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72 lata temu WITAJ,
NACZELNIKU PAŃSTWA!

“Dzisiaj przybywa do dzielnicy staropolskiej g łowa 
Rzeczypospolitej Polskiej Naczelnik Państwa. Przybywa 
prawowity przedstawiciel narodu polskiego, aby przyby
ciem swojem zadokumentować, że i Górny Śląsk po wie
kowej niewoli znowu stał się częścią zjednoczonej Pol
ski".

Tak witała przedwojenna "Gazeta Rybnicka" Józefa 
PIŁSUDSKIEGO, który odwiedził Rybnik 28 sierpnia

1922 roku. z okazji przyłączenia części Górnego Śląska do 
Polski. Na rybnickim Rynku tego dnia odprawione zostało 
nabożeństwo polowe i odbyła się defilada wojskowa.

Publikowane powyżej zdjęcie z tych uroczystości przekazał 
niedawno do zbiorów rybnickiego muzeum Ryszard Sadow
ski. Warto zwrócić uwagę na ówczesny wygląd Rynku. A 
może ktoś z rybniczan pamięta jeszcze to wydarzenie 
sprzed 72 lat?

Wielkie sprzątanie
W trzeci weekend września odbędzie 

się wielkie sprzątanie Rybnika, będące 
częścią światowej akcji “Clean up the 
World”, do której przystąpienie zapro
ponowała komisja Ekologiczna Rady 
Miasta i Wydział Ochrony Środowiska 
Urzędu Miasta. Geneza Światowego 
Dnia Sprzątania łączy się z osobą Au
stralijczyka Iana Kiernana, który wraca
jąc w 1986 roku z kolejnego rejsu posta
nowił oczyścić ze śmieci Zatokę Syd
ney. Na jego apel odpowiedziało 40 ty
sięcy Australijczyków, którzy w ciągu 
jednego dnia zebrali na plażach zatoki 
ponad 5 tysięcy ton śmieci.

W Polsce akcję zbierania śmieci koor
dynuje Krajowe Centrum Edukacji Eko
logicznej, a patronują jej Ministerstwo 
Ochrony Środowiska oraz Ministerstwo 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

Budownictwa. Znany plastyk Andrzej Pągowski 
obiecał przygotować specjalny plakat 
reklamujący tę niezwykłą akcję, a Woj
ciech Młynarski - piosenkę na temat po
rządków.

Jak powiedziała nam przewodnicząca 
komisji ekologicznej Maria Krystyna 
Kulawik, organizatorom akcji zależy 
szczególnie na udziale w sprzątaniu 
Rybnika uczniów szkół średnich i pod
stawowych oraz mieszkańców poszcze
gólnych dzielnic, by również na ich tere
nie ubyło śmieci. Przygotowania do 
zbierania śmieci już rozpoczęto, zama
wiając w Cieszynie 1000 dużych folio
wych worków na nieczystości. Organi
zatorzy bardzo liczą na pomoc i zaanga
żowanie nauczycieli, którzy pomóc 
mogą nie tylko w przygotowaniu akcji 
w poszczególnych szkołach, ale również

również zachęceniu samych uczniów do 
udziału w porządkach.

Do 6 września w Wydziale Ochrony 
Środowiska Urzędu Miasta /tel. 23- 
011/ zgłaszać można wymagające 
uprzątnięcia miejsca takie jak skwery, 
place zabaw czy przydrożne lasy. Na
leży również zgłosić zorganizowane 
grupy, pragnące wziąć udział w zbiera
niu śmieci. W akcji udział może wziąć 
każdy, komu leży na sercu czystość na
szego miasta, zarówno centrum jak i od
dalonych od niego dzielnic.

O konkretach, czyli o miejscu i porze 
sprzątania w poszczególnych częściach 
Rybnika poinformują specjalne plakaty. 
Organizatorzy akcji wierzą, że nie za
braknie ekologicznego zapału. Teraz 
przyszedł czas na działanie. wack

Koncert 
niedzielny 

pod wierzbą
W niedzielę, 28 sierpnia, 

o godz. 16.00 na estradzie  
“Pod wierzbą” rozpocznie się 

koncert orkiestry dętej 
“Vitkovak”.

Zapraszamy!

Zapraszamy wszystkie dzieci 
do wzięcia udziału w 
“Wielkiej podróży z 

Koziołkiem Matołkiem”, 
w którą będzie można wyruszyć 

w sobotę 27 sierpnia 
o godz. 10.00 z Rynku. 
Może ten spektakl pod gołym 

niebem osłodzi dzieciom 
koniec wakacji.

Solidarność, Miejski Zarząd Szkół 
i Przedszkoli, MOSiR 

zapraszają dzieci w środę 
31 sierpnia o godz. 17.00 

na rybnicki Rynek, 
gdzie odbędzie się 

"POŻEGNANIE LATA". 
Wystąpi duet UNIVERSE 

oraz...
WIELKA NIESPODZIANKA 
MUZYKI MŁODZIEŻOWEJ

Grupa dzieci ze Lwowa nu koloniach w Kamieniu

Wiele miejsca poświęciliśmy w cza
sie tegorocznych wakacji na naszych 
łamach, aby przedstawić działalność 
charytatywną różnych środowisk Ryb
nika. Sprowadza się ona m.in. do orga
nizowania wypoczynku najuboższym 
dzieciom z naszego miasta. Ze zgodnej 
współpracy parafii katolickich i władz 
miasta, pracowników MOSiR-u i wielu 
anonimowo angażujących się rybni
czan skorzystało prawie 500 dzieci z 
różnych dzielnie naszego miasta - 
patrz artykuł pt. “Półkolonie charyta
tywne w Kamieniu”, GR nr 29 z 22 lip
ca br.

Dobrze się stało, że w zatroskaniu o 
swoje dzieci nie zapomnieliśmy o tym, 
że są miejsca na świecie, gdzie żyje się 
trudniej niż u nas. Do rangi symbolu 
urasta fakt, że mieszkańcy Rybnika go
ścili w lipcu i sierpniu dwie grupy 
dzieci polskich z Ukrainy. O pobycie 
dzieci ze Stanisławowa, zorganizowa
nym przez parafię św. Antoniego, pisaliśmy

 w artykule "Życzliwość z kresow

ym akcentem” w GR nr 28 z 15 lipca 
br. Do końca sierpnia br. potrwa po
byt młodych 11-13 letnich Polaków 
ze Lwowa w ośrodku wypoczynko
wym w Kamieniu.

- Pomysł narodził się w czerwcu. 
Chyba w waszej gazecie przeczytałem 
notatkę, że Wspólnota Polska /organi
zacja zajmująca się niesieniem pomocy 
Polakom zamieszkałym na Wschodzie/ 
potrzebuje pomocy w zorganizowaniu 
kolonii dzieciom polskim z Ukrainy - 
mówi dyrektor rybnickiego MOSiR-u, 
Józef ŚLIWKA. - W czerwcu wysłałem 
zaproszenie, które mówiło o zorganizo
waniu czterech turnusów dwutygo
dniowych, każdego dla dwadzieściorga 
dzieci. Otrzymałem potwierdzenie, że 
dwa z nich zostaną wykorzystane, 
ostatecznie przyjechało 30 dzieci z 
trzema opiekunkami.

Do Lwowa zaproszenia od katowic
kiego i gliwickiego oddziału Towarzy
stwa Miłośników Lwowa, z potwier
dzeniem zakwaterowania w Rybniku, 
dotarły na tydzień przed wyjazdem. 
Dlatego trudno było załatwić na czas

wszystkie formalności paszportowe - 
twierdzi pani Henryka HARAZDA, 
opiekunka dzieci goszczących w Ryb
niku, a zarazem skarbnik Zarządu 
Głównego Towarzystwa Kultury Pol
skiej Ziemi Lwowskiej z siedzibą we 
Lwowie. Oprócz dwadzieściorga 
dzieci ze Lwowa, Rawy Ruskiej, Bo
rysławia, które przyjechały do Ka
mienia trzynastego sierpnia, trzy dni 
później dotarła dziesiątka dzieci z 
Bobryki koło Lwowa. Miały być je
szcze dzieci ze Stryja, ale ich metryki 
nie dotarły na czas.

Życzeniem Towarzystwa Miłośni
ków Lwowa było, żeby do Rybnika tra
fiły dzieci z polskich rodzin. O zakwa
lifikowaniu decydował ostatecznie 
wpis do metryki, że przynajmniej jed
no z rodziców dziecka jest Polakiem. 
Trudno się oprzeć refleksji, że gdzieś 
“na złączach” pomiędzy różnymi orga
nizacjami, z których każda przecież 
chce jak najlepiej, powstało opóźnie
nie, które nie poz w oliło w y korzys tać w 

pełni oferty rybnickiego MOSiR-u. A 
może wszystkiemu winna opieszała - 
zdaniem Henryki Harazdy - ukraińska 
poczta? Co najważniejsze, rodzice 
dzieci ze Lwowa i okolic pokrywali je
dynie koszty formalności paszporto
wych, bo na zapewnienie im wypo
czynku wakacyjnego w innej formie z 
pewnością nie byłoby ich stać. Nieła
two przecież zapewnić rodzinie pod
stawy bytu, jeśli średnia pensja wynosi 
6 dolarów miesięcznie, a ceny - choćby 
żywności - są tak wysokie jak polskie.

Miałem okazję sprawdzić, że ośro
dek w Kamieniu i Rybnik okazały się 
troskliwym i gościnnym miejscem po
bytu dla młodych lwowian oraz ich 
opiekunek. Wygodne zakwaterowanie 
w hoteliku przy boisku piłkarskim, peł
ny zestaw posiłków w restauracji 
“Olimpia”, bogaty program wycieczek: 
Jasna Góra z uroczystościami Maryj
nymi w dniu piętnastym sierpnia, a 
później wycieczki do Jarnołtówka w 
Górach Opawskich, “Wesołego mia
steczka” w Chorzowie, Ogrodzieńca i
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Zarząd Miasta informuje 

ZARZĄD MIASTA RYBNIKA
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY I OGRANICZONY W 

FORMIE PISEMNYCH OFERT NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI I 
NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA BIURO.

Przedmiotem przetargu jest:
- sprzedaż nieruchomości położonej w Rybniku przy ul. Karola Miarki 13 stano
wiącej własność gminy miasta Rybnika zapisanej w księdze wieczystej nr 128 
parc. nr 2118/93. K.m. 1 obr. Ligota o pow. 342 m2. Działka obwarowana jest 
służebnością drogi na parceli nr 2117/93. Informuje się, że w II przetargu nieo
graniczonym cena wywoławcza nieruchomości /zabudowania i gruntu/ wynosiła 
148.000.000,-zł
- najem lokalu użytkowego składającego się z 2 pokoi o pow. 10,3 i 11,3 m2 po
łożonego w budynku przy ul. Patriotów 32 z przeznaczeniem na biuro na stawkę 
miesięczną czynszu za 1 m2 pow. użytkowej. Cena minimalna za 1 m2 wynosi 35 
tys. zł plus obowiązujący podatek od towarów i usług tzw. VAT. W/w lokal wypo
sażony jest w c.o.
Wizja nieruchomości i lokalu użytkowego nastąpi w dniu 7 września 1994 r. 
od godz. 9.00 do 11.00. Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Loka
lowego Urzędu Miasta Rybnika, tel. 24-168 lub 25-344. Oferty w zamkniętych 
kopertach na w/w nieruchomość i lokal użytkowy zawierających cenę nabycia i 
stawkę miesięczną czynszu za 1 m2 należy składać w Wydziale Lokalowym 
Urzędu Miasta Rybnika przy ul. 3 Maja 12, pokój nr 9 w terminie do 9 września 
1994 r. Przystępujący do przetargu zobowiązani są wnieść wadium na w/w nie
ruchomość w wysokości 10 procent ceny wywoławczej, natomiast na lokal użyt
kowy wadium wynosi 5.000.000 zł, które należy wpłacić najpóźniej do dnia prze
targu do godz. 9.30 w kasie tut. Urzędu Miasta przy ul. Chrobrego 2.
Dodatkowo należy wpłacić koszt organizacyjny przetargu w wysokości 100 
tys. zł. Przetarg ofertowy nastąpi w dniu 12 września 1994 r. o godz. 10.00 w 
sali nr 37 na I piętrze w budynku Urzędu Miasta Rybnika przy 
ul. Chrobrego 2. W przypadku wygrania przetargu wadium zalicza się na poczet 
ceny nabycia nieruchomości i odpłatności czynszowej lokalu.
Wadium przepada w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika 
wygrywającego przetarg. Zastrzega się prawo wy boru ofert oraz unieważnienie 
przetargu bez podania przyczyny.

Pożegnanie lata 
w Stodołach

Festyn “Pożegnanie lata” organizu
je w sobotę i niedzielę, dwudziestego 
siódmego i dwudziestego ósmego 
sierpnia w Rybniku-Stodołach w 
ośrodku elektrowni “Rybnik” związek 
zawodowy “Sierpień ’80". Festyn 
odbędzie się w rocznicę Porozumień 
Sierpniowych 1980 roku, a także z 
pierwszą rocznicą rejestracji związku 
“Sierpień ’80". W czasie festynu bę
dzie można wziąć udział w biegach, 
meczach piłki nożnej i siatkówki. 
Dzieci i dorośli będą mieli okazję po
jeździć konno, popłynąć w rejs stat
kiem (dla posiadaczy karnetów jeden 
rej s będzie bezpłatny), przeciągać linę, 
podnosić ciężary i biegać w workach, 
będzie też rodzinna konkurencja kaja
kowa.

Organizatorzy zapowiadają również 
kiermasz artykułów szkolnych, pokazy 
zapaśnicze i podnoszenie ciężarów, a 
także widowiskowe ćwiczenia brygady 
antyterrorystycznej. Mają się też pre
zentować zespoły muzyczne i tanecz
ne, zaś atrakcją wieczoru będzie zaba
wa taneczna przy ogniskach. Wszyscy 
chętni będą też mieli okazję spróbować 
szczęścia w loterii fantowej. Organiza
torzy zapewniają bezpłatny przejazd w 
obie strony i możliwość noclegu.

Zapisy przyjmuje komisja zakładowa 
związku zawodowego “Sierpień ’80" 
przy kopalni “Szczygłowice”. K.M.

Wakacje w bibliotece
Nadszedł ostatni tydzień wakacji, 

ale wciąż jeszcze można korzystać z 
atrakcji, przygotowanych dla dzieci 
przez Miejską Bibliotekę Publiczną.

W piątek, 26 sierpnia, o 13.00 
zacznie się zabawa ruchowa “Lisy i 
zające”, a o 16.00 odbędzie się pro
jekcja filmu “Rodzina Addamsów”.

W poniedziałek, 29 sierpnia, o 
11.00 będzie można zagrać w elimi
natki obrazkowe. We wtorek, 30 
sierpnia, o 16.00 dzieci będą mogły 
obejrzeć film video “Robin Hood”. 
A ostatniego dnia wakacji, w środę, 
31 sierpnia, będzie już można po
wspominać, biorąc udział w konkur
sie plastycznym  “ W spom nienia z 
w akacji” , który rozpocznie się o 
godz. 15.00.

Ekologiczny telefon
Jeden z naszych Czytelników za

dzwonił do redakcji z pytaniem, czy 
istnieje w Rybniku numer telefonu, 
pod który można zgłaszać skażenia, 
przestępstwa ekologiczne, przypadki 
zanieczyszczenia środowiska. Otóż 
wszelkie problemy ekologiczne można

Lato z “Solidarnością”
“Solidarność” zaprasza dzieci na im

prezy kończące “Akcję lato 94”. W 
piątek, 26 sierpnia, autokar zabierze 
dzieci do Tarnowskich Gór - wyjazd o 
godz. 9.00 z Pl. Wolności, powrót - o 
18.00. Na wycieczkę można się zapi
sać w delegaturze “Solidarności” w 
Rybniku, przy ul. Kościuszki 17, pokój 
103, tel. 27-325, w godz. 8.00 - 15.00. 
Odpłatność wynosi 20.000 zł / w tym 
posiłek, przejazd i ubezpieczenie/.

Jeśli dopisze pogoda, to ostatni wa
kacyjny poniedziałek dzieci będą mo
gły spędzić na kąpielisku Ruda - o 
godz. 10.00 przy stadionie KS ROW 
formuje się grupa, która bezpłatnie 
wchodzi na kąpielisko.

W ostatni dzień wakacji, w środę, 31 
sierpnia, o 17.00 na rybnickim Rynku 
odbędzie się zakończenie całej akcji.

/K/

Telefony do re d a k c j i

sygnalizować w Urzędzie Miasta w 
Wydziale Ochrony Środowiska, pod 
numerem 23-011, albo w rybnickim 
Sanepidzie, tel. 23-747. Sprawami 
ekologii zajmuje się także Straż Pożar
na, do której można dzwonić pod nu
mer 998. /K/

Remont pomnika
Od poniedziałku 

trwa renowacja po
mnika powstańców 
śląskich na rybnic
kim cm entarzu . W 
ramach pierwszego 
etapu odnow iony 
zostan ie  krzyż 
wieńczący pomnik.
Wymieni się też po
sadzki i p łyty n a
grobkow e na po
w stańczych  m ogi
łach . Jak nam po
w iedz ia ła  szefow a 
w ykonującego  re
m ont zak ładu  ka
m ieniarskiego Kry
styna C ichuta-Ba
łazy, w szystko 
poza krzyżem  z 
m arm uru i p iasko
wym obelisk iem  
wykonane zostanie 
z granitu.

K olejny etap 
prac, przewidziany 
na rok przyszły , 
przewiduje postawienie w pobliżu 
pom nika pionow ej ściany, przed 
którą znalazłaby się figura siedzą
cego powstańca. Odlew tej sylwet
ki jest zdecydowanie najdroższym

elementem całej inwestycji, dlate
go na całkowite zakończenie prac 
renowacyjnych powstańczego po
mnika przyjdzie nam jeszcze po
czekać. wack
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Krakowa - szlakiem zabytków historii i 
kultury polskiej. Była też wizyta w ki
nie na amerykańskim “Milionerze w 
spodenkach” i wreszcie wizyta u wice
prezydenta Michała ŚMIGIELSKIE
GO, który wraz z członkiem Zarządu 
Miasta Rybnika, Marią KUFĄ-SKO
RUPĄ podjął w ratuszowej sali rajców 
miejskich młodych gości wspaniałym 
poczęstunkiem.

Zatrzymajmy się chwilę przy tym po
niedziałkowym południu dnia 22 sierp
nia, bo rzadko się zdarza, by sala obrad 
Rady Miasta rozbrzmiewała tak zgod
nym chórem młodych głosów, z obo
wiązkowym akcentem Szczepcia i 
Tońcia:

“Bo gdzie jeszcze ludz iom tak do
brze, jak tu,

Tylko we Lwowi...
Czy bogacz, czy dziad tu są za pan 

brat...”
Tradycja przeplatała się ze współcze

snością, bo zaraz zabrzmiała piosenka 
ułożona już na miejscu:

“Do Kamienia na kolonie 
przyjechały te nicponie.
Nic nie robią, tylko grają 
i pyszności zajadają...”
“Nicponie” zresztą i pięknie śpiewa

ły, i umiały przedstawić się, i opowie
dzieć o swoich sukcesach artystycz
nych. Bo trzeba dodać, że większość z 
tych dzieci, jak Agnieszka Sosnowska 
czy Kazik Kasydor, to zawołani tance
rze, którzy ze swoim zespołem ze 
Szkoły Polskiej nr 24 we Lwowie na 
niejednym festiwalu krakowiaki wywi
jali i laury zdobywali. Podobny zespół 
powstał przy drugiej polskiej szkole, nr 
10. A że na cały Lwów są tylko dwie, 
to na co dzień dość dużo czasu ucznio
wie poświęcają na dojazd. O szkole 
zresztą przypomniały dzieciom upominki

upominki, jakie otrzymały na spotkaniu w 
rybnickim Ratuszu: zeszyty, piórniki z 
przyborami, farby, słodycze. Zapobie
gliwy dyrektor Śliwka przeprowadził 
wcześniej odpowiedni wywiad, więc 
upominki z pewnością były “trafione”.

Były także podziękowania złożone 
przez opiekunkę dzieci w imieniu “Ta
jojków ze Lwowa i okolicy”. Halina 
OWCZAREK - na co dzień nauczy
cielka języka polskiego i redaktorka 
Redakcji Polskiej Radia Lwów - zapra
szała serdecznie swoich rybnickich go
spodarzy do historycznego polskiego 
grodu - Lwowa.

Długo by jeszcze opowiadać, gdyż 
obie opiekunki lwowskiej grupy oka
zały się wspaniałymi przewodniczkami
- pani Henryka Harazda po historii i 
obecnych pracach nad odbudową pol
skości, pani Halina Owczarek - po 
współczesnym życiu Polaków we 
Lwowie i problemach z umacnianiem 
polskiej kultury - choćby na falach ra
diowych, gdy od dwóch lat cała sied
mioosobowa Redakcja Polska Radia 
Lwów pracuje społecznie, tzn. bez wy
nagrodzeń, mając do dyspozycji zale
dwie jeden magnetofon reporterski 
otrzymany w prezencie z Krakowa.

Dodajmy tylko, że pobyt wakacyjny 
młodych Polaków z Ukrainy w Rybni
ku byłby niemożliwy bez funduszy 
zgromadzonych na I Rybnickim Balu 
Charytatywnym w karnawale br. Swój 
wielki wkład w tę akcję ma “Totaliza
tor Sportowy”, który z wpływów im
prezy organizowanej na rybnickim sta
dionie ofiarował na ten cel 45 milio
nów złotych. Znaleźli się także prywat
ni sponsorzy, którzy dzieci ze Lwowa 
zaopatrywali np. w pieczywo cukierni
cze czy odzież.
- Myślę, że wszystkim ofiarodawcom 
będzie miło przekonać się, ja k  wyko
rzystujemy ich pieniądze - mówi Józef 
Śliwka. - Dlatego już teraz zapraszam 
na II Bal Charytatywny pod patrona
tem prezydenta Makosza w styczniową 
sobotę 1995 roku. Chcielibyśmy ze
brać na nim środki i na "Akcję zim a”, 
i na lato dla najuboższych dzieci. Li
czymy na to, że uda się nie tylko posze
rzyć grono opiekunów, uda się nie tyl
ko brać, ale i zrewanżować się im.

Czym? Sercem za serce.

GRZEGORZ WALCZAK

Dyskoteka 
ks. Arka
Ks. Arkadiusz Nowak 

i Miejski Zarząd Szkół 
i Przedszkoli 
zapraszają

na dyskotekę, która odbędzie się 
4 września o godz. 18.30 

w Szkole Podstawowej nr 31.
Zabawę poprowadzi 

Marek Sierocki,
znany z ekranu TV.

Zebrane pieniądze zostaną 
przeznaczone na hospicjum 

dla chorych na AIDS 
i na pomoc ubogim dzieciom. 

Bilety w cenie 40 tys. zł. 
do nabycia w MZSz i P 

ul. 3 Maja 27, Ip., pokój 9 
lub przed rozpoczęciem 

dyskoteki.

z
"EquiLibre"

do
Kazachstanu
Pracujący na co dzień w szpitalu 

“Ju liu sz” doktor Leon W ojaczek, 
weźmie udział w organizow anym  
przez Fundację “EquiL ib re” kon
woju z pomocą humanitarną, który 
wyruszy z  W arszawy do K azach
stanu czwartego września.

Dr Wojaczek sam zaproponował 
sw ą pomoc Jan in ie  O cho jsk ie j, 
p rzew odniczące j P o lsk ie j A kcji 
H um anitarnej fundacji “ Eq u iL i
bre” , i propozycja ta została przy
ję ta . W konw oju udzia ł weźm ie 
około dwudziestu osób.

W Kazachstanie Leon Wojaczek, 
będący radnym gminy Jejkow ice,

zam ierza znaleźć polską rodzinę, 
która chciałaby się osied lić wła
śnie w Je jkow icach  i prowadzić 
tam w iejską aptekę.

wack

Podziękowanie 
ojcom misjonarzom, 

ks. rektorowi, proboszczowi 
i wikaremu za odprawienie 

mszy św. w kościele 
Królowej Apostołów 

w Rybniku oraz krewnym, 
sąsiadom i znajomym 

za okazanie współczucia 
i złożone kwiaty 

oraz udział w pogrzebie 
ś.p. Alojzego FOJCIKA 

składają 
żona, córka

i synowie z rodzinami

Zarząd Miasta informuje

Kandydaci na ławników poszukiwani
W związku z upływem w roku bieżącym kadencji ławników ludowych do Są

dów Powszechnych oraz członków kolegium d/s wykroczeń, informuje się ni
niejszym, że zgodnie z obowiązującymi przepisami kandydatów na powyższe 
funkcje zgłaszać mogą również mieszkańcy stale zamieszkali na terenie tutejsze
go miasta, w liczbie 25 osób.

W związku powyższym prosi się mieszkańców o zainteresowanie się 
przedmiotową sprawą i po rozeznaniu kandydatur o zgłoszenie ich do Urzędu 
Miasta Rybnika.

Stosowne druki są do odbioru w Biurze Rady Miasta Rybnika, 
ul. B. Chrobrego 2. Termin zgłoszeń do 31 sierpnia 1994 r.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



UCZNIowie PISZĄ

Stare przysłowie mówi, że wszystkie 
drogi prowadzą do Rzymu. I rzeczywi
ście, w siódmym dniu osiemnastodnio
wej podróży nas również doprowadziły 
do miejsca, gdzie przed wiekami zro
dziła się cywilizacja Europy, a które 
dziś jest największym jej skarbem. 
Monumentalne dzieła Rzymian noszą 
przede wszystkim znamiona użytecz
ności. I ta właśnie cecha architektury 
rzymskiej uderzyła nas najbardziej, 
kiedy zwiedzaliśmy fora, amfiteatry, 
bazyliki i termy. Jednak najważniej
szym akcentem czterodniowego poby
tu w Rzymie była radość i wzruszenie 
podczas audiencji u Ojca Świętego 
dziesiątego sierpnia. Do momentu roz
poczęcia spotkania z Jego Świątobli
wością nasz Chór Muzyki Dawnej z I 
LO im. Powstańców Śląskich, prowa
dzony profesjonalnie przez mgr Jan i
nę Wystub, dał pokaz swoich śpiewa
czych możliwości. W dwudziestomi
nutowej prezentacji, obok utworów sa
kralnych i obcojęzycznych, znalazły 
się również ludowe, śląskie pieśni. Po 
powitaniu nas przez Ojca Świętego 
podziękowaliśmy mu wykonując 
wzniosły utwór “Gaude Mater Polo
nia”. Uśmiech na twarzy Jana Pawła II 
oraz owacja na stojąco zgromadzo
nych wiernych były dla nas największą 
satysfakcją. Następnego dnia weszli
śmy po kręconych schodach do westy
bulu Muzeów Watykańskich. Trzygo
dzinna wędrówka po muzeach skoń
czyła się w jednym z najwspanialszych 
dzieł sztuki na świecie. Jest to wznie
siona przez architekta Giovannino de' 
Dolci, a ozdobiona freskami Michała 
Anioła Kaplica Sykstyńska. Po wizycie 
w muzeach, natchnieni sztuką raz je
szcze przeżywaliśmy te niezapomniane

V e r d i  m i a ł  r a c ję
wrażenia jedząc hamburgery w jednej z 
rzymskich restauracji McDonalda. Oba
wy związane z poruszaniem się po mie
ście i komunikowaniem z Włochami 
zostały rozwiane dzięki mgr romanistyki 
Alinie Wojaczek, która swoją biegłą 
znajomością języka włoskiego potrafiła 
pomóc nam w każdej sytuacji. Pobyt w 
Rzymie nie byłby pełny bez zwiedzenia 
bazyliki św. Piotra. Warunkiem przekro
czenia jej bram był skromny strój, okry
wający ramiona i nogi. Pragnienie obejrzenia

obejrzenia tej budowli było tak wielkie, że 
jeden z naszych kolegów przełamał mę
ską dumę i założył spódnicę uparcie 
wmawiając strażnikom, że jest Szkotem. 
Próba jednak skończyła się fiaskiem. 
Oprócz Rzymu, zostawiliśmy odciski 
swych stóp w piętnastu najznamienit
szych włoskich miastach: Wenecji, Pa
dwie, Rawennie, San Marino, Asyżu, 
Perugii, Orvietto, Neapolu, Monte Cas
sino, Sorento, Capri, Florencji, Mediolanie

Mediolanie, Pizie i Weronie, w której dotknęli
śmy piersi Julii, aby kiedyś tam po
wrócić. Niesamowity powiew starożyt
ności tchnęły w nas Pompeje, zasypane 
popiołem wulkanicznym w 79 r n.e. 
Nad miastem dominuje potężny, groźny 
Wezuwiusz, z którego szczytu podzi
wialiśmy panoramę okolicy. 260 minia
tur najsłynniejszych budowli Włoch i 
Europy zobaczyliśmy w Mini Italii i 
Mini Europie na powierzchni 85000 
m2. Nasyceni zabytkami i sztuką, w

drodze powrotnej odwiedziliśmy wesołe 
miasteczko w Wiedniu, gdzie zaliczyli
śmy mrożące krew żyłach atrakcje.

Dzięki naszej niezastąpionej pani dy
rektor odbyliśmy podróż obejmującą 
6500 km, o której można tylko marzyć. 
Myślę, że słowa Giuseppe Verdiego 
“Możesz sobie wziąć wszechświat, jeśli 
zostawisz mi Włochy ”, zostaną mottem 
naszej wyprawy.

Dorota Stachura

Chór Muzyki Dawnej z I LO po audiencji u Papieża

NA WAKACYJNYCH SZLAKACH
Nic dziwnego, iż jakoś trudno w 

ostatnim czasie napotkać znajomych 
na ulicy, jest przecież pora wakacji i 
wielu z nas wyjechało na zasłużony 
wypoczynek. Każdy, bez względu na to 
czy się uczy, czy pracuje, chce zaznać 
odrobiny szaleństwa i beztroskiego le
nistwa oraz odetchnąć innym powietrzem

powietrzem, aniżeli to, które na co dzień nas 
przytłacza. Z takim właśnie zamiarem 
grupa rybnickich studentów wybrała 
się do sławnego kurortu wypoczynko
wego, jakim jest Zakopane.

Wbrew obawom, problemów nocle
gowych nie było. Okazało się bowiem, 
że już od chwili otwarcia drzwi wago
nu kolejowego /bo na taki jedynie śro
dek lokomocji było nas stać/ można 
było usłyszeć głośno oferowane miej
sca kwater i pokoi do wynajęcia. Było 
to zdumiewające, zważywszy, że był 
właśnie środek sezonu urlopowego. Co 
zaś tyczy się samego Zakopanego, to z 
jednej strony widać tam piękno sztuki 
góralskiej, z drugiej jednak wyczuwa

się coraz to gwałtowniejsze powiewy 
nowoczesności i kapitalizmu. Najlepiej 
widać to na tamtejszej “promenadzie”, 
czyli ulicy zwanej Krupówkami, gdzie 
stylowe chałupy zlewają się z murowa
nymi domami bądź kioskami szybkiej 
obsługi. Lecz cóż, taka już jest ta nasza 
współczesna rzeczywistość. I chociaż

różnego rodzaju “artyści” próbowali 
ściągnąć na siebie uwagę przecho
dniów grając na skrzypcach lub “fletni 
pana” klasyczne utwory, lub malując 
portrety czy też karykatury w 3 minuty, 
to nic jednak nie było w stanie przy
ćmić blasku GÓR. Tak, góry to jest 
właśnie główny cel każdego, kto tu 
przyjeżdża. Jedni, co prawda, są tu tyl
ko po to, aby móc wyjechać na Guba
łówkę, rozłożyć leżak i opalić się, a 
Tatry ujrzeć co najwyżej przez obiekty
wy aparatów fotograficznych lub lor
netki -jednak na szczęście są też i inni. 
Prawdziwi turyści kupują dobre buty, 
zakładają plecaki i z samego rana bie
gną w góry - byle dalej i wyżej, aby

później mieć czym się pochwalić. Jed
nak nie trzeba od razu zdobywać Ry
sów czy Świnicy. Jak się bowiem oka
zało, niejednokrotnie łagodniejsze 
szlaki miały w sobie dużo więcej uro
ku. Do takich należy chociażby droga 
na Czerwone Wierchy. Idąc grzbietami 
górskimi od Kasprowego Wierchu, 
można ujrzeć całą panoramę tak sło
wackich jak i polskich Tatr, zaś w doli
nie, rozsypane niby klocki lego, wi
doczne były góralskie domki. Innym 
przepięknym miejscem, oprócz maso
wo odwiedzanego Morskiego Oka, nad 
które można wjechać wozem zaprzężo
nym w parę koni, jest Wąwóz Kraków. 
Jest to przepiękny mały kanion, w 
którym trzeba pokonać ustawione dra
biny i łańcuchy. W zwyczaju jest też, 
aby każdy kto tam wchodzi przynosił 
ze sobą jakiś kij, czy belkę, którymi 
podpiera się skalne ściany mając 
nadzieję, iż dzięki temu się nie zawalą. 
Trzeba przyznać, że takich “pamiątek” 
było tam mnóstwo. Schodząc z gór w 
doliny, często cieszyliśmy oczy wido
kiem bacy, pasącego stado białych i 
czarnych owiec, zaś podniebienie - 
niewypowiedzianym smakiem 
owczych serków /łoscypków/. Prócz 
ciała można także było nasycić i ducha 
swego. Na pewno do takich momen
tów należały wizyty w Teatrze Witka
cego, bądź nieoczekiwane spotkanie z 
Pyzdrą i Kwiczołem - znanymi i lubia
nymi “szwagrami” z serialu “Janosik”, 
którzy wjeżdżali właśnie na Kasprowy 
Wierch, aby nakręcić nową reklamów
kę “Kamy”. Niezapomniane wrażenie 
wywiera także pobyt na Kszeptówkach 
w sanktuarium Najświętszej Maryj i 
Panny Fatimskiej. Kościół ten został 
ufundowany i zbudowany jako wotum 
wdzięczności za uratowanie życia Pa
pieża Jana Pawła II. Co ciekawsze, 
frontowe wejście tej świątyni jest 
zwrócone wprost na masyw Giewontu. 
I tak oto w Zakopanem wszystko za
czyna się i kończy górami. Nawet po 
powrocie do domu pozostaje w sercu 
ciche westchnienie: “Ach me góry, 
góry...”

Mikael

Na Czerwonych Wierchach

Kasia prosi o pomoc
Kasia ma 17 lat i mieszka w jednym 

z bloków przy ul. Wyzwolenia. Mie
szkanie jest na parterze i dzięki temu 
Kasia czasami wychodzi przed dom. 
Trudno jej chodzić, zdarza się, że w 
ogóle nie może iść, chociaż czasem 
udaje jej się przejść przez pokój bez 
kul.

Była zdrowym dzieckiem. Ale kiedy 
miała 10 lat, jej kręgosłup zaczął się 
wykrzywiać. Lekarze mówili rodzi
com, że to nic groźnego, że dojrzewa
nie, że samo przejdzie. Zanim Katarzy
na trafiła do specjalisty, skrzywienie 
doszło do 69 stopni. Dlaczego zaczęła 
się choroba, nie wiadomo. Kiedy 
skrzywienie osiągnęło 100 stopni, 
dziewczynka była operowana w Zako
panem, w klinice, która specjalizuje 
się w takich przypadkach. Wszczepio
no w jej plecy grube, metalowe pręty, 
które miały utrzymywać kręgosłup we 
właściwej pozycji. Operacja bardzo się 
udała, ze stu stopni bocznego skrzy
wienia pozostało 35. Kasia i jej rodzice 
byli szczęśliwi. To szczęście trwało 
pięć miesięcy, do chwili, gdy na ple
cach dziewczyny pojawił się bolesny 
wrzód. Okazało się, że organizm 
odrzuca wszczepione pręty, ciało ro
pieje w zetknięciu z metalem - lekarze 
nazwali to “skazą metalową”. Wrzód 
zamienił się w otwartą ranę, z której 
wyciekała ropa, potem pojawiła się na
stępna, teraz są już cztery. W 1992 
roku pacjentka przeszła kolejną opera
cję - “czyszczenie kręgosłupa”. Nieste
ty, bez skutku. Jedyny sposób, by zale
czyć przetoki, to usunięcie prętów, ale 
wtedy skrzywienie będzie się posuwać 
dalej. Jeśli się ich nie usunie, w każdej 
chwili może dojść do zakażenia. W do
datku - prawdopodobnie z powodu 
ucisku na nerw - pojawił się niedowład 
lewej nogi. W ciągu nocy przestała  
chodzić. Wieczorem jeszcze chodziła, 
rano już nie mogła - mówi matka. To 
ją  bardzo przygnębiło, bo z opatrunka
mi , z bólem ju ż  się pogodziła. Kasia 
ma opinię bardzo dzielnej, pogodnej 
dziewczyny, odważnie znoszącej swój 
los. Jest lubiana - jej matka opowiada, 
że kiedy dziewczyna wyszła po raz 
pierwszy o kulach przed dom, sąsiadki 
płakały. Kaśka nie załamuje się, mimo 
że bardzo silne środki przeciwbólowe 
nie zawsze przynoszą jej ulgę.

Niedawno rodzice pojechali do 
Trzebnicy - drugiego, obok Zakopane
go, specjalistycznego ośrodka. Lekarze 
wysłuchali historii choroby, obejrzeli 
dokumenty i kazali przywieźć córkę. 
Konsylium trwało najwyżej dziesięć 
minut - odkry li je j plecy, popatrzyli i 
kazali być dobrej myśli - opowiadają

rodzice. Taki był jedyny efekt 500-ki
lometrowej wyprawy z chorym dziec
kiem.

Jedyna nadzieja, jaka pozostała Kasi 
i jej rodzicom, to operacja w Niem
czech. Niemiecki “Caritas” skierował 
ich do szpitala w Bad Wildungen koło 
Kassel. Można tam przeprowadzić ku
rację, która polega na usunięciu prętów 
i zastąpieniu ich płytkami z innego ma
teriału. Płytki będą prostować kręgo
słup, rany się zagoją, Kasia będzie wy
leczona. Terapia składa się z dwóch 
operacji, chociaż może się zdarzyć, że 
wystarczy tylko jedna. Szpital zgodził 
się przeprowadzić zabiegi i przesłał do 
Rybnika kosztorys, opiewający na 89 
tys. marek. Jedna z operacji kosztuje 
40 tys. marek, druga 49 tysięcy. Pienią
dze trzeba wpłacić przed zabiegiem - 
kiedyś było inaczej, ale szpital został 
oszukany i nie chce już ryzykować. 
Rodzice Kasi są rencistami, nie mają 
domu ani samochodu, który mogliby 
sprzedać, żeby pomóc swemu jedyne
mu dziecku. Dlatego postanowili zało
żyć konto i prosić innych o pomoc. Nie 
było to takie proste - nie można po 
prostu pójść do banku i powiedzieć, że 
chce się zbierać pieniądze dla chorego 
dziecka. Przed otrzymaniem konta 
trzeba było przedstawić zgodę nie
mieckiegto szpitala, kosztorys i doku
mentację medyczną i dopiero wów
czas, mając pewność, że to nie oszu
stwo, bank przydzielił numer konta. A 
właściwie dwa numery - jeden to ra
chunek złotówkowy, drugi - konto de
wizowe. Jeżeli nie uda się zebrać 
ogromnej sumy, potrzebnej na terapię 
za granicą - w przeliczeniu na złotówki 
wynosi ona w tej chwili miliard trzysta 
milionów złotych - Katarzyna będzie 
mogła, po dojściu do pełnoletności, 
wykorzystać na leczenie pieniądze z 
konta dewizowego. To, co zostanie ze
brane na rachunku złotówkowym, zo
stanie przekazane na leczenie jakiegoś 
innego dziecka, a Kasia ani jej rodzina 
nie będą mogli pobrać tych pieniędzy.

Polska służba zdrowia zrobiła już dla 
Kasi wszystko, co było w jej mocy. Te
raz może jej pomóc tylko operacja za 
granicą, to znaczy możemy jej pomóc 
my. Rodzice Kasi szukają sponso
rów, którzy ofiarowaliby poważne 
sumy, ale każda, nawet najdrobniej
sza pomoc sprawia, że ich marzenie, 
by córka była zdrowa, staje się bar
dziej realne. Oto numery kont: 
dewizowe - BPH O/Rybnik 322737- 
280910-152-1787
złotówkowe: BPH S.A. O/Rybnik 
322737-280907-170-5 “Dla Kasi”

K.M.

Strażacy 
na wysokim 

szczeblu
Pokaz sprawności rybnickiej straży 

pożarnej mogli obserwować przecho
dnie, którzy w ubiegły czwartek, 18 
lipca, około godziny 15.00 znaleźli się 
przy ulicy Sobieskiego. Pod budynek 
przy Sobieskiego 38 podjechał wóz 
strażacki “Magirus Deutz”, który wy
sunął drabinę w kierunku dachu. Ster
czał tam złamany i grożący odpadnię
ciem fragment rynny. Strażacy razem z 
właścicielami budynku dopilnowali, 
by przechodnie odsunęli się na bez
pieczną odległość, po czym jeden ze 
strażaków wspiął się na drabinę, po 
chwili mocowania się z rynną odłamał 
ją  i zniósł na dół. O godz. 15.05 akcja 
była zakończona. Właściciel kamieni
cy powiedział nam, że zdecydował się 
na wezwanie straży pożarnej, gdyż w 
całym Rybniku nie udało mu się zdo
być odpowiedniego sprzętu, by dostać 
się na wysokość drugiego piętra.

/K./

Wściekłe 
nie tylko

psy?
Weterynarze z rybnickiej lecznicy 

dla zwierząt przy ul. św. Józefa ostrze
gają, że w tej chwili wściekliznę rozno
szą głównie koty. Wbrew powszechnej 
opinii mniej groźne są psy, które obję
to obowiązkowym i bezpłatnym szcze
pieniem. Natomiast dr S. Szynol z lecz
nicy przy u l. Słowackiego sądzi, że 
koty nie są wprawdzie dużym zagroże
niem dla ludzi, ale one same są rzeczy
wiście narażone na zachorowanie - na
turalnie dotyczy to zwierzaków, które 
wychodzą z mieszkania, chodzą wła
snymi ścieżkami i na tych ścieżkach 
mogą spotkać jakieś zarażone zwierzę. 
Warto więc - dla dobra swego ulubień
ca i swojego własnego - zaszczepić 
kota. Można to zrobić w każdej leczni
cy weterynaryjnej za jedyne 30 tys. zł, 
co nie jest chyba sumą wygórowaną, 
jeśli jest to cena spokoju.

/K./
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Kapliczki moje malowane
Kapliczki moje malowane,
Perełeczki śląskie lipą przetykane 
Zwiastunki dzwonne Anioła Pana,
Poczto konających i zmartwychwstania.
Skarbonki moje cenne, drogie,
Piękno w sobie kryjecie, wciąż nowe.
Jonki święte, Jadwiżki, Urbanki,
Czas różańcowe upleść wam wianki.
Wiekuiście, niech was serdecznie oplata,
Modlitwa Chwalebna, zieleń, pieśń ptaka.

Kazimiera Drewniok

Od czternastego stycznia tego roku 
w naszej gazecie ukazują się “Kaplicz
ki śląskie” - cykl rysunków Kazimiery 
DREWNIOK, przedstawiających ryb
nickie kapliczki. Kazimiera Drewniok 
nie tylko rysuje, ale zbiera również in
formacje o obiektach, które odwiedzi
ła, i notuje ich historię. Kreskę pani 
Kazimiery nasi Czytelnicy znają do
brze z łamów “GR”, bo jej rysunki po
jawiają się w gazecie regularnie, zwła
szcza przy okazji świątecznych kon
kursów. Kończąc cykl “Kapliczek ślą
skich”, poprosiliśmy autorkę rysunków
o rozmowę.
- Czy pani praca jest pierwszą próbą 
zebrania i opisania rybnickich kapli
czek?
- Tak, nawet nie wszystkie z tych 27 
obiektów, które rysowałam, zaznaczo
no na mapach. Chciałabym, by ka
pliczki zostały włączone cło szlaków tu
rystycznych. Można je  też porównać, 
gdy zostały “zinwentaryzowane ”. Lu
bię nanosić je  na mapę, porównywać - 
to zostało mi jeszcze z czasów, gdy  pra
cowałam w Pracowni Urbanistycznej.

Zauważyłam, że prawie nikt nie 
zwraca uwagi na te zabytki w naturze,
i dopiero gdy pokazuję rysunki ludzie 
spostrzegają, jakie są piękne. Tak wła
śnie było z drewnianymi kościółkami 
powiatu rybnickiego.
- Jaki był początek pani zaintereso
wania kapliczkami?
- To arcybiskup Zimoń poprosił mnie, 
żeby się nimi zająć, póki jeszcze stoją. 
Bardzo pomógł mi mój mąż, Henryk, 
który był moim kierowcą i pielgrzymo
wał ze mną do najdalszych zakątków 
Rybnika. Samo rysowanie nie było 
trudne, ale miałam dużo kłopotów ze

zbieraniem informacji o historii kapli
czek. To już ostatni dzwonek, bo ludzie, 
znający tę historię, wymierają, czasem 
nie znają je j nawet najbliżsi sąsiedzi.
- Która z opisanych przez pa
nią kapliczek jest najstarsza?
- Tego właściwie nie da się po
wiedzieć, bo daty wzniesienia 
tych najstarszych są płynne, 
trudne do określenia, rzadko 
zdarzają się daty na budow
lach. Dużo kapliczek pochodzi 
z początku ubiegłego wieku.
- A która jest najnowsza?
- Ostatnią wybudowaną w 
Rybniku kapliczką jest ta, która 
wzniesiono w Ligockiej Kuźni 
w 1985 roku. Była tam stara 
kapliczka, już nie do uratowa
nia, ale parafianie byli do niej 
tak przywiązani, że odtworzyli 
ją  bardzo wiernie - i stoi zno
wu w bardzo malowniczym  
miejscu, na tle lasu, nieopodal 
Rudy.
- Czy kapliczki będą powsta
wać nadal?
- No, cóż... Księża na to nie na
legają. Częściej jest tak, że ist
niejące kapliczki podupadają, popada
ją  w zapomnienie, gdy powstaje nowy 
kościół.
- Pod czyim wezwaniem najczęściej 
powstawały kapliczki?
- Przede wszystkim pod wezwaniem 
świętego Nepomucena - kapliczek 
“Nepomucka ” je s t aż piętnaście z 
dwudziestu siedmiu. Dwie wzniesiono 
pod wezwaniem św. Urbana, “świętego 
polnego ”, patronem dwóch innych jest 
święty Florian, chroniący od pożaru i 
innych katastrof. Jest też jedna pw.

Najświętszego Serca Jezusowego, po
zostałe poświęcono Matce Boskiej. 
Gdy wchodzę do kapliczki, najczęściej 
wita mnie tam św. Jan Nepomucen, 
najpopularniejszy tutejszy święty, bar
dzo różnie przedstawiany. Czasem jest 
opasły, kiedy indziej wymizerowany i 
zaniedbany, a bywa tak wymuskany, że 
nawet rysy ma namalowane. Najbar
dziej lubię tych zakurzonych Nepo
mucków i zakurzone kapliczki - każde 
wejście do nich to coś niepowtarzalne
go, żeby to poczuć, trzeba wejść do 
środka i pooddychać tym niepowta
rzalnym klimatem - stare rzeźby, 
sztuczne kwiatki, to wszystko ma swój 
niezwykły urok.
- Które kapliczki zrobiły na pani 
w rażenie najbardziej zadbanych, o 
które najbardziej się troszczą ich

opiekunowie?
- Bardzo zadbane są kapliczki w Ligo
cie, w Radlinie-Obszarach. Niestety, 
często jest tak, że kapliczka jest troskli
wie utrzymana, ale wewnątrz ma 
nową boazerię, współczesne wyposa
żenie.

Najwierniejszymi opiekunami są są
siedzi i dzwonniczki. Dzwoni się j e
szcze w siedmiu kaplicach, dzwonnika
mi są - z jednym wyjątkiem - kobiety. 
To je s t ciężka praca, po latach ręce 
stają się zgrubiałe od sznura... Dzwonią

Dzwonią rano, w południe na Anioł Pański i 
wieczorem. Pamiętam, gdy byłam 
dzieckiem, u babci, na głos dzwonu na 
Anioł Pański wszyscy padali na kolana 
i modlili się. Dzwoni się też, gdy ktoś 
umiera, i na głos tego “dzwonu kona
jącego ” wszyscy zastanawiają się, kto 
umarł, “za kogo bydymy rzykać". 
Dzwoni się też na trwogę, na pożar. 
Dzwonniczki mają specjalne sposoby 
dzwonienia na różne okazje. Niegdyś 
te dzwony były “wiejską pocztą ” - 
przynosiły wiadomości z miejsca na 
miejsce, słysząc ich dźwięk o niezwy
kłej porze ludzie wiedzieli, że coś waż
nego się dzieje.
- Czy kapliczki wznoszono z jakichś 
szczególnych powodów?
- Kapliczka w Stodołach powstała jako 
dziękczynienie za szczęśliwy powrót z 
Rosji po II wojnie światowej. Kaplicz
kę w Stodołach wybudowano w 1922 
roku, w podzięce za powrót Śląska do 
macierzy. Najczęściej wznosili je  na

skraju swoich pól zamożni 
rolnicy.
- Jakie funkcje spełniają 
dziś kapliczki?
- Są małymi kościółkami - aż 
do wybudowania w pobliżu 
kościoła. Niektóre są miej
scem obchodzenia świąt po
lnych, na św. Nepomucena są 
umajane, czasem wierni zbie
rają się w nich na różańce, 
nabożeństwa majowe. Cza
sem spotyka się w nich mło
dzież oazowa by śpiewać, 
modlić się przy świecach. 
Nadzieja na zachowanie ka
pliczek, na to, że będą nadal 
żywe, je s t właśnie w mło
dzieży.
- Co jest charakterystyczne 
dla architektury kapliczek?
- Są postumentowe “małe ko
ściółki”, ale najczęściej spo
tyka się moje ulubione - do
mkowe, na rzucie prostokąta

zbliżonego do kwadratu, z dwuspado
wym dachem i z sygnaturką. Ich bo
gactwo jest ogromne - każda jest inna, 
nie ma dwóch jednakowych.
- Jak pani ocenia ich stan technicz
ny?
- Pięć kapliczek je s t w złym stanie, 
dwie - w Rybnickiej Kuźni i w Niedo
bczycach - w tragicznym. Kapliczkę w 
Niedobczycach niszczą szkody górni
cze. Pozostałe są w średnim lub zada
walającym stanie. Ręki konserwatora 
pilnie wymaga kapliczka przy

 W Rybniku znajduje się 27 ka
pliczek, z tego szesnaście domko
wych, osiem w formie małego ko
ścioła i trzy postumentowe. W 
sąsiedztwie ośmiu z nich znajdu
je się krzyż. Siedemnaście kapli
czek posiada sygnaturki, dzwoni 
się do dziś w siedmiu. Szesnaście 
kapliczek do dziś zachowało au
tentyczne wyposażenie, ciekawe 
rzeźby. Osiem obiektów pocho
dzi z początku XIX wieku, trzy
naście z przełomu XIX i XX wie
ku, sześć - z wieku dwudziestego. 
Najnowsza kapliczka, w Ligoc
kiej Kuźni, powstała w 1985 r. 
Najwięcej jest kapliczek pod we

zwaniem św. Jana Nepomucena.

ul. Gliwickiej, która powinna znaleźć 
się w godniejszym miejscu, bo ludzie, 
w biegu, nie zauważają jej, a ta ka
pliczka z 1885 roku zasługuje na doce
nienie.

Bardzo zdenerwowana byłam, wi
dząc kaplicę w Chwałowicach, których 
patronem je s t Jan Nepomucen. Po
szłam do farorza z pretensjami, ale 
okazało się, że kapliczka, po odnowie
niu, prawdopodobnie stanie się kapli
cą cmentarną, a odnowiony Nepomu
cek stoi na honorowym miejscu w no
wym kościele.

Kapliczki, które rysowałam, prze
ważnie stoją przy drogach, prace przy 
nawierzchni powodują, że budowle ni
szczeją, przydrożny teren często 
podmaka, co naraża budynek na wil
goć. W dodatku ruch samochodowy 
przytłacza, zagłusza dzwony - ale we
wnątrz nadal trwa ta niezwykła atmo
sfera, której nie da się opowiedzieć. 
Nawet zapach jest taki specjalny...

Nasz rejon jest też szczególnie boga
ty w kapliczki szafkowe, obrazki święte 
i figury, umieszczone w przydomowych 
ogródkach lub w elewacjach domów. 
Wiele mamy też starych krzyży drew
nianych i betonowych, często również 
z bogatą historią. Wszystkie te piękne 
zabytki, wpisane w rybnicki krajobraz, 
są śladem bogatej tradycji. Są niemy
mi świadkami naszej kultury i historii. 
A więc dopóki istnieją, chrońmy je  i 
cieszmy się nimi ja k  drogocennymi 
klejnotami.

Rozmawiała: 
KLAUDIA MICHALAK

Autoportret Kazimiery Drewniok

Kawiarenki...

Mała kawiarenka ogródkowa przy ulicy Sobieskiego
Na rybnickim Rynku było już właści

wie wszystko: przegląd wojsk, handel 
obwoźny, teatralna scenografia, a nawet 
bale i sportowe zawody. Wciąż jednak 
nie możemy się doczekać małych “na
powietrznych” kawiarenek, w których 
nawet w największe upały można zna
leźć skrawek cienia i wypić butelkę le
moniady. Z pewnością nieco ożywiłyby 
bardzo kamienny jak dotąd Rynek. 
Wprawdzie tu i ówdzie pojawiły się 
ustawione przed sklepami plastikowe 
krzesła i parasole, ale jakąż tam można 
znaleźć kameralność, by posiedzieć dłużej

dłużej... Daleko nam jeszcze do Krakowa, 
na którego rynku aż roi się od takich 
właśnie kawiarenek.

Trudno rzecz jasna kogokolwiek zmu
sić do otwarcia na Rynku takiej zaci
sznej kawiarni, bo o tym zdecydować 
musi już sam wolny rynek. Zważywszy 
jednak na ilość osób przewijających się 
przez ten największy w mieście plac, 
można przypuszczać, że taka kawiaren
ka byłaby całkiem dochodowym intere
sem. Jak na razie pozostają nam jednak 
duszne wnętrza tradycyjnych kawiarni.

Tekst i zdj.: wack

Country 
szumią wierzby

Bardzo wielu rybniczan zgromadziło 
się w ostatnią niedzielę 21 sierpnia 
“Pod wierzbą”, czyli przy estradzie 
pod Teatrem Ziemi Rybnickiej. Przy
ciągnął ich występ trzyosobowego 
“Gangu Marcela” /wbrew pozorom nie 
jest to zakładowa orkiestra kopalni 
“Marcel”/, a więc muzyka w stylu co
untry, z nieodzownymi skrzypeczkami, 
i “życiowe” polskie teksty, a więc 
świetna mieszanka na niedzielne popo
łudnie. W dodatku wreszcie sprzyjała 
koncertowi pogoda, bowiem przez całe 
lato niedziele były albo zbyt upalne, 
albo zimne i deszczowe. Tym razem 
występ odbył się w rozsądnej tempera
turze i w pięknym, naprawdę niedziel
nym słońcu. K.

Pozdrawiają nas...

"... że prócz ogniska o coś nam cho
dzi,
Że prócz piosenek coś w sercach tkwi, 
że prócz wędrówki coś trzeba zrobić, 
że bez przyjaciół nie można żyć... ”

z harcerskich wakacji, 
na których przygód nie brak 

harcerze i instruktorzy 
ze Środ. Szczepu ZHP “Darz bór” 

CZUWAJ!

Zdjęcie z albumu
czytelników

Zapraszam y na
szych C z y te ln i
ków do w spólne
go og lądan ia  
zdjęć. W ystarczy 
przyjść do redak
cji z ciekaw ym  
zd jęc iem , k tóre 
po skopiow aniu  
n a t y c h m i a s t  
zwrócim y. /M oż
na też w rzucić je 
do naszych "żó ł
tych skrzynek"/.

Autora najsym
p atyczn iejszego  
lub n ajbardziej  
" o d ja z d o w e g o ” 
zd jęcia  firm a  
" E K S P R E S  
FU JI", R ybnik, 
ul. Reja 2 nagro
dzi bezpłatnym  
w yw ołaniem  i 
w y k o n a n i e m  
od bitek  z rolki 
filmu.

Bliżej natury - wakacje z Tarzanem. Zdjęcie Justyny G.
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Mój Reich, 
mój Kaufhof!

Abecadło 
Rzeczy 

Śląskich

Prawie codziennie z Rybnika odjeż
dżają autobusy kursowe do Niemiec. 
Jednak mimo otwartej granicy coraz 
mniej ludzi wyjeżdża do Niemiec na 
stale. Owszem, zmieniła się w tym 
względzie niemiecka polityka, ale rów
nież w samej Polsce zaszły zmiany, 
które hamują popularne przed laty 
“uciekanie do Reichu”.

Emigracja to zjawisko stare jak 
świat. W starożytności emigrowa
no do Aleksandr i i ,  Rzymu czy 
Konstantynopola. Największą j ed
nak nowożytną “Mekką” dla po
szukujących lepszego życia i no
wego miejsca na ziemi są Stany 
Zjednoczone. W XIX wieku do tej 
masowej fali emigracj i  za ocean 
dołączyli również Polacy. Wyjeż
dżali tam zwłaszcza biedni ludzie 
ze szczególnie zacofanych części 
kraju, np. z Małopolski.  Również 
dzisiaj dla wielu obywateli nasze
go kraju Ameryka jest  wymarzo
nym miejscem emigracj i .  Można 
nawet zaryzykować uogólnienie,  
że cała Polska na wschód od Wisły 
związana jest  z nurtem emigracji 
do USA. Oczywiście, nie wszyscy 
wyjeżdżają, a z tych, którzy się na 
to decydują nie wszyscy zostają na 
stałe, część wraca po dwóch - 
trzech latach z dolarami i kupuje 
samochód, zaczyna budować dom. 
Taką prawidłowość łatwo zauwa
żyć, gdy dojeżdża się do nowych 
dzielnic Sandomierza, Lublina czy 
całego Podhala.  Widać wtedy 
wielkie, nowe,  solidne domy, do 
przesady wystawne i nie zawsze w 
dobrym guście.  Jednak ten typ 
“emigracji  za robkowej” - jeśl i

mam być szczery - podoba mi się. 
Bo ludzie za własne,  ciężko zaro
bione dolary, przyczyniają się do 
cywil izacyjnego rozwoju swoich 
rodzinnych stron. Nie podoba mi 
się natomiast,  kiedy taki emigrant 
zza oceanu zaczyna filozofować i 
war tośc iu je miejsca na ziemi - 
gdzie porządny Polak powinien,  a

gdzie nie powinien emigrować.  
Wielokrotnie uczestniczyłem już 
w takich rozmowach, kiedy mówi
ło się, że emigrowanie do Francji, 
Szwecji czy USA jest “moralne”, a 
nawet może być uznawane za swe
go rodzaju działanie patriotyczne, 
natomiast ze względu na krzywdy 
wyrządzone Polakom podczas II 
wojny światowej wyjeżdżanie do 
Niemiec to objaw małości, a nawet 
zdrady. A poprzez tego typu kon
cepcje uderza się przede wszyst
kim w Ślązaków, choć jak udowo
dniła swego czasu prof. Dorota Si
monides,  w gazetach warsza w
skich pojawiły się ogłoszenia 
typu: “Poznam Ślązaczkę w celach 
m atrym onia lnych  /i em igracy j
n y c h ! /”. Należy j ednak wyraźnie

Dzisiaj, kiedy wyjazdy do Niemiec stały się powszechnie dostępne, a w pol
skich sklepach jest już w czym wybierać, wielkie niemieckie domy handlowe 
/np. Kaufhof Karstadt, Kaufhalle,.../ utraciły swój magiczny wymiar. Ale je
szcze kilka lat temu były jednym z powodów emigracji. Zdj.: szoł

powiedzieć, że ludzie z Zakopane
go czy Stalowej Woli wyjeżdżają 
do USA dlatego, że mają tam już 
rodzinę, sąsiadów czy znajomych, 
którzy pomagają takiemu emigran
towi w znalezien iu  pracy,  mie
szkania itd. Podobnie jest  ze Ślą
zakami, którzy wyjeżdżali do Nie
miec, gdyż ułatwia im to polityka 
rządu RFN /sic!/ oraz niekiedy po
wiązania rodzinne. Dlatego śmiem 
twierdzić,  że gdyby Ślązakom w 
czasach niedogodności PRL-u uła
twiano wyjazdy do bogatej Holan
dii czy Angli i ,  to tam by wyjeż
dżali.

Trzeba jednak powiedzieć sobie 
szczerze,  że pewna część Śląza
ków ma sympatię do Niemiec. Ro
sła ona p roporcjonalnie do p ię
trzących się niedogodności  życia 
w Polsce czasów PRL. W bałaga
nie tych lat odwoływano  się do 
niemieckiej dyscypliny, porządku i 
pracowitości .  Oczywiście ideal i
zowano te niemieckie cechy, ale to 
rzecz normalna w skrajnych oko
licznościach.  Zjawiska tych nie
mieckich “szklanych domów” do
pełni ły kolo rowe zdjęcia  k rew
nych czy znajomych,  pokazujące 
jak “ fajnie je w Niymcach” , n ie
mieckie auta na polskich drogach 
oraz “pakety” . A te “pakety” czyli 
paczki  z Niemiec ,  były j e szcze 
przed kilkoma laty symbolem do
brobytu.  Kto bowiem miał  w 
Niemczech  rodzinę czy zna jo
mych,  mógł l iczyć na paczkę na 
święta,  chociaż już  sama paczka 
była świętem. Jej rozpakowywanie 
wiązało się z wielkim rodzinnym 
podnieceniem. Wyciągano po ko
lei kawę, kakao, “biksy” z szynką i 
śledziami, jakieś zabawki dla dzie
ci, bluzkę dla mamy, no i oczywi
ście prawdziwe niemieckie “ sze
k u l ady " Po z j edzeniu t a k i e go 
“paketu” pozostawały jedynie ma
rzenia o wyjeździe do kraju jego 
pochodzenia.  Przeważnie na po
czątek był to wyjazd do ciotki na

Utopek 
z Wielopola

Część II
Załatwiył se Helmut żyrantów w 

Orsie przi nowym kościele i ku
piył se rynerówa na odpłata. Trud
ka go przezywała, bo i sie nic taki 
koło niy podobało.  “Wyglondosz 
na tyj rynerówie jak żaba na giska
nie” - godała do niego. Postawiył 
ta rynerówa na placu kole studnie 
i zaczon jom pucować. Do roboty 
na nij niy jeździł ,  bo to szkoda - 
godoł. Kożdy dziyń, jak z roboty 
prziszoł, zaroz sie g lancowanio 
chytoł. Prziszła niydziela,  to do 
Rybnika do Nowego Kościoła j e
choł na tym kole i juzaś pucowoł. 
Czasym sie tak do miasta wybroł i 
do mamy swojij wloz sie tyż po
kwolić jaki to piykne koło se ku
piył. Trudka była rada,  że teraz 
przinajmni mo chłopa w doma. Z 
roboty umioł gibko przijść i ryne
rówa pucować.  Roz tyż postawił  
se te koło tam kaj zawsze, przi stu
dni, wyglancowane i łańcuch 
świyżo olejym namazoł .  Szkli ło 
sie te koło w słońcu jak diosi. Jak 
my z Józkym
łoglondali, to nom żol było, że ta
kimi rynerówami niy j eżdżymi .  
“Jak byda robiył - padoł Józek - 
tyż se taki kupia .” Pod płotym w 
piosku bawiyła sie Helmutowa 
cera, kero miała możno ze sztyry 
lata wtedy. “Karychol” my i goda
li i przoli my i wszyscy, bo to taki

utopiył. Rano Trudka szkła koła szu
kać. Znojdła go na pojszczotku 
Rudy pod mostym, łobrocony był 
l inksztangom ku Paruszowcu,  tak 
choby kery chcioł na nim pod prąd 
jechać.  Wlazła Trudka do rzyki i 
naszamotała sie co niymiara z tym 
kołym. Keta mioł cołko zamatłano 
miyndzy jakiś charpyńci co woda 
prziniosła.  Szlomu nawiyszane i 
trowsko na szpajchach wisiało, zic

Utopek i Helmut

przilizne dziecko było. Trudka za
wsze mojij mamie chlyb poszma
rowany dała po kryjomu i godała: 
“dejcie to Lucko “Karycholowi” 
jak przidzie  do was,  bo w doma 
nic niy chce j eść,  a u was i tak 
smakuje, żeby sie i suchego chleba 
chyciyła.”

Toż tyn “Karychol” bawiył sie 
wtedy w tym piosku - babki s ta
wiała takim małym kibelkiym.
Chciała tyż j edna babka 
tatowi na zicu z tego koła 
postawić. Niy umiała tak 
wysoko siongnyć i cołki 
tyn piosek Helmutowi na 
te koło wysuła. Keta była 
świyżo naol iwiono,  to se 
umicie przedstawić co to 
było. Tak jom Helmut po 
rzici zerznył,  że larmo na 
cołkim Podlesiu było sły
chać.  Tak mi żol było 
“Karychola” , że pomyśloł 
żech se zaroz o Utopku,  
że mu to powiym przi 
sposobności .  Niy trza 
było tego godać,  bo niy 
twało długo,  j ak Helmut 
sie wybroł do Rybnika do 
jakigoś kompla. Chyba te 
koło musieli  oblywać,  bo Trudka 
do mojij mamy z “ Kary cho ly m” 
prziszła po cimoku cołko zestara
no, że Helmuta je szcze od rana 
nima. Zostawiła u nas “Karycho
la” i ze swojom siostrom Gryjtom 
poszły w nocy ku Rybniku. Trefiy
ły go w połowie drogi w hanyso
wym lesie,  ale bez koła. Helmut 
zaś cołki poseblykany i mokry jak 
szczur padoł, że musioł Utopkowi 
rynerówa zostawić,  bo by go utopiył

Helmutowe koło w Rudzie... Rys.: B. Dzierżawa

zaś cołki od rudku uf ifrany był. 
Żol było pat rzeć na ta rynerówa 
Helmutowa. Łachy zaś za pora dni 
jakiś  chłop z Wawoka do Trudki 
pod las prziwioz,  bo ich ze rzyki 
wyciongnył wroz z kartom rowero
wom. Jak to rychtyk było, to dzie
piyro Trudce u masarza jedna baba 
pedziała za pora dni. Tak sie jakoś 
zgodały,  że od nij chłop szoł z 
drugij szychty i jak był na moście 
na Rudzie słyszy jakoś godka pod

mostym. Wejrzy na dół, a tam j a
kiś chłop w samych badkach som 
do siebie godo. Niy znoł go, bo 
Helmut był prziżyniony w Wielo
polu,  ale to co widzioł  opo wie
dzioł tyj swojij babie. Helmut bez
mała z Utopkym sie chcioł na kole 
kacać bo yno godoł: “jadymy do 
mostu na Paruszowcu,  jak wy
grosz, możesz iść ku mojij babie, 
ale jak jo wygrom, bydziesz musioł
m u sioł cołki żyto mi posiyc i

snopki pos ta wiać ” . Co 
Helmut na te koło siod, to 
spod do wody, jak sie zaś 
wygramoly ł ,  to yno szło 
“ na miejsca. . .  gotowi. . .  
hop!” - i prask rziciom do 
wody. Jak długo tam j e
szcze siodoł na te koło - 
tego już  tyn chłop ze wsi 
niy czekoł ,  bo mu sie 
zmierzło ma naprango za
glondać.  Do dzisioj żodyn 
pod lasym niy wiy jak sie 
to skończyło, ale żodyn tyż 
niy widzioł,  żeby te żyto u 
Trudki jaki utopek zesiyk. 
Czy był tyż u Trudki uto
pek - tego tyż żodyn niy 
wiy. Rynero wa długo j e

szcze stoła na placu pod studniom 
cołko zeszlomiono. Niy było teraz 
żodnego co by jom glancował i pu
cował, ani takigo co by Helmutowi 
rzić zerznył, tak jak łon wtedy “Ka
rycholowi” za tyn piosek. Za jakiś 
czas to my go zaś widzieli na tyj ry
nerówie jeździć, yno to już niy było 
te koło ze świyconcymi szusblecha
mi. Wyglondało choby jako staro żuz
ka, cołki poodziyrane i zaruściałe.

B. DZIERŻAWA

dwa tygodnie.  Dostawało się tam 
ki lkaset  marek i w oszołomieniu 
i lością towaru,  robiło się w wiel
kich sklepach zakupy dla całej ro
dziny w Polsce. Po powrocie z ta
kiej “ rajzy” wielu prześladowała 
uporczywa myśl - wyjechać na sta
łe! I niektórzy wyjechali.  Przeżyli 
później mniejsze lub większe roz
czarowanie,  przechodzi l i  kolejne 
kryzysy i rozmaite kursy językowe 
i zawodowe. Ale w końcu dorobili 
się lepszego standardu życiowego, 
żyje im się zdecydowanie lepiej 
niż pozostawionej w Polsce rodzi
nie. Jednak za lepsze życie zapła
cili wyobcowaniem i tęsknotą,  
która z biegiem lat coraz silniej 
będzie kierowała ich myśli w kie
runku rodzinnych stron “za grani
cą” .

Do Niemiec w latach 60, 70 i 80 
wyjechały dziesiątki tysięcy Śląza
ków. Większość z nich nie miała 
żadnych niemieckich korzeni. Cią
gnęły ich tam normalne warunki 
życia, co w realiach polskich uwa
żane było za dobrobyt.  Trudno się 
temu dziwić i odbierać im przyro
dzone prawo do emigracji. Jednak 
smutkiem napawa myśl, że Polska 
i Śląsk utraciły tylu rodaków. Sta
ło się tak wszakże nie z powodu 
ich wątpliwego patriotyzmu, lecz z 
powodu kondycj i  gospodarczej  i 
braku perspektyw w socjal istycz
nej Polsce. Bo przecież nie ucieka 
się z bogatego kraju,  co w osta t
nich tygodniach na nowo uświada
miają nam uciekinierzy z Rwandy 
czy Kuby. Oczywiście,  w Polsce 
było nieporównywalnie lepiej, ale 
wyższe też były wymagania i ocze
kiwania wynikające z porównania 
własnego życia i życia krewnych i 
znajomych,  mieszkających ki lka
set kilometrów dalej.

MAREK SZOŁTYSEK

PS. Redakcja zdaje sobie sprawę, 
że poruszyła aktualny wciąż pro
blem emigracj i  i emigrantów.  
Chętnie dowiemy się, co nasi Czy
telnicy mają na ten temat  do po
wiedzenia!

Imprezy
Dom Kultury - Niedobczyce 

26 i 29 - 31 sierpnia - akcja “Lato 
w mieście” : turnieje tenisa stoło
wego, szachowe, akcja plastyczna 
“ Kolorowy p ło t” , seanse f i lmów 
wideo oraz wycieczki,  wstęp wol
ny

Koncerty
MOSiR - Kąpielisko “Ruda” 

Niedziela,  28 sierpnia,  godz. 
15.00,  koncer t  Krytyny Giż ow
skiej, wstęp w cenie wejścia na ba
sen

Kina
APOLLO”

26 i 28 sierpnia,  godz.  17.00,
19.00 i 21.00,  27 sierpnia,  godz.
16.00 i 18.00, 29 s ierpnia - 1 
września,  godz. 17.00 i 19.00, 
“KOLONIA KARNA”, prod. USA

Premierowe przy TZR 
30 sierpnia - 3 września,  godz.
17.00 i 19.00, “GLINIARZ Z BEV

ERLY HILLS III” , prod. USA

Dyskoteki
Sobota, 27 sierpnia, godz. 20.00, 
KINO “APOLLO”

I g w l
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KREDYTY GOTÓWKOWE
dla ludności

od 5 do 30 milionów
Rybnik-Boguszowice, Os. Południe 37 (Dom Górnika), 

tel. 39-21-34 lub 230-31 w 5134,
Żory, ul. Rybnicka 22a/34,

Leszczyny, Dom Kultury, tel. 311-239 w. 2.

EKSPRESS 
Rybnik, Reja 2 FUJICOLOR

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

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

CENNIK OGŁOSZEŃ W "GAZECIE RYBNICKIEJ"

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

. . . U  N AS 
SZYBKO 
I TANIO

WYCENY NIERUCHOMOŚCI
w celach:

kupna-sprzedaży, kredytowych (hipoteka) 
spadkowych, darowizn, przetargów i innych 

w yk on u je u praw n ion y  
rzeczozn aw ca m ajątkow y  

Rybnik-Niewiadom tel. wieczorem 
ul. Zamenhofa 19A 260-31 wew.5533

SPRZEDAM 
PEUGEOTA 405
Wiadomość: 27-530

Żaluzje pionowe 
i poziome, markizy, rolety 

zewnętrzne i z tkanin
Cezar, tel. 39-58-83, Rybnik, 
u l Białych 5 (d. Kunickiego)

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

K olorow e nadruki
na balonach

wg wzorów powierzonych lub zleconych

Cezar, tel. 39-58-83, Rybnik, 
ul. Białych 5 (d. Kunickiego)

Biuro
R achunkow e

poleca usługi w zakresie:

pełnej i uproszczonej 
rachunkowości

Tel. 27-406, Rybnik, 
ul. Raciborska 62/46

POG. RATUNKOW E: 999, 23-666 
POLICJA: 997,21-091
STRAŻ MIEJSKA: 27-254 w godz. 6.00-22.00 
STRAŻ POŻARNA: 998, 28-867
POG. GAZOW E: 55-37-91, 55-37-56, 55-38-28, 55-38-87
POG. ENERGETYCZNE: 210-71
POG. W OD.-KAN.: 236-81, 261-92, 266-47
POG. CIEPŁOW NICZE: 249-56, 246-45
INFORMACJA: 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 26 sierpnia do 1 września, 
Boguszowice, ul. Patriotów 1, tel. 20-364

Środowa Giełda Cenowa

Nowy sklep
* Sklep dla miłośników rowerów, sprzeda
jący te wspaniałe maszyny, powstał przy 
ul. Powstańców 7.

Przeceny
* Sklep “Mirage” przy ul. Sobieskiego 
przecenił letnie ubiory
* Letnie ciuchy staniały również w “Soni”, 
sklepie w Rynku, oferującym odzież w sty
lu “indyjskim”
* Posezonową wyprzedaż ciuchów i bu
tów rozpoczął też sklep odzieżowo-obuw
niczy przy ul. Powstańców 16a
* W “Bodarze” przy ul. Raciborskiej sta
niały buty “szpilki”
* Chiński szlafrok dziecięcy można kupić 
za 110 tys. zł /wcześniej kosztował 210 
tys./ w sklepie “Mirage” przy ul. Zamkowej

/KI

M ięso s c h a b
w o lo w e
extra

szy n k a  w p. 
g o to w an a śląsk a

Powstańców 16 93 ,2 8 7 129 68 ,5

PIOTROWSKI 8 3 ,3 90,1 125,6 6 6 ,7

TARG 8 0 - 8 5 8 0 - 8 2 125 6 2 - 6 7

Owoce/Warzywa ogórki pom id o ry ziem niaki
m łode

jabłka

Cytrusek 12 26 6 15

Sobieskiego 2 12 26 6,5 14

TARG 6 - 1 2 1 0 - 2 4 5 - 6 7 -  12

S p o żyw cze m asło cukier jajko m ąka

Jan Noga 12 15,5 2 7,5

TARG 12,5 13,5 1,2 -2 ,3 6 ,7  - 7 ,5

Hurtownik 13 14,5 2 6 ,6 - 7 ,8

W aluty dolar m arka cz e sk a francuska

Gallux, Rynek 22300\22650 14550\ 14700 780\800 4100\-----

Delikatesy, ul. Miejska 22300\22650 14520\14680 780\800 4220 \-----

Pewex duży 22300\22650 14530\14680 782\80 0 4200\4350

korzystne raty

P . P . U . H .
IZOL - 3
R y b n ik

P roducent poleca:

OKNA 
I DRZWI Z PCV

Najnowocześniejszy park maszyn 
Najnowocześniejszy profil trzykomorowy 
Najnowocześniejsze rozwiązania okuciowe

To 100% jakości 
i 10  la t gwarancji!
44-207 Rybnik (Grabownia) 
ul. Poloczka 88, tel. 26-504
Rybnik, ul. Młyńska (obok Targowiska), tel. 28-938 
Rybnik, ul. Wodzisławska 105, tel. 24-723 
Żory, ul. Dworcowa 10, tel. 342-224 
Czyżowice, ul. Wiejska 7, tel. 511-035

6 GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



 S z a c h y   Szachy

Szachowe
Bobrowska w szachowej 

międzynarodówce
Na letnim posiedzeniu w Atenach 

Światowa Federacja Szachowa przy
znała oficjalny tytuł mistrzyni mię
dzynarodowej szachistce Rybnickie
go Młodzieżowego Klubu Sporto
wego Monice Bobrowskiej. Szes
nastoletnia rybniczanka jest naj
młodszą w historii polskich szachów 
międzynarodową mistrzynią, jedną z 
najmłodszych na świecie. Na przeło
mie listopada i grudnia wraz z trze
ma innymi polskimi szachistkam i 
Bobrowska wystąpi w rozgrywanej 
co dwa lata olimpiadzie szachowej, 
która odbędzie się w Salonikach.

* * *
Wakacje z szachownicą

W czeskim Litomyślu rozegrano 
Szachowe Mistrzostwa Europy Ju
niorek do lat 20, w których wystar
towało 36 zawodniczek z trzydziestu 
czterech państw. Polskę reprezento
wała szachistka RMKS-u Agnieszka 
Szczygieł. Po dobrym początku - 
zgromadziła ona 4,5 pkt z sześciu 
partii - młoda szachistka nie wytrzy
mała trudów turnieju, po zaciętych 
pojedynkach przegrywając decydu
jące o końcowej klasyfikacje partie. 
Rybniczanka zajęła w tych mistrzo
stwach ostatecznie 11 miejsce.

* * *
W końcu czerwca w czeskiej 

miejscowości Frydek Mistek roze
grano m iędzynarodowy turniej 
szachowy z udziałem stu pięćdzie
sięciu szachistów. W turnieju open 
na t r zecim miejscu uplasowała się 
rybniczanka Monika Bobrowska, 
zdobywając 6 punktów z dziewię
ciu partii, co w klasyfikacji kobiet 
dało jej pierwsze miejsce. Inny re
prezentant RMKS-u Piotr Stefanek 
z pięcioma punktami zajął pierwsze 
miejsce wśród juniorów.

* * *
Monika Bobrowska zdobywając 

7 punktów z jedenastu partii zwy
ciężyła wśród kobiet w czasie roz
grywanego na przełomie czerwca i 
lipca w Rudniku nad Sanem M iędzynarodowego

Międzynarodowego Festiwalu Szacho
wego.

* * *
W połowie lipca w Dreźnie odbył 

się tradycyjny, sto drugi już Festiwal 
Szachowy, w ramach którego roze
grano Międzynarodowe Mistrzostwa 
Niem iec Juniorów. Wśród szachi
stów, reprezentujących 16 krajów, 
znaleźli się również reprezentanci 
RMKS-u. W grupie juniorów do 
lat dziesięciu , uzyskując 9 pkt z 
trzynastu partii, drugie miejsce i 
srebrny medal zdobył Bartłomiej 
Heberla; w grupie juniorek do lat 
szesnastu trzecie miejsce zajęła Mo
nika Painta; w grupie juniorów do 
lat dwunastu czwarty był Bartosz 
Becker, a szósty Dawid Jakubiak; 
w grupie juniorek do lat czternastu 
Agnieszka Matras zajęła piąte 
miejsce. W klasyfikacji drużyno
wej zespół RMKS-u zajął miejsce 
drugie, ustępując tylko ekipie Rosji.

* * *
W drugiej połowie lipca w Augu

stowie na Mazurach odbył się Mię
dzynarodowy Festiwal Szachowy. 
Zawodnik RMKS-u Maciej 
Chmieliński zdobwając 9 pkt z je
denastu partii zwyciężył w klasyfi
kacji juniorów do lat piętnastu.

* * *
Na początku sierpnia w Mariam

polu na Litwie odbył się Międzyna
rodowy Turniej Szachowy Juniorów, 
będący jednym z czterech satelitar
nych turniejów , organizow anych 
przez Towarzystwo Szachowe 
ST OCKERAU z Austrii. Austriacy 
zajęli się przygotowaniem nagród, 
natomiast strona litewska organizac
ją  turnieju. W zawodach wystąpiło 

stu dwóch juniorów  z dwunastu 
państw; ekipy Austrii, Niemiec, Wę
gier, Rumunii, Czech i Słowacji 
przyjechały na Litwę jednym auto
karem. Polskę reprezentowało czte
rech juniorów  RMKS-u Rybnik. 
Przemysław Grądalski z siedmio
ma punktami z dziewięciu partii za
jął miejsce czwarte, zaś Piotr Stefa
nek z dorobkiem 6,5 pkt z dziewię
ciu partii był dziesiąty.

Chch

Kronika policyjna 
Skradli “koguty”

Między czternastym a szesnastym 
sierpnia nieznany sprawca włamał się 
do samochodów zaparkowanych na 
placu RPWiK przy ul. Górnośląskiej w 
Rybniku. Złodziej przy pomocy dopa
sowanych kluczy dostał się do “Jelcza”
i dwóch “Żuków”. Skradł 3 sztuki sy
gnalizatorów świetlnych oraz radio CB 
z anteną wartości 6 mln zł.

Włam po złoto
Szesnastego sierpnia między 6.45 a 
19.00 włamano się do mieszkania przy 
ul. Sławików. Sprawca po wejściu przy 
pomocy dopasowanych kluczy skradł 
złotą biżuterię i 3,1 mln zł w gotówce. 
Wartość strat wyniosła 20 mln zł.

Odeszła z maluchem 
Jeden z mieszkańców Rybnika powia
domił policję, że piętnastego sierpnia 
jego żona skradła wyposażenie mie
szkania i samochód /fiata 126p/ stano
wiące wspólną wartość małżonków. 
Wartość zabranych przez żonę 
przedmiotów wycenił na 100 mln zł.

Urlopowe włamanie 
Mieszkańca ul. Mikołowskiej w Ryb
niku po powrocie z urlopu spotkała 
niezbyt miła niespodzianka. Zastał 
swoje mieszkanie “oczyszczone” ze

sprzętu radiowo-telewizyjnego i in
nych cennych przedmiotów. Sprawca 
wszedł do środka przy pomocy dopa
sowanego klucza. Straty wyniosły 5,5 
mln zł.

Złodziej na “Jawie”
Siedemnastego sierpnia rybnicka “dro
gówka” zatrzymała na ul. Wodzisław
skiej kierowcę motocykla jawa do ruty
nowej kontroli. Gdy policjanci bliżej 
przyjrzeli się motocyklowi i nieletnie
mu kierowcy okazało się, że jawa zo
stała skradziona na terenie Wodzisła
wia, a motocyklista jest sprawcą tej 
kradzieży.

Izba niegotowa, a już okradziona
W nocy z dziewiętnastego na dwudzie
stego sierpnia okradziono remontowa
ne pomieszczenia Izby Przemysłowo- 
Handlowej przy Rynku. Nieznani 
sprawcy weszli do środka przez otwar
te okno korzystając z drabiny. Włama
li się do drewnianej skrzyni narzędzio
wej po zerwaniu skobla. Skradli wier
tarkę, dwa młoty udarowo-obrotowe 
marki “Celma”, ucinarkę kątową, dwa 
przedłużacze elektryczne i ubrania ro
bocze. Straty wyniosły 17 mln zł na 
szkodę firmy remontowej.

Ostre argumenty
Dwudziestego pierwszego sierpnia ok. 
godz. 16.30 podczas libacji alkoholo
wej doszło do kłótni między współlokatorami

Pierwsze 
“Dwie Mile”
W sobotnie popołudnie 19 sierpnia 

na ulicach Rybnika rozegrano pierwszy 
bieg uliczny na dwie mile, który zorga
nizowało Stowarzyszenie Oświatowe 
“Przekorna Wyspa”. Trasa biegu wio
dła spod pawilonu “Proximy” na No
winach, gdzie odbył się start, ulicami 
Budowlanych, Dworek, Raciborską, 
Korfantego, Zamkową i Klasztorną do 
usytuowanej pod Ratuszem mety, 
gdzie na biegaczy oczekiwała grupka 
widzów.

Bieg rozegrano w pięciu kategoriach 
wiekowych. W klasyfikacji generalnej 
zwyciężył Adam Danił wśród męż
czyzn i Dorota Tkocz wśród pań. W 
poszczególnych kategoriach triumfo
wali: w kategorii do lat piętnastu Ma
rek Pytlik przed Robertem Mrózkiem 
i Dawidem Pytlikiem; w kategorii do 
lat dwudziestu wygrał Marek Jezior
ski przed Marcinem Mężykiem i Janu
szem Kołkiem; w kategorii do lat trzy
dziestu pierwszy był zwycięzca całego 
biegu Adam Danił, drugi Artur Czar
neta, trzeci Robert Tur. Wśród czter
dziestolatków najszybciej pobiegł Cze
sław Pelc, na drugim miejscu sklasyfi
kowany został Ryszard Mrózek, na 
trzecim Janusz Magiera, a w najstar
szej kategorii wiekowej powyżej lat 
pięćdziesięciu zwyciężył Norbert Siel
ski przed Stanisławem Dukałą. Wśród 
kobiet najlepsza okazała się Dorota 
Tkocz, która wyprzedziła na mecie Ka
milę Gorgolewską i Ewę Gorgolewską. 
Zwycięzcom wręczono medale i pa
miątkowe dyplomy. Sponsorami biegu 
były produkująca materiały budowlane 
firma ESKADE-A, Urząd Miasta, Za
kład Poligraficzny RISANI, sklep BIG 
STAR oraz firma NORD.

Jak mówi główny organizator biegu, 
znany rybnicki lekkoatleta, uczestnik 
Letnich Igrzysk Olimpijskich w Seulu 
Jacek Bednarek, prawdopodobnie w 
końcu września na tej samej trasie 
“Przekorna Wyspa” zorganizuje bieg 
uliczny dla uczniów szkól podstawo
wych i średnich. W przyszłym roku 
plany zakładają zorganizowanie biegu 
na dwie mile z większym rozmachem i 
przy zaangażowaniu większej liczby 
sponsorów. Udział w pierwszym biegu 
pięćdziesięciu siedmiu biegaczy, w 
tym również spoza Rybnika, świadczy 
o sporym zapotrzebowaniu na tego ro
dzaju imprezy biegowe, które przed 
laty propagował nieodżałowany red. 
Tomasz Hoppfer. Chch

współlokatorami mieszkania przy 
ul. Gliwickiej. Jeden z uczestników 
wspólnego picia sięgnął po cięższe ar
gumenty. Pobił swego adwersarza przy 
pomocy siekiery. Poszkodowany do
znał ran ciętych głowy i został odwie
ziony do szpitala przy ul. Rudzkiej.

Śmierć na motocyklu 
Dwudziestego pierwszego sierpnia ok. 
godz. 18.00 na ul. Dworcowej w Sumi
nie doszło do tragicznego wypadku. 
Osiemnastoletni kierowca motocykla 
jawa uderzył w podstawę przeciwwagi 
zapory kolejowej. Motocyklista po
niósł śmierć na miejscu. Siedemnasto
letni pasażer doznał lekkich obrażeń 
ciała.

Kryminałki
r

Na Śląsk do roboty
We wrześniu ubiegłego roku do Ryb

nika przyjechał “do roboty” jeden z 
mieszkańców Płocka. Była to jednak 
praca dość specyficzna. Nie “na przod
ku”, choć również w ciemnościach. A 
przybysz z Płocka był w swoim “zawo
dzie” dobrym fachowcem, co już 
wkrótce odczuli mieszkańcy Rybnika. 
Zajmował się on głównie włamaniami 
do samochodów na tzw. “pasówkę”, 
czyli przy użyciu dopasowanego klucza

Żużel Żużel

Sukces w Grudziądzu
W minioną sobotę na torze w duńskim 

Vojens rozegrano finał Indywidualnych 
Mistrzostw Świata. Jest to najważniejsza 
impreza żużlowa w sezonie. W tym roku 
rozegrano jubileuszowy, pięćdziesiąty finał 
indywidualny. Był to równocześnie ostatni 
finał, który odbył się według tradycyjnej 
formuły. Od przyszłego roku o tytuł Indy
widualnego Mistrza Świata zawodnicy 
będą walczyć w cyklu sześciu turniejów 
“Grand Prix”. Jeden z tych turniejów zo
stanie rozegrany w Polsce. Bliższe szcze
góły dotyczące tych 
rozgrywek Międzyna
rodowa Federacja Mo
tocyklowa poda w ter
minie późniejszym. Być 
może w przyszłym roku 
rywalizacja będzie cie
kawsza, ale część kibi
ców zapewne będzie 
żałowała emocji zwią
zanych z tradycyjnymi, 
jednodniowymi zawo
dami finałowymi. Mia
ły one bowiem swoją 
specyfikę, a często fa
woryt miał w dniu fina
łu słabszą dyspozycję i 
notowano niespodzian
ki. Nowe zasady roz
grywek raczej wyelimi
nują taką możliwość. O końcowym sukce
sie zadecyduje równa forma w całym cyklu 
turniejów “Grand Prix”.

W Vojens czołówka światowa prezento
wała bardzo wyrównany, wysoki poziom. 
O mistrzowskiej koronie decydował bieg 
dodatkowy, gdyż po 20 wyścigach aż 
trzech zawodników miało po 12 pkt. Decy
dujący o tytule mistrza świata wyścig był 
niezwykle emocjonujący. Najlepiej wy
startował Duńczyk Nielsen, jednak 
później został wyprzedzony przez 
Szweda Rickardssona, a trzecie miejsce 
zajął Australijczyk Boyce. Złoty medal 
zdobył Tony Rickardsson, srebrny - 
Hans Nielsen, a brązowy - Craig Boy
ce. Startujący w finale Polacy nie zano
towali sukcesów. Tomasz Gollob w 
swoich dwóch pierwszych startach nie 
zdobył punktów, a w wyścigu XI 
wprawdzie prowadził, ale na łuku nie 
opanował motocykla i uderzył w bandę. 
Ten groźnie wyglądający upadek nie 
miał na szczęście poważniejszych na
stępstw. Tomasz Gollob szybko pozbie
rał się i już w następnym dniu startował 
w meczu ligowym. W Vojens zajął 
ostatnie miejsce. Piotr Świst zdobył zaledwie

ledwie jeden punkt i zajął przedostatnie, 
piętnaste miejsce.

Finał światowy zakończył się w sobo
tę późnym wieczorem, a już następnego 
dnia wielu uczestników tych zawodów 
startowało na polskich torach w roz
grywkach ligowych. Drużyna RKM-u 
Rybnik wyjechała na trudny mecz z 
GKM Grudziądz. Jedynie zwycięstwo 
w tym pojednku dawało rybniczanom 
nadzieję na dalszą walkę o awans do 
ekstraklasy. Mecz był bardzo zacięty, a 

wynik niemal do 
końca był sprawą 
otwartą. Początek 
meczu nie był dla 
rybniczan pomyśl
ny. Po ośmiu wy
ścigach przewaga 
GKM-u wynosiła 
już 6 punktów i tre
ner Jerzy Gryt 
zmuszony był sko
rzystać z rezerwy 
taktycznej - za
miast Krzysztofa 
Fliegerta wystąpił 
Jorgensen. Było to 
bardzo udane po
sunięcie - Duńczyk 
wygrał wyścig i od 
tego momentu ryb

niczanie już dominowali. Ostatecznie 
RKM wygrał 48:42, a najwięcej punk
tów w drużynie rybnickiej zdobyli: Jor
gensen -16 /w sześciu startach/, Pawli
czek - 10 i Fliegert - 9. W tabeli nadal 
prowadzi Polonia Piła - 26 pkt. RKM 
zajmuje II miejsce - 23 pkt i o jeden 
punkt wyprzedza Stal Rzeszów, a o dwa 
Start Gniezno. Tak więc nadal żywimy 
nadzieję na awans do ekstraklasy.

W najbliższą niedzielę - 28 sierpnia 
o godz. 17.00 RKM podejmuje na 
własnym torze Śląsk Świętochłowice.

W rozegranych we wtorek, 23 sierp
nia, na torach w Pile i w Toruniu półfi
nałach indywidualnych mistrzostw Pol
ski seniorów awans do finału wywalczył 
tylko jeden rybniczanin - Mirosław 
Korbel.

Rozgrywki ligowe zbliżają się do koń
ca i w Rybniku odbędą się jeszcze tylko 
dwa mecze - ze Śląskiem Świętochłowi
ce i opolskim CEM-WAP-em. Jeśli 
wszystko ułoży się pomyślnie w przy
szłym sezonie zapewne będzie można 
oglądać w Rybniku najlepsze polskie 
drużyny - znowu w I lidze.

PIOTR SZWEDA

L.H. Jorgensen

klucza. Policja udowodniła mu “obrobie
nie” kilkunastu aut, głównie na terenie 
Chwałowic i centrum miasta. Skradł z 
nich radioodtwarzacze i kasety o war
tości kilkunastu milionów złotych. 
Jego dziełem było również włamanie 
do kiosku “Ruchu”, podczas którego 
“obłowił się” kradnąc papierosy i inne 
przedmioty o wartości ok. 20 mln zł.

Gość z Płocka był już wcześniej ka
rany za kradzieże, włamania i “krótko
trwałe użycia pojazdów”. Prokurator 
zastosował wobec niego areszt tymcza
sowy.

Uważaj z kim pijesz
Rybnicka policja ujęła sprawcę kra

dzieży mieszkaniowej, której okolicz
ności były dość ciekawe i pouczające. 
O przestępstwie powiadomiła policję 
jedna z mieszkanek Rybnika. Zgłosiła 
ona kradzież odtwarzacza video i wie
ży stereofonicznej o wartości 7 mln zł. 
Przyczyną łatwego pobycia się tych 
cennych przedmiotów była nieostroż
ność i lekkomyślność męża poszkodo
wanej.

Pewnego wieczoru zaprosił on przy
godnie spotkanego mężczyznę do swo
jego domu. Kupili wódkę w sklepie 
nocnym przy ul. Chabrowej i poszli do 
mieszkania, by tam ją  wypić. Gospodarz

Gospodarz miał widać dużo słabszą głowę - 
upił się i zasnął. Przygodny kumpel od 
kieliszka wykorzytał okazję, wziął co 
w domu było cennego i ulotnił się z 
łupem. Przebudzenie lekkomyślnego 
męża było więc podwójnie nieprzy
jemne, bo nie dość, że doskwierał kac, 
to jeszcze okazało się, że kolega, z 
którym tak przyjemnie się piło, znik
nął, a wraz z nim sprzęt audiowizualny.

Powiadomiona o kradzieży policja 
przystąpiła do poszukiwania złodzieja. 
Na podstawie rozpoznania wytypowa
no jako sprawcę jednego z mieszkań
ców Rybnika, karanego już za kradzie
że, nigdzie nie pracującego. Podejrza
nego zatrzymano. Okazało się, że poli
cjanci trafili w dziesiątkę. Mężczyzna 
przyznał się do tego przestępstwa i 
wskazał, gdzie znajduje się łup. Część 
skradzionych przedmiotów zostawił w 
lombardzie, a część ukrył u swojej by
łej żony. Policja odzyskała łup w cało
ści i zwróciła poszkodowanym. Wobec 
sprawcy kradzieży prokurator zastoso
wał dozór policyjny.

Dawniej panienkom z dobrych do
mów wbijano do głowy zasadę: “Nie 
rozmawiaj z nieznajomymi”. Dziś tą 
staroświecką regułę należałoby nieco 
zmodyfikować: “Nie pij z nieznajomy
mi”, a przynajmniej nie zapraszaj ich 
do domu. /jak/

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Bananowe życie nie na każdą kieszeń. Zdj.: wack

Producent 
stolarki z PCV

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

tel. 26-504
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P o d  z n a k a m i  z o d i a k u

BARAN - Nie powinieneś się śpieszyć, bo uporem i konsekwencją osiągniesz to 
samo. Warto niekiedy mieć na oku nie tylko cel, ale i styl w jakim się go zdoby
wa...
BYK - Miotasz się między wrodzonym egoizmem, a wielkodusznością, a przecież 
w Twojej sytuacji można dać coś z siebie, nie tracąc za wiele. Wystarczy zasto
sować zasadę zdrowego rozsądku...
BLIŹNIĘTA - Tylko zdobywanie wiedzy, nowych umiejętności i poszerzanie ho
ryzontów da Ci szansę na odnalezienie się w nowej dla Ciebie sytuacji, a nawet 
wtedy osiągnięcie sukcesu będzie Cię sporo kosztować.
RAK - Wymarzony czas, w którym spełnić się mogą nadzieje związane z polep
szeniem sytuacji materialnej. Trzeba tylko zakasać rękawy, a świetna kondycja 
psychiczna sprawi, że nic nie będzie dla Ciebie za trudne.
LEW  - Nieźle radzisz sobie ze sprzecznościami, jakie miotają Twoją naturą. 
Tym razem jednak zbyt szybko dałeś za wygraną! Dzięki życzliwości i zachęcie 
ze strony bliskich Ci osób, pokonasz i tę przeszkodę!
PANNA - Nie możesz spychać uczucia na drugi plan i poświęcać go dla karie
ry. Wręcz przeciwnie - burza w sercu może być prawdziwym dobrodziejstwem, 
które wyzwoli uśpioną dotąd w Tobie energię.
WAGA - Radość posiadania dobór materialnych nie będzie w stanie zagłuszyć 
pustki uczuciowej. Nie odtrącaj więc ofiarowanego uczucia, choć poprzedni 
partner dotknął Cię do żywego. Nie zawsze tak musi być...
SKORPION - Ostatni sukces rozbudził Twój apetyt na życie. Pogodny nastrój i 
chęć działania sprawią, że fortuna spojrzy na Ciebie łaskawiej. Będzie w tym 
jednak sporo Twojego własnego udziału...
STRZELEC - Koniec uczuciowych rozterek! Otrzymasz wyraźny dowód na to, 
że prawdziwe uczucie stoi u drzwi. Teraz tylko trzeba je  pielęgnować i podsy
cać, by kolejny raz nie doznać rozczarowania.
KOZIOROŻEC - Wypoczynek na raty nie da Ci prawdziwego odprężenia. Doj
rzałeś do dłuższych wakacji i w tym czasie nic nie powinno rozpraszać refeksji 
nad własnym życiem. Pomoże Ci to uporządkować panujący w nim chaos. 
WODNIK - Ominięcie życiowej rafy zawdzięczasz tylko intuicji. Musisz ją  jed
nak wspomóc szczyptą realizmu, bo nie należy ufać je j bezgranicznie. Następ
nym razem może zawieść...
RYBY - Na szczęście nie afiszowałeś się zbytnio ze swoimi uczuciami, a więc i 
porażkę, o której nie ma pojęcia otoczenie, zniesiesz łatwiej. Wróci porządek i 
harmonia - tak jak  lubisz...

Wśród autorów 
prawidłowych 

rozwiązań 
rozlosujemy 

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

firmę IZOL-3

Poziomo: A/  ludowa złota myśl, C/  łopatka w sklepie, D/  co będzie, 
gdy dzisiejszy dzień się skończy?, E/  wąż do zaklinania, F/  uster
ka w skazanym, G/ ze starymi i kotami, H/ do budowy bloków, J/  
miele powietrze
Pionowo: 1 /z “Zygmuntem” i hejnałem, 2/21 w głowie, 3/grana
cik na choince, 4 /mikrowichura, 5 /dziurawy haft, 6 /na mapie /  
Z obyczajem/, 7 /bolesna ozdoba róży, 8/ sztywna ryba, 9/ angiel
skie w polskiej kuchni, 10/ restauracja bez kelnerów i stolików 
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie po 
uporządkowaniu liter wg szyfru: E-1, J-4, G-7; A-1, E-2, C-10, 
J-2, H-5, J-6; F-6, E-5, G-3; D-6, B-4, C-1, H-10; C-10, G-4, F-6, 
I-3, G-9
Na rozwiązanie w raz 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 krzyżów ki nr 43 z hasłem “Piękno nie 
męczy wzroku” otrzymują: Franciszek Świdergoł,
ul. C . K. Norwida 38c, 44-217 Rybnik oraz Teresa Nowak, 
ul. J. Długosza 8/29, 44-200 Rybnik
Nagrody do odebrania w redakcji.

Szczegóły 
czynią styl

Wielka szkoda, że tak niewielu męż
czyzn w naszym kraju przywiązuje 
wagę do stroju. A trzymanie stylu w 
męskim wydaniu nie 
jest łatwe, bo tw orzą 
go szczegóły, niekie
dy trudno zauważalne 
dla oka, za to wpły
wające bardzo na 
zmniejszenie zawar
tości portfela. Można 
mieć niedrogie lniane 
ubranie /u nas około 
1,2 mln, na Zacho
dzie byłoby znacznie, 
znacznie droższe/, ale 
styl będzie robił 
świetny pasek z do
brej skóry, zegarek 
dobrej firmy i ... ta
kież buty. Tego lata 
do łask wróciły san
dały z szerokich pa
sków, nosi się także 
półbuty z matowej lub nubukowej 
skóry, z okrągłymi, szerokimi czubkami

Fatałachy z naszej szafy
czubkami. Na sportowo - mniej adida
sów; więcej butów z grubego lnu na 
grubych podeszwach, niekiedy szty
blety za kostkę, świetne w lesie, ale 
również chroniące przed miejskim 
kurzem.

Niemodne są klocowate sylwetki z 
wypełniany m i ra
mionam i, m ary
narki za duże i za 
małe. Nosi się 
z d e c y d o w a n i e  
krótkie klapy, 
więcej jednorzę
dówek, kieszenie 
bez klapek. M a
rynarki są dosyć 
długie i wąskie, 
jakby lekko do
pasowane.

Styl to również 
uczesanie - włosy 
powinny być na 
tyle krótkie, by 
można je było 
przy pomocy lek
kiego żelu czesać 
palcami. Są lekko 

rozczochrane, dłuższe na czubku 
głowy. Wróżka

5 m in u t ła m an ia  g łowy 

Ilustracje różnią się w 7 miejscach, znajdź różnice.
Wśród czytelników, którzy w ciągu 10 dni od daty ukazania się numeru nadeślą prawidło
we rozwiązanie łamigłówki, wylosowana zostanie nagroda w postaci bonu towarowego 
wartości 200.000 zł, ufundowanego przez Biuro Usługowo-Doradcze z Rybnika-Boguszowic.
Rozwiązania prosimy przesyłać na kartkach pocztowych na nasz adres, lub wrzucać do naszych 
“żółtych skrzynek” /Rynek 12, Kościuszki 54/.
Za rozwiązanie łamigłówki z nr 32 nagrodę otrzymuje: Tomek Buszka, ul. Sztolniowa 48a/9, 
44-251 Boguszowice.

W przychodni antyalkoholowej le
karze badają stopień upojenia alko
holowego trzech przyprowadzonych 
delikwentów. Ustawili w tym celu 
na środku gabinetu dwa krzesła. 
- I l e  widzi pan krzeseł - pytają  
pierwszego.
- Cztery!
To samo pytanie zadają drugiemu:
- Ile pan widzi krzeseł?
- Dziesięć!
Podchodzi ten trzeci. Wprowadzają

Śląskie 
beranie

go na środek gabinetu  i zadają  
znów to samo pytanie:
- A ile pan widzi krzeseł?
- W którym  rzędzie, pan ie dokto
rze?

Idzie dwóch pijaków po torach ko
lejowych. Jeden mówi do drugiego:
- Ale te schody długie.
- A te poręcze jakie niskie!
- Nic się nie martw, ju ż  winda j e
dzie.

Teroz te bloki wszystki taki podobn
e, że sie wiecór pomylić idzie. Je

den szed do dom a był naprany. Na
roz zam iast do swego mieszkania, 
wloz do cudzego. A kobieta jak  go 
ujrzała prosiła:
- Panie, daruj mi życie, daruj mi ży
cie!
I pijok spojrzoł, stanął na stół i po

czął śpiewać “Sto lat, sto la t...”

- Proszę skończyć z alkoholem. Jest 
to bardzo niebezpieczne, a co naj
ważniejsze nadwyręża wzrok.
- O, pan ie doch torze! U mie to 
blank na opak działa. Jo akurat 
wtedy widza podwójnie!

Zeflik był w Lourdes. Wraco nazod 
i na granicy celnik go pyto wiela 
wiezie alkoholu.
- Nic, pan ie celnik, sama woda z 
Lourdes.
Celnik każe otwierać flach y i wą
cha. Jak ju ż wszystkie dziesięć po
wąchał, to pado:
- Płaci pan cło, to sama wódka i ko
niak.
-C o  - pado Zeflik - to jeszcze jeden 
cud z Lourdes?

Kolega do kolegi:
- Co ci się stało, po jakiem u mosz 
taki czorny jęzor?
- No, bo gorzoła sie na asfalt wyloł
a, a świeżo go kładli!

Pijak do żony robiącej mu wymówki:
- Mogłabyś się nauczyć czegoś od ryb!
- A czegóż to?
- Milczenia!
- Najpierw ty się naucz od nich pić tyl
ko wodę.

Z książki " Śląskie beranie 
- humor Górnego Śląska"

Zebrała i opracowała 
Dorota Simonides
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