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Trwa kanikuła i życie w mieście toczy się jakby w zwolnionym tempie. Na Ryn
ku wielu przyjezdnych konfrontuje z rzeczywistością zasłyszane o Rybniku opi
nie, a fotografie robione sobie na tle ukwieconych schodów do TZR, Ratusza czy 
fontanny świadczą o tym, że warto się w naszym mieście uwiecznić. Goście po 
powrocie z rekonesansu po Rybniku chcą wiedzieć o nim więcej. Czy my, rybni
czanie, potrafimy tę ciekawość zaspokoić?

Rybnik w liczbach Siatkówka plażowa robi furorę nie tylko na nadbałtyckich plażach. 
Świetne warunki do jej uprawiania można znaleźć również na kąpieli
sku Ruda. O rozgrywkach w siatkówce plażowej czytaj na stronie 7

PÓŁKOLONIE
CHARYTATYWNE

Od trzech lat Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Kamieniu prowadzi letnią 
akcję półkolonijną dla dzieci z naju
boższych rybnickich rodzin. Nabór 
dzieci odbywa się w porozumieniu z 
wychowawcami szkół i parafiami kato
lickimi. Dzieci są dowożone do kamie
nia autokarami o godz. 9.00 i odwożone
o  g o d z . 17.00. W roku bieżącym tak 
dzieje się przez cały lipiec i sierpień. W 
sumie w ośrodku w Kamieniu odpoczy
wać będzie na 8 turnusach prawie 500 
dzieci.

Na dzieci czekają tu różne atrakcje. W 
zależności od pogody, mogą one korzy
stać z całej bazy ośrodka MOSiR-u. Ką
piele odbywają się pod okiem ratowni
ka, można skorzystać z przejażdżki ło
dzią czy spróbować swoich sił na 
grzbiecie końskim. Sala sportowa w ra
zie deszczu jest wykorzystywana na gry
i zabawy . Wielką radość sprawia dzieciom

dzieciom pięć wielkich karuzeli objazdo
wego wesołego miasteczka z Czech. 
Na tę frajdę dyrekcja ośrodka w Ka
mieniu zaprasza wszystkich rybni
czan, nie tylko uczestników półkolo
nii. Rodzice, sprawcie odrobinę rado
ści swoim pociechom!

MOSiR zadbał o to, aby dzieci z pół
kolonii miały fachową opiekę pedago
giczną. Zatrudniono czterech opieku
nów, którzy zajmują się każdym turnu
sem przybywających do Kamienia. Są to 
nauczyciele rybnickich szkół. Na dzieci 
czeka tutaj także obiad z podwieczor
kiem.

Dzieci żywione są z funduszy zebra
nych jeszcze w styczniu, podczas pierw
szego rybnickiego Balu Charytatywne
go. Ta wspaniała inicjatywa procentuje 
do dziś, nic więc dziwnego, że dyrekcja 
ośrodka rekreacyjnego w Kamieniu już 
teraz planuje nowy bal w przyszłym karnawale

Rybnik zamieszkuje ponad 145 
tys. mieszkańców, a w roku 1993 
urodziło się równo 1993 nowych 
jego obywateli. W tak bardzo zur
banizowanym województwie jak  
katowickie, Rybnik zajmuje pod 
względem ilości mieszkańców 7. 
miejsce, zaś w skali kraju znajdu
jemy się na 25. Te blisko 150 tys. 
ludzi tworzy 25 lokalnych, dziel
nicowych społeczności liczących 
od 600 do 25 tys. osób. Każda 
dzielnica ma swoją historię i spe
cyfiką, co sprawia, że miasto jest 
bogate swoją różnorodnością. Ob
szar miejski liczy 135 km kw., 
przez które przebiega 406 km dróg 
o różnym znaczeniu. Kiedyś ilo
śc ią  pojazdów  m echanicznych 
mierzono wielkość postępu cywili
zacyjnego, dziś raczej stopień za
n ieczyszczen ia  środowiska. W

Rybniku zarejestrowano dotych
czas 32 tysiące pojazdów mecha
nicznych. Oczywiście po drogach 
porusza się ich znacznie więcej...  
N ocą  drogi oświetla  6700 punk
tów świetlnych.

Wielu rybniczan, ale także mie
szkańców okolicznych gmin, za
trudnionych jest w dużych zakła
dach przem ysłow ych na terenie

miasta: w 3 kopalniach, e lek trow
ni, zakładach branży metalowej i 
budowlanej. Struktura za trudnie
nia nieco się jednak zmienia, bo 
coraz prężniej rozw ija ją  się tzw. 
prywatne podmioty gospodarcze. 
Z arejestrow ano ich dotychczas 
8450, w tym firm handlowych po
nad 2,5 tys. Swoje siedziby ma w 
Rybniku aż 11 banków.

Utrzymaniem porządku i czysto
ści, a także p ie lęgnacją  terenów 
zielonych zajmuje się ponad 400 
pracowników służb komunalnych. 
W mieście jest ponad 14 tys. bu
dynków mieszkalnych, z czego po
łowa stanowi własność prywatną. 
D zia ła ją  43 przedszkola ,  do 
których uczęszcza 3750 dzieci, 35 
szkół podstawowych, w których 
uczy się ponad 20 tys. dzieci i 
młodzieży, 10 szkół średnich oraz 
Centrum Kształcenia Inżynierskie
go Politechniki Śląskiej.

Już tych kilka liczb świadczy o 
tym, że Rybnik ma wszelkie dane, 
by być miastem przyjaznym dla lu
dzi. Nie straszy tu prowincja, ale 
nie przytłacza też wielkomiejsko
ścią.

Opr. W.R.

AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL FIRM:
FABRYKA KUCHNI 
W R O N K I  J

Sony-Poland Sp. z o.o.
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Koncert niedzielny pod wierzbą
W niedzielę 24 lipca na estradzie “Pod wierzbą” 

wystąpi w rozrywkowym repertuarze zespół 
wokalno-instrumentalny “Gama”, 

zaś śląskie anegdoty przedstawią dwie “rybnickie klachule’ 
Teresa Szulc i Urszula Górka 

Początek koncertu tradycyjnie o godz. 16.00.

Grupa dzieci z Chwałowic ze swoją opiekunką Joanną Wolny korzystają z 
uroków lata w ośrodku w Kamieniu. Zdj.: wack

k a r nawale, który zapewni dzieciom cało
dzienne wyżywienie podczas przyszło
rocznych półkolonii.

Z tegorocznej akcji półkolonijnej ko
rzystają dzieci z parafii kościołów pw. 
Królowej Apostołów, św. Jadwigi, św. An
toniego oraz parafii w Chwałowicach, Pa
ruszowcu i Boguszowicach-Osiedlu. Z ra
dości, z uśmiechu na twarzy dzieci, którym 
na co dzień nie brakuje trosk, mogą być 
dumni wszyscy rybniczanie, którzy pomo
gli i nadal pomagają tej szczytnej sprawie.

GRZEGORZ WALCZAK

damiani
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Zarząd Miasta informuje
Zarząd Miasta Rybnika

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA STAWKĘ MIESIĘCZ
NĄ CZYNSZU ZA 1 M KW. POWIERZCHNI LOKALI UŻYTKOWYCH 

NA DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWO - GOSPODARCZĄ.

Lp. Usytuowanie pow. lokalu 
lokalu w m kw.

wizja 
w dniu

godz. stawka 
wyjściowa 

za 1 m kw.zł

vadium 
w wys. zł.

1 . ul. Patriotów 688,2 4.08.94 r. 11-14 35 tys. 5 mln zł
2. ul. Pl. Pokoju 1c 134,0 4.08.94 r. 9-11 35 tys. 5 mln zł
3. ul. Patriotów 12c 10,3 4.08.94 r. 9-11 35 tys. 5 mln zł
4. ul. Małachowskiego 59 181,4 4.08.94 r. 11-13 35 tys. 5 mln zł
5. ul. Powstańców 34 90,0 5.08.94 r. 9-11 80 tys. 5 mln zł
6. ul. św. Antoniego 15 

/oficyna/
32,0 5.08.94 r. 12-14 35 tys. 5 mln zł

7. ul. Staszica 8 /piwnica/ 29,7 8.08.94 r. 9-11 20 tys. 5 mln zł

Do stawki niniejszego czynszu za 1 m kw. naliczony zostanie obowiązujący poda
tek VAT w wysokości 22 procent.
Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Lokalowego Urzędu Miasta 
Rybnika tel. 24-168 lub 25 344.
Przetarg odbędzie się 11 sierpnia o godz. 10-tej w sali nr 37 na I piętrze bu
dynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2.
Vadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta Rybnika najpóźniej w dniu 
przetargu do godz. 9.30. Dodatkowo wpłacić należy koszty organizacyjne prze
targu w wys. 100 tys. zł za 1 lokal. Uczestnik przetargu winien zapoznać się z re
gulaminem przetargu ,który jest do wglądu w Wydziale Lokalowym Urzędu 
Miasta Rybnika przy ul. 3-go Maja 12.
Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia w każdej chwili od przetargu bez podania 
przyczyny.

Rybnickie Służby Komunalne w Rybniku
zatrudnią dwóch mistrzów do robót drogowych

Warunki zatrudnienia:
* wykształcenie średnie o profilu drogownictwa
* wymagany staż pracy na stanowisku mistrza d/s robót drogowych minimum 
3 lata.
Szczegółowych informacji udziela dział kadr RSK Rybnik, ul. Jankowicka 41.

ZEGARY
Na tarczach zegarów bazyliki 

św. Antoniego pojawiły się wreszcie 
wskazówki, wykonane, podobnie jak 
same tarcze, w hucie “Silesia”. Całość 
prac nadzoruje inż. Andrzej Janocha, 
który twierdzi, że najpóźniej za mies
iąc wieżowe zegary zaczną dokładnie 

odmierzać czas. Stary, zniszczony me
chanizm zastąpi nowy - elektroniczny. 
Zegary, które wybijać będą kwadranse

i pełne godziny, mogłyby również wy
grywać jakąś melodię, ale do tego po
trzebne byłoby zamontowanie specjal
nych gongów, na które na razie nie ma 
pieniędzy. Kilogram materiału na 
dzwon kosztuje ok. 160 tysięcy, a owe 
gongi, ze względu na wysokość wież, 
musiałyby ważyć przynajmniej ze dwie 
tony. A może znajdzie się sponsor, 
który sfinansuje zainstalowanie takich 
gongów i w ten sposób zaskarbi sobie 
uznanie rybniczan?

Nowe wskazówki wykonane są z 
emaliowanej stali. 
Wskazówka godzi
nowa ma 112 cm 
długości, zaś minu
towa 141 cm i waży 
blisko piętnaście ki
logramów. Wpraw
dzie dziś najwięk
szym wzięciem cie
szą się zegarki elek
troniczne i kwarco
we, ale pamiętam jak 
jeszcze kilka lat 
temu dziadek, spo
glądając na wieże 
“Antoniczka”, regu
lował swój stary, kie
szonkowy zegarek. 
Ludzi pytających o 
godzinę nie brakuje, 
więc czynne wieżo
we zegary będą nie 
tylko ozdobą rybnic
kiej bazyliki. wack

Wakacje 
w mieście

w DK w Chwałowicach
Chwałowicki Dom Kultury również na 
najbliższy tydzień przygotował szereg 
atrakcji dla dzieci spędzających lato w mie
ście:
w poniedziałek 25.07. o godz. 10.00 -
składanka filmowa dla najmłodszych dzie
ci, we wtorek 26.07. o godz. 11.00 kon
kurs plastycznych z nagrodami, w środa 
27.07. o godz. 10.00 - konkurs piosenki 
dziecięcej, w czwartek 28.07. o godz. 
10.00 - film dla dzieci pt. “Tropiciel”, w 
piątek 29.07. o godz. 17.00 - dyskoteka.

... i w bibliotece
Miejska Biblioteka Publiczna przy ul. 

Szafranka 7 zaprasza dzieci na kolejne im
prezy wakacyjne. W piątek, 22 lipca, o 
godz. 13.00 będzie można wziąć udział w 
zabawie “Kot i mysz”, a o 16.00 rozpocz
nie się projekcja filmu video “Wesoła 
siódemka”. Quiz “Letnie zgadywanki” za
planowano na poniedziałek, 25 lipca, na 
godzinę 11.00.
We wtorek, 26 lipca, o 16.00 zacznie się 
pokaz filmu video “Troskliwe misie”. W 
środę, 27 lipca, dzieci będą mogły wziąć 
udział w konkursie plastycznym “Mój do
mowy ulubieniec” /początek o 15.00/. Bi
blioteka zaprasza wszystkie dzieci, spędza
jące wakacje w mieście, do skorzystania z 
tych propozycji. /K/

Spacerkiem po mieście
Powoli, powoli "wojna z trze

ma schodami" czyli barierami 
architektonicznymi utrudnia
jącym i poruszanie się ludziom 
niepełnosprawnym ,  zaczyna 
przynosić efekty. Na zdjęciu ła
godny zjazd  do parku “Bu
ków ka” m iędzy ulicam i 3- 
Maja i Miejską.

Stylową latarnię zamontowa
no na odnowionej kamienicy 
na rogu Rynku i ul. Zamkowej.

Koziołek 
nie był 

wściekły
Pisaliśm y w numerze “GR” z 8 

lipca o koziołku sarny, który zabłą
kał się do Rybnika, po długim “po
lowaniu” został schwytany i wkrótce 
padł. Głowę zwierzęcia wysłano do 
Katowic by zbadać, czy nie cierpiało 
na wściekliznę - choroba tłumaczy
łaby, dlaczego koziołek, wbrew na
turalnym zwierzęcym instynktom, 
przywędrował do Rybnika. Okazało 
się, że sama nie była wściekła, a do 
m iasta przybłąkała się praw dopo
dobnie dlatego, że wcześniej została 
potrącona przez samochód, który ją 
poturbował. W szoku zawędrowała 
aż do Rybnika,  co okazało się jej 
ostatnią drogą.

/K/

P rzecen y
* W sklepie “Ata” przy ul. Korfantego 
można kupić bluzki, swetry, żakiety - 
wszystko po 150 tys. zł.
* Sklepy “Bodara” /które mieszczą się
przy ul. Wieniawskiego 1, przy Pl. 
Wolności, i przy ulicy Raciborskiej 20/ 
oferują buty i koszule przecenione do 
70 procent. /K/

Rodzić po ludzku
“Gazeta R ybnicka” pragnie się 

p rzy łączyć do akcji “ R odzic po 
ludzku”, którą rozpoczęły “Gazeta 
W yborcza”, Telewizja Polska i III 
program Polskiego Radia.  C hce m y 
się dow iedzieć, w jak ich  w arun
kach ro d zą  się dzieci w okolicy  
Rybnika, prosimy więc czytelnicz
ki, by opisyw ały swoje dośw iad
czenia. K tóre szp ita le  s tw arza ją  
rodzącej kobiecie i dziecku przy
ja z n ą  atm osferę? Na których od
dzia łach  po łożn iczych  rodzen ie 
jest koszmarem? Co było przykre, 
upokarzające? N apiszcie do nas o 
sw oich p rzeżyciach . P ragniem y 
poznać również relacje ojców - jak

oni byli traktowani? Jak odczuwa
li sposób, w jak i traktow ano ich 
żony? Czy chcieli by brać udział w 
po rodzie , być z żoną przez cały
czas? Czekamy też na doświadcze
nia par, których dzieci rodziły się 
w domu.

Będziemy drukować listy, które 
otrzym am y. N ie m uszą one być 
podpisane - rozumiemy powszech
ny lęk przed ujawnieniem swojego 
nazwiska, jeśli krytykuje się służ
bę zdrowia. Ale prosimy, by pisać 
w którym  szp ita lu  i kiedy odbył 
się poród. Razem uda nam się po
prawić warunki, w jakich przycho
dzą na świat nasze dzieci.

K.M.

kosztowne górskie czy morskie wojaże. 
Krajobraz wprawdzie nie ten sam, 
dzieci mogą jednak popływać tury
stycznym statkiem “Konrad”, pójść na 
basen w pobliskich Stodołach, czy 
skorzystać z jednodniowego wypadu w 
góry.

W razie niepogody zajęcia odbywają 
się właśnie w budynku klubu, gdzie 
znajduje się m.in. sala gimnastyczna i 
sala dyskotekowa, umożliwiająca dzie
ciom wykazaniem się swymi taneczny
mi czy też wokalnymi zdolnościami.

Starannie dobrana kadra wychowaw
ców /m. in. Aleksandra Morgała i Bea
ta Grzegorczyk-Sochacka/ organizuje 
wycieczki w najbliższe okolice i zwie
dzanie znajdujących się na trasie za
bytków. Dzieci poznały Szlak Orlich 
Gniazd, zwiedziły pałac i park w 
Pszczynie, ogród botaniczny w Bryn
ku.

Oprócz tego kolonijny czas wypeł
niają konkursy z nagrodami: począw
szy od gimnastycznego poprzez pla
styczny, a na kostiumowych kończąc. 
Aby zapewnić błąkającym się, znudzo
nym małolatom wakacyjny czas wy
starczy trochę chęci, by każde 
podwórko przemieniło się w “tajemni
czą wyspę” lub “baśniową krainę 1001 
nocy”, ku uciesze tak dzieci, jak i ro
dziców. MIKAEL

NIE TAKA NUDA STRASZNA...

Na wycieczce do Mosznej

Wakacje już w pełni! Świat w pro
mieniach słońca ukazuje całą swą kra
sę, więc trudno usiedzieć na miejscu. 
Nic więc dziwnego, iż wszyscy marzą 
o tym by jak najszybciej gdzieś wyje
chać i miło spędzić czas. Niestety, nie 
każdemu jest to dane, bo wiele dzieci 
spędza lato w mieście.

Z tego też powodu godną naśladowa
nia jest akcja kolonijna, zorganizowa
na w Ośrodku Sportów Wodnych i Re
kreacji w Chwałęcicach przez Klub 
Energetyka przy rybnickiej elektrowni. 
Kolonie te przeznaczone są głównie 
dla dzieci, których rodziców nie stać 
na wysłanie swych pociech w kosztowne

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Obóz dla dzieci niedosłyszących

By się lepiej porozumieć
Początek wakacji 23 dzieci niedo

słyszących i z zaburzeniami mowy z 
Rybnika i okolic, a także z Żor, Ja
strzębia, Wodzisławia spędziło na 
turnusie rehabilitacyjnym w Ustro
niu Jaszowcu. Z każdym pojechało 
do Ustronia jedno z rodziców, z re
guły matka, “rodzynek” w osobie 
ojca był tylko jeden. Obóz był nasta
wiony przede wszystkim na pomoc 
dzieciom z zaburzeniam i słuchu, 
których było aż 21. Pod opieką pe
diatry, logopedy, socjologa, psycho
loga i pedagoga dzieci uczyły się 
mówić lepiej, brały udział w trenin
gach ekspresji twórczej, w ćwicze
niach bioenergetyzujących , w zaję
ciach relaksacyjnych, logopedycz
nych i logorytmicznych. Oczywiście 
były też gry i zabawy, konkursy, za
jęcia sportowe.

Nie próżnowali również rodzice, 
którzy uczestniczyli w spotkaniach 
psychoterapeutycznych, konsulto
wali się z psychologiem, poprawiali 
swoją komunikację z dzieckiem. Za
jęcia dla rodziców trwały od rana do 
wieczora. Jednej z matek - opowiada 
główna organizatorka wyjazdu, lo
gopeda Bożena Naczyńska - rozle
ciały się buty i żeby kupić następne,

prosiła mnie o zwolnienie, bo prze
rwy w zajęciach były tylko na posił
ki. Jeżeli matki miały czas na kawę 
to tylko wtedy, gdy obserwowały za
jęcia  dzieci. Taka obserwacja dawała

czasem  zaskakujące wyniki - np. 
dziecko bardzo spokojne w domu, 
wśród rów ieśników  wykazywało 
dużą agresję. Dzieci niedosłyszące 
często są agresywne, bo trudno im 
wyrazić w mowie m yśli i uczucia. 
Gdyby nam odebrać m ożliw ość

mówienia, rozmawiania, też byśmy 
szturchali i tupali, żeby zwrócić na 
siebie uwagę - mówi Bożena N a
czyńska. - Bardzo pomagają zajęcia 
relaksacyjne - jeden z chłopców, nastolatek

nastolatek, bardzo agresywny, rwący 
się do bicia, po relaksie chce się  
przytulić, ucałować terapeutkę. Na
sze dzieci są bardzo “naładowane " 
emocjonalnie, sporo je st wśród nich 
“przytulanek”.

Kontakty rodziców z tymi dziećmi

dziećmi, jak zawsze w przypadku niepeł
nosprawności, są skomplikowane. 
Wiele rodzin wstydzi się dziecka, 
często matki są nadopiekuńcze, pra
wie zawsze dręczy je poczucie winy. 
Prześladuje ono na przykład kobietę, 
która wiele lat temu została poddana 
operacji ślepej kiszki. Ani ona, ani 
lekarze nie wiedzieli, że od trzech 
tygodni jest w ciąży. Dziecko uro
dziło się niepełnosprawne, prawdo
podobnie z powodu narkozy i lecze
nia pooperacyjnego. Smutki i lęki 
rodziców były przedmiotem psycho
terapii. W jednej z grup takie zajęcia 
skończyły się płaczem , w innej - 
wspólnym atakiem śmiechu. Dawno 
się tak nie śm iałyśm y - m ówiły 
później matki. Dzięki temu znika 
zdenerw ow anie, które powoduje 
problemy między rodzicami i dziec
kiem. Widzieliśmy w czasie turnusu 
matkę, która krzyczała do swojego 
dziecka, a kiedy ono zaczęło pokazy
wać, że przecież nie słyszy, po pro
stu je  stłukła. A przecież to ona po
winna najlepiej w iedzieć, że to 
dziecko nie słyszy! W trakcie turnu
su coraz więcej matek rozmawiało też 
z psychologiem o wychowywaniu nie
dosłyszącego dziecka, ale także o wła
snych problemach, np. o swym strachu 
przed drugą ciążą, o problemach mał
żeńskich.

Bożena Naczyńska ma nadzieję - choć 
prawdę mówiąc, raczej słabą - że po 
wspólnym turnusie rodzice założą stowarzyszenie

stowarzyszenie, w którym mogliby wymie
niać doświadczenia, wspólnie organizo
wać terapię, wyjazdy dla dzieci, starać 
się o umieszczenie ich w dogodniejszej 
szkole, bowiem obecnie wszystkie dzie
ci niedosłyszące kieruje się do Szkoły 
Podstawowej nr 24 w Popielowie, więk
szość z nich musi więc najpierw dojeż
dżać do centrum Rybnika, a później z 
centrum do Popielowa. Rodzice są leni
wi - mówi Bożena Naczyńska - chcieli
by, żeby ktoś załatwiał wszystkie proble
my za nich. Jedna z matek, której mówi
łam o ćwiczeniu w domu z dzieckiem, 
oświadczyła mi, że woli żebym to ja  z 
nim ćwiczyła więcej. A ja  nie jestem  
matką tych dzieci. Pokazałam im, że 
mogą wyjechać za małe pieniądze, że są 
sponsorzy, refundacje, można znaleźć 
fachowców do prowadzenia zajęć, trze
ba tylko chcieć. Czy będą chcieli, to już 
zależy od nich.
Rodzice rzeczywiście płacili niewiele, 
500 tys. zł za wyjazd dziecka i tyle samo 
za siebie. Koszt organizacji obozu wy
niósł 115 mln zł , ale dużą część ko
sztów ponieśli sponsorzy: Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełno
sprawnych, prezydent Rybnika, Energo
inwest, Utex, Partners, Gwimet, DiM i 
hurtownia “Wojciech”. Bardzo życzliwy 
był też dom wczasowy “Relaks”, w 
którym mieszkała i pracowała cała gru
pa, pomogła także dyrektorka rybnickiej 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicz
nej.

K. MICHALAK

Wielomilionowe rachunki za telefon

Mężczyźni 
impulsów nie liczą

Telewizyjne reklamówki i prasowe 
ogłoszenia brzmią zupełnie niewinnie. 
To co można usłyszeć w telefonicznej 
słuchawce, dzwoniąc pod wskazany w 
gazetowej reklamie numer, nie zawsze 
jest już tak niewinne, Rozwijanie na
szej wyobraźni, nawet w nieszczegól
nie zdrowym kierunku i ewentualne 
wyrzuty sumienia, to jeszcze nie pro
blemem. Kłopoty zaczynają się, gdy 
przystępujemy do nerwowego liczenia 
zer na naszym rachunku telefonicz
nym, który nie 
wiedzieć czemu 
przypomina wy
ciąg z bankowego 
konta “Party
L inę”, “Teleprzy
ja c ie le”, “Telefo
niczna Linia 
Serc ”, “Skok w
bok przez telefon ”, 
telefoniczne horo
skopy i konkursy 
oraz inne usługi 
typu audiotex pro
ponuje się posia
daczom telefonów 
od niedawna, ale 
stały się one już 
znaczącym problemem. Nie każdy dys
ponuje tak sokolim wzrokiem, by do
strzec w czasie emisji telewizyjnej re
klamy pojawiające się u dołu ekranu 
minimalnych rozmiarów informacje, iż 
minuta rozmowy kosztuje ok. 40 tysię
cy złotych. W wielu reklamach nie ma 
nawet tak dyskretnej sugestii, ale prze
cież w tym rzecz, by przy telefonicznej 
słuchawce przytrzymać abonenta przez 
długie, długie chwile. Słuchając róż
nych rozkosznych historyjek w swoim 
ojczystym języku, zarumieniony abo
nent nawet nie podejrzewa, że realizu
je właśnie połączenie z Hondurasem, a 
licznik jego numeru pracuje niczym 
wentylator.

O krótką rozmowę na temat tak sze
roko reklamowanych telefonicznych 
pułapek poprosiliśmy dyrektora Za
kładu Telekomunikacji w Rybniku

Edmunda Skupienia.
Edmund Skupień: Podstawowy 

problem polega na tym, że wiele osób 
posiadających telefon nie potrafi zapa
nować nad sposobem korzystania z 
niego przez inne osoby. Problem tele
fonicznych horoskopów, jak uczy do
świadczenie, dotyczy ludzi w wieku od 
lat czterech do dziewięćdziesięciu. W 
pierwszym półroczu mieliśmy ogółem 
1113 reklamacji, negatywnie załatwio
nych zostało 856, a w tym około 470 

związanych było z 
korzystaniem z tzw. 
telefonicznych horo
skopów. Mieliśmy 
wydruki, na których 
czarno na białym 
było widać, iż prowa
dzone były rozmowy 
z tzw. horoskopami. 
Pod pojęciem horo
skopów rozumiem tu 
wszystkie te “Party 
Line”, “Linie serc” 
itp. numery z Austra
lii, USA czy Antyli 
Holenderskich. Jeśli 
ktoś dzwoni pod taki 
numer, co minutę 

jego rachunek wzrasta o około 70 ty
sięcy zł. Wysłuchanie telefonicznego 
horoskopu lub seksoferty trwa od 
ośmiu do kilkunastu minut, tak więc 
przyjemność ta kosztuje około miliona 
zł. Jeśli do telefonu dorwie się np. ero
toman, łatwo zgadnąć jak wysoki bę
dzie telefoniczny rachunek. Jeden z 
abonentów z Żor otrzymał miesięczny 
rachunek telefoniczny opiewający na 
sumę prawie 25 milionów. Jak się oka
zało, to dzieci wydzwaniały po świecie 
pod nieobecność rodziców. Okres 
obrachunkowy obejmuje cały miesiąc, 
liczniki odczytywane są w ostatnim 
dniu miesiąca, natomiast rachunki abo
nenci otrzymują dopiero koło dwu
dziestego następnego miesiąca. Infor
macja o tym, że z telefonem jest coś 
nie tak, dociera właściwie z miesięcz
nym opóźnieniem. Ludzie przychodzą

do nas w dobrej wierze, ale często oka
zuje się, że to ich pociechy nabijają ra
chunki od np. dwóch miesięcy. Nie
którzy po złożeniu reklamacji uczciwie 
przyznają się do korzystania z tego ro
dzaju telefonicznych usług, inni nawet 
wobec oczywistych faktów nie chcą się 
przyznać, zwalając winę np. na jakie
goś telefonicznego pirata. Ale o dzi
wo, w dniu złożenia reklamacji, gdy 
my włączamy rejestrator, wszystko 
wraca  do n o rmy i o p i ractwie nie 
może być mowy.
- Z jakim i krajami łączą się ciekaw
si, szukający wrażeń abonenci?
- Są to m.in. Antyle Holenderskie, 
Australia, Stany Zjednoczone i Ko
rea Południowa. Agencja towarzy
ska zawiera umowę z tamtejszym te
lekomem, na mocy której otrzymuje 
część wpływów, ponieważ numer te
lefonu jest specjalnie olicznikowa
ny. Dla nas nie jest to jakiś wielki 
interes, ponieważ wpływy z rozmów, 
które są realizow ane z zagranicą, 
częściowo odprowadzamy do instytucji

Jeszcze w czerwcu w II LO im. Hanki 
Sawickiej rozpoczęły się prace związa
ne z całkowitą wymianą wewnętrznej 
instalacji c.o, czyli około półtora kilo
metra rur oraz wszystkich szkolnych 
kaloryferów. Zlikwidowana została już 
przestarzała kotłownia, w której w cią
gu sezonu grzewczego spalano węgla i 
koksu za około 150 milionów zł. Teraz 
będzie już niepotrzebna, gdyż liceum 
ogrzewane będzie z ciepłociągu miej
skiego. Przed dwoma laty, przyłącze do 
niego wykonała rybnicka fundacja eko
logiczna “Ekoterm Silesia”, zajmująca 
się ograniczeniem tzw. niskiej emisji. 
Gdy okazało się, że brakuje środków fi
nansowych na wymianę wewnętrznej 
instalacji, bez czego prace moderniza
cyjne nie miałyby sensu, wstrzymano je, 
a deklaracje Rejonowego Zespołu Ob
sługi Ekonomiczno-Finansowej Szkół 
pozostały tylko deklaracjami.

Modernizacja systemu grzewczego 
szkoły kontynuowana jest obecnie 
wspólnymi siłami miasta i fundacji.

instytucji telekomunikacyjnych USA, Au
stralii itd. Jest to raczej bardzo 
uciążliw e, gdyż z tego powodu 
mamy całe mnóstwo reklamacji.
- Czy w Polsce ju ż ktoś zarabia p ie
niądze w ten sposób?
- Myślę, że nawet z prawnego punk
tu widzenia zarejestrowanie u nas 
takiej firmy jest niemożliwe. Opo
wiastki, które można usłyszeć w te
lefonicznej słuchawce, przez nasze 
prawo traktowane są jak zwyczajna 
pornografia.
- A jak  to wygląda w samym Rybni
ku?
- Zdarzały się przypadki rachunków 
na kilka bądź kilkanaście milionów 
złotych, spowodowane dzwonieniem 
do “horoskopów”. Rodzice przycho
dzą rozżaleni, bo jeśli tata ma do za
płacenia kilkumilionowy rachunek 
telefoniczny, dzieciak się nie przy
zna, że to jego “zasługa”.
- Przecież można się dom yślić , że 
tak długi numer telefon iczny nie 
je s t numerem krajowym...?

“Ekoterm Silesia” finansuje demontaż 
starej kotłowni i montaż nowoczesnej 
stacji wymienników ciepła, która ją  za
stąpi. Miasto przeznaczyło ponad mi
liard złotych na wymianę instalacji we
wnętrznej, stara, której niektóre elemen
ty były w opłakanym stanie technicz
nym, była powodem nierównomierne
go ogrzewania poszczególnych sal 
szkolnych. Stare żeliwne kaloryfery 
zastąpione zostaną nowoczesnymi 
grzejnikami typu 
“Purmo”, produko
wanymi przez spółkę 
“Rettig-Silesia”. Jak 
na razie zakupiono 
ich 157. Termin 
ukończenia prac mo
dernizacyjnych wy
znaczono na 20 
sierpnia, już we 
wrześniu zamonto
wana zostanie insta
lacja doprowadzają
ca do poszczególnych

- Decyduje przede wszystkim cieka
wość, reklamy brzmią zachęcająco, 
działają na wyobraźnię, zwłaszcza 
mężczyzn. Wtedy nie liczy się zer... 
Są również różne sztuczki, głos w 
słuchawce mówi na przykład, że mo
żesz się wyłączyć jeśli jesteś prude
ryjny i następuje piętnastosekundo
wa pauza, a licznik co n iecałą se
kundę zalicza jeden impuls. Jest to 
ewidentne naciąganie klienta, a lu
dzie nie zawsze zdają sobie z tego 
sprawę.
- O ja k ich ś  ulgach w odpłatno
ściach nie ma oczywiście mowy?
- Jeżeli są to rzeczy udowodnione, 
nie ma dyskusji. M ożna jedynie 
spłatę należności rozłożyć na raty, 
tak zrobiliśm y w przypadku m ie
szkańca Żor.

Chciałbym zaapelować do posia
daczy telefonów by kontrolowali kto 
i jak  korzysta z ich aparatu, by 
później nie zostać zaskoczonym hor
rendalnym rachunkiem.
Zanotował: WACŁAW TROSZKA

poszczególnych pomieszczeń ciepłą wodę.
Stare rury i kaloryfery zalegają obe

cnie na szkolnym dziedzińcu, ale już 
wkrótce oddane zostaną na złom, 
dzięki czemu konto szkoły nieco się 
wzbogaci. Grzejniki nie do końca je 
szcze przegniłe zostaną, być może, 
wykorzystane w razie ewentualnej 
awarii w zbliżającym się sezonie 
grzewczym.

W ten sposób ubyła w Rybniku jed
na z uciążliwych dla środowiska natu
ralnego kotłowni, a licealistom żyć się 
będzie jak u Pana Boga za piecem... 
no, kaloryferem. Tekst i zdj.: wack

O ciep lan ie  szk oły

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5 3
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Zespół Szkół 
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im. Tadeusza 
Kościuszki
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Dziś ciąg dalszy o modzie. Ale za
nim o tym co na górze, jeszcze kilka 
zdań o nogach, czyli butach. Ostatnie 
zdanie w mej korespondencji sprzed 
tygodnia brzmiało, iż nosi się tenisówki

my wam te wasze tenisówki postawi
my na takiej właśnie podeszwie. Jak 
pomyśleli, tak zrobili, w efekcie poja
wiły się tenisówki-monstra. Trochę to 
wygląda, tak jakbyśmy długo chodziły

Korespondencja własna z Paryża

Sukienki z ręcznika
tenisówki “umodnione”. Ale cóż można 
wymyślić w fasonie tak klasycznym. 
Ano - można. I ludzie projektujący w 
tym roku buty dedukowali 
następująco: Francuzki 
uwielbiają tenisówki, od 
dobrych kilku lat z nadej
ściem wiosny, młoda czy 
stara każda wkłada na nogi 
zwykłe tenisówki, takie w 
jakich chodziliśmy na wf. /
Obserwuję to co roku z za
dziwieniem z dwóch po
wodów: po pierwsze - są 
one zawsze nieskazitelnie 
białe, a nie widać, by były 
smarowane pastą do zę
bów, po drugie - sam fakt.
Przecież od dziecka wbija
no nam do głowy, że latem 
niezdrowo chodzić w obu
wiu gumowym. Nie wiem, 
widocznie co tu niezdro
we, tam wręcz przeciwnie/
 No więc skoro tak kochacie te swoje 
tenisówki, pomyśleli ci co wymyślają 
modę, a modne są grube podeszwy, to

po smole i doczepiła nam się do buta 
jej pięciocentymetrowa warstwa, z 
tym, że smoła musiała być biała lub 

koloru piasku. Przymie
rzając się do takich teni
sówek wzięłam kilka z 
nich do ręki. I o dziwo - 
jedne były tak ciężkie, że 
ręka opadała, a inne, wy
glądające tak samo, zupeł
nie leciutkie. Do nich na 
paryskiej ulicy nosi się:
1. Sukienkę długą o linii 
redingotu, czyli u góry do
pasowaną, blisko ciała, do
łem lekko poszerzoną. Z 
przodu ma guziczki, z tyłu 
małe wiązadełko. W wersji 
skrajnej, gdy porozcinana 
z boku, staje się raczej dłu
gą kamizelą. Sukienka jest 
jasna i gładka. Kto nosi 
podobny fason, ale w 
drobny rzucik na ciemnym 

tle - znaczy, że kupił ją  sobie w zeszłym 
roku.
2. Spódnicę prostą i długą często nie

zapinaną lecz zakładaną z boku.
3. Spodnie lekkie i szerokie. Do nich 
bardzo modna bluzka - tunika, bez ręka
wów z poszerzanym dołem, nieraz aż 
kloszowym. Ta linia nosi w sobie wyra
źny powiew lat 60 i jest doskonała dla 
osób, które chcą być modne, a mają 
skończone lat “dzieści” i raczej obawia
ją  się włożenia klasycznych “dzwo
nów”.

Kolory tego wszystkiego to: biel, pia
sek, ecru / podobno większość męż
czyzn nie wie co to za kolor/. Jest tro
chę czerni, a jeszcze więcej błękitu dżin
sowego. Kolorystyka jest naturalna, bo i 
takowa materia: len, bawełna i wszyst
kie ich połączenia z syntetykiem. Bar
dzo dużo jest rzeczy ażurowych, nie
które wprost jakby ze sznurka, zwła
szcza takie małe góry do spodni. Modny 
jest jedwab w żywych, ostrych kolorach. 
Z niego są te tuniki, koszulki, a także 
podkoszulki na ramiączkach. Ale także 
pojawiło się coś, co przypomina kiepski, 
sprany, cienki frotowy ręcznik - ale na 
czym dumnie we wszystkich językach 
jest napisane, iż to prawdziwy jedwab. 
Niżej podpisana kupiła sobie sukienkę z 
tegoż to “ręcznika” , po czym w Polsce 
już, została uświadomiona przez wie
dzącą lepiej co w trawie piszczy Wróżkę 
, iż jest to surówka jedwabna. Czyli nie 
każdy jedwab jest jedwabisty, co nie 
przeszkadza mu być super modnym, o 
czym informuje czytelników Wasza 
wierna korespondentka.

EWA PODOLSKA

Ze szkicownika Kazimiery Drewniok
Kaplica murowana w kształcie małego kościoła. Zbudowana w 1960 roku przez 

nieżyjącego już gospodarza - pana Przybyłę, w podzięce Opatrzności za szczęśliwy 
powrót po wojnie z Rosji.

Zbudowana na rzucie prostokąta z dość obszernym wnętrzem, mieszczącym 12 
ławek. Tu odbywają się nabożeństwa majowe, różańcowe oraz, raz w miesiącu, 
msza św. niedzielna odprawiana przez księdza z Rud, gdyż Stodoły należą do para
fii rudzkiej.

Na festiwal do Knurowa
W najbliższą sobotę w Szczygłowi

cach i w niedzielę w Knurowie 23 i 
24 lipca br./ rozpocznie się o godz. 
16.00 w tamtejszych Domach Kultury 
“I Festiwal Śląskich Rodzin Muzy
kujących”. Organizatorem tej intere
sującej imprezy muzycznej jest Zakła
dowy Dom Kultury KWK “Szczygło
wice” i Wydział Kultury Urzędu Miej
skiego w Knurowie. Zainteresowa
nych tą formą muzykowania i spędza
nia wolnego czasu zachęcamy do wy
jazdu na ten festiwal. A wystąpią tam 
między innymi prezentowani już w 
naszej gazecie “Kowole” oraz Miej
ska Orkiestra Dęta z Rybnika pod 
batutą Mariana Wolnego.

/Szoł/

Kochanemu mężowi 
Ryszardowi KONSEK

z okazji urodzin: 
dużo zdrowia, miłości 

i samych pogodnych dni życzą:
żona Iza i córeczka Sabinka.

*  *  *

Z okazji 17 urodzin 
dla Michała PROCKA

wszystkiego naj...
życzą stare kumpele!

(trzymaj się "stary", myślimy, że od tych 
urodzin nie będziesz musiał wychodzić z 
dyski o 23.00!)

Zdjęcie z albumu  
czytelników

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

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

Kubuś wyjeżdża na wczasy. Zdjęcie Hanny Piontek
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Abecadło
Rzeczy

Śląskich

Dawniej, zanim w mieszkaniach po
jawiły się krany, nie znano pojęcia 
“oszczędzanie wody”, chyba że pod
czas tzw. “susz stulecia”. Wodę wno
szono do domu wiadrami, a później 
zużytą wylewano na dworze. Kiedy 
jednak idzie o zaoszczędzenie swojego 
wysiłku, ludzie wykazują podziwu 
godną pomysłowość i zaradność, a po
czciwe kołowroty studzienne i później
sze “plompy” były milczącymi świad
kami pierwszych, nieświadomych prób 
oszczędzania wody.

W śląskich domach, zwłaszcza w 
wielomieszkaniowych familokach, 
woda stała się łatwiej dostępna na 
przełomie XIX i XX wieku, kiedy za
częto montować w korytarzach pompy 
oraz zlewy czyli tzw. “ausgusy”. 
Szczęśliwi mieszkańcy mieli zatem 
ułatwione życie, a po wodę wystarcza
ło iść z wiadrem kilka metrów za próg 
własnych drzwi. W wielu starych fami
lokach do dzisiaj w tym względzie nic 
się nie zmieniło.

Na początku XX wieku w miastach 
budowano już domy z bieżącą wodą. 
Luksus ten jednak był związany z sy
stemem kanalizacji wodociągami oraz 
wieżą ciśnień. Rybnik był jednym z 
pierwszych na Górnym Śląsku skanali
zowanych miast. Zadania tego podjęła 
się w 1881 roku firma

Woda
“Knoch&Kallmayer” z Halle, dzięki 
której w następnych latach powstały w 
naszym mieście Miejskie Zakłady Wo
dociągowe. W domach leciała zatem 
woda z kranu, nazywanego też “kokot
kiem”. Urządzenie to, dostępne nie dla 
wszystkich, było przedmiotem najwyż
szego podziwu, który porównać można 
tylko do dzisiejszej fascynacji kompu
terami. Instalacja bieżącej wody w 
domu umożliwiała też montowanie w 
budynkach ubikacji. Jednak wielu lu
dzi podchodziło wtedy do takich domowych

Mycie, picie, pranie czy wieczorne kąpiele... to codzienne 
elementy naszego życia. Jak dalece jednak jesteśmy uzależ
nieni od wody, przekonujemy się wtedy dopiero, gdy z kra
nu przez jakiś czas nic nie leci! Zdj.: szoł

domowych ubikacji z dezaprobatą. 
Mówiono wtedy bardzo często: " Woda 
ja, ale ustymp w chałp ie!? Kto to wi
dzioł! ”

W latach 60. i 70. naszego stulecia 
bieżącą wodę ma już prawie każde do
mostwo. Z tym objawem nowoczesno
ści związane jest zjawisko ogromnego 
zapotrzebowania na wodę. Miasta i 
wsie pochłaniają jej tysiące metrów 
sześciennych na godzinę. Wodę trzeba 
uzdatnić do picia, doprowadzić i od
prowadzić z mieszkania i ewentualnie, 

z czym w naszym 
kraju nie jest najle
piej, oczyścić w 
o czyszcza ln iach  
ścieków. My jed
nak pozostańmy 
przy sprawach 
wody w wymiarze 
domostwa. Tak 
więc kiedy kran z 
bieżącą wodą stał 
się zjawiskiem po
wszechnym, uzy
skiwana bez wysił
ku woda stała się 
przedmiotem co
dziennego marno
trawienia, co umoż
liwiały także sto
sunkowo niskie 
ceny za jej pobór 
przed rokiem 1990. 
Dzisiaj woda droże
je prawie co kwar
tał. Od 1 lipca br.

Utopek 
z Wielopola

Przikludzili sie latoś do O śliźlo
ków dwa synki i jedna dziołcha 
wroz ze swojom mamom z Golejo
wa. Taty ni m ieli, bo bezm ała go
ubyjoki do haresztu zawarli na pora

lot. Hanys O śliź lok mioł litościwe
serce, a i do roboty ludzi potrzebo
woł, toż ich na jedna izba wzion. 
Chopcy byli jeszcze mali, ale do pa
synio krów sie nadowali. Tymu star
szymu synkowi było Lojzik, a młod
szymu Hynio. Hanys tymu nojmyj
szymu zaroz nowe miano snochwiył. 
“Morcin” mu godoł, skuli tego, że 
taki czorne ślypska mioł jak wongli i 
szkuty na łepie tyż taki same. Dziyn
nie rano Lojzik z “Morcinym” mu
sieli krowy na paszyni wygoniać, bo 
Hanys im rynka ojcowsko zastympo
woł. Gryjtka, bo tak było tyj dzioł
sze, była nojstarszo i musiała w go
spodarstwie pom o
gać i obiod warzić.
Jejich mama zaś z 
Hanysym do lasa po 
drzewo jeździyła.
Mioł Oślizlok piła / 
krajzyga/, to rżnył te 
drzewo na deski i lu
dziom sprzedowoł.
Ciynżko to była ro
bota jak  na baba, 
drzewo spuszczać, 
obciosać i na fora ła
dować. Niy chalatała 
jednak na ta siongor
sko robota, bo teraz
ki chocioż dziecka

Niy dało to pokoju Hanysowi, że 
te krowy mlyko tracom i poszoł po
łoglondać jako tyż te synki te krowy 
posajom. Niy było krów tam, kaj ko
zoł paść i już  nim targało, bo tyż 
nerwus śniego był pierziński. Dzie
piyro za groblom, na “pajtoku” - był 
to taki zarosnyty młodom brzoskom 
i olszom płytki stow, kaj sie kapry 
wyc iyra ły - ujrzoł pukle od tych 
krów. Stoły we wodzie i swijały liści 
z tych brzozek. Po Lojziku i “Morci
nie” ani śladu. “Kaj te pierony sie 
potraciyli?” - godo se Hanys som do 
siebie. Patrzy miyndzy te brzozki i 
w idzi, że tam stoji jakiś szałas z 
charpyńci zrobiony. Cichutko do tyj 
budy podszoł i słyszy jak  jakoś 
dziołcha godo: “Podej mi ta jegła z 
niciom, bo musza mu to do brzucha 
prziszyć!” Wejrzoł Hanys przez 
szpara do tego szałasu i oczom niy 
wierzi - “Morcin” leży na liściach 
cołki goły, a kole niego dwie dzioł
chy i dwa synki klynczom. Gynia w

głodu ni majom. Piyknie im sie żyło 
do czasu, jak gospodyni zaczła truć 
Hanysowi, że cosik te krowy za 
mało mlyka dowajom. Ani masła ni 
ma z czego nadziałać - skarżyła sie 
dziynnie. “Abo ich kery urzek, abo 
tyż na samopas lotajom, a synki za
miast paść, bizygujom” - cołki czas 
mamrotała gospodyni. Było w tym 
dużo prowdy, bo czynsto na postwi
sku dziecka z Podlesio śnimi sie za 
balym uganiali, abo tyż inksze 
graczki pospołu wymyślali.

Musza trocha pocyckać... Rys.: B. Dzierżawa

jednyj rynce trzimie konszczek paty
ka ze sznurkom, a drugom rynkom 
naciongo “M orcinow i” ptoczka i 
udowo, że mu go do skory na brzu
chu prziszywo. Trautla mu na czole 
okłady z ciapryki robi, a Lojzik z 
“Żabkom” sie tymu prziglondajom. 
“To tak sie krowy pasie!” - ryknył 
im Hanys nad łepami, aż ich zamu
rowało. Chyciył “Morcina” za szła
py, choby królika do góry dźwignył i 
takigo sagigo ku przikopie niesie, 
kaj pełno pokrziw rosło. Zaczon tym

metr sześcienny wody w Rybniku ko
sztuje już 13.000 złotych. Jest to suma 
kosztów czystej wody: 8.500.-zł plus 
koszt odprowadzenia jej do kanalizacji: 
4.500.- zł.

Jesienią 1992 roku metr sześć, wody 
kosztował 5.400.- złotych, latem 1993 
roku 7.100.-zł, jesienią 1993 roku 
9.200.- złotych. Wielu z nas, otrzymując 
coraz to wyższe rachunki za wodę, ma
rzy być może o czasach, gdy woda była 
w studni “za darmo”. Marzenia jednak 
nie zmienią dzisiejszej rzeczywistości, a 
ona zmusza nas do oszczędzania wody. 
Można to zrobić przez zamontowanie 
ekonomicznego systemu spłukiwania 
wc, kupowanie wodooszczędnych pra
lek, baterii łazienkowych, wykorzysty
wanie deszczówki do podlewania 
ogródków oraz dzięki... myśleniu nad 
odkręconym kurkiem. A na tym oszczę
dzaniu zyska nasz portfel i środowisko 
naturalne. Według jednego z profesjo
nalnych, ekologicznych czasopism, w 
Polsce zapasy wody są podobne do 
egipskich. Czy to porównanie do pu
stynnego państwa faraonów nie jest 
przesadzone?
Naukowcy twierdzą, że nie! Z drugiej 
strony panuje opinia, że “dzięki” naszej 
rozrzutności w gospodarowaniu wodą, 
w rzekach istnieje jeszcze namiastka ży
cia. Bo gdyby tak wszyscy naraz zaczęli 
bardzo oszczędzać wodę, to nasze “nie
rozcieńczone” ścieki, po dostaniu się do 
rzek, zabiłyby tam każdy przejaw życia. 
Problem jest czysto teoretyczny, gdyż i 
tak większość z nas podejdzie do niego 
z ekonomicznego punktu widzenia. Zy
ska na tym nasz portfel i naturalne śro
dowisko. MAREK SZOŁTYSEK

Festyny
Stadion w Niedobczycach 

Sobota, 23 lipca, godz. 14.00 - 22.00, 
FESTYN z okazji 75-lecia MKS “Ry
mer”

Imprezy
Dom Kultury - Niedobczyce 

22-29 lipca, akcja “Lato w mieście”: 
turnieje tenisa stołowego, szachowe, 
akcja plastyczna “Kolorowy płot”, se
anse filmów wideo oraz wycieczki, 
wstęp wolny

MOSiR Kamień
22-28 lipca, karuzele wesołego mia
steczka dla dzieci, młodzieży i doro
słych

Kina
“APOLLO”

22-24 lipca, godz. 19.00, 23 lipca, 
godz. 18.00, “ANGIE”, prod. USA 
22 lipca, godz. 17.00, 23 lipca, godz. 
16.00, 24 lipca, godz. 17.00 i 20.45,
25- 28 lipca, godz. 17.00 i 19.00, 
“NAGA BROŃ 33 i 1/3”, prod. USA

PREMIEROWE przy TZR
26- 28 lipca, godz. 15.00, “ARYSKOT

RACI” , film animowany W. Di
sney'a , prod. USA, cena 30.000 zł

Dyskoteki 
Sobota, 23 lipca, godz. 19.00, MAŁA 
SCENA RYBNICKA, godz. 20.00, 
KINO “APOLLO” /gw/

“M orcinym” te pokrziwy omiatać, 
“M orcin” ryczoł choby go kery ze 
skóry obdziyroł, na cołki Podlesie 
sie nios tyn koncert. Byłby go Hanys 
na dobre zamynczył w tych pokrzi
wach, ale Klyszczka z dziołchami 
wyparziła z chałupy i na niego wsa
dziyła. “Puścisz tego synka ty dziku 
pieroński, dyć go na śmierć zamyn
czysz" - wrza s ła na niego Karola 
Musioł go Hanys puścić. Boroczek 
Hyniok zaroski do przikopy wsko
czył, bo cołki był w blazach. Gyni to 
Hanys pedzioł, że wszystek opowiy 
jeji bratu Zigusiowi, kery u niego 
koniami tyż jeździył. “Żabka” i 
Trautla gibko sie w krzokach scho
wali, ale to już było za niyskoro, bo 
Hanys ich i tak widzioł. Lojzik zaroz 
ku krowom do “pajtoka” wloz, bo 
obie stoły, tyż choby je zamurowało, 
aż pod bas we wodzie. Patrzy sie 
Lojzik na krasula, a pod niom Uto
pek siedzi i chodźby nigdy nic, je
dyn strych se w gymbie mamlo, a 
rynkami sie wym ionczka trzim ie. 
Dziepiyro sie puściył tego wy
mionczka, jak Hanys z chłabinom do 
tego “pajtoka” wskoczył i potym 
gibko sie pod woda skrył. Chyciył 
Hanys ta Krasula za lańcuch i Lojz
kowi po gyrach chłabinom wyśmi
goł. Teraz już Hanys wiedzioł, cza
mu sie krowom mlyko traciyło. Pa
styrze sie z dziołchami w dochtorow 
bawiom, a za tyn czas Magierka sie 
mlykym kormi. Pysk sie Utopkowi 
zrobiył łokrongły choby m iesion
czek, co już tela tyn gizd mlyka wy
słepoł. “Żabka” z Trautlom tyż na
chytali pociynglym od taty, a Gynia 
karbaczym od mamy, bo wszyjscy 
sie od Hanysa dowiedzieli, że jejich 
dziecka sie przi krowach w dochto
rów bawiom. Przez cołki tydziyń 
musioł Lojzik som krowy paść, bo 
“M orcin” leżoł w doma, a Gryjtka 
go kiszkom obkłodała, co by mu te 
blazy sklynsły. Utopek zaś sie do 
tego wielkigo stawu przenios i tam 
wroz z kaprami musioł okrojki z wa
fli wcinać. Na pajtok to teraz dzieci 
yno rano lecieli kozoków nazbiyrać, 
bo paść tam Lojzik z “M orcinym ” 
mieli zakozane.

B. DZIERŻAWA

Szanowny Utopku
Spieszę donieść, iż zajmuję się 

między innymi właśnie śląskimi 
wyliczankami. Utrwalam je w 
specjalnym albumie wraz z ilu
stracjami. Oto kilka “perełek”:

Warzała myszeczka krupeczki 
do Magdusinej pupeczki, 
tymu dała , tymu też, 
tymu błeszka, tymu wesz.
Tymu głowiczka ukrynciła i porzuciła 
Biegała, bieżała do komoreczki.
Po konszczek gałeczki /kluseczki/
I tu się skukala, skukała.

Os, kos, kury pos 
Cygani jechali 
kury pochytali 
Kokot zmorz

Siedzi Dudek na kościele 
warzi kawa na niedziele 
kawa mu sie wyloła 
Dudek uciyk z kościoła.

Hana, bana rom, pom pom 
Jedzie wojok z maślonkom 
A wojoczka z kiszkom 
Podźcie dzieci z miskom.

Kujom, zujom 
ćwięczki bijom, bijom 
przybijom.

Iki piki dwa szpyndliki, 
iki piki raus.

Koza melona, dźwigała ogona 
bobki suje, ludzi truje.

Już ta babka zgorała 
Co te zymły piekała.

Życzę naszymu Utopkowi 
wiele dalszych pomysłów i 
niekończących się artyku
łów w Gazecie Rybnickiej.

Kazimiera DREWNIOK 
PS. Spisałam też przygody 
HASYRMONA z Lubom
skich Stawów - tam sie do
piero wyrobiało!

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Biuro Usługowo-Doradcze
Zaprasza Państwa do zakupów samochodów krajowych  

i zagranicznych oraz maszyn przem ysłow ych  
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)

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

FUJICOLOR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i

EKSPRESS 
Rybnik, Reja 2 

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

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

CENNIK OGŁOSZEŃ W GAZECIE RYBNICKIEJ

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

. . . U  Nas 
SZYBKO 
I TANIO

Mieszkańcy Miasta Rybnika 
Rybnickie Służby Komunalne w Rybniku, 

ul. Jankowicka 41 polecają swoje usługi w zakresie:
* wywozu nieczystości stałych /1 m sześc. - 70.300.-zł/
* wywozu nieczystości płynnych /1 m sześc. - 39.000.-zł/
* sprzedaży najwyższej jakości pojemników 110l.-  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. 

O g ło s z e n ia  d r o b n e

DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ
579 m kw. w Leszczynach - 

SPRZEDAM.
Tel. 0-36-135 05 20 
po godzinie 20.00.

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

BEZPŁATNE 
PORADY PRAWNIKA 

w "Gazecie 
Rybnickiej"

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

dyżuruje prawnik, udzielający 
bezpłatnie porad.

Zarząd Zieleni Miejskiej 
w Rybniku

Dział Usług Pogrzebowych 
ul. Rudzka 70 b 

/Cmentarz Komunalny -tel. 28-991/ 
o fe r u je  n a s tę p u ją c e  u s łu g i:

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

i przechowanie zwłok 
*wynajęcie kaplicy do pogrzebu 
*usługi cmentarne 
*zamówienie wieńców, palm, 
wiązanek, kwiatów 

*możliwość załatwienia orkiestry 
*wynajęcie autobusu 

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

Ceny konkurencyjne

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 22 do 28 lipca, Rybnik, ul. Dąbrówki 
19, tel. 27-563

Środowa Giełda Cenowa
M ięso s c h a b

w o lo w e
extra

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

Pow stańców  16 8 0 81 123 65,5

PIOTROW SKI 8 1 ,3 79,1 125,4 66,7

TARG 7 6 76 — 60

Owoce/Warzywa ogórki pom ido ry ziem niaki
m ło d e

p ęczek
kopru

Cytrusek,Powstańców 13 2 5 5 15

ś w . J a n a  13 7 - 1 3 24 4 —

TARG 4 - 6 1 5 - 2 2 4 1 5 - 2 0

S p o żyw cze m a sło cukier jajko m ąka

Ja n  NOGA 10,5 10 2,1 7,5

TARG 10 9 1 , 7 - 1 , 9 6,5

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

W aluty dolar m arka cz e sk a francuska

G allux, R y n e k 22100\22300 14150\ 14300 780\800 4150\-----

Delikatesy, ul. Miejska 22100\22350 14150\14300 780\795 4150\4280

HERM ES 22100\22300 14100\ 14250 780\800 41504300

Producent poleca:

OKNA
I DRZWI Z  PCV
Dla każdego klienta do końca lipca 5% rabatu 

plus 5% zniżki dla posiadaczy kuponu

P. P  U
H.I ZO LRybnik

4 4 -2 0 7  R y b n ik  
(G ra b o w n ia ) 
u l.  P o lo c z k a  8 8  
te l.  2 6 -5 0 4
Rybnik,
ul. Młyńska (obok Targowiska) 
tel. 28-938
Rybnik,
ul. Wodzisławska 105 
tel. 24-723

6 GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5
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Mój atut - dobre starty
Siatkówka plażowa 

na Rudzie
Rozmowa z żużlowcem Rybnickiego 

Klubu Motorowego -
EUGENIUSZEM TUDZIEŻEM

- W bieżącym sezonie należysz do gro
na najlepszych zawodników RKM-u. 
Czynisz stale postępy. Opowiedz o po
czątkach swojej przygody z żużlem.
- Jako kilkunastoletni chłopak rozpo
cząłem zajęcia w szkółce żużlowej KS 
“ROW” Rybnik. Moim pierwszym tre
nerem był p. Antoni Woryna. Temu 
szkoleniowcowi zawdzięczam bardzo 
wiele. Nauczył mnie podstaw zacho
wania na torze. Do prowadzonych 
przez siebie treningów podchodził za
wsze z ogromnym zaangażowaniem. 
Przed treningiem najpierw dokładnie 
omawiał wszystkie elementy wyścigu i 
bardzo precyzyjnie określał różne niu
anse związane z jazdą. Uczył tak istot
nych elementów jak właściwe ułożenie 
ciała na motycyklu czy też idealne wyj
ście spod taśmy startowej. Ponadto 
wprowadził nas w tajniki budowy i 
właściwego przygotowania sprzętu na 
zawody.
- Początki nigdy nie są łatwe. Często 
rodzice nie są przychylnie nastawieni 
do swoich dzieci zajmujących się tak 
niebezpiecznym sportem, jak  żużel. 
Jak to wyglądałol w Twoim przypad
ku?
- Istotnie, również i mnie nie ominął 
pech. Na samym początku, bo już na 
swoim piątym treningu, złamałem 
nogę. Nie zrażałem się jednak, a rodzi
ce dodatkowo mnie mobilizowali. 
Mama okazywała mi zawsze wiele ser
ca i powtarzała: Nie martw się - zawsze 
po dniach złych nadchodzą dni dobre”. 
Dalej trenowałem, na szczęście bez po
ważniejszych kontuzji, i w 1989 roku 
na torze w Gnieźnie uzyskałem licen
cję żużlową.
- Jesteś zawodnikiem jeżdżącym bar
dzo ambitnie, a przy tym bezpiecznie. 
Kibice darzą Cię dużą sympatią. 
Mimo młodego wieku osiągnąłeś już  
sporo. Jak oceniasz siebie i jak  wi
dzisz przyszłość?
- Wspomniany już wcześniej trener 
Antoni Woryna często nam powtarzał, 
że sukcesy w sporcie są pochodną pra
cy włożonej na treningach i w warszta
cie. Zawsze podkreślał, że najpierw 
trzeba myśleć o wyniku sportowym, a 
reszta sama przyjdzie później. Życie 
potwierdziło słuszność tej dewizy. Gdy 
jest wynik, to znajdą się sponsorzy i 
sympatia kibiców.

Ocenić siebie jest trudno, ale już w 
tej chwili wiem, że nie jestem żużlo
wym “supertalentem”. Na wynik mu
szę ciężko pracować. Moim atutem na 
żużlowych torach są dobre starty. Nie
którzy twierdzą, że dobry start to połowa

Kronika policyjna
Zginęły dzieci

11 lipca o godz. 10.35 w Golejo
wie na ul. Gliwickiej doszło do tra
gicznego wypadku. Polonez truck 
kierowany przez mieszkańca Gliwic 
potrącił dwójkę dzieci. 13-letnia 
dziewczynka i 3-letni chłopiec wtar
gnęli nagle pod nadjeżdżający samo
chód. Dzieci zginęły na miejscu. 
Kierowca poloneza był trzeźwy.

Podpalił drzwi
12 lipca o godz. 18.30 w budynku 

przy ul. Górniczej w Rybniku nie
znany sprawca podpalił drzwi do 
mieszkania. Straty wyniosły 2 mln 
zł.

Pogrzeją się
Między 20 czerwca a 13 lipca wła

mano się do magazynu przy ul. Nad 
Zalewem w Rybniku. Po wyłamaniu

połowa sukcesu. Trudnej sztuki właściwe
go wychodzenia spod taśmy startowej 
nauczył mnie Antoni Woryna. Była to 
żmudna i monotonna praca, ale z jej 
efektów jestem zadowolony. Zwykle 
staram się szybciej wyjechać na tor i 
maksymalnie koncentruję się przed sa
mym momentem startu. Wypracowa
łem już sobie własną metodę koncen
tracji.
- Obserwując Twoją jazdę widać, że 
dysponujesz dobrą kondycją. Nawet 
na ostatnim okrążeniu potrafisz sku
tecznie zaatakować przeciwników. 
Jak przygotowujesz się do zawodów?
- Kondycja jest efektem pracy w okre
sie zimowym. Wtedy trenuje się w si

siłowni, na basenie, na sali gimnastycz
nej czy też biega się w terenie. Ostatnią 
zimę przepracowałem solidnie i dzięki 
temu nie mam problemów kondycyj
nych nawet na grząskich torach.

Podczas sezonu żużlowego również 
staram się dbać o swoją sprawność. 
Zwykle w przeddzień zawodów jeżdżę 
na motocyklu crossowym po różnych 
wertepach. Jazda crossowa w trudnym 
terenie daje dobre przygotowanie do 
startów na żużlu. Ponadto stanowi spo
re urozmaicenie treningów. W dniu za
wodów staram się pojeździć trochę na 
rowerze, gdyż wtedy czują się odprę
żony i rozluźniony. Gdy zawody żużlo
we odbywają się w Rybniku, staram się 
przed startem znaleźć godzinę czasu na 
sen. To znakomicie regeneruje siły.
- Wiadomo, że żużel jest sportem bar
dzo drogim. Jesteś zawodnikiem za
wodowym. Jak radzisz sobie pod  
względem finansowym?
- W mojej sytuacji utrzymanie się z ja
zdy na torze jest niemożliwe. Koszty 
eksploatacji, napraw i amortyzacji 
sprzętu sięgają w sezonie kwoty 200 
milionów złotych. Za zdobyte punkty

zamka w drzw iach wejściow ych, 
sprawcy skradli 20 płyt grzejniko
wych, silnik elektryczny, drzwi dę
bowe i zwijarkę do blachy. Wartość 
strat właściciel wycenił na 35 mln 
zł.

Złodzieje na żużlu
Jedna z m ieszkanek Rydułtów 

zgłosiła na Komendę Policji w Ryb
niku włamanie do auta. Jej “malu
cha” okradziono podczas meczu 
żużlowego. Samochód stał na par
kingu niestrzeżonym koło stadionu 
przy ul. G liw ickiej. W łamywacze 
otworzyli auto przez trójkątną szyb
kę i skradli radioodtwarzacz warto
ści 800 tys. zł.

Skradziono - znaleziono 
13 lipca na parkingu przy ul. Ja

strzębskiej w Rybniku skradziono 
fiata 126p. Samochód odnalazł pa
trol policji już następnego dnia na 
ul. Żołędziowej. Auto było uszko
dzone.

Ż U Ż E L
trudno uzyskać taką sumę. Dlatego 
niezbędna jest pomoc sponsorów. W 
tym miejscu pragnę serdecznie im 
podziękować. Moimi sponsorami są: 
“Energoinwest ’, Zakład Robót Ener
getycznych “EPE”, Firma “Gad-Im
port”, “Motormax”, “Konzeption II”, 
“Zibi-Glass-Autoszyby”. Bardzo wiele 
pomógł mi przedwcześnie zmarły 
przed kilkunastoma dniami p. Zygfryd 
Piecha. Wspominam Go bardzo do
brze. Był to człowiek kochający nade 
wszystko żużel.

Żużel traktuję jako przyjemność. Na
tomiast na życie zarabiam pracując w 
pełnym wymiarze czasu pracy w 
“Energoinweście”.

Nad przygotowaniem sprzętu pracuję 
wraz bratem Mirosławem. Obecnie po
siadam dwa motocykle “Godden-Ma
gnum”. Jestem z nich bardzo zadowo
lony.
- Na zajęcia szkółki żużlowej RKM-u 
przychodzi sporo młodych adeptów. 
Co radzisz im jako starszy, bardziej 
doświadczony, kolega?
- Niewątpliwie należy jak najwięcej 
jeździć. Dlatego moi młodsi koledzy 
powinni jak najbardziej efektywnie 
wykorzystywać czas na treningach, a 
czas startu innych adeptów przezna
czać na przygotowanie się dojazdy. 
Ponadto trzeba dbać o kondycję, w 
wolnych chwilach pobiegać w terenie i 
poćwiczyć w siłowni. A najważniejsze
- nie zrażać się niepowodzeniami na 
początku. Uzyskanie żużlowej licencji 
i starty na torach dają później wiele sa
tysfakcji.
- Jak czujesz się na rybnickim stadio
nie?
- Bardzo lubię tutaj startować. Rybnic
cy kibice są wspaniali. Proszę ich, aby 
jak najliczniej przychodzili na zawody, 
bo żużlowcy zmobilizowani dopin
giem kilku tysięcy widzów zawsze sta
r a ją  się zaprezentować z najlepszej 
strony.
- W ubiegłym sezonie byłeś członkiem 
kadry narodowej juniorów. Zapewne 
myślisz o powrocie?
- Oczywiście. W przyszłym roku nie 
będę już zawodnikiem młodzieżowym, 
ale jako senior również pragnę odnosić 
sukcesy. Wśród doświadczonych za
wodników jest o to jednak znacznie 
trudniej. Ponadto wiąże się to z ko
niecznością ciągłego inwestowania w 
sprzęt najwyższej klasy. Dlatego każdy 
sponsor będzie mile widziany.
- Dziękuję za rozmowę i życzę dal
szych sukcesów oraz bezwypadkowej 
jazdy.
- Również dziękuję. Pragnę serdecznie 
pozdrowić wszystkich Czytelników 
“Gazety Rybnickiej” i zapraszam ich 
na zawody. Myślę, że w przyszłym se
zonie RKM będzie znowu wśród naj
lepszych.

Zanotował: PIOTR SZWEDA

Potrącił motocyklistę
14 lipca o godz. 17.00 na skrzyżo

waniu ulic Kolejowa - W iejska w 
Gaszowicach kierow ca opla nie 
udzielił pierwszeństwa m otocykli
ście. W wyniku wypadku motocykli
sta, m ieszkaniec Czernicy, doznał 
pęknięcia kręgosłupa i przebywa w 
szpitalu. Kierowca opla jest obywa
telem Niemiec.

Gwałt na Raciborskiej 
Komenda Rejonowa Policji zosta

ła powiadomiona, że w nocy z 14 na 
15 lipca na ulicy Raciborskiej nie
znany sprawca kilkakrotnie zgwałcił 
jedną z mieszkanek Rybnika.

Bójka pod “Gwarkiem”
15 lipca o godz. 22.30 obok re

stauracji “Gwarek” w Jankowicach 
został pobity 17-letni chłopak. 
Sprawcą pobicia jest kierowca vol
kswagena golfa. Poszkodowany ma 
wybity przedni ząb oraz uszkodzony 
inny ząb.

Począwszy od pierwszej lipcowej, 
w każdą kolejną wakacyjną niedzie
lę, na rybnickim  kąpielisku Ruda 
odbywają się turnieje siatkówki pla
żowej, organizowane wspólnie przez 
sekcję siatkówki Rybnickiego Mło
dzieżowego Klubu Sportowego, 
MOSiR i Urząd Miasta. Cyklowi 
turniejów organizatorzy nadali cha
rakter Grand Prix Rybnika. Trzyo
sobowe zespoły, a tylko takie mogą 
brać udział w rozgrywkach, w zależ
ności od zajętego miejsca w kolej
nych turniejach zdobywają określo
ną regulaminem ilość punktów zali
czanych do generalnej indywidual
nej klasyfikacji. Indywidualnej po 
to, by ułatwić poszczególnym zawo
dnikom występy z różnymi “klubo
wym i” partneram i i ew entualne 
zmiany składów drużyn.

Spory sukces zano tow ali na 
swoim koncie rybniccy skaciśc i, 
którzy występując w półfinałowym 
turnieju M iędzynarodowego Pu
charu M iast w Skacie S p orto
wym wywalczyli awans do gier fi
nałowych. Turniej odbył się w nie
mieckiej Gerze, a Polski Związek 
Skatowy reprezentowany był przez 
reprezentacje trzech okręgów: ka
towickiego, rybnickiego i zabrzań
skiego. W całym turnieju w ystąpi
ło 17 zespołów, ale tylko dwa naj
lepsze aw ansow ały do finału . W 
doborowej stawce drugie miejsce 
zajęli rybniczanie, ustępując pola 
tylko ekipie z A ltenburga, trzecie 
m iejsce za ję ła  d rużyna L ipska, 
czwarte - Schwarzenbergu. Skaci
ści z Zabrza sklasyfikowani zostali

Zawody w “Proxim ie”

N a jsiln ie jszy
Tylko 10 śmiałków stanęło do 

Otwartych Mistrzostw Rybnika w 
siłowaniu na rękę, które odbyły się w 
klubie “Proxima” na osiedlu Nowiny. 
Do finału dotarło trzech siłaczy: Artur 
Chwołka, Waldemar Paszek i Krzy
sztof Fligel, który w wyniku kilku po
jedynków pokonał rywali i tym samym 
został Mistrzem Rybnika w Siłowaniu 
na Rękę. Dobrze znany, wysportowany

Śmierć pod mercedesem
15 lipca o godz. 7.10 jadący od 

strony Jastrzębia w kierunku cen
trum Świerklan autobus marki mer
cedes z niewyjaśnionych przyczyn 
zjechał na lewą stronę. Samochód 
potrącił pracowników Urzędu Gmi
ny. Jeden z nich poniósł śmierć na 
miejscu, drugi odniósł rany.

Włamanie po pieczątkę
W nocy z 16 na 17 lipca nieznani 

sprawcy włam ali s ię  do budynku 
spółdzielni mieszkaniowej. Po wyła
maniu zamków w drzwiach zabrali 
metalową kasetkę, w której znajdo
wała się pieczątka spółdzielni. Stra
ty wyniosły 500 tys. zł.

Przewiózł i zgwałcił
16 lipca o godz. 6.00 w lesie w 

Rybniku-Paruszowcu zgwałcona zo
stała 21 -letn ia m ieszkanka Żor. 
Sprawcą był kierow ca fiata 125p, 
który zabrał j ą  z dyskoteki w Żo
rach.

Mecze odbyw ają się na dwóch 
specjalnie do tego celu przygotowa
nych boiskach. Turnieje rozpoczy
nają się w każdą niedzielę o godz. 
15.00, zapisy do turnieju przyjmo
wane są pół godziny wcześniej. Naj
lepsi w k lasyfikacji zawodnicy i 
drużyny wystąpią w turnieju fina
łowym, który rozegrany zostanie 
w ostatnią niedzielę sierpnia.

W generalnej klasyfikacji po trzech 
turniejach prowadzą Marek Przy
bysz, Dariusz Firut i Mariusz Le
chowicz po 22 punkty, przed Seba
stianem Łyczko, Łukaszem Lipem, 
Łukaszem Majentą po 21 punktów 
i Adamem Pendziałkiem, Aleksan
drem Żmijewskim i Sławomirem  
Pingelskim po 13 punktów. W naj
bliższą niedzielę kolejny turniej.

li na m iejscu  10, zaś z K atow ic 
dopiero na 16.

R ybnicki zespó ł w ystąp ił w 
składzie: Ludwik Kuczera - kapi
tan, B ernard Ł u kasik , Ewald  
P aulus, M ieczysław  Ferdyn, 
K onrad Broda, Adam R ezner, 
Roman Śm ieja, Jó ze f Tom ecki, 
Bolesław Adamek, Henryk Cza
pla, W łodzim ierz Strzelecki i Ta
deusz Młoczek. W klasyfikacji in
dywidualnej najwyżej sklasyfiko
wany został Ewald Paulus, który 
był ósmy i Bernard Ł ukasik , 
który zajął miejsce dziesiąte.

W finale międzynarodowego Pu
charu M iast wystąpi 16 zespołów.

ryb n iczan in
kulturysta zapowiedział już, że przygo
towuje się do I Mistrzostw Polski w tej 
konkurencji. Rybnickie zawody wy
przedziły więc ogólnopolską imprezę o 
takim charakterze. Organizatorem Mi
strzostw Rybnika były stowarzyszenie 
“Przekorna Wyspa” i klub “Proxima”, 
a pomysłodawcą był Maciek Marci
niak. Zapowiadane jest zorganizowa
nie mistrzostw osiedla Nowiny, a na
wet Śląska w tej dyscyplinie. Imprezy 
takie będą odbywać się w trakcie prze
rw w dyskotekach odbywających się w 
“Proximie”. Przygotowany przez orga
nizatorów program artystyczny, kultu
ralny i sportowy pozwoli młodzieży 
spędzić miło czas bez alkoholu, dysko
teki w “Proximie” są bowiem bezalko
holowe. Jest to więc miejsce dla mło
dych ludzi, który chcą się bawić do
brze i trzeźwo.

W okresie wakacyjnym “Przekorna 
Wyspa” organizuje klubie “Proxima” i 
na boisku przy ul. Broniewskiego wie
le ciekawych zajęć i turniejów. W 
sierpniu przewidziane są mistrzostwa 
Rybnika w biegu na 3 mile. 7 sierpnia 
odbędzie się mecz oldboyów “Proxi
ma” contra “Biba”, w którym zmierzą 
się załogi obu dyskotek. W “Proximie” 
od wtorku do niedzieli odbywają się 
dyskoteki dla młodzieży. Każdego dnia 
w tygodniu o godz. 17.00 rozpoczyna
ją  się zajęcia sportowo-rekreacyjne 
prowadzone przez Jacka Bednarka.

Chch

Sukces
rybnickich szkaciorzy

Chch
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Wisienki

BARAN - Z determinacją szukasz towarzystwa, przygód i rozrywek. Mimo wie
lu nadarzających się okazji, nie jest to najlepszy czas na wybór partnera na ży
cie. Będzie tak jak lubisz: szybko i na krótko.
BYK - Tęsknota nie powinna wpłynąć na podejmowanie przez Ciebie nieprzemy
ślanych decyzji. Pomysły, by zmienić zasadniczo swoje życie odłóż na jesień, te
raz rozsądek przysłaniają Ci emocje.
BLIŹNIĘTA - Zbyt wiele szczęścia naraz! Wybór będzie trudny, bo każdy wa
riant ma swoje zalety. Ty nie chciałbyś nic stracić. Niestety, droga jest jedna. 
RAK - Nie oczekuj hymnów pochwalnych. To co zrobiłeś było raczej twoim obo
wiązkiem niż bohaterskim wyczynem, co nie znaczy, że bliscy nie są wdzięczni. 
Niewiele upłynie czasu do momentu, kiedy będą mogli się zrewanżować.
LEW - Tak przyzwyczaiłeś się do sukcesów, że nawet nie potrafisz się nimi cie
szyć. Uważaj, żebyś nie wpadł w samouwielbienie, bo to najlepszy sposób by za
cząć się staczać ze szczytu. Upadek może być bolesny...
PANNA - Nie masz skłonności do niepotrzebnego ryzyka, ale pewnych zagrożeń 
chyba nie dostrzegasz. Rutyna i niektóre przyzwyczajenia mogą narazić Cię na 
niebezpieczeństwo. Spróbuj przełamać konwencjonalny sposób myślenia... 
WAGA - Kontakty, które teraz nawiążesz, okażą się niezwykle korzystne w przy
szłości. Nie ignoruj więc dowodów sympatii podejrzewając, że nie są one szcze
re. Wbrew temu co o sobie myślisz, możesz być towarzysko bardzo atrakcyjny. 
SKORPION - Tęsknisz za bratnią duszą, a nie dostrzegasz je j tuż przy swoim 
boku. Nie trać energii na szukanie szczęścia daleko, bo możesz je  wykorzystać o 
wiele efektywniej na miejscu...
STRZELEC - Nie skrywaj uczuć, choć uważasz, że są one oznaką słabości. Ka
mienna twarz nie zawsze budzi podziw, raczej sprawia, że ludzie wbrew Twoim 
oczekiwaniom dystansują się od Ciebie. A nie tego przecież chcesz tego lata... 
KOZIOROŻEC - Wyjazd z wybranym partnerem to nie czas ani miejsce na oka
zywanie ambicji i uporu. To co czasem uchodzi w pracy, zupełnie nie nadaje się 
do prezentowania w wakacyjnym pejzażu...
WODNIK - Umiesz wypoczywać tylko w atmosferze psychicznego komfortu. 
Dlatego przed wyjazdem na urlop staraj się załagodzić wszystkie zadrażnienia w 
pracy, by powrót nie był powodem stresu.
RYBY - Nie oczekuj płomieni, skoro dławiłeś w zarodku najmniejszą iskierkę. 
Niekiedy działasz wbrew sobie, jakby sprawiało Ci to masochistyczną przyjem
ność. Na szczęście będzie okazja, by to wszystko odkręcić...

Zdj.: wack

Pani Irena Żuchowska z 
zespołu twórców nieprofesjo
nalnych "Oblicza" w czasie 

malowania rybnickich uliczek.

Producent 
stolarki z PCV

44-207 Rybnik (Grabow
nia), ul. Poloczka 88, 

tel. 26-504

Wśród autorów 
prawidłowych 

rozwiązań 
rozlosujemy 

2 nagrody pieniężne 
po 250 tys. zł każda, 
ufundowane przez 

firmę IZOL-3

na plaży
W jednym z dość głośnych ostatnio 

filmów pt. “Mąż fryzjerki” bohater 
wspomina pewne upalne lato w dzie
ciństwie, spędzone nad morzem. Najb

ardziej zaś utkwiły mu w 
pamięci zrobione na szy
dełku przez matkę kąpielo
we majtki. Charakteryzo
wały się one dyndającymi z 
boków wełnianymi bąbla
mi w kształcie wisienek i 
tym, że... nigdy nie wysy
chały.

I oto styl ekologiczny 
sprawił, że szydełkowe lub 
zrobione na drutach ko
stiumy stanowią dziś pla
żową awangardę. W ra
mach odwrotu w modzie 
od nowoczesnych technologii kostiu
my, szczególnie te w stylu lat 50, z 
dość zabudowanym dołem i bardotkową

bardotkow ą  górą, szyje się z wyblakłych kreto
ników i ozdabia pasmanterią lub an
gielskim haftem.

Ponieważ jednak totalitaryzm został 
skompromitowany nie tylko w polityce, 
nie ma go również w modzie. Nadal wy
korzystuje się lycrę, choć jest ona często 

łączona z bawełną. Jedno
częściowe kostiumy z tej 
tkaniny niewiele różnią się 
od body i są świetne do 
pływania, a także masko
wania występującego tu i 
ówdzie nadmiaru. Niestety, 
tych najmodniejszych ko
stiumów nie uświadczysz 
w naszych sklepach. Trze
ba więc przysiąść z szydeł
kiem lub w yszukać dobry 
bieliźniarski wykrój i zro
bić sobie samemu.

Będzie to zresztą zgodne 
z trendem, by rzeczy wyglądały na zro
bione domowym sposobem, i by wyglą
dały na już trochę używane. Wróżka

5  m in u t ła m a n ia  g łow y

Pod znakami zodiaku

Fatałachy z naszej szafy

Poziomo: A/chodzi po świecie z domkiem na grzbiecie, B/ roślinny 
okaz zdrowia, C/ lubi to, co ładne, D / brzęczy koło ucha, E / kole
żanka wiedźmy, F / na niej mina, G/ bił go też Łokietek, H / babcia 
dzwonka u drzwi, I/ prowadzi Cię w górach, J/źdźbło 
Pionowo: 1/ zdrajca w drzwiach, 2/  małe, rude i chytre, 3/ lubią to 
w sukniach mężczyźni, 4/ machał nim Zbyszko z Bogdańca. 5/mu
zyczny umiar, 6/ taki, jaki pan, 7/ gałązka, którą można sprawić la
nie, 8/ dłuży się, zwłaszcza gdy nudna, 9/ kawałek tajemnicy, 10/ 
specjalista od matactw.
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie po upo
rządkowaniu liter wg szyfru: I- 1, C-4, B-6, D -8, I-9, D-6; G-1, H- 
3, A-4, D-7; E-1, B-8, C-2, J-5; H-9, D-2, H -9 , I-3, B-2, H,3, C-5, 
F-3, J-9, H-10
Na rozwiązanie wraz z kuponem czekamy 10 dni od daty ukazania 
się numeru. Rozwiązania prosimy przesyłać na kartkach poczto
wych na nasz adres, lub wrzucać do naszych “żółtych skrzynek” / 
Rynek 12, Kościuszki 54/.
Nagrody za rozwiązanie krzyżówki nr 38 z hasłem “Słowo jest 
czynu testamentem” otrzymują: Barbara KARDAS, ul. Chalotta 
4/35, 44-200 Rybnik oraz Róża GAJDZIK , ul. Wiejska 34, 44- 
200 Rybnik.
Nagrody do odebrania w redakcji.

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 na
szych “żółtych skrzynek” /Rynek 12, Kościuszki 54/.
Za rozwiązanie łamigłówki z nr 27 nagrodę otrzymuje: Michał SCHUSCHKE ul. Kocha
nowskiego 16, 44-200 Rybnik.

Francik był z babą nad morzem na 
wczasach. Jak wrócili, to koledzy zna
jąc jego baba pytali, czy cały czas tyla 
godała co w doma. A Francik na to:
- No może tak blank nie, ale musioł 
przyjść w nocy dochtór, bo j i  sie język 
spalił i miała pełno pęcherzów od 
słońca.

*  *  *

Roz górnicy na dole rozprowiali, że w 
Hiszpanii kobiety płacą 200 zł za jed
ną noc. Francik se to rozmyśloł, ra
chowoł, a jak  przyszoł do dom pado 
do baby:
- Staro, spakuj mi kofry, bo jada do 
Hiszpanii.
- Czyś ty blank zgłupioł? - pyto go 
baba.
- No wiesz - pado je j Francik i potem 
je j tam na ucho coś tuplikowoł, no i 
skończył i pado głośno:
- Patrz, 200 złotych za jedna noc! 
Baba patrzy na niego, a potem mu 
godo:
- I  ty Francik myślisz, że sie za 400 
złotych miesięcznie wyżywisz?

Śląskie
beranie

__________
* * *

Od Francka baba wyjechała do sio
stry na odwiedziny, do Niemiec. Stam
tąd posłała do chłopa paczka. Jak 
Francek paczka odbiero, to ten urzę
dnik na poczcie pyto go:
- Co jest w tej paczce?
- Ano futer dlo królików.
- Futer? Nie widzi pan, że to kawa? I 
to mają króliki jeść?
- Padocie, że nie będą jeść? No to nic 
nie dostaną - rzeknął Francik.

Przyszło małżeństwo do lekarza:
- Panie doktorze, mój mąż jest stra
sznie nerwowy.
- Proszę wyjść za drzwi, mąż zostanie, 
a potem panią wezwę - mówi lekarz. 
Po czasie prosi żonę:
- Oto lekarstwa uspokajające. Należy 
je  brać trzy razy dziennie, co najmniej 
przez miesiąc.
- Czy mam mu to dawać z wodą czy 
bez?
- To wcale nie dla męża, tylko dla 
pani!

* * *

Młode małżeństwo rok po ślubie przy
chodzi do lekarza. Żona się skarży, że 
nie może zajść w ciążę. Lekarz mówi:
- Proszę się rozebrać!
- Och nie, panie doktorze! Pierwsze 
dziecko wolałabym mieć z mężem!

*  *  *

- Antek, pódź sie ze mną ubezpieczyć 
od nieszczęśliwych wypadków, to po
noć teroz ogromnie modne - pado ko
lega do kolegi.
- Już za nieskoro! Już żech sie ożenił!

***

Jeden górnik spotkoł roz kamrata i 
pado mu:
- Ty Paulek, słyszołeś to jakie to nie
szczęście naszego sztygara spotkało?
- Nie. A co mu sie stało?
- A dyć borok z moją starą uciekł!

Z książki "Śląskie beranie 
- humor Górnego Śląska"

Zebrała i opracowała 
Dorota Simonides 
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