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Prezydent Miasta w gościnie u harcerzy

Harcerskie lato w Wapienicy

W od a na w a g ę  z ło ta
WODA - nigdy nie mieliśmy jej w naszym regionie w nadmia
rze. Skromne zasoby wodne, porównywalne do... egipskich, 
ma zresztą cała Polska. Dotkliwy jej brak odczuwają najbar
dziej mieszkańcy najwyższych pięter bloków mieszkalnych 
nawet w tedy, gdy opady są w normie. Co będzie teraz, kiedy 
od wielu tygodni nie spadła ani kropla deszczu, a palące słoń
ce i wysoka temperatura sprawiły, że gleba jest sucha na 1 - 
1,5 m w głąb?

Jak poinformował nas dyrektor Rejonowego      tragiczna. I choć stan wody w Wiśle 
Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów      na wysokości Strumienia jest minimalny 
Wodociągów i Kanalizacji w Rybniku Alojzy      minimalny, w zbiorniku goczałkowickim, 
Nikiel, sytuacja j e s z c z e nie jest c.d. na 3

Miasto zainwestowało w zieleń tak wiele, że, mimo upałów 
nie można dopuścić by roślinność wyschła...

Podlewać czy nie podlewać?

Pielgrzymka
już w drodze

Wydział Komunikacji UM
zawiadamia, że z powodu prac 

modernizacyjnych na czas 
od 13 do 18 sierpnia zamknięte 

zostanie skrzyżowanie ulic 
Gliwickiej, Kotucza i Wyzwolenia.

W następnym numerze “GR” 
podamy dokładny plan objazdów, jaki 

w tym czasie będzie obowiązywał.

W środę 3 sierpnia, po porannej 
mszy w bazylice św. Antoniego, wyru
szyła na trasę 49 ryb
nicka piesza piel
grzymka do Często
chowy.

Pielgrzymi z Ja
strzębia zjawili się w 
Rybniku już wieczo
rem dnia poprzednie
go. Na trasę cztero
dniowej pielgrzymki 
wyruszyło ok. 2,5 tys. 
pielgrzymów podzie
lonych na osiem grup.
Kierownictwo piel
grzymki spoczywa w 
rękach dwóch księży 
z parafii św. Jadwigi 
na Nowinach: dziekana
dziekana Henryka Jośko i 
wikarego Waleriana 
Tronta. Odbywająca się pod hasłem 
“Przyszłość ludzkości idzie przez ro
dzinę” pielgrzymka dotrze do Często
chowy, gdzie na Wałach Jasnogórskie
go klasztoru powita ją  metropolita katowicki

katowicki abp Damian Zimoń w sobotę 
ok. 14.00. Później metropolita odprawi 
mszę, a wieczorem rozpocznie się noc
ne czuwanie. Powrót do Rybnika w 
niedzielę 7 sierpnia.

Jak nam powiedział przed wyjściem 
pielgrzymki jej opiekun i organizator 
ks. Walerian Tront, kolejne dni piel

grzymki zostaną 
tak zaplanowa
ne, by więk
szość kilome
trów pielgrzymi 
p o k o n y w a l i  
rano bądź 
późnym popołu
dniem, unikając 
marszu w godzi
nach najwięk
szego skwaru. 
Jak co roku bar
dzo starannie 
przygotow ano 
opiekę medycz
ną, służby na
g ł a ś n i a j ą c e ,

c.d. na stronie 2

m.in. prototypowy system do ogrzewa
nia wody energią słoneczną. Przy pa
nujących w tym roku upałach woda na
grzewa się czasem do tak wysokiej 
temperatury, że otwiera się zawór bez
pieczeństwa. Prezydent Makosz bar
dzo się tą ekologiczną instalacją zain
teresował. W obozie realizowany jest 
program o charakterze ekologicznym. 
Harcerze oczyszczają szlaki górskie i 
okolice obozu ze śmieci pozostawionych

Podczas tegorocznych wakacji obo
zujący w Wapienicy rybniccy harcerze 
nie mogli narzekać na brak bardzo 
ważnych gości. Dwa dni po wizycie 
Wojewody Katowickiego Adama 
Graczyńskiego, harcerski obóz odwie
dzili prezydent Rybnika Józef Makosz 
oraz przewodnicząca Rady Miejskiej 
Urszula Szynol. Prezydent Makosz 
był po raz pierwszy w tym harcerskim 
ośrodku obozowym. Dlatego też pod
czas powitania ko
mendantka rybnickie
go Hufca ZHP Tere
sa Knura udekoro
wała go specjalną 
chustą harcerską. Z 
chustą na szyi prezy
dent miasta zwiedzał 
poszczególne podo
bozy, zapoznając się 
z warunkami w jakich 
spędzają wakacje 
rybniccy harcerze. I 
nie tylko harcerze.
W Wapienicy wypo
czywają także dzieci 
z rodzin o trudnych 
warunkach mate
rialnych. Ich pobyt 
na harcerskim obo
zie jest możliwy 
dzięki finansowej 
pomocy władz miejskich. Dlatego też 
przedstawiciele władz Rybnika byli 
serdecznie witani w podobozie “Kar
mazynowych Piratów”. Taką właśnie 
zadziorną nazwę przybrała ta ok. 50- 
osobowa grupa dzieci i młodzieży. 
“Karmazynowi Piraci” wręczyli go
ściom wiązanki zebranych przez siebie 
polnych kwiatów i zaśpiewali kilka 
piosenek, których nauczyli się podczas 
pobytu w Wapienicy. Jedną z nich były 
“Szare Szeregi” . W ten sposób 
uczczono rocznicę wybuchu Powstania 
Warszawskiego.

Po skromnym harcerskim obiedzie / 
jadłospis był piątkowy, bezmięsny/ 
prezydent Józef Makosz i przewodni
cząca Urszula Szynol kontynuowali 
zwiedzanie obozu. Harcerze pokazali

Prezydent Józef Makosz i przewodnicząca Rady Miasta Urszula Szynol 
wśród harcerskiej braci w Wapienicy

pozostawionych przez pseudoturystów. Zorgani
zowano konkursy na plakat, wiersz i 
piosenkę ekologiczną, a część nagro
dzonych prac wywieszono w obozowej 
stołówce.

Wypoczywające dzieci i młodzież 
mają możliwość uczestniczenia w nie
dzielnej mszy świętej na terenie obozo
wiska. Urządzono ołtarz polowy, przy 
którym kapelan harcerski, co niedzielę 
przyjeżdżający z Rybnika do Wapieni
cy z duszpasterską posługą, odprawia 
mszę. Najmłodsze dzieci - zuchy z klas 
od I do IV, mieszkają w domkach kem
pingowych razem z 1 osobą z kadry 
obozowej, która jest przy dzieciach 24, 
a nawet jak śmieją się harcerze, 25 go
dzin na dobę. Licząca 21 dzieci groma
da dziewcząt przywitała gości swoim

bojowym okrzykiem. Na żartobliwe 
pytanie, która z dziewczynek chciałaby 
się zamienić z panią Urszulą Szynol i 
wrócić do Rybnika - nie znaleziono 
chętnych. 25-osobowa grupa chłop
ców, który przyjęła fantazyjną nazwę 
“Erisipelanie” zaśpiewała przedstawi
cielom władz miejskich zuchową pio
senkę.

Józef Makosz i Urszula Szynol obej
rzeli punkt medyczny i izolatkę. Opie

kę nad harcerzami 
sprawuje doktor 
Jadwiga Świtała i 
pielęgniarka Ale
ksandra Franke - 
personel medycz
ny oddelegowany 
przez dyrekcję 
rybnickiego ZOZ-
u. Jak do tej pory - 
poza ukąszeniami 
os, które są praw
dziwą plagą - nie 
było większych 
problemów ze 
zdrowiem uczest
ników obozu. Izo
latka jest cały czas 
pusta. W tym sa
mym budynku 
znajduje się alarm, 
a kierownictwo 

obozu zaprezentowało jego działanie. 
Jak każde harcerskie obozowisko, tak
że to w Wapienicy jest strzeżone przez 
całą dobę przez warty.

Po obejrzeniu obozu prezydent Józef 
Makosz i przewodnicząca Urszula 
Szynol zostali zaproszeni do komen
dantury obozu, gdzie przy kawie roz
mawiano o harcerskich problemach. W 
tym roku należałoby zabezpieczyć da
chy budynków ośrodka w Wapienicy. 
Prezydent Makosz, obiecał, że miasto 
pokryje koszty zakupu lepiku, zaś har
cerze, że wszystkie roboty wykonają 
sami. Obozowisko nie ma telefonu, co 
w nagłych przypadkach może być pro
blemem. Harcerze mówili, że być 
może rozwiązaniem byłby telefon ko
mórkowy. Prezydent obiecał pomoc 
również w tej sprawie. Na koniec z ba
gażnika prezydenckiego poloneza wy
ładowano kartony soków dla wypoczy
wającej młodzieży, które przy panują
cych upałach na pewno się przydadzą.

W ośrodku w Wapienicy wypoczywa 
ok. 200 dzieci. Cały obóz składa się z 3 
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Koncert niedzielny pod wierzbą
W niedzielę, 7 sierpnia na estradzie "Pod wierzbą" 

wystąpi popularna rybnicka grupa folkowa Carrantuohill 
Początek koncertu o godz. 16.00

Zapraszamy!

Uwaga
kierowcy!

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



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 
/Dz.U.Nr 9 poz. 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 od 7.30 do 15.00 od poniedziałku do piątku.

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 wizja godz. stawka vadium
lokalu w m kw. w dniu wyjściowa 

za 1 m kw. zł
w wys. zł

1. ul. Patriotów 6 88,2 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 32,0 5.08.94 r. 12-14 35 tys. 5 mln zł

/oficyna/
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.

Zarząd Miasta Rybnika
OGŁASZA WSTĘPNY PRZETARG NA ZAGOSPODAROWANIE 

PARKINGU LEŚNEGO PRZY UL. ŻORSKIEJ 
OBOK LOTNISKA AEROKLUBU ROW.

Projekt zagospodarowania powinien zawierać tymczasowe obiekty małej ga
stronomii wraz z zapleczem i sanitariatami.

Przetarg odbędzie się 30 sierpnia 1994 roku o godz. 12.00 w sali 37 Urzędu 
Miasta Rybnika przy ul. B. Chrobrego 2. W czasie przetargu zostaną przedsta
wione wszystkie warunki konieczne do opracowania projektu. Bliższych informa
cji udziela Wydział Architektury i Nadzoru Budowlanego, tel. 23011 wew. 7604

M iejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku - Kam ieniu

ogłasza przetarg:
1. na sukcesywną wymianę okien w Hotelu Olimpia. W ofercie należy podać koszt 
okna w rozbiciu na koszt profilu, element zamknięcia, szyby i okuć. Przetarg 
odbędzie się w dniu 12.08.1994 r. o godz. 8.00 w Hotelu Olimpia.
2. przetarg na wykonanie projektu i montaż sygnalizacji p.poż. w Hotelu Olimpia 
w Kamieniu ul. Hotelowa 12. Przetarg odbędzie się 12.08.1994 r. o godz. 9.00 w 
Hotelu Olimpia. Bliższe informacje można uzyskać osobiście w Hotelu Olimpia 
lub telefonicznie pod nr tel. 22-140, 21-097 od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 7.00 - 15.00.

18 hektarów lasu mniej
W sobotę 30 lipca około godz. 13.00 

zapalił się las w okolicach Kłokocina. 
Prawdopodobnie od iskrzących kół po
ciągu zapaliła się trawa na kolejowej 
skarpie w pobliżu ul. Sygnały w Gotar
towicach, a później, w wyniku rozprze
strzeniania się ognia, pobliski las. Straż 
pożarną zawiadomił o pożarze maszyni
sta PKP. W akcji gaszenia pożaru udział 
wzięło 28 sekcji straży pożarnej w tym 
11 kompania OSP Rybnik i inne jedno
stki OSP oraz strażacy z Wodzisławia i 
Raciborza. W sumie ogień gasiło 117 
strażaków oraz piloci z eskadry przeciw
pożarowej stacjonującej na rybnickim 
lotnisku. Spłonęło 18,5 hektara lasu, a

materialne straty oszacowano wstęp
nie na 1 mld 200 mln zł.

Pożar opanowano w sobotę kilka mi
nut przed godz. 16.00, zaś w ciągu całe
go minionego tygodnia trwało tzw. do
gaszanie pożaru, mające na celu wyeli
minowanie możliwości ponownego po
jawienia się ognia, co jest szczególnie 
trudne ze względu na znajdujące się na 
tamtejszym terenie torfowiska i znikomą 
wilgotność ściółki. W samą tylko sobo
tę rybniccy strażacy wyjeżdżali do 21 
pożarów. W całym lipcu było ich 170.

Strażacy apelują o rozwagę i zacho
wanie największej ostrożności w ob
chodzeniu się z ogniem.

Listy do redakcji
"Życzliwość z kresowym 

akcentem"
Pragnę bardzo serdecznie podzięko

wać za wydrukowanie w “GR” z piątku 
15.07.1994 r. artykułu Pana Grzegorza 
Walczaka pt. “Życzliwość z kresowym 
akcentem”. Dziękując Panu Grzego
rzowi Walczakowi za piękny, pełen 
życzliwości i miłości artykuł, dziękuję 
też Redakcji za wydrukowanie. Dzię
kuję również kś. Prałatowi Alojzemu 
Klonowi i całej Jego Parafii za życzli
wość i dobroć oraz serdeczność, za 
przyjęcie naszych dzieci i całe wielkie 
dobro z tym związane. Jest to jakiś 
wielki, ogromny krok miłości bliźnie
go, który nie zginie, ale wyda owoc w 
swoim czasie... Owocem pracowitości 
rybniczan z wszystkich Parafii oraz 
kierownictwa jest czystość i piękno 
miasta Rybnika, do którego z taką ra
dością powracam. Niech Bóg wszyst
kim za wszystko błogosławi.
Szczęść Boże
W imieniu ks. Kazimierza Halimurki i 
Sióstr Urszulanek ze Stanisławowa 
oraz dzieci i ich rodziców

s. Krystyna Rynkiewicz o.s.u.
Urszulanka Unii Rzymskiej

Pielgrzymka 
już w drodze
c.d. ze strony 1

transportowe, a nawet służby komunal
ne dbające o czystość miejsc, na 
których odbywać się będą postoje piel
grzymów. Jest również kierująca ru
chem i dbająca o bezpieczeństwo służ
ba ruchu drogowego. W związku z 
obowiązującym w całym kraju zaka
zem wchodzenia do lasu, kierownic
two pielgrzymki musiało zrezygnować 
z tradycyjnych postojów na terenach 
leśnych.

Choć upały dają się nam we znaki 
już od dłuższego czasu, pielgrzymi wy
ruszali w drogę z uśmiechem na twa
rzy, wierząc we własne siły i przychyl
ność opatrzności.

Tekst i zdj.: 
WACŁAW TROSZKA

Wakacje
w bibliotece...

W bibliotece postawiono na rozryw
ki umysłowe. Dziś, 5 sierpnia, o godz. 
13.0" zabawa w “Szybkie myślenie”, 
w poniedziałek 8 sierpnia o godz.
11.00 quiz pt. “Czy znasz to czasopi
smo”. We wtorek 9 sierpnia, o godz.
16.00 film na wideo “Mały Nemo”. Ta
lentami plastycznymi dzieci będą mo
gły się pochwalić w środę 10 sierpnia 
o godz. 15.00, biorąc udział w kon
kursie plastycznym “Krajobraz nasze
go regionu”. W piątek 12 sierpnia o
13.00 quiz “Państwa, miasta”, a o
16.00 “Bernard i Bianka” - film wideo. 
Dzieci spędzające lato w mieście - za
praszamy.

Akcja  -  Lato 
"Solidarności"

Rybnicka delegatura NSZZ “Solidar
ność” nadal, w ramach Akcji Lato 94, 
organizuje imprezy dla dzieci, które 
wakacje spędzają w mieście.

We wtorek 9 sierpnia zaprasza dzie
ci na wycieczkę autokarową do Wisły - 
Malinki, wyjazd o godz. 9.00 

W środę 10 sierpnia odbędzie się 
festyn w MOSiR w Kamieniu, wyjazd 
o godz. 10.00

Cmentarz czy plac budowy
Proszę przyjrzeć się smutnej ceremo

nii pogrzebowej na cmentarzu komunal
nym w naszym mieście. Nowe groby są 
na pograniczu cmentarza i placu budo
wy dalszej części cmentarza. Całej cere
monii asystuje ustawiony na środku 
wielki kontener na śmieci. Czy rozbu
dowy cmentarza nie można troszkę 
przyspieszyć, aby pochówek odbywał 
się na cmentarzu, a nie na skraju budo
wy.
Wrażenie jest fatalne! I jeszcze druga 
refleksja. Terenu pod kolejne groby - tak 
“na oko” - jest już bardzo mało. Warto 
by poinformować rybniczan, co Władze 
miasta robią aby za dwa, trzy lata unik
nąć sytuacji grzebania zmarłych na 
cmentarzach w odległych dzielnicach 
miasta.

Nazwisko wiadomości redakcji
* * *

SOS dla rybnickiej przyrody
Mieszkańcy Rybnika i okolic. Młodzi i 

starzy wszyscy, którzy chcieliby zasłu
żyć na miano człowieka. Ludzie zabie
gani, bogaci i ubodzy, zatrzymajcie się 
na chwilę. Proszę na małą chwilkę, po
patrzcie w koło. Uczestniczymy w ago
nii naszej przyrody. Schną lasy, trawa, 
krzewy, piękne drzewa, praktycznie 
wszystko. Agonia przyrody dokonuje 
się na naszych oczach, a my pomagamy 
tej zagładzie poprzez zaniechanie. 
Wczoraj obserwowałem rozpaczliwą 
walkę kosa o życie, w parku szukał po
karmu. Wieczorem spotkałem go kona

konającego pod grabem. W parku Kozie 
Góry widziałem dwa krety krańcowo 
wyczerpane. Wyszły z nor, bezradne za
traciły instynkt samozachowawczy.

Ktoś bardzo mądry powiedział, że 
zwierzęta to nasi słabsi bracia. Tak słab
si, w środowisku, które my ludzie do
prowadziliśmy do stanu kompletnej de
gradacji, nie potrafią sobie poradzić, 
szczególnie, gdy nałożą się na to tak nie
korzystne warunki pogodowe. Myślę, że 
wiele potrafimy pomóc, musimy tylko 
chcieć. Ile litrów wody zdatnej do pod
lewania wlewamy do kanalizacji. Tylko 
chcieć zebrać tę wodę do wiadra i pod
lać krzew przed domem, trawnik, drze
wo. Na wycieczce rowerowej, oglądali
śmy zamierającą przyrodę wokół kopal
ni Chwałowice. Ile kopalnia ma wody 
przemysłowej? W kopalni działa pięć 
związków zawodowych. A gdyby tak 
przed kolejną naradą (...) każdy uczest
nik tego przelewania z pustego w próż
ne, wziął wiadro wody i podlał jakąkol
wiek roślinkę przed kopalnią to mógłby 
powiedzieć, że nie zmarnował ani dnia i 
zarobił na to oddelegowanie. Zresztą 
dotyczy to też panów dyrektorów i in
nych zawodowych dyskutantów z róż
nych instytucji. To jest tylko kwestia 
organizacji i udowodnienia, że nie przez 
przypadek jesteście kierownikami. Po
wtarzam, podlewać nie wodą pitną ale 
tą którą wylewamy. Chociażby każdy z 
nas uratował jedno drzewo, jeden krzew, 
jednego ptaszka. Ja nie jestem przeczu
lony, ja bardzo chcę pozostać normal
nym. Hufnal

Nowa inicjatywa ekologiczna
Sprawy związane z szeroko pojętą 

ochroną środowiska naturalnego, 
szczególnie tutaj na Górnym Śląsku, 
już od dawna przestały być problema
mi marginalnymi. Nie inaczej jest i w 
naszym mieście. Działa Komisja Eko
logiczna Rady Miasta, podejmowane 
są inwestycje ograniczające emisję za
nieczyszczeń itp. Dotychczas więk
szość spraw związanych z ekologią 
miała charakter instytucjonalny. O tym, 
że problemy te “zeszły piętro niżej”, 
może świadczyć oddolna inicjatywa 
mieszkańców naszego miasta - powo
łanie Rybnickiego Forum Ekologicz
nego. Jak poinformował nas jeden z 
założycieli ruchu - Jan LACH, głów
nym celem forum jest pogłębianie 
świadomości ekologicznej mieszkań
ców naszego miasta oraz wspieranie 
wszelkich inicjatyw na rzecz inwesty
cji służących ochronie zdegradowane
go śląskiego środowiska. Nie negując

tego wszystkiego co zrobiono w dzie
dzinie ekologii w ciągu ostatnich czte
rech lat, członkowie forum są za je
szcze większym zdynamizowaniem 
działań w tym kierunku. Propozycje 
RFE skierowane są przede wszystkim 
do środowisk młodzieżowych, stu
denckich, ZHP-owskich, PTTK-o

wskich. Forum planuje podjęcie sze
rokiego wachlarza działań: od organi
zowania wycieczek własnymi autoka
rami na tereny o dużych walorach tury
styczno-krajoznawczych, po organiza
cję “letnich zielonych szkół”, do udo
stępniania literatury fachowej czy przy
gotowywania sympozjów poświęco
nych ochronie środowiska.

Wszystkich, którym bliskie są idea
ły RFE, członkowie forum proszą o 
kontakt - Plac Wolności 7, II piętro / 
siedziba Unii Wolności/ w ponie
działki 14.00 - 18.00 i czwartki 16.00 
- 18.00, tel. 23-108 J.R.

w mieście
W piątek 12 sierpnia - wycieczka 

do Istebnej, wyjazd o godz. 9.00

Ponadto w poniedziałki i czwartki 
o godz. 10.00 przy stadionie KS ROW 
Rybnik formowanie grupy “Akcja Lato 
94”, bezpłatnym wejściem na kąpieli
sko Ruda, dojazd autobusami PKM. 
Udział w festynach jest bezpłatny, w 
ich trakcie gry i zabawy z nagrodami.

Odjazdy autobusów na festyny i wy
cieczki z Placu Wolności - stanowisko 
“Akcja Lato 94” wg harmonogramu.

Zapisy na wycieczki prowadzi - De
legatura Zarządu Regionu NSZZ 
“Solidarność” Rybnik, ul. Kościuszki 
17, pok. 103, tel. 27-325 od godz. 8 - 
15.

Odpłatność uczestników wycieczek 
wynosi 20.000 zł od osoby /w tym 
ubezpieczenie, przejazd i posiłek/

Pisali o nas...

Po instrukcje 
do Rybnika

W "Rzeczpospolitej" z 3 sierpnia 
br. ukazał się artykuł pióra Barbary 
Cieszewskiej Jak wygrać z nadtytu
łem Po instrukcje do Rybnika.

Warto przeczytać jak widzą proble
my naszego miasta ludzie z zewnątrz 
oraz kogo i po jakie instrukcje do nas 
przysyłają.

Skarbonka 
otwarta po raz trzeci

Tym razem konto na rzecz budowy 
orzepowickiego szpitala wzbogaciło 
się o 10 mln 635 tyś. zł, w tym 69 ma
rek, 10 fr. franków, 6 dolarów oraz 
trudno wymienialne szylingi i dinary. 
Jeden banknot milionowy był, niestety 
fałszywy...

Pani mgr Helenie Piątek
oraz Rodzinie wyrazy serdecznego współczucia 

z powodu zgonu Matki, 
składają : rada rodziców, grono pedagogiczne, 

pracownicy administracyjni i uczniowie Szkoły Podstawowej 
Nr 27 w Rybniku - Chwałęcicach.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Harcerskie lato w Wapienicy
c.d. ze strony 1
podobozów harcerskich i 1 dzieci nie
zrzeszonych - z rodzin w gorszych wa
runkach materialnych. Ich pobyt na 10- 
dniowych turnusach jest opłacany w 
całości przez miasto /w wysokości 1,1 
mln za każde dziecko/. Na obóz ten 
dzieci były typowane przez dyrekcje 
szkół.

W początkach lipca w jednym z 
podobozów wypoczywały dzieci specjalnej

specjalnej troski z SP nr 7 . Podstawowa 
kadra obozowa jest stała. Komendant
ką jest hm Teresa Knura, zastępcą - 
phm Mariola Zarychta, oboźnym 
phm Jerzy Kwota, a kwatermistrzem 
phm Andrzej Dąbrowa.

Na obozie obowiązuje harcerska dys
cyplina, nieco łagodniejsza dla grupy

“Karmazynowych Piratów”. Program 
jest bardzo różnorodny - jeden podo
bóz ma charakter indiański, a inny ry
cerski. Dzieci uczą się samarytanki po
znawania ziół, pracy w kuchni, rozpa
lania ogniska i innych przydatnych 
czynności. Zajęcia są tak prowadzone, 
by było także dobrą zabawą - na zasa
dzie łączenia przyjemnego z pożytecz
nym. Wśród atrakcji - jazda konna w 
położonym w pobliżu ośrodku. A po

nieważ harcerze po
mogli jego właścicie
lowi pożyczając na
miot, w zamian daje 
on uczestnikom obo
zu specjalną zniżkę 
przy korzystaniu z  ja
zdy konnej. Także 
wyjazdy na basen do 
Bielska-Białej odby
wają się na specjal
nych zasadach, bo 
udało się załatwić 
zniżkę na bilety dla 
harcerzy. Dzięki 
uprzejmości okolicz
nej straży pożarnej, 

dzieci mogą się także moczyć podczas 
upałów w dwóch pożyczonych brezen
towych basenach.

Kto więc przyjechał do Wapienicy na 
pewno się nie nudzi i nie narzeka na 
brak zajęć i zabawy.

Tekst i zdj.: 
MAREK JAKUBIAK

Zastęp "Karmazynowych piratów " na zbiórce przed 
wymarszem na posiłek

W oda na w a g ę  z ło ta
c.d. ze strony 1

skąd głównie czerpana jest woda dla 
potrzeb Rybnika, są  jeszcze zapasy na 
ok. 60 dni. Podobnie wygląda sytuacja 
w ujęciu wodnym w Dziećkowicach, 
skąd pobierana jest również część 
wody. Jeżeli jednak w najbliższym 
czasie nie spadną deszcze, na przeło
mie sierpnia i września trzeba będzie 
ograniczyć dostawy wody dla przemy
słu. O kosztach wody z tych dwóch 
ujęć oraz problemach związanych z fi
nansowaniem budowy ujęcia wody w 
Dziećkowicach, pisaliśmy dość ob
szernie w jednym z ostatnich nume
rów “GR”.

Przypomnijmy, że od 1 lipca metr 
sześcienny wody kosztuje 8,5 tys. zł. 
Suma to niebagatelna, może więc 
koszt wody skłoni użytkowników do 
większej oszczędności.

Mimo optymistycznych wiadomości 
o wystarczających na razie zasobach, 
brak wody już jest odczuwalny, szcze
gólnie w szczytowym okresie jej po
boru - rano i wieczorem. Wpływ na to 
mają oczywiście właściciele przydo
mowych ogródków, którzy o tej wła
śnie porze z tysięcy 
węży podlewają 
grządki i trawniki.
Wtedy, jak  za do
tknięciem czarodziej
skiej różdżki, wysy
chają krany na wy
ższych kondygna
cjach.

Należałoby dodać, 
że niewiele prywat
nych domów na 
obrzeżu miasta posia
da liczniki wody.

Jest to przedsię
wzięcie bardzo ko
sztowne i zostanie sfinalizowane nie 
prędzej niż za 2-3 lata. Pół biedy, kie
dy licznik jest -zapłacić trzeba będzie 
za każdy m sześcienny wody.

Zdarzają się jednak ludzie nieuczci
wi, którzy na czas podlewania liczniki 
wyłączają, co podlega karze.

A więc podlewać czy nie podlewać? 
Dylemat istnieje, bo przecież na sza
rym Śląsku ogródki to oazy tak po
trzebnej zieleni. Ich właściciele sporo 
w nie zainwestowali: trawa dywanowa 
kosztuje już 100 tyś. za kilogram, kosiarka

siarka - parę milionów, jeden krzew 
iglasty to wydatek rzędu stu tysięcy, 
nasiona warzyw i kwiatów też kosztu
ją. Dla wielu ogródek to wielka pasja i 
miejsce wypoczynku od wiosny do je
sieni.

A jak radzi sobie z tym problemem 
Zarząd Zieleni Miejskiej, mający pod 
swoją opieką liczne w naszym mieście 
zielone zakątki? Otóż skwery są regu
larnie podlewane, lecz wykorzystuje 
się t y l k o  wodę niezdatną do picia 
i darmowego użytku. Beczkowozy 
wożą j ą  ze stawu koło “Silesii”, wyko
rzystuje się ujęcie nieuzdatnionej do 
picia wody w pobliżu siedziby Sane
pidu oraz ujęcie przy ul. 3 Maja. Raz 
na tydzień wymienia się wodę w fon
tannach, bo upały powodują większe 
niż normalnie zarastanie rzęsą i roz
mnażanie się glonów. Wodę tą wyko
rzystuje się do podlewania.

Miasto zainwestowało w zieleń tak 
wiele, że trzeba użyć wszelkich sposo
bów, by nie dopuścić do jej zniszcze
nia z powodu upałów.

Apelujemy więc do odbiorców pry
watnych o oszczędzanie wody i o wy-

Podlewać czy nie podlewać?

wykorzystywanie wody niezdatnej do pi
cia. Może znajdą się przedsiębiorczy 
ludzie, którzy zaproponują usługi po
legające na dostarczaniu takiej wody. 
Wzorem mogą tu być firmy, które po
jawiły się w Anglii w czasie tzw. “su
szy stulecia” w 1976 roku. Za rozsąd
ną opłatą dowoziły one cysternami 
wodę z okolicznych rzek i stawów. 
Może jest to pomysł dopiero na na
stępne gorące lato. Ale warto go prze
myśleć. W.R.

Zdj.: szoł

Wysuszona “Ruda”

Jest się przed kim popisywać!

Ostatni lipcowy weekend, 
rekordowy jeśli chodzi o 
wskazania termometrów, wie
lu rybniczan spędziło na ką
pielisku “Ruda”. W niedzielę 
było tam wyjątkowo tłoczno i 
to zarówno w basenie jak i 
poza nim. Jak nas poinformo
wano w Miejskim Ośrodku 
Sportu i Rekreacji w sobotę na 
“Rudzie” sprzedano 1500 bi
letów, zaś w niedzielę aż 
3500. Nieco gorzej było na 
kąpielisku w Kamieniu, gdzie 
w sobotę sprzedano około 600 
biletów, a w niedzielę 1800. 
Podobno jest to frekwencja 
znacznie lepsza niż w ostatnich latach, 
ale wcale nie rekordowa.

Na “Rudzie” słońce w niektórych 
miejscach wypaliło zupełnie trawę i 
osoby zażywające rekreacji zmuszone

są rozkładać swe koce na wyschnię
tym na pieprz, nieprzyjemnym piasku. 
Mało jest miejsc zacienionych, w przy
szłości warto zatem pomyśleć chyba o 
posadzeniu na terenie kąpieliska kilku

czy kilkunastu drzew o koronach dają
cych dużo cienia, najlepsze byłyby ba

obaby i sądząc po tegorocznym 
lecie, nasz klimat powinien im 
służyć.

Sporym wzięciem cieszy się 
plażowa siatkówka, choć nie
którzy ze zgrozą patrzą na wzbi
jające się w górę tumany kurzu. 
Regulamin nie zezwala na granie 
w jakimkolwiek obuwiu czy 
choćby skarpetkach, bieganie 
boso po rozżarzonym piasku do 
przyjemności nie należy. Najwy
trwalszym siatkarzom organiza
torzy Grand Prix w siatkówce 
plażowej mogliby z powodze
niem przyznawać tytuł fakira ze 
specjalnością: chodzenie boso 
po rozżarzonych węglach. 

Schłodzić można się na “Rudzie” tyl
ko pod prysznicem, gdyż woda w base
nie bardziej swą temperaturą przypo
mina już zupę...

Tekst i zdj.: wack

Sprawa kartofli, a TVNowe kody pocztowe 
w Niemczech

Wielu mieszkańców naszego miasta 
ma krewnych w Niemczech, sądzimy 
więc, że poniższa informacja, mimo iż 
nie ma bezpośredniego związku z na
szym miastem, okaże się pomocna dla 
wielu rybniczan.

Minął już przeszło rok od kiedy Repu
blika Federalna Niemiec wprowadziła 
nowy, pięciocyfrowy kod. Mimo to, jak 
wynika z informacji Zarządu Poczty 
Niemieckiej, tylko znikoma ilość prze
syłek pocztowych pochodzących z na
szego kraju opatrzona jest nowym ko
dem. Błędem jest pisanie kodów miast 
niemieckich z przerwą lub kreską 
między 2 a 3 cyfrą kodu /jak w pol
skim systemie/, co uniemożliwia od
czyt adresu przez maszynę i nie po
zwala na maszynowe opracowanie 
przesyłki.

Poniżej prezentujemy przykłady pra
widłowego i nieprawidłowego pisania 
nowego kodu: 
45127 ESSEN 45-127 ESSEN 

45 1 2 7 ES SEN

Upalny lipiec i spowodowana tym 
susza zwiastują niższe zbiory karto
fli. Trudno na razie mówić o w iel
kiej kartoflanej klęsce, gdyż kilka 
sierpniow ych opadów deszczu 
może sytuację zdecydowanie popra
wić. Natomiast na potencjalnej klę
sce z powodu suszy, najlepiej wy
chodzą, jak zwykle, pośrednicy, już 
zawyżający ceny kartofli. Do środy 
27 lipca br. ziemniaki w rybnickich 
sklepach kosztowały od 5 - 4,5 ty
siąca, zaś na targu 4 - 4,5 tysiąca 
złotych. Kiedy jednak tego dnia w 
telewizyjnych “Wiadomościach” po
dano, że w Warszawie ziemniaki ko
sztują nawet 10 tysięcy złotych za 
kilogram, nazajutrz, na rybnickim 
targu cena ziemniaka podskoczyła 
do 5,5 tysiąca za kilogram. W środę 
3 sierpnia na targu kartofle podroża
ły już na 10-12 tysięcy za kilogram 
zaś u niektórych sklepikarzy można 
je kupić za 15 tysięcy. Ta sytuacja

wszystkich bardzo irytuje. Sam wi
działem jak jeden starszy pan z dużą 
torbą chodził między targowymi sto
iskami i “złorzeczył” handlującym z 
powodu tej wysokiej ceny ziemnia
ków a w zamian usłyszał od handlu
jącego: “Co pan, trzeba oglądać te
lewizję! ” Czy zatem ziemniaki będą 
drożały zależy u nas nie tylko od su
szy, ile od środków masowego prze
kazu. W iększość ludzi wykazuje 
skłonność do paniki, jak  pewna 
pani, która “słyszała, że w hurtow
niach nie ma ogórków, że to ju ż  ko
niec, że trzeba szybko kupić jeszcze, 
bo potem... ” I rzeczywiście, poje
chałem na targ po ogórki, kupiłem 
ich 10 kilogramów, ale po cenie niż
szej niż poprzednio. A przecież 
ogórki miały zniknąć z rynku czy 
ewentualnie bardzo podrożeć!! Wi
docznie niczego na ten temat nie po
wiedzieli w telewizji?

/ szoł/

Kody paskowe w cenie!
W ostatnim numerze “GR” zamieści

liśmy zdjęcie jednej z pomarańczo
wych skrzynek, nie znając jeszcze ini
cjatorów akcji zbierania “czwórko
wych” kodów pocztowych. Dziś poda
jemy szersze wyjaśnienie, przysłane 
przez uczniów I LO.

Nie tak dawno głośno było na temat 
“czwórek”, czyli kodów kreskowych 
znajdujących się na opakowaniach 
produktów niemieckich. Akcja ta jed
nak szybko ucichła, bowiem nikt nie 
był dostatecznie poinformowany o  jej 
celu. Chodziły także głosy, że jest to 
kolejny żart naszych zachodnich sąsia
dów. Aby zaprzeczyć tym antagoni
zmom chcielibyśmy przybliżyć czytel
nikom całą tę sprawę.

“Czwórka” w kodzie paskowym 
oznacza produkt niemiecki lub wypro
dukowany przy udziale kapitału niemieckiego

niemieckiego. Niemieckie firmy, przeka
zując pewne sumy na cele dobroczyn
ne, zyskują ulgi podatkowe. Dlatego 
pewna firma z Hamburga za 140 tyś. 
takich “czwórek” wydaje wózki inwa
lidzkie, protezy za 100 tyś., chodziki 
za 10 tyś., lekarstwa z dostawą przez 
10 lat za 200 tyś. “pasków”.

Otóż, pewien młody człowiek, mimo 
iż jest chory na stwardnienie rozsiane, 
co utrudnia mu poruszanie się, uzbierał 
w ciągu kilku lat ilość kodów, która 
odpowiada ok. 1800 wózkom inwa
lidzkim /można policzyć ile to czwó
rek/, uratował 180 dzieci, dla których 
operacja kosztowała 1 mln tych “bez
cennych pasków”.

W ślad za tym wspaniałym człowie
kiem, chcielibyśmy uzbierać choć 140 
tyś., za co kupilibyśmy wózek dla na
szego chorego kolegi z I LO w Rybniku

Susza w 1474 roku!
Wielką suszę, jaka w 1474 roku do

tknęła ziemie polskie, tak opisuje naj
większy polski kronikarz Jan Długosz: 

“Rok to był niezwykły w całej Euro
pie i we wszystkich ziemiach Królestwa 
Polskiego, ponieważ słońce grzało 
mocniej niż zwykle i nie dopuszczało 
żadnego deszczu, a kometa która się 
przedtem ukazała, spowodowała suszę 
i brak wody. Stałe źródła zamieniały 
się w suche miejsca, a przez główne 
rzeki polskie można się było wszędzie 
przeprawić. Przez Wisłę można się 
było przeprawić /.../ także koło Toru
nia. Dymiły od pożarów we wszystkich

ziemiach Polski lasy, bory, krzaki i le
śne ustronia, którym nie można było 
zapobiec. Nie można było wcześniej 
ugasić pożaru, aż ogień zniszczył na
wet korzenie drzew. Stąd też słychać 
było wszędzie łoskot walących się la
sów. Uległo również zniszczeniu bar
dzo wiele barci, a zasiewy wiosenne 
zniszczyła susza. Zaczęło też padać by
dło, które skubało trawę z piaskiem, w 
skutek napełnienia żołądka mułem. 
Wybuchały nadto w Królestwie Pol
skim częstsze niż zwykle pożary. Spło
nęło również miasto Kraków z klaszto
rami i kościołami /.../”. Oprac.: szoł

Rybniku. Oczywiście, nie uda nam się to bez 
pomocy społeczeństwa. Gdyby każdy 
mieszkaniec Rybnika wrzucił do 
skrzynki choć jedną “czwórkę”, zebra
libyśmy ponad 145 tyś. Liczy się więc 
każda czwórka! Do tej pory na terenie 
Rybnika rozlokowano 10 pomarańczo
wych skrzynek. Znajdują się one przy 
ulicach: Powstańców 6, Kościuszki 62 
oraz 9, Mikołowskiej 11, Hallera 9, Pl. 
Wolności 5, Chrobrego 13, przy uli
cach 3 Maja, Zamkowej i Korfantego.

A teraz trochę spraw technicznych. 
Wiele “czwórek” wędruje do kosza z 
powodu złego wycinania. Dlatego pro
simy wycinajcie je tak, jak pokazuje 
obrazek:

TAK
WYCINAJ!!!

Czwórki zwykle znajdują się na opako
waniach w białych prostokątnych 
okienkach.
Na koniec przypominamy, że ważne są 
dwa rodzaje kodów:

Czwórki możesz wysyłać pod adres: 
TOMEK, SKRYTKA POCZTOWA 1, 
44-200 RYBNIK lub wrzucać do po
marańczowych skrzynek w centrum 
Rybnika.

“JEŚLI URATOWAŁEŚ JEDNO 
ŻYCIE - URATOWAŁEŚ 

CAŁY ŚWIAT” -
TYLKO TY MOŻESZ POMÓC!

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5
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Zespól 
Szkół 

Medycznych
KLASA V A - zawód: pielęgniarka - wychowawca : mgr Helena LANKOCZ
Katarzyna BRAUER, Sylwia BRUDNOWSKA, Ewa CIEŚLAK, Beata DOBEK, 
Marzena DZIEŁAK, Katarzyna FORREITER, Małgorzata GÓRECKA, Angelika 
HENICZ, Joanna KOZAKIEWICZ, Ewa MALINOWSKA, Justyna MASAR
CZYK, Lidia ORZESZYNA, Katarzyna PACYGA, Jolanta PATYK, Gabriela PI
LICH, Beata PRUS, Izabela PRZYBYŁA, Sylwia PYTKA, Barbara REGUŁA, Jo
anna ROPIAK, Sylwia SKÓRZEWSKA, Dorota SKUPIEŃ, Hanna STANICZEK, 
Gabriela STRĄCZEK, Lucyna SZYMICZEK, Gabriela TŁUCZKIEWICZ, Anna 
WITEK, Katarzyna WOJDA, Ewa ZBROIŃSKA, Agnieszka HERKOWSKA 

K LASA V B - zawód: pielęgniarka - wychowawca: mgr Danuta DOROSŁAWSKA
Katarzyna BOROWSKA, Dorota BRZĄKALIK, Barbara BRZOZA, Jolanta 
CHOJNACKA, Dorota CZARNECKA, Beata DZIUROK, Małgorzata GONTA
REK, Beata HAŁASZKO, Urszula JĘDRZEJCZYK, Alina KALITA, Marzena 
KEMPNY, Ewa KUNA, Ksawery MARSZOLIK, Gabriela MROWIEC, Izabela 
OWCZARCZYK, Andżelika PARNIEWICZ, Alicja PIETRYSZYN, Iwona PO
TYSZ- ŁAKUTA, Grażyna PRZYBYLSKA, Edyta STARZAK, Bernadeta WA
LĄG, Joanna WITOSZEK, Joanna WYBRANOWSKA, Agnieszka WYDRA, Ka
tarzyna ZABIELSKA, Edyta ZIELONKA______________________________

KLASA V C - zawód: pielęgniarka - wychowawca: mgr Danuta BUCHALIK
Marzena BARDADYN, Janina DZIERŻAWA, Iwona HAJSKA, Monika KAR
KOWSKA, Hanna KARKUT, Joanna KŁOSOK, Aleksandra KOJ, Ewa KUSYK, 
Iwona KWIATKOWSKA, Barbara LATOSIŃSKA, Grażyna MARTYNA, Mirosła
wa NADARZY, Justyna PIETRUSZKA, Izabela POLASZEWSKA, Justyna SIU
DA, Katarzyna SZYPUŁA, Alina URBAN, Katarzyna URBANEK, Grażyna 
WAWRZYCZEK, Mirela WOJACZEK, Aneta NADŻAK

KLASA V D - zawód - pielęgniarka - wychowawca : mgr Lucjan RUDNICKI
Beata DEJNAKA, Dorota DOMAŃSKA, Gabriela DYBAŁA, Agnieszka FIET, 
Doloreza FRANKIEWICZ, Ewa GRUNBERG, Małgorzata KORDZIKOWSKA, 
Alina KULIK, Anna KURPANIK, Wioletta LIPKO, Małgorzata ŁASZCZUK, Mo
nika MOKRY, Agnieszka NADOZIRNA, Barbara OLEŚ, Jolanta PAŁKA, Anna 
ROLNICKA, Sylwia RYNKIEWICZ, Jolanta RZESZOTARSKA, Mariola SKU
PIEŃ, Joanna SZEWCZYK, Sylwia ŚWIENTY, Aleksandra TOMASZEWSKA,
Beata TOMASZEWSKA, Elżbieta WIOSNA 

4-letnie Liceum Medyczne
KLASA IV E - zawód: opiekunka dziecięca - wychowawca : mgr Teresa RDUCH
Halina BURDA, Marzena FURTAK, Alina GLINKA, Edyta GORZELANY, Joan
na GRZYBEK, Izabela JENCZMIONKA, Katarzyna JEZIORNY, Daniela KACZ
MARCZYK, Karina KAMYCZEK, Barbara KOŁODZIEJ, Renata KOZŁOW
SKA, Beata KRASKA, Monika KREMIEC, Katarzyna LATAŁA, Halina MIGU
ŁA, Izabela MOCH, Elżbieta NIEWĘGŁOWSKA, Aleksandra NOWAK, Beata 
NOWAK, Izabela POPEK, Magdalena RACHOWICZ, Barbara RZADEK, Ale
ksandra SOJKA, Agnieszka SZABARKIEWICZ, Marzena ŚMIETANA, Mariola 
WALA, Mariola WARDĘCKA, Iwona WIDERA, Dorota WOŹNICA, Izabela 
ZIMA, Joanna ŻYŁA,

NOWE PLANY 
I PODBOJE “PAPARAPY”
Możemy o Nich śmiało powiedzieć: 

nasz teatr. Przecież tworzą
swoje sztuki w Rybniku - w niedo
bczyckim Domu Kultury. To właśnie 
nasza gazeta towarzyszy każdemu ich 
artystycznemu dokonaniu, na żadnych 
innych łamach nie poświęcano Im tyle 
miejsca, tyle życzliwej uwagi, oceny, 
zachęty i krytyki.

Mamy kolejny powód do uzasadnio
nej satysfakcji, gdy przedstawienia Te
atru Plastycznego “Paparapa” zdoby
wają uznanie także poza Rybnikiem. 
W kwietniu br. na XXI Tyskich Spo
tkaniach Teatralnych zdobyli Grand 
Prix. W czerwcu wystąpili na scenie 
katowickiego Centrum Kultury ze 
spektaklem “Dwoje - muchy”, który w 
całości zarejestrowała Telewizja Re
gionalna.

9 i 15 lipca w programie katowickiej 
“Trójki” pt. “Hity, gnioty i ramoty” 
znalazło się sprawozdanie z tego wy
stępu. Oprócz ukazania fragmentów 
przedstawienia oddano głos założycie
lowi “Paparapy” Marianowi Bednar
kowi, który interesująco przedstawił i 
spektakl “hit” i swój zespół.

Wyjaśniło się, że Kola Świerczyna, 
która podczas występów przejmująco 
grała scenę porodu, musi mieć o tym 
pojęcie jako zawodowa położna. Sie
dem urodzonych, do tej pory poduszek 
to dobra wróżba przed jej startem na 
studia kulturalno-oświatowe. Ja rek  
Kita to malarz - kawalarz, ekwilibry
styk wyobraźni, poeta życia czyli “wy
głupiok” - jak o nim mówi Bednarek 
podkreślając, że jest współtwórcą pla
stycznej strony przedstawień. Franek 
Prus to “największy akordeon w Ryb
niku” - choć mieszka w Jejkowicach - 
muzyczne serce “Paparapy” .M arian 
Kolarczyk - “obieżyświat z wydartymi 
kolanami” po dokładniejsze wyjaśnie
nia proszę się udać do Niedobczyc/. 
Heniek Tkocz został scharakteryzowa
ny jako mistrz świata i światła w foto
grafii. W spektaklach odpowiada wła
śnie za oświetlenie sceny. Adam Sier
powski na razie mierzy w reżyserię, 
więcej przebywa na “niepłatnym urlo
pie w Warszawie” i nie wiadomo, czy 
będzie grał w nowym przedstawieniu.

- Nad spektaklem pracuje cały ze
spół. Ja dbam głównie o to, aby zachować

KLASA IV F - 
zawód: opiekunka dziecięca 

-wychowawca: mgr Lucjan RUDNICKI
Agnieszka AMBROSZCZYK, Wioletta 
BARAŃSKA, Sylwia BRZEZIŃSKA, 
Joanna BRZĘCZEK, Karina CHELIC
KA, Małgorzata DZIUBA, Barbara 
DZIWOKI, Ilona GACKA, Barbara 
GŁĄB, Aleksandra KASPERKO
WIAK, Beata KĄSEK, Klaudia KOTU
SZYŃSKA, Monika KURAŚ, Monika 
LELITO, Beata ŁUKASZEWSKA, Jo
anna MALINA, Ewelina MASNY, Ma
riola MATUSZEK, Natalia NIERY
CHŁO, Justyna OLEŚ, Anita PARUS, 
Ewa POHL, Justyna PRUS, Ewa SA
CHER, Monika SALAMON, Renata 
ŚWIERCZYŃSKA, Jolanta ŚWITAŁA, 
Agnieszka WILCZEK, Honorata WOJ
TAKOWSKA,____________________

 KLASA V G -
zawód: technik analityki medycznej - 

wychowawca: mgr Bernard 
JURASZCZYK

Karolina BOCHENEK, Bożena FOJ
CIK, Justyna GRZENIK, Katarzyna 
IGNACEK, Małgorzata JAWNA, Miro
sława JURECZKO, Wioleta KOCHA
NOWSKA, Ewa KOŁODZIEJ, Janina 
KONSEK, Tomasz MORAŻEWSKI, 
Elżbieta MASŁOWSKA, Izabela 
MIELNIK, Anna MIKOŁAJCZYK, 
Katarzyna NOWAK, Adam OLEŚ, Iwo
na OLEŚ, Mariola OPIŁKA, Adriana 
PACHOLSKA, Ewa PAŹDZIOR, Kata
rzyna ROMAŃSKA, Małgorzata 
SKRZYPIEC, Renata SMYK, Elżbieta 
STEĆ, Sylwia STĘPIEŃ, Sylwia STU
CHLIK, Judyta SYREK, Marzena 
SZYMAŃSKA, Hanna SZYMICZEK, 
Beata ŚLIWAK, Agnieszka TRZYBIŃSKA
TRZYBIŃSKA, Edyta WOJTYŃSKA 

Medyczne
Studium

Zawodowe
opiekun : mgr Barbara RĘKAS 

Wioletta ALBRECHT, Ewa ANA
NIÓW, Joanna BRZEZINA, Krystyna 
DYJAK, Grażyna GĄDEK, Gabriela 
JERC, Jolanta KARWOT, Wioletta KO
RUS, Margareta MAKSYMIUK, Alicja 
NOSIADEK, Iwona PAWLAK, Joanna 
PIEKARCZYK, Justyna SOBALA, Na
talia ŚWIERK, Dorota SZNAJDER, 
Edyta TOMASZEWSKA, Aneta WIT
KOWSKA, Katarzyna ZUBEL, Danuta 
MEISNER - PYTEL

zachować własny klimat naszych przedsta
wień. Pomysły czerpiemy z życia, lecz 
nie zapominamy o tradycji. W końcu 
natura ludzka od czasów starożytnych 
się nie zmieniła, mimo zmian w otocze
niu i zewnętrznej powłoce człowieka. 
Ostatecznym celem naszych przedsta
wień jest wzbudzenie u widza refleksji 
nad życiem - mówi Marian Bednarek.
- Teraz pracujemy nad nową sztuką. 
Będzie nosić tytuł “LOS" i zostanie 
utrzymana w kolorach niebieskich. 
Scenariusz i muzyka - własna. Zainspi
rował mnie problem, jak i poruszyła  
Agnieszka Holland w jednym ze swo
ich wywiadów: do jakiego stopnia 
człowiek jest panem swojego życia, a 
od kiedy staje się igraszką historii? 
Pierwszy występ przewiduję na jesień.

Marian Bednarek zapowiada też 
zmiany w formie Niedobczyckiej Wio
sny Teatralnej. Pierwsze dwie edycje 
pozwoliły mu się zorientować, kto, co, 
gdzie i jak “robi” w dziedzinie teatral
nej w naszym regionie. Zapowiada 
ostrzejszą selekcję teatrów i przedsta
wień, co powinno podnieść poziom 
przeglądu. Życząc “Paparapie” sukce
sów w nowych przedsięwzięciach, 
spełniam prośbę Mariana Bednarka, by 
przekazać podziękowania prezydento
wi Jerzemu Kogutowi za pomoc mate
rialną udzieloną “Paparapie” w jej wy
prawie do Katowic. G. WALCZAK

Ze szkicownika Kazimiery Drewniok
Kapliczka domkowa p.w. św. Jana Nepomucena prawdopodobnie pochodzi z 

początku ubiegłego wieku. Kapliczka jest murowana i pokryta nowym dwuspa
dowym dachem. Sklepienie kolebkowe jest w chwili obecnej wzmacnianie, gdyż 
obiekt ten z inicjatywy wiernych i proboszcza parafii św. Barbary, już od roku 
znajduje się w remoncie Figurę świętego Nepomucena oraz obrazy przechowuje

 pani Gertruda Śmietana , która jest opiekunką tego pięknego zabytku zro
śniętego z wiekową lipą stojącą obok skrzyżowania ruchliwych dróg niewia
domskich.

Paniom -
Danucie i Iwonce MAZUR

obchodzącym urodziny, 
najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, 

szczęścia, pomyślności 
oraz błogosławieństwa Bożego,

składają: Magierowie

Zdjęcie z albumu
FUJICOLOR czytelników

Z apraszam y n a
szych C zy te ln ików  
do w spólnego og lą
dania zdjęć. W ystar
czy p rzy jść do re
dakcji z ciekaw ym  
zd jęc iem , które po 
skop iow an iu  n a
tychmiast zwrócimy. 
/M ożna też wrzucić 
je  do naszych "żó ł
tych skrzynek"/.

A u to ra  n a js y m
p a t y c z n i e j s z e g o  
lub n a j b a r d z i e j  
" o d j a z d o w e g o ” 
zd j ęc i a  f i r ma  
"E K SPR E S F U JI", 
Rybni k ,  ul.  Re j a  2 
n a g r o d z i  b e z p ł a t
nym wywoł ani em 
wy k o n a n i e m od b i
tek  z ro lk i fi lmu.

”Ze śmiercią mi do twarzy " - w muzeum fig u r  wosko
wych w Amsterdamie. Zdj.:A..M.

4 GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5
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Te ruiny 
trzeba zobaczyć!

Abecadło 
Rzeczy

Śląskich
Wiele osób nie planuje z różnych 

względów, dłuższych, wakacyjnych 
wojaży. Ale przecież letnie weekendy 
możemy przeznaczyć na krótkie wypa
dy w pobliskie okolice.

“Abecadło rzeczy śląskich” propo
nuje zatem odwiedzić odległe jedynie 
o około 25 kilometrów ruiny zamku w 
Chudowie.

W połowie drogi między Gliwicami, 
a Mikołowem, pośród drzew w 
podmokłej dolinie, około kilometra za 
wsią Chudów, wznoszą się ruiny daw
nego zamku. Legenda wspomina o 
jego średniowiecznym rodowodzie, 
kiedy to miał on być siedzibą zakonu 
krzyżowego - templariuszy. Historycy 
zaś, choć nie zaprzeczają, że jego fun
damenty mogą pochodzić z okresu 
średniowiecza, wybudowanie tego za
mczyska, którego resztki dzisiaj je
szcze możemy oglądać, datują na XVI 
wiek. Otóż w 1537 roku Chudów za
kupił Jan Przedbórz Gierałtowski, 
który na pobliskich mokradłach wybu
dował sobie zamek, w modnym wów
czas, renesansowym stylu. Zamek zbu
dowany został na planie kwadratu z 
czworoboczną wieżą po stronie wscho
dniej. Na dziedziniec można się było 
dostać jedynie przez most zwodzony, 
który opuszczano z pierwszej kondy
gnacji wieży. Właściciele zamku - Gie
rałtowscy, władali nie tylko Chudo
wem, ale mieli swoje bogate posiadło
ści ciągnące się od Bytomia pod daleką 
Nysę. Był to jeden z bogatszych rodów 
górnośląskich w XVI i XVII wieku. Po 
śmierci ostatniego z Gierałtowskich, 
zamek chudowski kilkakrotnie zmieniał

zmieniał właściciela Jak  również wiele razy 
go przebudowywano. I tak w 1717 
roku zamek przystosował na swoją re
zydencję baron Mikołaj Voglar. Był on 
wtedy wspaniale wy
posażony i dorówny
wał przepychem in
nym wielkim za
mkom na Śląsku.
Jednak po opuszcze
niu przez Voglarów, 
zamek znów na kil
kadziesiąt lat podu
padł, po czym został 
doprowadzony do 
stanu używalności 
przez Franciszka von 
Bally. Ślady tej prze
budowy widoczne są 
jeszcze w dzisiej
szych ruinach, gdyż 
do kamiennej bu
dowli dołączono 
ściany z czerwonej 
cegły. W 1847 roku 
zamek chudowski 
doszczętnie spłonął, 
przez co nie nadawał 
się już do odbudowy.
Mury, fosa i dziedzi
niec porosły trawą i 
drzewami, i cała bu
dowla z roku na rok 
popadała w coraz większą ruinę. W 
drugiej połowie XIX wieku chudow
skie ruiny odwiedził bogaty śląski 
przemysłowiec hrabia Ulryk Schaf
fgotsch. To porośnięte krzewami za
mczysko tak go urzekło, że kupił je i 
sprowadził ekipę robotników, którzy 
zgodnie z duchem romantyzmu, przerobili

przerobili zamek na jeszcze “większą rui
nę”. Modne bowiem były wtedy stare 
średniowieczne zamczyska porośnięte 
krzewami i pnączami. Tak więc w rękach

rękach Schaffgotschów chudowski za
mek pozostał ruiną, ale już “kontrolo
waną”. Ściany, choć nie zostały odbu
dowane, zabezpieczono cementową 
zaprawą przed dalszą dewastacją. I 
właśnie od końca XIX wieku po dzień 
dzisiejszy chudowskie ruiny są miej
scem niedzielnych spacerów i wycieczek

Ruiny zamku w Chudowie już ponad 100 lat przyciąga
ją  turystów i niedzielnych spacerowiczów. Zdjęcie to zro
biono w czerwcu 1930 roku. Od tego czasu niewiele się 
tam zmieniło. Proszę sprawdzić!

Utopek 
z Wielopola

Kto na Podlesiu poradziył wymyśleć 
jakigo figla, abo jako fajno zabawa? 
Kto łeboniom opowiadoł gupoty o dzi
wolongach, sagodupcach, klynkani
cach i jeszcze inkszych stworach? 
Kożdy z Podlesio wiedzioł, że to Wa
cek - chłop od Angele. Wszystke łebo
nie z Podlesio łogromnie przoli Wac
kowi. Roz tyż bez lato, jak my feryje 
mieli, łogromnie sie nom mierzło. 
Józek z bracikym Pawłym, Antek i jo, 
prziśli my w niydziela po połedniu do 
Wacka. Widza, że sie wom mierznie w 
chałupie - pedzioł Wacek - to pódymy 
do lasa. Tam kole wieże za prochow
niom, widzioł żech gnioz d a
gniozda na sośniczkach od

wczoraj tam piszczały, jak żech był na 
grzibach. Musiały dzisioj wyfurgnyć, 
ślazuj pódymy do drugigo gniozda”. 
Tak my chodziyli od sosny do sosny, a 
co jedna to nom Wacek gładszo wy
biyroł. Wszyńdzi tak samo było, wczo
raj piszczały, a dzisioj już zdonżyły 
wyfurgnyć. Jak my wszyjscy już po 
dwie, abo trzi sosny zaliczyli, to my 
mieli serdecznie dość tych “Darmola
zów”. Jeszcze my sie niy kapli o co 
idzie, ale Wacek nom na koniec wy
klarowoł o co sie rozchodzi. “Myśla, 
że teraz sie wom odechce te sojki i go
łymbie z gniozda wybiyrać. Darmolazy 
- to wyście som - bo po darmo żeście 
do tych łońskirocznych gniozdów ly
źli, kere żech wom ekstra wybiyroł”. 
Zrobiyło nom sie łogromnie gupio, ale 
żodyn Wackowi tego za złe ni mioł.

“Darmolazów”. Jo sie 
tam niy byda spinoł, bo 
żech już chłop dzieciaty / 
prawie mu Angela drugigo synka uro
dziyła/, ale wy młodziki roz dwa sie na 
te sośniczki wyspinocie. Jak wybiere
cie te “Darmolazy”, to sie tam jako 
podzielymy. My sie tak yno po sobie 
podziwali, bo o takich ptokach żodyn z 
nos niy słyszoł, ale żodyn ni mioł 
odwagi nic pedzieć. Przeca komu, jak 
komu, ale Wackowi to my zawsze wie
rzili. Jak padoł, że tam som młode 
“Darmolazy”, to tam musiały być. 
Prziśli my ku tyj wieżi triangulacyjnyj, 
kero stoła w lesie furt przi Paruszowcu. 
Tu na tyj sośnie jest gniozdo od “Dar
molaza”, padoł Wacek. Pokozoł nom 
jakiś gniozdo na samyj szpicy wysokij 
sośniczki. Antek sie piyrszy wyrychlił, 
że on polezie. Zapion se pas na nogi, 
Paweł go podsadził i już sie do góry 
spinoł. Co sie borok natropiył, zanim 
sie ku piyrszym suchym synczkom do
stoł, bo gładko była ta sosna jak sto 
diosi. Jak sie dostoł ku gnioździe, wra
ziył rynka do pojstrzodka i woło: “tu 
nic nima” ! Wacek pedzioł: “jeszcze

"Darmolazy"

Wszyjscy my ta Wackowo nauka zapa
miyntali na cołki życi. Od tego czasu 
już my niy wybiyrali ptoków z gniozd.

Dużo ludzi poradziył Wacek za bło
zna zrobić, a Utopka to po co chwili za 
balek wciskoł. Roz moja mama mu pe
działa: “Wacek - ruszta mi sie w kaczycy

kaczycy przepolyły, niy umioł byś mi no
wych zrobić”. Robiył Wacek na odlyw
ni w Ryfamie i niy roz ludziom coś do
robiył, abo skombinowoł, bo mioł do 
tego zgrajfka. Tak tyż z tymi rusztami 
było, za pora dni miała mama nowe, 
świyconce ruszta od Wacka. Ani gro
sza za ni niy wzion, nic niy chcioł. Na 
drugi dziyń to sie mama dowiedziała, 
czamu nic niy chcioł. Jak słożyła 
ogiyń, to sie ani woda niy zdonżyła za
wreć, a już cołki ogyń wpod do popiel
nika. Jak Wacek  jechoł z roboty, to 
mama na niego wachowała. “No jak 
wom Lucko gore w kaczycy” - piyrszy 
sie Wacek pyto i siongo do tasze po in
ksze ruszta. “Te były z alumu i mioł ich 
Utopek dostać, a jo to pomylył” - do 
rynki doł mamie nowe ruszta gusowe. 
Mama niy zdonżyła go objechać, cho
cioż była na niego naladowano. Tak z 
tego gibko Wacek wyszoł i mama sie 
yno ośmioła, a jo mu za te piykne ru
szta cygarety zanios.

Chowoł tyż Wacek pszczoły i wszyj
scy z Podlesio do niego po miód cho
dziyli. Prziszoł tyż roz Utopek na 
miód, prawie wtedy jak Wacek trutnie 
na wylocie do skrzineczki chytoł. “Ni 
mom miodu bo mi sie prawie pszczoły 
wyrojyły” - godo do Utopka. “Jak 
chcesz to ci cołki roj z matkom dom, 
bo ich prawie w skrzince trzimia. Mu
sisz se yno jaki ul zrobić, to one ci roz 
dwa miodu narobiom. Pocechuj ich na 
plecach jakom farbom, bo jak kero 
pszczoła nazod do mie przileci, to ci 
jom zaś chyca do skrzinki aż sie przi
zwyczajom”. Utopek sie uradowoł i 
gibko ze skrzinkom trutni du dom 
gzuł. Rano stanył i cołki dziyń ul kly
ciył z lipowego drzewa i gwoździe 
drzewianne robiył, bo tak mu Wacek 
kozoł. Pszczoły niy ciyrpiom nic ze 
zielaza - tak mu padoł. Potym kożdego 
trutnia czerwonom farbom po krziżu 
pocechowoł i wszystke do nowego ula 
wpuściył. Za pora dni wejrzoł Utopek 
do ula, a tam ani jednyj pszczoły ni ma. 
Chodziył po hanysowyj łonce i po

czek. Na dziedzińcu jest miejsce na ro
bienie ogniska, zaś na wysokiej wieży 
ćwiczą nawet przyszli alpiniści.

Wojewódzki konserwator zabytków, 
gmina i miłośnicy zabytków już od 
wielu lat snują plany odbudowy tego 
ciekawego zamczyska. Małe są jednak 
szanse na znalezienie tak wielkich pie
niędzy, by oddać jego dawną świet
ność. Wystarczyłoby może powtórzyć 
pomysł Schaffgotschów, czyli zabez
pieczyć budowlę przed dalszym popa
daniem w ruinę.

*  *  *

Do  dojechać można na ro
werze bądź samochodem kierując się 
na Orzesze, gdzie należy skręcić w 
lewo i po przejechaniu około 6 kilome
trów w kierunku Gliwic, trzeba szukać 
po prawej stronie zjazdu na Chudów.

Dla turystów pieszych bądź rowerzy
stów, korzystających z PKP, jest do
godny pociąg o godz. 6.12 lub 12.37 
do Gierałtowic. Po dojechaniu należy 
udać się około 1 kilometra w kierunku 
Przyszowic i skręcić w prawo w asfal
tową dróżkę, która po około 4 kilometrach

kilometrach doprowadzi nas pod same ruiny 
zamku w Chudowie. Turystom pie
szym droga ta nie zajmie nawet godzi
ny. Natomiast pociąg powrotny z Gie
rałtowic do Rybnika odjeżdża m.in. o 
godz. 14.27 i 18 .30. Uwaga! Niedale
ko Chudowa do zwiedzenia są jeszcze 
dwa wspaniałe kościółki drewniane w 
Paniowach i Borowej Wsi.

MAREK SZOŁTYSEK

Od niedzieli 31 lipca br. trwa na 
Podbeskidziu “XXXI Tydzień Kultury 
Beskidzkiej” . Przez cały bieżący ty
dzień w Wiśle, Żywcu, Ustroniu trwają 
liczne imprezy folklorystyczne z udzia
łem polskich i zagranicznych zespo
łów. Największe uroczystości odbędą 
się jednak w najbliższą niedzielę 7 
sierpnia br.

Miłośników folkloru zapraszamy za
tem do Wisły, stolicy Beskidu Śląskie
go na barwny przemarsz zespołów fol
klorystycznych ulicami Wisły oraz na 
uroczysty koncert w wiślańskim parku 
w muszli koncertowej. Impreza potrwa 
do późnego wieczora.

Imprezy
Dom Kultury - Niedobczyce 

5 sierpnia i od 8 do 11 sierpnia, akcja 
“Lato w mieście” - turnieje tenisa sto
łowego , szachowe, akcja plastyczna 
“kolorowy płot”, seanse filmów video 
oraz wycieczki, wstęp wolny

 Kina 
“APOLLO”

5 sierpnia i od 7 do 11 sierpnia,

godz. 17.00 i 19.00, 6 sierpnia, godz. 
16.00 i 18.00 “BACKBEAT”, prod. 
ang. /od lat 12/.

“PREMIEROWE” przy TZR 
9-11 sierpnia , godz. 15.00, “BIN
GO”, prod. USA /b/o/, cena 15.000.-zł, 
godz. 17.00 i 19.30, “W IMIĘ OJCA”, 
prod. irl. - ang. - amer. /od lat 15/, cena

Dyskoteki 
sobota, 6 sierpnia, godz. 20.00, 
KINO “APOLLO”

/gw /

L ist do Utopka

O zwyczajach 
przedślubnych

r

na Śląsku
Dostałem miły list od Pana Bron

isław a D ruchniaka, m ieszkańca 
Wodzisławia Śl. z dzielnicy Radlin 
II, k tóry  p isze 
“Chociaż mieszkam 
na te ren ie  W odzi
sław ia Ś l . ,  jed n ak  
jestem  stałym  czy
te ln ik iem  " G azety 
R y b n ick ie j" . In te
resu je m nie gw ara 
śląska oraz obycza
je naszego regionu.
Czytam  chę tn ie  
opow iadan ia  o 
Utopku z W ielopo
la pisane gwarą. W 
num erze 28 z 15 
lipca  ukazał się 
Pana artyku ł pt.
“ Ś ląsk ie tradyc je  
w ieczn ie  żyw e” .

kwiotkach oglondoł, czy te jego poce
chowane pszczoły miód zbiyrajom. 
Ani jednyj niy trefiył, to gibko do Wac
ka lecioł czy aby do niego tyn miód niy 
snoszom. Wacek mu pedzioł: “siednij 
se przed ulym i jak ujrzisz twoja 
pszczoła to i tyn miód do krauzki ze
bier”. Jak se Utopek siod przed ulym, a 
poszczoły poczuły smrod z tego koń
skiego kopyta, tak go obsiadły i po
szczypały, że mu sie miodu na długo 
odechciało. Wacek do dzisioj pod ła
sym w Wielopolu miyszko ze swojom 
Angelom i chocioż jest bardzo chory, 
to jednak mu pogody ducha niy braku
je. Jak żech go odwiedziył, bardzo sie 
radowoł i doł mi stare żarna. Som to 
pamiotkowe żarna, bo kedyś prziszoł 
do Wacka Utopek pomieć reż na pra
żonki. B. Dzierżawa

B ardzo się u c ie sz y łem , tym że 
nadal kultywuje się obyczaje ludu 
śląskiego. Chociaż stroje przebie
rańców na zdjęciach odbiegają od 
tych, k tó rych  daw niej używ ano, 
cóż - świat idzie z postępem. Waż
ne jest to, że obrzęd zwany “polte
rabent” lub “brew eryje” nadal is t
nieje. Sam brałem udział w takich 
“brew eryjach” , które u nas w Ra
dlinie nazyw ają “bom s” .

“Bom s” jest związany z tradycją

przynoszenia do domu Panny M ło
dej, ko łacza w eselnego od Pana 
M łodego. P rzynoszą go p rzeb ie

rańcy, p rzew ażn ie  z grona jego  
przyjaciół i sąsiadów. Opisał Pan 
to dokładnie w którym ś z odcin
ków “U topka” o w eselu w W ielo
polu. Przysyłam  też zdjęcia prze

b ierańców  tak iego  “ B om su” , 
który m iał m iejsce w R adlinie w 
1984 roku.

B ardzo dzięku ję  za m iły lis t 
oraz przysłane zdjęcia czytelniko
wi z Radlina. Cieszę się z tego, że 
artykuł w zbudził zainteresow anie 
w śród czy te ln ików  GR. Proszę o 
d a lszą  korespondencję  na tem at 
obyczajów naszego regionu. Może 
opisany obyczaj nosi jeszcze inną 
nazwę? - proszę o dalsze listy.

B . Dzierżawa

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

Rys.: B. Dzierżawa



rEKSPRESS 
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

Najstarszy w Rybniku

ZAKŁAD BRUKARSKI
technik drogowy M. Orłowski 

w ykonuje usługi w  zakresie  bu dow y i rem ontów  
dróg, chodników, placów, 

podwórzy, dojść, dojazdów do posesji 
Zakład gwarantuje:

* niskie ceny  *  wysoką jakość  *  solidne materiały 
Informacje: tel. 26-524, 24-396

Informacje 
o noclegach

Od blisko 2 lat działa Warszawska In
formacja Noclegowa, jedyna w Polsce 
telefoniczna informacja o noclegach. Od 
stycznia 1994 roku jej działalność roz
szerzono na teren całego kraju, tworząc 
telefoniczny Ogólnopolski System In
formacji Noclegowej.

Łącząc się z warszawskimi numerami 
telefonów: 643 95 92 lub 671 5825 
można uzyskać szybko dane o możliwo
ściach noclegowych w dowolnej miej
scowości na terenie kraju, dotyczące ho
teli, moteli, pensjonatów, domów wy
cieczkowych, schronisk młodzieżowych 
itp. Zainteresowanym podajemy infor
macje o adresie obiektu, numerze telefo
nu czy faxu, warunkach zakwaterowania 
i rezerwacji, cenach, możliwościach 
skorzystania z wyżywienia i parkingu. I 
choć minęła już połowa wakacji, infor
macje te mogą się jeszcze przydać.

Zarząd Zieleni Miejskiej
w Rybniku

Dział Usług Pogrzebowych
ul. Rudzka 70 b

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

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

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

* możliwość załatwienia orkiestry 
*wynajęcie autobusu

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

Ceny konkurencyjne

W  r a z i e  p o t r z e b y
POG. RATUNKOW E: 999, 23-666 
POLICJA: 997, 21-091
STRAŻ M IEJSKA: 27-254 w godz. 6.00-22.00 
STRAŻ POŻARNA: 998, 28-867
POG. GAZOWE: 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 5 do 11 sierpnia, Apteka Nova, 
ul. Sobieskiego 11, tel.27-882

Środowa Giełda Cenowa
Mięso sch ab

w olow e
extra

szynka wp. 
gotow ana śląska

TARG 76 76 125 60 - 65

Powstańców 16 83,4 81 123 68

PIOTROWSKI 81.3 — 116,6 64,4

Owoce/Warzywa ogórki pom idory ziemniaki
m łode

arbuz

TARG 6 - 1 2 10- 14 10- 12 1 5 -2 0

Powstańców 8 6 - 1 5 21 12 18
Sobieskiego 2 3 ,5 -  10 21 12 20

S p o ż y w c z e m asło cukier jajko mąka

TARG 10 11,5 1 ,6 -2 ,3 6 ,5 -7 ,5

Jan NOGA 10,5 12,5 2,2 7,5

Rynkowy 10,5 12,5 2,1 7

W aluty dolar marka czeska francuska

Gallux, Rynek 22300\22600 14100\14240 770\785 4150\4300

Delikatesy, ul. Miejska 22400\22600 14100\14250 775\790 4150\4300

HERMES 22400\22650 14100\14250 775\795 4150\4280

P rodu cen t poleca:

OKNA 
I DRZWI Z PCV

Najnowocześniejszy park maszyn 
Najnowocześniejszy profil trzykomorowy 
Najnowocześniejsze rozwiązania okuciowe

korzystne RATY

To 100% jakości
i 10 lat gwarancji! 

44-207 Rybnik (Grabownia) 
ul. Poloczka 88, tel. 26-504
Rybnik, ul. Młyńska (obok Targowiska), tel. 28-938
Rybnik, u l. Wodzisławska 105, tel. 24-723

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5
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Biuro U słu g o w o -D o r a d c z e
Zaprasza Państwa do zakupów samochodów krajowych 

i zagranicznych oraz maszyn przemysłowych
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 Górnika), tel. 39-21-34 lub 230-31 w 5134

KSERO



Jubileusz 75 lecia MKS "Rymer-Niedobczyce"

Wszyscy godajom se tu za jedno...
W przedostatnią sobotę lipca w Nie

dobczycach świętowano jubileusz 75- 
lecia Międzyzakładowego Klubu 
Sportowego “Rymer” Niedobczyce,
którego działalność zajmuje szczegól
ne miejsce w życiu tamtejszej społecz
ności. No bo gdzie mają iść “chłopy” 
w sobotnie popołudnie, jak nie na 
mecz ulubionej drużyny? Wprawdzie 
później co niektórzy zbyt długo przy 
kufelku piwa rozprawiają o niewyko
rzystanych sytuacjach i niepotrzebnie 
straconych bramkach, ale przecież w 
tym przypadku kibice zespołu z Niedo
bczyc nie są żadnym wyjątkiem. Na 
kameralnym stadionie przy ul. Górno
śląskiej panuje wręcz familijna atmo
sfera i jak to się mówi, wszyscy goda
jom se tu za jedno.

Wieloletnim sekretarzem klubu “Ry
mer” Niedobczyce jest Benedykt ŁU
KOSZEK, zajmujący się również klu
bową kroniką i znakomicie wywiązują
cy się z obowiązków stadionowego 
spikera. Jego właśnie poprosiliśmy o 
przypomnienie historii jednego z naj
starszych w naszym regionie klubów. 
Na podstawie dokumentów, którymi 
dysponujemy czyli kroniki klubowej i 
pracy magisterskiej na temat historii 
naszego klubu autorstwa Józefiny 
REK z Popielowa, możemy powie
dzieć, że we wrześniu 1919 roku w ka
synie kopalni “Rymer”, w którego 
skład weszli członkowie polskich orga
nizacji wolnościowych, zawiązał się 
pierwszy komitet, który powołał do ży
cia Towarzystwo Sportowe Kościu
szko Rymer. Było to towarzystwo ty
powo polskie, a nazwa “Rymer” na
wiązywała do kopalni, która pod tą na
zwą istnieje od 1896 roku. Kiedyś pi
sało się to z niemiecka “Roemer” od

nazwiska pierwszego właściciela ko
palni. Gdy po plebiscycie wróciła tu 
Polska, żeby nie komplikować sprawy, 
pozostawiono nazwę “Rymer” pisaną 
już po polsku. Później tak się szczęśli
wie złożyło, że pierwszym wojewodą 
śląskim był Józef Rymer i nazwę ko
palni zaczęto kojarzyć z jego osobą. W 
czasie okupacji, na krótko powrócono 
do pisowni niemieckiej. Pierwszym 
prezesem klubu został Stanisław Ję
drzejczyk, zaś pierwszą sekcją była 
sekcja bardzo popularnej wtedy piłki 
palantowej. Palant był wtedy najtań
szym sportem. Wystarczyła szmaciana 
piłka, kij i trochę placu, żeby można 
było biegać. Pierwsze boisko na łące 
gospodarza Grygiera, obok rzeki “Na
cyny”. Na mecze palanta przychodziły 
całe rodziny i w niedługim czasie “Ry
mer”, wśród drużyn z Jejkowic, Roju i 
Gotartowic, stał się najlepszym zespo
łem w powiecie rybnickim. Na mecze 
kibice przychodzili pieszo, ze śpiewem 
na ustach. Tak powstał przy klubie ze
spół śpiewaczy, a z czasem sekcja tea
tralna.

Pierwsza drużyna piłkarska powstała 
na “Rymerze” w 1920 roku i w pierw
szym oficjalnym meczu “Rymer” po
konał “Polonię” Niewiadom 6:1. W 
tym pierwszym footbolowym zespole 
występowali Paweł Borczyk, Stefan

Mamys, Artur Dudek, Gustaw Nie
dziela, Karol Wróbel, Karol Chlubek, 
Ryszard Cuber, Wilhelm Pohl, Karol 
Porwoł, Wilhelm Saher, Maksymilian 
Dudek i Paprotny.

W czasie wojny klub dalej funkcjo
nował, ale nie ma na ten temat zbyt 
wielu informacji, polska część drużyny 
była prawdopodobnie na wojnie, zre
sztą niemiecka chyba też. Po wojnie

wielu zawodników takich jak Franke 
czy Kurzeja wróciło do klubu, a że byli 
to zawodnicy dobrzy, w latach 1945 - 
46, w eliminacjach najpierw na szcze
blu miejskim, a potem ogólnopolskim 
drużyna Rymer wywalczyła miejsce w 
ekstraklasie i od roku 1947 nasza dru
żyna z Niedobczyc przez rok a może 
dwa grała w ekstraklasie. Później na
stąpiła fuzja “Rymeru” z KS “Radlin “i 
mecze tam się właśnie odtąd odbywały. 
Starzy kibice wspominają jeszcze, że

sprzedano wtedy klub do Radlina i z 
tego powodu do dnia dzisiejszego mię
dzy Radlinem, a Rymerem panuje, jak 
się to dziś mówi, święta wojna. W 
pierwszym sezonie w ekstraklasie, ze
spół nazywał się jeszcze Radlin - Ry
mer, ale później o Niedobczycach już 
zapomniano i został tylko “Górnik” - 
Radlin, który dość długo występował 
w I lidze.

W 1950 chyba roku grono działaczy 
utworzyło tu nowy klub - “Spójnię” 
Niedobczyce, oparty o Spółdzielnię 
Spożywców, którego prezesem został 
Edmund Leonarski. Klub ten powoła
no do życia wspólnie z Popielowem, w 
którym istniała drużyna LZS-u. Nato
miast w 1951 roku przy Rybnickich 
Zakładach Naprawczych, powstał je
szcze jeden klub “Pogoń” Niedobczy
ce. Aż do roku 1966 istniały w Niedo
bczycach dwa kluby piłkarskie, 
których drużyny występowały w roz
grywkach A - lub B klasy. Jak łatwo się 
domyślić, największym zainteresowa
niem cieszyły się pojedynki derbowe. 
W tym 1966 roku pod patronatem po
wiatowego komitetu PZPR i słynnego 
już sekretarza Jana Poloczka, nastąpiła 
fuzja tych dwóch klubów. Stało się to 
w marcu w czasie przerwy w rozgryw
kach piłkarskich. “Rymer” był wtedy 
na trzecim, zaś “Pogoń” na pierwszym

miejscu w A klasie. Dzięki punktom 
“Pogoni” zespół Międzyzakładowego 
Klubu Sportowego “Rymer” awanso
wał po rundzie wiosennej do III Ligi 
Śląskiej. Wtedy mistrzowie trzecich lig 
regionalnych rozgrywali między sobą 
mecze o awans do drugiej ligi, ale nam 
to nigdy nie groziło choć przez parę 
sezonów byliśmy w czołówce. Z III 
ligi spadliśmy w 1969 roku, właśnie 
wtedy, kiedy klub obchodził jubileusz 
50-lecia. Była to przykra niespodzian
ka, ale sezon był bardzo trudny. Druży
nie po prostu się nie wiodło. Nie bra
kowało dramatycznych chwil w czasie

decydującego meczu z “Zagłębiem” 
Sosnowiec - nasz zawodnik Piskuła nie 
strzelił karnego, co dziś już żartem wy
pominamy mu na różnych zebraniach 
jeszcze teraz.

W tej chwili w klubie funkcjonują je
szcze trzy inne sekcje: szachowa, że
glarska i skata sportowego. Szachiści 
awansowali ostatnio do drugiej ligi. 
Pierwszy drugoligowy turniej czeka 
ich we wrześniu w Słupsku. Mamy 
również drugoligowy zespół szkacia
rzy.

W historii każdego klubu są mecze, 
które pamięta się bardzo długo. Kilka 
lat temu, po dramatycznych meczach z 
takimi ligowcami jak Rydułtowy, czy 
“Urania” Ruda ŚL, nasz zespół, grają
cy wtedy w lidze okręgowej, doszedł 
do finału OZPN w Katowicach. W 
ostatnim meczu przegraliśmy u siebie 
z Czeladzią. Najbardziej dramatyczny 
to był ten jubileuszowy przegrany z 
Górnikiem Zabrze 1:7. Za wysoko... 
Dwa lata temu otarliśmy się o drugą 
ligę. Po pierwszej jesiennej rundzie se
zonu 92/93 byliśmy na pierwszym 
miejscu w tabeli, mając dwa punkty 
przewagi nad drugą drużyną. Druga 
runda była już jednak znacznie gorsza: 
kibice pewnie mocno żałują, ale pa
trząc obiektywnie nie mamy jeszcze 
drużyny na II ligę.

W następnym numerze zamieścimy 
krótką rozmowę z prezesem klubu 
Norbertem Janikiem

Zanotował: WACŁAW TROSZKA

Rekordowe
temperatury

W niedzielę na Rudzie termometr 
wskazywał ponad 40 stopni C.

Zdj. :wack

Drużyna piłki palantowej Towarzystwa Sportowego "Kościuszko-Rymer"
- rok 1920

Obecny zarząd MKS Rymer Niedobczyce, od lewej: Bernard Bombik, 
Gerard Koczy, Norbert Janik - prezes, Benedykt Łukoszek, Bernard Mika

Żużel

Szansa dla
Żużlowcy RKM Rybnik żyją teraz 

przygotowaniami do spotkań ligo
wych, decydujących o awansie do 
ekstraklasy . Końcówka rozgrywek 
II -ligowych zapowiada się pasjonu
jąco. W szystko wskazuje na to, że 
awans zdobędą dwie spośród trzech 
następujących drużyn: “P o lon ia” 
Piła, “Stal” Rzeszów i RKM Rybnik. 
O ile zespół z Piły raczej może być 
spokojny o końcowy sukces, to dwie 
pozostałe drużyny m uszą w osta t
nich meczach wznieść się na wyżyny 
swoich umiejętności, aby zająć pre
miowaną awansem drugą lokatę.

W m inioną niedzielę liga pauzo
wała, ale część zawodników wystę
powała na torach. W Opolu odbyły 
się zawody III rundy M łodzieżo
wych Drużynowych M istrzostw  
Śląska. Są to zawody organizowane 
przez O kręgow ą Komisję Sportu 
Żużlowego w K atow icach, a ich 
głównym celem jest pomoc młodym 
zawodnikom w nabywaniu tak po
trzebnego doświadczenia w startach 
na “prawdziwych” zawodach. Jest to 
niezwykle cenna inicjatyw a, gdyż 
rywalizacja /wprawdzie tylko w gro
nie rówieśników/ sprzyja podnosze
niu przez m łodzieżowców swoich 
um iejętności, a ponadto pozwala 
żużlowcom oswoić się z atm osferą 
zawodów. Zawody tego typu nie cie
szą się zbytnią popularnością wśród 
kibiców, ale trudno się temu dziwić. 
Poziom prezentowany przez jun io
rów nie jest bowiem zbyt wysoki, a 
emocje zwykle kończą się po pierw
szym wirażu. Jednakże zawsze na ta
kich im prezach je st grono ludzi, 
którzy śledzą postępy zawodników 
od momentu rozpoczęcia treningów 
w szkółce żużlowej.

Podobnie było w Opolu. Na kame
ralnym stadionie CEMWAP-u kilka
set osób obserw ow ało pojedynki 
młodzieżowców z Rybnika, Często
chowy, Opola i Świętochłowic. W 
zawodach zwyciężyła ekipa często
chowskiego “Włókniarza” /26 pkt/
. RKM Rybnik zajął drugie miej
sce /23 pkt/. Dla rybnickiego zespo
łu punkty zdobyli: E. Tudzież - 12, 
E. Sosna - 5, M . Fojcik - 6. Trzecie 
miejsce zajął “CEMWAP” Opole - 
17 pkt, a ostatnie “Śląsk” Święto
chłowice - 8 pkt. Drużyna “Śląska” 
w ystępowała w składzie zaledwie

Żużel

młodzieży
dwuosobowym. Zawody nie stały na 
najwyższym poziomie, a twardy tor 
nie sprzyjał podejmowaniu przez za
wodników walki na dystansie. Pod
kreślić trzeba dobrą postawę Euge
niusza Tudzieża, który zwyciężył 
we wszystkich swoich startach. Był 
on najlepszym  zaw odnikiem  tego 
turnieju. Ale to już  ostatni sezon 
tego zawodnika w gronie młodzie
żowców i w przyszłym roku będzie 
rybniczanom znacznie trudniej, cho
ciaż trener Jerzy Gryt zapewnia, że 
w szkółce żużlowej są adepci o spo
rych już umiejętnościach, którzy po 
uzyskaniu licencji i zdobyciu odro
biny startow ego dośw iadczenia 
mogą śmiało podejmować walkę z 
rówieśnikami o ligowe punkty.

Generalnie trzeba stwierdzić, że w 
czterech “śląskich” klubach brak w 
chwili obecnej dużej liczby utalen
towanych młodzieżowców. Przyczyn 
tego stanu rzeczy można szukać w 
okresie minionych 2 - 3  lat, kiedy to 
szkolenie m łodzieży z powodów 
najczęściej finansowych i sprzęto
wych, po prostu “ leża ło” . Kluby 
znalazły się w nowej sytuacji, a 
nowi sponsorzy byli zainteresowani 
jedynie efektow nym i sukcesami 
pierw szej drużyny. Inwestowano 
głównie w czołowych zawodników, 
a zapominano o tym, że wyszkolenie 
żużlowca jest procesem trwającym 
kilka lat. Niektóre kluby stawiały na 
młodzież i dzisiaj mogą ze spokojem 
spoglądać w przyszłość. Świadczą o 
tym najlepiej sukcesy młodych ze
społów “U nii” Tarnów czy “S tali” 
Rzeszów. Na szczęście w Rybniku 
szkółka żużlowa funkcjonuje dobrze 
- adepci mają dobrego szkoleniow
ca, do dyspozycji sporo sprzętu, me
chaników i dużą życzliwość m iej
scowych sponsorów. Jeżeli tylko nie 
zabraknie talentu i chęci u młodych 
chłopaków, powinno być dobrze. W 
przyszłym roku każdy m łodzieżo
wiec będzie miał olbrzymie szanse 
na starty w spotkaniach ligowych. 
Motywacja do pracy więc istnieje, oby 
tylko szczęście i zdrowie dopisywało.

W najbliższą niedzielę, 7 sierpnia o 
godz. 17.00 RKM Rybnik podejmuje 
na własnym torze drużynę KKŻ Kro
sno. Nie trzeba dodawać, że rybniczanie 
muszą ten mecz wygrać, aby zachować 
szansę na awans do ekstraklasy.

PIOTR SZWEDA

S r e b r n y  m e d a l  
k o l a r z a  V i c t o r i i

Dariusz Baranowski

Na rozegranych w 
środę 27 lipca w 
Krynicy Górskiej 
M i s t r z o s t w a c h  
Polski kolarz zespo
łu “W arta” Ener
goinwest Victoria  
Rybnik Dariusz 
Baranowski zajął 
drugie miejsce, zdo
bywając tym samym 
srebrny medal wice
m istrza Polski.
Zwyciężył reprezen
tant “Korony” Kiel
ce Kazim ierz Sta
fiej, na dziewiątym 
m iejscu ukończył 
wyścig, uchodzący 
również za znako
mitego górala, inny kolarz rybnic
kiego klubu Radosław Romanik.

Kilka dni później Baranowski 
zwyciężył w Wałbrzychu w nocnym 
kryterium  na dystansie 72 km o 
“Z łotą Spinkę” . Drugie miejsce w

tym wyścigu zajął jego klubowy kol
ega, zw ycięzca niedaw nych m i

strzostw  Polski rozgrywanych na 
drogach Rybnika - Jacek M ickie
wicz.

Tekst i zdj.: Chch
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W upalne dni nie chce się  w ychodzić naw et na basen, gdyż  
myśl, że trzeba będzie w tym upale w racać do domu, osłabia  
naszą wolę i postanaw iam y zostać w domu. A le  w domu też je s t  
ciepło. Zw łaszcza  w m ieszkaniach w blokach od  po łudn iow ej 
strony i na najwyższym piętrze. Najlepiej zatem  w cieniu, w p rzy
domowym ogrodzie moczyć nogi w zim nej wodzie. A le przecież  
są tacy nieszczęśnicy co nie mają ogrodów i dodatkowo w godzi
nach szczytu nie leci im woda z kranu. No to wtedy... lepiej nie 
mieć nóg do moczenia. Zaś pozostałym  dwunożnym polecam y tę 
gorzką satysfakcję, że są takie kraje np. w Afryce, gdzie je s t  j e
szcze cieplej.

Zdj.: szoł

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

Pod znakami zodiaku
BARAN - Twój optymizm i konsekwencja w dążeniu do celu, zjednują Ci ludzi i 
pociągają ich za Tobą. W tej sytuacji nie możesz pozwolić sobie na utratę ich zau
fania, którą może spowodować jeden, nierozważny krok...
BYK - Znając Twoją wrażliwość i licząc na zrozumienie, ktoś powierzy Ci swoją 
tajemnicę. Znajdziesz się między młotem a kowadłem, bo je j ujawnienie może przy
nieść Ci wymierne korzyści... Wybór należy do Ciebie.
BLIŹNIĘTA - Twoja skłonność do kompromisów i umiejętność łagodzenia sporów 
bardzo się przyda. Twój arbitraż zostanie zaakceptowany przez skłócone strony, 
które długo będą Ci wdzięczne za interwencję.
RAK - Dobrze się czujesz w zaskakujących sytuacjach i żaden kryzys nie potrafi Cię 
złamać. Nie musisz się więc obawiać trudności związanych z przeprowadzką, która 
Cię niedługo czeka. Teraz dopiero pokażesz co potrafisz...
LEW  - Wprawdzie monotonia, której tak się obawiasz już przestała Ci grozić, czy 
jednak poradzisz sobie teraz z nadmiarem wrażeń ? Dawkuj sobie przyjemności, by 
ich nadmiar Cię nie przytłoczył.
PANNA - Nareszcie okazja do poznania osoby o jakiej marzyłeś: wiedzącej czego 
chce, a przy tym skromnej i nie narzucającej się. Aby ją  zatrzymać musisz być po
godny, łagodny i zabawny. Przecież to potrafisz!
WAGA - Propozycja jest na pierwszy rzut oka, nie do odrzucenia, jeśli jednak masz 

jakiekolwiek wątpliwości, zaczekaj z decyzją. Rozwaga i wnikliwość nie są Ci prze
cież obce...
SKORPION - Trzeba wiecznej fantazji, żeby Cię zadziwić i zainteresować, doceń 
więc nową znajomość i wyjdź jej naprzeciw. Niech Cię nie zraża tajemnicza aura, 
wszystkiego dowiesz się w swoim czasie...
STRZELEC - Uważaj, by Twoje działanie wyprzedzały myśli, bo możesz doznać 
przykrej porażki. Poczekaj aż projekt dojrzeje i zyska przychylność większości zain
teresowanych.
KOZIOROŻEC - Przynajmniej w czasie urlopu nie patrz na wszystko z perspekty
wy “a co ja  będę z tego miał”. Twój realizm jest bardziej na miejscu za biurkiem, 
poza nim wykaż trochę fantazji, bo stracisz to, na co masz wielką ochotę! 
WODNIK -  Lubisz wszystko co nietypowe, nie dziw się, że przyciągasz osoby ekstra
waganckie, z którymi zresztą znajdujesz szybko wspólny język. Tego lata zapewnią 
Ci one zabawę po pachy. Aż się zdziwisz...
RYBY - Nie dopowiadaj wszystkiego do końca, każ domyślać się, jakie są Twoje 
prawdziwe pragnienia, a wzbudzisz zainteresowanie osoby, o którą Ci chodzi.

D la ochłody- 
jesienne now inki

Dla ochłody, dziś trochę szcze
gółów mody jesienno-zimowej. Pa
ryskie pokazy najsłynniejszych kre
atorów już się odbyły i w 
pracowniach robota idzie 
pełną parą.

Przecież wrzesień już 
blisko, a potem już bę
dzie z górki i ani się obej
rzycie, jak trzeba będzie 
włożyć coś cieplejszego, 
choć dzisiaj nie mieści 
się Wam to w głowie. A 
więc ekspresowo: bardzo 
modne będą w szystkie 
rzeczy robione na stare - 
przede wszystkim dziani
ny, ale i tweedy, aksami
ty, szkockie kraty, wzory 
tapicerskie. Dalej - łącze
nie tkanin, sztuczne futra, 
ale i kożuchy, też jakby

Fatałachy z naszej szafy

stare, coś na wzór okrycia dorożka
rza. Kolory - co kto lubi, nie ma spe
cjalnych preferencji, choć może no
wością będzie dużo brązów. Długość 
- bardzo krótko i bardzo długo, no

szone często je d n o
cześnie - pod spodem 
krótko, na w ierzch 
długo. Z wiosny i lata 
przetrw ały warstwy i 
uwaga, uwaga - wraca
ją  krótkie, rozszerzane 
do dołu spódniczki, 
nazywane kiedyś u nas 
trapezikam i. Oprócz 
tego - kamizelki, mary
narki o kroju frako
wym i bardzo obcisłe, 
krótkie szortki z dzia
niny lub skóry, oczy
wiście na rajstopy. Ile i 
co się z tego przyjmie - 
zobaczymy.

Wróżka
Kamizelki nie wypadają 

z gry

Poziomo: A / szewska, B / rośnie w dół, C / praprapradziadek 
Chrobrego, D/co robią na egzaminach, E / wyprostowany romb, 
F / to, co zostało /ale mało/, G/polski Domingo, H /p tak z kora
lami, I/  muzyczne bożyszcze lat 60-tych, J / kocha w film ie 
Pionowo: 1/ środek brzucha, 2/ lubi dąć, 3 / w grającej nie znaj
dziesz wieszaków, 4 /gra na maskaradę, 5 /gra na planie, 6/ zie
mia + trawa, 7 /linia /nie krzywa/, 8/procentowy Chopin, 9/ Wy
spiańskiego w Bronowicach, 10/ “złota” miara 
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie po 
uporządkowaniu liter wg szyfru:
J-7 , I-2, E-7, A-5; J-9, F-2, D-1; D-7, J-10, A-2, E-5, C-5; G-4, 
G-8, E-2, C-2; B-5, E-7, H-9; G-2, H-9; A-9, J-8, H-10, J-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 40 z hasłem “Sercem 
domu jest biblioteka “ otrzymują: Irena Hallor, ul. Raciborska 
30, Rybnik oraz Andrzej Szulik, ul. 1 Maja 21, 44-206 Rybnik- 
Chwałowice.
Nagrody do odebrania w redakcji.

 5  m in u t ła m an ia  głowy

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 towaro
wego wartości 200.000 zł, ufundowanego przez Biuro Usługowo-Doradcze z Rybnika- 
Boguszowic.
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 29 nagrodę otrzymuje: Krystyna Szymura, ul. Mjr. Ma
żewskiego 19, Rybnik

Jeden p ijo k  wstoł w nocy, bo mioł 
kaca i pyto kobieta:
- Gustla, kaj momy  herbata? 
- A n o  przecież w bifeju, a cytryna 
leży na oknie - pado kobieta. 
Chłop poszedł do kuchni, wzion se 
herbata, wycisnął cytryna i wypił 
Rano, ja k  sie obudził, ujrzoł zde
chłego kanarka kole szklanki z herb

atą.
*  *  *

Wychodzi p ijak  ze sklepu i spotyka 
dobrze wyglądającego mężczyznę
- Wyboczom, mom pytanie, czy wy 
pijecie?
- Broń tnie, Panie Boże! - odpowia
da mężczyzna.
- Ach, to dobrze, przytrzymaj mi ta
flacha, jo  se trzewik zawiąża.

* * *

W jednym  szynku  to m ieli takiego 
gościa, że przychodził, zamawioł i 
zasnął. I  tak codziennie. Przyszedł 
roz jeden klient, widzioł to i pado:
- Dlaczego go nie wyrzucicie?
- A po co? Co sie obudzi, płaci i ze
zamawio, potym zaś śpi.

*  *  *

Idzie szosą pijok. Patrzy, a naprze
ciwko idzie drugi pijok.
- To ty tak, pieronie, tą szosyją kręcisz
kręcisz? - pado mu ten drugi!

* * *

Jeden pijany siedzi w szynku i tak 
Z sobą m onolog prowadzi: “Żołą
dek chce ulec, serce go do tego na
mawio, rozum każe się jednak prze
ciwstawić. A le żołądek zawsze już 
był głupi, serce też nie mądrzejsze 
wychow anie uczy, aby głupszym 
ustępować”. - Kelner, jeszcze jednego

Jeden pijok próbuje otworzyć drzwi 
od mieszkania, ale tak mu się ręka 
trzęsie, że ani rusz. Co nie idzie, to 
nie idzie.
- Dajcie, obyw atelu - mówi prze
chodzący m ilic jan t - to wam te 
drzwi otworzę.
- Wy mi, panie władza, ino ten dom 
p rzy trzym ejc ie! Te drzwi to jo  se 
som  poradza otw orzyć - pado ten 
pijak.

Z książki " Śląskie beranie 
- humor Górnego Śląska”

Zebrała i opracowała 
Dorota Simonides
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- Ale mi sie chce pić - pado kamrat do 
jednego trzeźwego. -
- Dobrze, nie byda taki, przyniesa ci 
wody!
- Zgłupiałeś? Jo chce pić a nie myć się

*  *  *

Zeflik sie roz naproł w knajpie z kam
ratami i turlo sie do dom. Bardzo mu 
ciężko była ta droga, toteż sie chwytoł 
czego ino mógł. Wreszcie odbił sie od 
ściany domu i wpadł na słup ogłosze
niowy. Zadowolony, iż trafił nareszcie 
na pewne oparcie, maca ręką, maca, 
chodzi dookoła tego słupa, wreszcie 
woła:
- Retung! Pieronie retung, bo mie za
murowali.

Śląskie
beranie


