata. Inna sprawa również związana 
ze sprzętem, szybowiec kosztuje 52 - 
55 tys. dolarów, natomiast dobry sa
molot akrobacyjny, na którym można 
uzyskiwać dobre wyniki, kosztuje 200 
tys. dolarów. Również koszty lotów na 
szybowcu są mniejsze.
- Dlaczego wybrał pan szybowce?
- Raz udało mi się na szybowcu i uwa
żałem, że jestem w tym dobry, zaczą
łem się szkolić w tym kierunku. Gdy
by były dobre samoloty akrobacyjne, 
może bym się skusił, ale my nie mamy 
dobrego sprzętu akrobacyjnego. Sa
moloty, które mamy, to już dziesięcio
latki, a na takim sprzęcie nie ma 
mowy o miejscu w światowej czołów
ce.
- Jak pan został lotnikiem?
- Ta moja droga była dość typowa. Naj
pierw było modelarstwo, potem szkole
nie szybowcowe, samolotowe i ciągłe 
marzenia o tym, żeby latać na dużym sa
molocie. Myślę, że jeżeli ktoś bardzo 
chce i traktuje swoje marzenia serio, 
udaje mu się je realizować.

Żużel Żużel
Egzotyczni goście w Rybniku

W minioną niedzielę żużlowcy RKM-
u podejmowali na własnym torze zespół 
“Wandy - Realbud” Kraków. Rybni
czanie odnieśli kolejne wysokie zwycię
stwo - wygrali w stosunku 61 : 29 . Naj
więcej punktów w drużynie RKM-u do
byli: Adam Pawliczek, Mirosław Kor
bel i Lars - Henrik Jorgensen - po 11 
oraz Henryk Bem -10.

Początek meczu nie pozwalał myśleć 
o wysokim zwycięstwie RKM-u. Po 
trzecim wyścigu goście prowadzili bo
wiem 11:7. Ale to było wszystko, na co 
było ich stać w tych zawodach. Do koń
ca meczu rybniczanie wyraźnie domino
wali. Aż 8 razy odnieśli podwójne zwy
cięstwo. W meczu tym ciężkiej kontuzji 
biodra doznał zawodnik “Wandy” Jaro
sław Łukaszewski. Zdaniem lekarzy do 
końca bieżącego sezonu ten sympatycz
ny żużlowiec nie wystąpi na torze. Prze
bywającego w szpitalu Łukaszewskiego 
odwiedzili członkowie RKM-u. Po po
wrocie stwierdzili, że krakowianin jest 
pełen optymizmu i już myśli o rehabili
tacji i powrocie na tor. Po meczu z 
“Wandą” Kraków zespół RKM-u nadal 
zajmuje drugie miejsce w tabeli. Lide
rem jest “Polonia” Piła, do której rybni
czanie mają tylko 1 punkt straty.

W rozgrywkach ligowych nastąpi te
raz przerwa do 24 lipca. W tym czasie 
odbędzie się szereg innych, atrakcyjnych

atrakcyjnych imprez. W najbliższą niedzielę zo
staną rozegrane półfinały Indywidual
nych Mistrzostw Świata na torach w 
Pradze i Bradford. Niestety żaden rybni
czanin tam nie wystartuje. 16 i 17 lipca 
juniorzy będą walczyć w turniejach 
kwalifikacyjnych w Gyula i w Pocking o 
awans do finału Indywidualnych Mi
strzostw Świata.

Również w Rybniku czeka nas atrak
cyjna impreza. 14 lipca, w czwartek, o 
godz. 17.30 zostaną rozegrane zawo
dy towarzyskie pomiędzy Rybnickim 
Klubem Motorowym, a reprezentacją 
Johannesburga /RPA/. Po raz pierw
szy będziemy mogli podziwiać w Ryb
niku umiejętności żużlowców z Repu
bliki Południowej Afryki. Egzotyczni 
goście przyjechali na kilka spotkań do 
Polski. Poza Rybnikiem mają wystąpić 
na torach w Częstochowie, Świętochło
wicach, Lublinie, Ostrowie Wlkp. i Ma
chowej. Warto chyba udać się na te za
wody, gdyż następna okazja zobaczenia 
w akcji zawodników z tego odległego 
kraju raczej prędko nie nastąpi. Nato
miast miłośnicy krajowych zawodników 
będą mogli 19 lipca o godz. 17.00 obej
rzeć w Rybniku zawody II rundy 
Drużynowego Pucharu Polski. Zgo
dnie z regulaminem drużyny rywalizują
ce o Puchar Polski występują jedynie w 
krajowych składach. P. SZWEDA

Szachiści RMKS-u Mistrzami Śląska
Przed dwoma tygodniami rozegrano 

Szachowe Mistrzostwa Śląska Junio
rów, których organizatorem był “Gór
nik” Czerwionka. Mistrzostwa rozgry
wane były w pięciu kategoriach wieko
wych, z podziałem na chłopców i 
dziewczęta. Znakomicie w gronie ślą
skich żużlowców spisali się młodzi sza
chiści Rybnickiego Młodzieżowego 
Klubu Sportowego, którzy, pokonując 
najlepsze zespoły województwa zwycię
żyli w klasyfikacji drużynowej, zdoby
wając indywidualnie sześć złotych, dwa 
srebrne i trzy brązowe medale.

W grupie dziewcząt do lat 10 zwycię
żyła aktualna mistrzyni Polski przed
szkolaków Marta Szydłowska, trzecia 
była rybniczanka Marta Bitman, kolej
ne trzy miejsca zajęły również szachist
ki RMKS-u Sylwia Kowalczyk, Kari
na Szczepkowska i Magdalena Prze
liorz. Bartłomiej Heberla z RMKS-u 
zwyciężył w tej samej kategorii wieko
wej chłopców, trzeci był jego klubowy 
kolega Jakub Czarnecki, natomiast 
inni rybniczanie, Krzysztof Szydłow
ski, Dawid Gosik i Wojciech Gaweł
czyk zajęli miejsca od ósmego do dziesiątego

dziesiątego.
Wśród dwunastolatek tryumfowała 

Elżbieta Janiszyn przed Alicją 
Chmielińską, obie RMKS. Inne zawo
dniczki RMKS-u Małgorzata Szy
dłowska, Małgorzata Jerz i Anna Po
tyrała zajęły odpowiednio miejsca 
czwarte, szóste i ósme. Najlepszym 
dwunastolatkiem okazał się również re
prezentant rybnickiego klubu Jan Ada
mowski, Bartosz Becker był piąty, a 
Dawid Jakubiak ósmy.

Agnieszka Matras zwyciężyła wśród 
czternastolatek, a inna rybniczanka Jo
anna Łuczak zajęła w tej kategorii wie
kowej szóste miejsce . Wśród chłopców 
zawodnicy RMKS-u Maciej Szklanny 
i Maciej Chmieliński zajęli miejsca 
trzecie i czwarte. W kategorii wiekowej 
do lat 18 rybniczanka Dorota Spalding 
była druga, zaś jej klubowy kolega Ad
rian Juzek wygrał rywalizację chłop
ców.

Mistrzostwa Śląska były zarazem eli
minacją tegorocznej edycji mistrzostw 
Polski i zdobywcy czołowych miejsc 
awansowali do półfinału mistrzostw 
kraju. Chch

- Jak to się stało, że właśnie tu w Rybni
ku jest tak silna sekcja akrobacji szy
bowcowej?
- Jestem z tego powodu szczególnie 
dumny. Jako pierwszy pilot z Rybnika 
byłem przez 6 lat członkiem kadry naro
dowej w szybownictwie klasycznym. 
Dzięki temu rybnicki klub był bardziej

Piknik pod skrzydłami. Zdj.: wack

widoczny i trafiały do niego nowe szy
bowce takie jak np. Jantar. Potem 
spróbowałem akrobacji. Dzięki przy
chylności instruktorów trafiłem do wie
lokrotnego mistrza Polski Edmunda Mi
kołajczyka, naprawdę znakomitego pi
lota i instruktora, pracującego w Gliwi
cach. On pokazał mi akrobację, która 
mnie zachwyciła. Akrobacji szybowco
wej w Rybniku zaczęliśmy się uczyć w 
siedem osób. Była to rewelacja na skalę 
ogólnopolską. Tu właśnie była kolebka 
akrobacji szybowcowej. Był ośrodek w 
Radomiu, ale oni nie mieli zawodników. 
Tu byli zawodnicy i zawsze coś tu się 
działo...

Tegoroczne zawody stały na naprawdę 
wysokim poziomie, przede wszystkim 
dlatego, że reprezentujemy najwyższy 
poziom na świecie. Wszyscy zawodnicy, 
którzy zdobywają medale na mistrzo
stwach świata startowali tutaj. To nie 
jest tak, że wygrywam mistrzostwa 
świata, a na krajowym podwórku nie 
mam konkurencji. To właśnie wśród 
swoich kolegów widzę swych najwięk
szych konkurentów.

Zanotował: WACŁAW TROSZKA
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Figura z wodotryskiem  P o d  z n a k a m i  z o d i a k u

W ubiegłym tygodniu, na skwerze przy ul. Wieniawskiego zamontowano nową 
figurę fontannową oraz dwie stylizowane donice. Całość robót montażowych wy
konał Zarząd Zieleni Miejskiej, zaś donice i figurę zamówiono w firmie kamie
niarskiej w Kuźni Raciborskiej.

Figurę fontannową zamontowano w środku basenu dawnej fontanny, zaś całość 
w założeniach wykonawców będzie spełniała rolę nie tyle fontanny, co BRODZI
KA DLA DZIECI z wodotryskiem. A ja k  widać na zdjęciu powyżej, dzieci szybko 
odkryły intencje wykonawców. tekst i foto: Szoł

damiani
RYBNIK RYNEK 6

Wśród autorów 
prawidłowych 

rozwiązań 
rozlosujemy 

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

Rynek 6.

BARAN - Wprawdzie trwa kanikuła lecz dla ciebie to najlepszy okres dla realizacji 
planów zawodowych, skieruj więc swoją, jak zwykle olbrzymią, energię ku tej sferze. 
BYK - Nadchodzący weekend będzie szczególny dla emocjonalnej sfery Twojego 
życia. Żądanie jednak stałej adoracji może partnera zmęczyć i zmusi go do uważne
go rozejrzenia się dookoła...
BLIŹNIĘTA - Wypoczynkowi najlepiej służy płodozmian: jeśli na co dzień pracu
jesz głową, zostaw ją  teraz w spokoju i uwierz w zbawienną moc ruchu...
RAK - W odpowiednim czasie wyciszyłeś emocje i teraz możesz delektować się psy
chicznym komfortem. Nie znaczy to, że powinieneś zrezygnować z zaplanowanego 
wyjazdu, który dobre samopoczucie jeszcze umocni.
LEW - Trudny i okupiony nerwami etap masz za sobą. Wprawdzie "nowe” budzi 
lęk, ale daje też nadzieję na pozytywne zmiany, na które w Twojej sytuacji możesz 
liczyć.
PANNA - Choć bardzo się starasz, nie wykorzystałeś jeszcze wszystkich pomysłów 
na powiększenie zasobów finansowych. Pomyśl o bystrym wspólniku, którym może 
okazać się osoba kręcąca się w pobliżu...
WAGA - Porzuć samotność i włącz się w wir życia, bo tylko przy okazji rozszerze
nia kontaktów pojawi się szansa na rozwiązanie sprawy, która od dawna leży Ci na 
sercu...
SKORPION - Nie zatrzaskuj się w pułapce perfekcyjności i poświęcenia, którego 
właściwie nikt od Ciebie nie wymaga. Z odrobiną luzu możesz poeksperymentować 
właśnie teraz, w pełni lata.
STRZELEC - O ile nie pozwolisz się zakrzyczeć rodzinie, wypad według Twojego 
planu będzie bardzo udany. Argumentuj jednak rozsądnie, bez emocji, nie na siłę... 
KOZIOROŻEC - Podłożem drobnych, ale uciążliwych konfliktów z otoczeniem jest 
Twoja wstrzemięźliwość w okazywaniu uczuć. Może lato i wakacje sprawią, że za
czniesz otwarcie mówić o swoich potrzebach i obawach ?
WODNIK - Swoje cele zazwyczaj osiągasz, tyle, że prowadzi do nich długotrwała i 
wytrwała praca. Powinieneś zatem cenić sobie wyjątkowo je j efekty, a nie narzekać, 
że innym wszystko przychodzi łatwiej...
RYBY - Cierpliwość jest cnotą, dzięki której można zdziałać zdumiewająco wiele. 
Spróbuj je j więc wykrzesać w sobie trochę, a zobaczysz, że czekanie też może być 
przyjemnością...

Pochwała
kuferka

Dla wielu z nas najmniej przyjem
nym etapem wakacyjnej eskapady jest 
sama podróż. Nawet kiedy odbywamy 
ją  w najbardziej luksusowych warun
kach - samolotem, samochodem, wy
godnym autokarem, jest ona źródłem 
największych stresów. Nie wspomina
jąc, że niekiedy przez cały urlop prze
nosimy się z miejsca na miejsce. 
Warto więc zwrócić nieco uwagi 
na podróżny ekwipunek. 

Niejednokrotnie 
podziwiałyśmy na 
ekranie bohaterki 
przybywające do eks
kluzywnych hoteli z 
niewielkim kuferkiem 
w ręku, a z tyłu boy hot e l o w y
hotelowy uginał się pod ciężarem wali
zek. Kuferek taki jest bardzo praktycz
nym wynalazkiem, a co ważniejsze do
stępny jest dziś w naszych sklepach, a 
nie tylko do oglądania na srebrnym 
ekranie. Można pakować do niego

Fatałachy z naszej szafy
F a t a ł a c h y  z  n a s z e j  s z a f y

wszystkie osobiste drobiazgi, dotąd 
upchnięte w dużej torbie lub walizce, 
którą trzeba było oddać np. do samolo
towego lub autokarowego bagażnika. 
A więc przybory toaletowe, kosmetyki, 
suszarkę oraz gumki i spinki do wło
sów, podręczną apteczkę, zapas chuste
czek higienicznych, niewielki ręczni
czek, przybornik do paznokci oraz 
“niezbędnik” do szycia, a reszta... we
dług osobistych potrzeb i upodobań. 

Wszystkie wymienione rzeczy 
będą “w kupie”, nie zaj

dzie więc potrzeba 
każdorazow ego 

I przetrząsania tor
by przy ich szu
kaniu. Kuferek 
jest sztywny, nie 
musimy więc się 
bać, że coś się 

zgniecie, wyleje, zaplami rzeczy.
Mimo swojej dość wysokiej ceny, 

kuferek taki jest, wierzcie mi, dobrą in
westycją na wiele lat.

Wróżka

Poziomo: A/generalny z generałami, B / np. Zachodnia, C/jest, 
gdy świta, D / “kalosz” w todze, E/ coś do zapłaty, F/głęboki w 
czasie rozgrzewki, G/ np. ze śliwkami, H / na chłopski...., I/  obca 
żółtodziobowi, J/śmieje się w kartach
Pionowo: 1/np. PKO lub GR, 2 / bywa zasługą klakierów, 3 / dla 
kosmetyczki lub spragnionego, 4 / na górze góry, 5 / załatwia 
wszystko płaczem, 6 /brzeg z krajem, 7 /leczniczy lub centrum, 8/ 
włóczęgostwo to jego hobby, 9/ trzyma cegły, 10/ cyrkowa liczba 
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które pow stanie po 
uporządkowaniu liter wg szyfru: A-1, F-8, C-7, E-9, B-3; J-6, 
G-5, A-9, E-1; G-4, D -8, I-4, F-10, H-9; A-3, B-5, A-1, I-3, D-10, 
H-10; C-4, F-10, E-1, E-7, H-10
Na rozwiązanie wraz z kuponem czekamy 10 dni od daty ukaza
nia się numeru. Rozwiązania prosimy przesyłać na kartkach po
cztowych na nasz adres, lub wrzucać do naszych “żółtych skrzy
nek” /Rynek 12, Kościuszki 54/.
Nagrody za rozwiązanie krzyżówki nr 36 z hasłem “Szumi las - 
ma czas” otrzymują: Adam Ziemiański, ul. Wrzosowa 36/4, 44- 
335 Jastrzębie oraz A.H. Oleś, ul. Kościuszki 45a/25, 44-200 
Rybnik.
Nagrody do odebrania w redakcji.

5 m in u t ła m a n ia  głow y

Ilustracje różnią się w 7 miejscach, znajdź różnice.
Wśród czytelników, którzy w ciągu 10 dni od daty ukazania się numeru nadeślą prawi
dłowe rozwiązanie łamigłówki, wylosowana zostanie nagroda w postaci bonu towarowe
go wartości 200.000 zł, ufundowanego przez Biuro Usługowo-Doradcze z Rybnika-Bogu
szowic.
Rozwiązania prosimy przesyłać na kartkach pocztowych na nasz adres, lub wrzucać do na
szych “żółtych skrzynek” /Rynek 12, Kościuszki 54/.
Za rozwiązanie łamigłówki z nr 25 nagrodę otrzymuje: Maria Urbanek, ul. Dąbrówki 17c/ 
26, 44-200 Rybnik

Karlik wracał z zagranicy. Wchodzi 
celnik do wagonu i pyta:
- Kawa, papierosy, alkohol?
A Karlik na to:
- Pięknie dziękuja, mam tego pełno w 
kofrze!

Roz na dole górnicy chcieli se w karty 
pograć. Nie mieli jednak pieniędzy i 
umówili się, że zamiast pieniędzy to se 
w gęba strzelą. No i dobrze. Teroz ta
sują karty, a tu jeden prask w pysk 
tego, co tasowoł.
- Pierona! Co robisz? Dyć żech je
szcze ani dobrze nie pomieszoł!
- No ja, ale przeca trzeba coś zawsze 
na początek dać do banku, nie?

Ś l ą s k i e
b e r a n ie

- Wiesz - pado Antek do Francka - 
mój p iec je s t coś nie w porządku. 
Dymi się, kurzu pełno, a warzyć się 
nie do.
- Dobra jest - pado Francek. - Nic się 
nie bój, nie takiech już piece napro
wioł. Przyniesa ci ju tro z dołu taki 
proszek, to tym przeczyścisz i bydziesz 
widzioł, chłopie, jak  ci bydzie ciągnąć. 
Po dwóch tygodniach już zaś się spo
tkali. Antek spytoł:
- No i ja k  tam piec? Prowda, że aż 
rwie?
- Ja. Jo ci padom, tak rwało, że my ki
lometrami uciekali, ino że teraz kaj 
indziej mieszkomy! Tyś mi pieronie 
dogodził!

*  *  *

- Francek, wto to jest optymista?
- Jest to górnik, kiery z pełnym zaufa
niem się żeni.
- A pesymista?
- Ten, co już sie ożenił!

- Optymista to jest górnik, kiery pijąc 
pół litra, pado: Mom jeszcze połowa.
- A pesymista?
- Już ino połowa!

- Ty, Francik - pyto górnik kolegi - po 
jakiemu ty naszego sztygara inaczej 
nie witosz, ino zawsze “dobry wie
czór"?
- Bo od tamtej sprawy, jak jo  tego pie
rona widza, to mi sie zaroz w oczach 
ćmi.

- Antek, po jakiemu mosz takie ślepia 
podbite?
- No, dyć mie napodł ten pieroński 
gizd Kowolik.
- A mioł powód?
- Nie, ino wielko sztanga!

Pod Górą św. Anny przyszoł jeden do 
urzędu po zapomoga.
- Taki młody i roboty nie może znojść? 
Jaki mocie zawód?
- Wykwalifikowany górnik!
- Tu ale nie ma kopalni!
- Tyż bezto żech sie tu wżenił!

Z książki " Śląskie beranie 
- humor Górnego Śląska”

Zebrała i opracowała 
Dorota Simonides
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