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Egzotyczna wizyta
We wtorek bawiła w Rybniku chiń

ska dziesięcioosobowa delegacja, w 
której skład wchodzili działacze ad
ministracji regionalnej, organizacji 
międzynarodowych oraz instytucji 
zarządzających handlem i przemy
słem. Chińscy goście spędzili w Polsce

Polsce pięć dni, poświęconych przede 
wszystkim nawiązywaniu współpra
cy między polskimi i chińskimi mia
stami i regionami, głównie w dzie
dzinie gospodarki. Rybnik został wy
typowany do przyjęcia chińskiej de
legacji jako jedno z sześciu m iast

średniej wielkości. Goście spotkali 
się z przedstaw icielam i Zarządu 
M iasta, wymieniono podarunki /z 
naszej strony był to herb Rybnika 
rzeźbiony w węglu, ze strony chiń
skiej - grające misie panda, malowa
ne na jedwabiu, po czym cała dele
gacja udała się na spacer po centrum 
miasta. Chińscy delegaci z zapałem 
fotografowali się na tle co bardziej 
m alowniczych zakątków m iasta. 
Duże zainteresow anie w zbudziła 
rynkowa skarbonka, bardzo podoba
ły się też kwiatowe kobierce na scho
dach prowadzących do teatru, "zu
pełnie jak  w Szanghaju ”, jak wyrazi
ła się chińska tłumaczka. Egzotyczni 
goście obejrzeli też Rybnik “od 
kuchni” - zaplecza remontowanych 
domów, tereny nad Nacyną. Wieczo
rem w ośrodku MOSiR w Kamieniu 
odbyły się rozmowy z przedstawicie
lami Zarządu Miasta i Izby Handlo
wo-Przemysłowej, dotyczące ewen
tualnej współpracy. Rozmowy odby
wały się przy kolacji, która miała go
ściom zaprezentować śląskie trady
cje kulinarne. We wtorek rano cała 
grupa, z prof. Edwardem Grzywą, 
prezesem Towarzystwa Przyjaźni 
Polsko-Chińskiej i dr Olgą Budry
nowską z Urzędu Rady Ministrów, 
pojechała dalej do Wałbrzycha.

K.M.

Na spacerze po Rynku: (od lewej) pro f Edward Grzywa - prezes Towarzy
stwa Przyjaźni Polsko-Chińskiej, tłumaczka, przewodniczący delegacji chiń
skiej Wu Yun Chang oraz prezydent miasta Józef Makosz

Dni Muzyki Organowej i Kameralnej

B ach  w  B a zy lice
We wtorek 6 września, w rybnic

kiej bazylice odbył się koncert orga
nowy Hany i Ivo Bartosów, inaugu
rujący Dni M uzyki Organowej i 
Kameralnej. Słuchaczy, których 
przybyło około setki, pow itał 
ks. Alojzy Klon. Zaprezentowane na 
koncercie utwory ułożono w porząd
ku chronologicznym, podróżow ali
śmy więc z muzyką organową przez 
wieki - od utworów Bacha, przez Al
brechtsbergera, Mozarta, Brahmsa, 
Francka, aż do kompozycji zupełnie 
współczesnych, przy czym utwory 
napisane na przestrzeni kilku w ie
ków zadziw iały podobieństw em  
mimo odm ienności m uzycznych

epok, w których powstały. Kompo
zycje, których mieliśmy okazję wy
słuchać w trakcie wtorkowego kon
certu, wskazywały na ciągłość w roz
woju muzyki organowej.

W Rybniku wystąpiło dwoje arty
stów, a organy, na których grali, są 
tylko jedne, nic więc dziwnego, że 
mogliśmy posłuchać kilku utworów 
na cztery ręce, a nawet jednego “na 
cztery ręce i cztery nogi”. Bisów nie 
było, choć publiczność oklaskiwała 
koncert długo i gorąco. Przedkoncer
towe informacje zapowiadały występ 
pary profesorów, jak ież  więc było 
zdum ienie słuchaczy, gdy niew i
doczni wcześniej artyści zeszli do

nas. Okazało się, że “profesorowie” 
s ą  jeszcze zupełnie młodzi, a “pani 
profesor” z racji urody mogłaby z 
powodzeniem grać na instrumencie, 
przy którym muzyk jest dobrze wi
doczny - niestety, organiści zwykle 
ukrywają się przed wzrokiem melo
manów, kontentując tylko ich słuch. 
A przyjemności słuchowe, których 
nam dostarczyli, były bardzo saty
sfakcjonujące. Dźwięk w potężnym 
wnętrzu kościoła brzmi silnie, monu
m entalnie, zupełnie inaczej, niż z 
głośnika radia. Nawet wysokiej klasy 
odtwarzacze nie potrafią stworzyć 
wrażeń, których dostarcza obcowa
nie z żywą muzyką, tym bardziej, że 
na ogólny efekt złożył się poważny 
nastrój wnętrza świątyni, widok za
bytkowych ołtarzy, zapach kadzideł. 
To wszystko spraw iło, że nawet 
utwory pozbawione religijnych ko
rzeni nabrały mistycznej głębi. Za
pewne kościelne ławki w ydają się 
dość twarde dzisiejszym miłośnikom 
muzyki, przyzwyczajonym do obco
wania ze sztuką z miękkiego fotela, 
ale naprawdę warto czasem zejść z 
poduszek.

Organizatorzy Dni Muzyki, które 
objęły już nie tylko Rybnik, ale i Ra
cibórz, Biertułtowy, Pszów, Jastrzę
bie, Wodzisław i Żory, zrezygnowali 
ze sprzedaży biletów, prosząc słu
chaczy o składanie wolnych datków 
z przeznaczeniem na strojenie orga
nów. Następny koncert w ramach 
Dni odbędzie się w Rybniku we wto
rek, 13 września, o godz. 19.15, 
również w kościele św. Antoniego, a 
zagra wirtuoz, prof. Julian Gembal
ski.

KLAUDIA MICHALAKHana i Ivo Bartosowie

Maurizio Fondriest na trasę IV  etapu Tour de Pologne z Rybnika do Bielska 
wyruszył w żółtej koszulce lidera

Tour de Pologne znów przez Rybnik
Po czerwcowych Szosowych Mi

strzostwach Polski rybniczanie znów 
mogli oglądać wielką imprezę kolarską. 
W środę na ulicach naszego miasta ro
zegrano wielki finał trzeciego etapu 51 
kolarskiego wyścigu Tour de Pologne. 
Wprawdzie już po raz siódmy trasa 
tego wyścigu wiodła przez nasze mia
sto, ale bezsprzecznie po raz pierwszy 
wyścig ten rozgrywany jest w tak zna
komitej obsadzie z udziałem czoło
wych profesjonalnych kolarzy świata, 
by wspomnieć tylko lidera wyścigu 
Włocha Maurizio Fondriesta z włoskiej 
grupy Lampre Animex.

Oprawa wyścigu też w niczym już 
nie przypomina czasów peerelowskiej 
amatorszczyzny. Wszędzie aż roiło się 
od reklamowych tablic , nie pominięto 
żadnej latarni ani słupa, który miał 
szansę znaleźć się w zasięgu telewizyj
nych kamer. Właśnie ze względu na te
lewizję, która w tym roku w dość zaj
mujący sposób transmituje końcówki 
kolejnych etapów, przyśpieszono go
dzinę startu do środowego etapu i ko
larze zjawili się w Rybniku dużo wcze
śniej niż zapowiadano.

Organizatorzy tegorocznego Tour de 
Pologne dołożyli wszelkich starań by 
nadać wyścigowi formułę jak najbar
dziej atrakcyjną. Po wjeździe do Rybni
ka kolarze pokonać musieli jeszcze 
osiem okrążeń, prowadzących ulicami 
Budowlanych, Raciborską i Kotucza, 
dzięki czemu widzowie mogli z bliska i 
to kilkakrotnie obserwować zmagania 
kolarzy. W związku z przejazdem kola
rzy były wprawdzie zakłócenia ruchu 
drogowego, ale jak powiedział nam Je
rzy Wróbel Kierownik Wydziału Ru
chu Drogowego Urzędu Miasta obe
szło się bez większych problemów.

Po wtorkowym bardzo trudnym gór
skim etapie z Legnicy do Polanicy 
Zdroju, który przynajmniej chwilowo 
ustawił generalną klasyfikację wyścigu, 
etap z Lądka Zdroju do Rybnika, będący" 
najdłuższym etapem tegorocznego “Tour 
de Pologne”, bo liczący aż 196 km,

c.d. na stronie 7

Koncert 
pod wierzbą

W ostatnim tego lata 
niedzielnym koncercie,

11 września o godz. 16.00
wystąpi

Zespól Pieśni i Tańca 
Ziemi Wodzisławskiej 

oraz chór Seraf

Za tydzień w Rudach 
17 i 18 września odbędą się 

Europejskie Dni Dziedzictwa
pod hasłem: "Duchowe, artystyczne 
i materialne dziedzictwo cysterstwa 

na Górnym Śląsku".
Szczegółowy program 

w następnym numerze "GR"

Pierwsza po wakacjach
d y s k o t e k a

na Małej Scenie Rybnickiej.
10 września, godz. 19.00

Wejście z boku budynku 
Małej Sceny, 

ul. Kościuszki 54

damiani RYBNIK 
RYNEK 6
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C ałą  rod zin ą  do P iek ar
Rośnie konto 

budowy szpitala
We wtorek 6 września prezes Prosper 

Banku Juliusz Kargol i dyrektor rybnic
kiego oddziału Prosper Banku Jarosław 
Klima przekazali prezydentowi Józefowi 
Makoszowi list, potwierdzający wpłatę 
20 mln zł. na “Fundusz Budowy Szpita
la Miejskiego w Rybniku - Orzepowi
cach”.
A oto, wg stanu na dzień 7.09.94, pełna

Przed tygodniem w sobotę 3 wrze
śnia w ogródku parafialnym przy pro
bostwie kościoła Najświętszego Serca 
Jezusowego w Starych Boguszowicach 
odbył się wielki "Farski Festyn", zorganizowany

zorganizowany, podobnie jak przed ro
kiem, przez grupę starszej młodzieży 
boguszowickiej parafii. Wszystko przy
gotowane zostało bardzo starannie, tak 
by wszyscy goście byli zadowoleni. 
Młodzież sama postarała się o licznych 
sponsorów, w przygotowania imprezy 
włączyli się również harcerze miejsco
wej drużyny, zaś dzięki staraniom rady 
dzielnicy jednym z głównych sponso
rów został Urząd Miasta, który poza 
wsparciem finansowym przedsięwzię
cia zafundował uczestnikom festynu 
występ zespołu muzycznego, bez które
go nie mogłyby się odbywać hulanki i 
swawole, do których zapraszał wszyst
kich wodzirej w spódnicy.

lista ofiarodawców /wyłącznie jednostki 
posiadające osobowość prawną/:
1) Górnośląski Bank Gospodarczy 2) 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 
“ECOL” - Rybnik 3) Renault Ren-Car 
Spółka z o.o. Koncesjoner 4) BPIS BM 
Bielsko-Biała 5) PKS - Rybnik 6) PBK 
SA /Warszawa-Centrala/ 7) Górnoślą
skie Zakłady Elektroenergetyczne - Gli
wice 8) PREFROW /Przedsiębiorstwo 
Prefabrykacji Górniczej/ 9)PROSPER 
BANK

Z jedyne piętnaście tysięcy złotych 
można było zjeść smaczną kiełbaskę z 
rożna, nie mówiąc już o kiszonych 
ogórkach własnej roboty. W loterii fan
towej do wygrania było właściwie

wszystko, a główną nagrodą, która 
przypadła w udziale jednej z mieszka
nek Boguszowic, okazał się trzyosobo
wy ponton.

W sumie zebrano około 50 mln zło
tych, które przeznaczone zostaną 
m.in. na budowę placu zabaw nieo
podal istniejącej przy boguszowic
kiej parafii ochronki dla dzieci oraz 
postawienie misyjnego krzyża. Jak 
powiedziała nam jedna z organizatorek 
festynu Sylwia Janicka, parafialna 
młodzież zamierza pozostałe pieniądze 
dobrze ulokować i kto wie czy wkrótce 
nie powstanie w Boguszowicach para
fialna kawiarenka.
Tekst i zedj.: WACŁAW TROSZKA

“Do obrazu przychodziły liczne 
pielgrzymki, pielgrzymowały różne 
wybitne osobistości / m.in. księżna 
Lanckorońska, księżna Holsztynu, 
Karolina Brzeska - ostatnia z rodu 
Piastów, rodziny książąt Pruszkow
skich, Gaszynów, Oppersdorfów/ /.../

Biorąc pod uwagę ówczesne sto
sunki demograficzne trzeba stwier
dzić, że zarówno ilość, jak i zasięg 
tych peregrynacji były imponujące. 
Grupy po 500, 600, z czasem i 1500 
osób szły z Bo
gumina, Frydku,
Głogówka, Hul
czyna, K alisza,
Kęt, Lublina,
O ł o m u ń c a ,
O ś w i ę c i m i a ,
Pszowa, Rybni
ka, Świdnicy,
Żor i wielu, wie
lu innych m iej
scowości."

Dane te za
czerpnął z p ie
karskiej kroniki 
parafialnej ks. Jerzy Pawlik, a doty
czą one życia religijnego na Górnym 
Śląsku ponad trzysta lat temu. Mie
szkańcy Ziemi Rybnickiej już wtedy , w 
samych początkach szczególnego 
kultu obrazu Matki Bożej, przyby
wali na kalw aryjskie wzgórze, by 
zwierzyć Piekarskiej Pani sprawy dla 
nich ważne, trudne, prosić o łaski.

Do Śląskiej Gospodyni garnie i 
garnęła się także młodzież. To wła
śnie jej udział w ruchu pątniczym 
był zjawiskiem charakterystycznym 
w powojennych czasach, gdy odra
dzało się zakłócone wojną życie reli
gijne w Polsce. “Już w 1945 roku 
przybyli do Piekarskiej Pani m ini
stranci. W niecały rok później 
uczniowie szkół średnich z Chorzo
wa. Przybyli oni pod opieką księży 
katechetów, z w łasną orkiestrą, i 
urządzili na kalwaryjskim wzgórzu 
prawdziwy odpust młodzieżowy. W 
latach następnych przybyli ucznio
wie z Katowic, Rybnika, wielu in
nych miast”. /Ks. J. Pawlik “Przewodnik

Przewodnik Piekarski”, K-ce 1985, s.41 /.
Od 47 lat młodzież męska i męż

czyźni z Rybnika i okolic b io rą 
udział w swoich majowych stano
wych pielgrzymkach. Co sierpień w 
W niebowzięcie N.M.P. uczestnicz
kami w pielgrzymce kobiet i dziew
cząt są także rybniczanki. W tym 
roku wraz z pielgrzymkami parafial
nymi Piekary odwiedziło ok. 2000 
mężczyzn i niewiele mniej niż 1000 
kobiet z rybnickich parafii. Temat te

gorocznych spo
tkań brzmiał: “Ro
dzina sercem cy
wilizacji miłości”.

12 w rześnia w 
święto NMP Pie
karskiej wiele 
osób ponownie 
odwiedzi głów ną 
patronkę katowic
kiej diecezji, by 
poprosić o kolejne 
łaski. Warto ca łą  
rodziną przejść się 
również cienistymi 

alejkami Piekarskiej Kalwarii, by zo
baczyć piękne, zbudowane w trzech 
różnych stylach Kaplice Różańcowe 
i inne ciekawe architektonicznie 
obiekty znajdujące się na terenie 
tego pomnika religijności ludu gór
nośląskiego. W drodze powrotnej 
można odwiedzić Miejską Bibliotekę 
Publiczną przy ul. Bytomskiej 92, 
której mili pracownicy chętnie opro
wadzą po znajdującej się obok Izbie 
Regionalnej i opowiedzą o dawnych 
czasach. Warto tu zwrócić uwagę na 
sztandar z wizerunkiem MB Piekar
skiej i hasłem “Za wiarę, ojczyznę i 
wolność 1920-21”. Jest to pamiątka 
z powstań śląskich, w których brało 
udział w ielu rybniczan. “Należy 
człowieka mierzyć nie m iarą kon
sumpcji i miarą produkcji, ale miarą 
ducha” - pow iedział kiedyś Karol 
Wojtyła przebywając w Piekarach.

ALEKSANDRA MATUSZEK

Chochlikowe
wakacje

Poprzedni numer “GR”, choć ukazał 
się już we wrześniu, nosił sierpniową 
datę. Nasz komputerowy chochlik pew
nie chciał w ten sposób o tydzień 
przedłużyć wszystkim wakacje.

Spowodowało to jednak tylko wiele 
nieporozumień przy sprzedaży, za które 
serdecznie przepraszamy.

Redakcja

Przedszkole 
specjalne dopiero 
w przyszłym roku
Z dużym zainteresowaniem spotkał się 

projekt stworzenia przy rybnickim Spe
cjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowaw
czym przedszkola specjalnego. Niestety 
termin otwarcia tej potrzebnej placówki 
przesunął się z września na styczeń lub 
luty przyszłego roku. Przedszkole będzie 
się mieścić przy ul. Dąbrówki, we 
wspólnym budynku ze żłobkiem spo
łecznym. Przyjmie prawdopodobnie od 
dwadzieściorga czworga do trzydzie
ściorga dzieci w wieku od trzech do 
ośmiu lat, które zostaną podzielone na 
trzy grupy w zależności od stopnia upo
śledzenia. Prawdopodobnie najwięcej 
będzie przedszkolaków dotkniętych ze
społem Downa i różnymi porażeniami. 
Dzieci będą brały udział w zajęciach dy
daktyczno-wychowawczych, w gimna
styce kompensacyjno-korekcyjnej, będą 
też pod opieką logopedy. Ich przyszłe 
opiekunki to siedem nauczycielek wy
chowania przedszkolnego, w większości 
pracujących wcześniej w ośrodku im. 
Jana Pawła II na Nowinach, gdzie reha
bilituje się dzieci dotknięte porażeniem 
mózgowym.

Dla niektórych rodzin mieszkających 
daleko od centrum Rybnika codzienny 
dojazd do przedszkola z dzieckiem nie
pełnosprawnym może być problemem 
nie do pokonania. Dlatego, jeśli zajdzie 
taka konieczność, przedszkolaki będą 
mogły zamieszkać w internacie Specjal
nego Ośrodka Szkolno-Wychowawcze
go. K .M.

Sprostowanie

GOLEJÓW 
RAZ JESZCZE

Wyjątkowo złośliwy chochlik kom
puterowy pożarł wszystkie poprawki, 
które uaktualniały tekst pt. “Wokół go
lejowskiej szkoły”, przygotowany je
szcze przed wakacjami i wydrukowany 
w GR nr 35.

Sprostujmy tylko wyjątkowo rażące 
błędy i pominięcia: dyrektor SP nr 29 
w Golejowie nazywa się Gabriela 
KUTZMANN. Szkolna tradycja do
brego oszczędzania to zasługa wielolet
niej pracy Ireny KURPIERZ. W ubie
głorocznym konkursie SKO golejow
ska szkoła zajęła pierwsze miejsce w 
Rybniku i trzecie w okręgu bielsko- 
częstochowsko-katowickim. Ucznio
wie i opiekunka SKO otrzymali nagro
dy indywidualne, a szkoła zdobyła 4 
miliony złotych na własne potrzeby.

Za niezawinione błędy wszystkich 
zainteresowanych przepraszam.

GRZEGORZ WALCZAK

PRZEDSIĘBIORSTWO
SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWE

tr a n s g ó r Spółka Akcyjna

Farski festyn w Boguszowicach

NOWA STACJA DIAGNOSTYCZNA
w Rybniku przy ul. Jankowickiej 9, 

czynna w godzinach 6.00 - 18.00, w soboty 6.00 - 14.00
WYKONUJE PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
- motocykli i motorowerów
- sam ochodów osobowych i ciężarowych
- autobusów i ciągników rolniczych
- pojazdów przeznaczonych do przewozu m ateriałów niebezpiecznych
- przyczep i naczep
- pojazdów przed pierw szą rejestracją
- pojazdów składaków i haków holowniczych
- numerowanie nadwozi, podwozi i bloków silnikowych

B L IŻ S Z Y C H  IN F O R M A C J I  U D Z IE L A :
STACJA KONTROLI POJAZDÓW, telefon 39-5339
_____________________________ SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

C zesi
p od g ląd ają

W środę trzydziestego pierwszego 
sierpnia gościli w Rybniku przedstawi
ciele merostwa z Ostrawy. Od dłuższe
go czasu ich miasto boryka się z pro
blemem targowiska, na którym handluje

handluje również wielu obcokrajowców. 
W Ostrawie wiele słyszano o rybnic
kim targowisku, goście zza południo
wej granicy chcieli się zapoznać ze 
sprawdzonymi już sposobami rozwią
zywania targowych problemów. Czesi 
dokładnie zwiedzili nasz targ, dużo fo
tografując.

Czy teraz rybniczanie zaczną jeździć 
na targ do Ostrawy? Zobaczymy...

wack

N O W O OTWARTY
NIGHT CLUB - DISCO

“J A C K  P U B ”
Rybnik-Wielopole, ul. Gliwicka 109 

zaprasza w każdy weekend od 20.00 
do późnych godzin nocnych na wspaniałą zabawę.

Zapewniamy fachową obsługę i umiarkowane ceny. 
Organizujemy bankiety, wesela itp.
Możliwość rezerwacji stolików.

Tel. 26 858 od godz. 17.00 do 22.00.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Osamotniony szpital
Szpital dla Nerwowo i Psychicznie 

Chorych przy ul. Gliwickiej jest jak do
tąd największym szpitalem w naszym 
mieście.
Otoczony wysokim murem z czerwo

nej cegły, tonący w zieleni szpital jest 
miejscem szczególnym. Swą działal
ność rozpoczął w maju 1886, obecnie 
jest tam 1356 łóżek. Dwa oddziały neu
rologii ogólnej, oddział dla osób uza
leżnionych od środków chemicznych, 
oddziały dla chorych psychicznie, rów
nież dla tych z chorobami zakaźnymi, a 
także oddziały geriatryczne zajmujące 
się opieką nad osobami w podeszłym 
wieku, wreszcie cieszący się dużym za
interesowaniem oddział dziennego po
bytu dla chorych psychicznie liczący 
15 miejsc, gdzie pacjenci przebywają 7 
godzin dziennie, biorąc udział w zaję
ciach terapeutycznych,, wszystko to 
mieści się w charakterystycznych bu
dynkach z czerwonej cegły, rozrzuco
nych na sporej przestrzeni.

Dużo się ostatnio mówi i pisze o 
trudnym położeniu służby zdrowia i 
poważnych problemach wielu szpitali. 
O sytuację rybnickiego szpitala psy
chiatrycznego zapytaliśmy jej dyrekto
ra Marię Pociechę-Leśniak 
Red.: Jak wygląda sytuacja ekono
miczna szpitala?
Maria Pociecha-Leśniak: Jest trudna. 
Jesteśmy jednostką budżetową i pienią
dze otrzymujemy z Urzędu Wojewódzkiego

Wojewódzkiego. Nasz tegoroczny budżet na 
utrzymanie szpitala bez pensji dla per
sonelu, czyli tzw. rzeczówka, jest taki 
sam jak w roku ubiegłym, a przecież 
oficjalny wskaźnik inflacji w roku 
ubiegłym wynosił 35 procent, do 
czerwca tego roku doszło kolejnych 12 
procent inflacji. Dodatkowym proble
mem jest nieterminowość spływania 
środków finansowych. Pomoc gmin są
siednich jest żadna. Jedynie Zarząd i 
Rada Miasta Rybnika interesują się 
sprawami szpitala. W sezonie letnim 
systematycznie organizowane są kon
certy dla chorych, a w okresie przed
świątecznym otrzymujemy różnego ro
dzaju wypieki, dzięki czemu możemy 
nieco urozmaicić menu naszych pa
cjentów.

Z żalem stwierdzam, że mamy poczu
cie osamotnienia w tej trudnej sytuacji, 
które potęguje rozpadająca się ponad 
stuletnia baza szpitalna, wymagająca 
ciągłych remontów i napraw. Zależy

nam na współpracy z gminami i samo
rządami, które powinny pamiętać, że 
psychiatria też jest gałęzią medycyny, a 
leczony u nas nieraz wiele lat pacjent 
jest nadal ich mieszkańcem. Ze wzglę
du na stan sanitarno-higieniczny za
mknęliśmy oddział X - remont będzie 
można rozpocząć dopiero gdy uzyska
my środki finansowe. Kolejne podwyż
ki mają katastrofalne skutki dla naszego 
budżetu. Jeśli go przekroczymy, stawia

się nas pod ścianą, a nasze władze tłu
maczeń nie przyjmują.
- A może szpital ma sponsorów, to 
ostatnio takie popularne?
- Raczej niewielu... Nasze specjalności 
nie są tak widowiskowe, dla nas nie za
śpiewa Pavarotti, dlatego przegrywamy 
w tym wyścigu o sponsorów. Część 
środków napływa dzięki dobrowolnym 
datkom rodzin pacjentów i samych pa
cjentów.
- Czy w takiej sytuacji można mówić o 
rozwoju szpitala?
- W ostatnich trzech latach wyremonto
wanych i zmodernizowanych zostało 12 
oddziałów. Z zespołem pracowników 
staramy się uczestniczyć na bieżąco w 
życiu naukowym, stąd wiele uwagi po
święcamy różnym programom szkole
niowym, umożliwiając szkolenie tak w 
kraju jak i zagranicą. Dzięki porozumie
niom partnerskim z kliniką psychiatrycz
ną w Bedburg-Hau i Sozialwerk S.Georg 
w Gelsen-Kirchen przeszkoliliśmy w 
Niemczech dwudziestu sześciu pracow
ników: lekarzy, psychologów, pielę
gniarki i terapeutów. Wszystko to robi
my z myślą o właściwej rehabilitacji 
chorych psychicznie.

Cieszy nas fakt, iż liczni młodzi leka
rze i pielęgniarki zainteresowani są psy
chiatrią. Po raz pierwszy od wielu lat 
moglibyśmy skompletować dobry zespół 
terapeutyczny, ale ograniczają nas pie
niądze.

Ostatnio przygotowujemy informator 
o naszym szpitalu, który służyłby no
wym pacjentom, ich krewnym czy oso
bom postronnym. Od lipca funkcjonuje 
na terenie szpitala kawiarnia i lokal ga
stronomiczny “Duet”, z którego korzy
stać mogą nasi pacjenci, ich rodziny i 
wszyscy pozostali. Otwarty jest codzien
nie i można tam tanio i smacznie zjeść.
- Czy duża jest rotacja pacjentów?
- Co dnia przyjmujemy przeciętnie oko
ło 20-25 nowych pacjentów i tyluż opu
szcza nasz szpital. Nie ma przypad
ków, by ktoś czekał na łóżko na danym 
oddziale. Oddziały działają na zasadzie 
rejonizacji, a więc przyjmują pacjentów 
z określonych rejonów, rejon rybnicko- 
żorski, jeśli chodzi o opiekę psychia
tryczną, obejmuje około siedemdziesię
ciu łóżek w pawilonie 18 A i B.

Trafiają do nas pacjenci z olbrzymiego 
obszaru, swoim zasięgiem obejmujemy 
województwo katowickie, część biel
skiego oraz ziemię cieszyńską.
- Dziękujemy za rozmowę

Zanotował: 
WACŁAW TROSZKA

Ekologicznie i oszczędnie
Sezon grzewczy przed nami. Jeszcze kilka tygodni i tysiące kominów roz

pocznie swoją niechlubną działalność. I znów większość osiedlowych i do
mowych kotłowni opalanych będzie węglem, koksem, a przede wszystkim 
miałem węglowym - zapopielonym i zasiarczonym. Ile ciepła ucieknie przez 
nieszczelne drzwi i okna, ile trzeba go będzie do ogrzania betonowych 
ścian - Bóg jeden wie. Czy tak musi być?

Organizatorzy I Wystawy Budow
nictwa Ekologicznego Ziemi Wodzi
sławskiej - firma Therm Complex, bę
dąca przedstawicielstwem niemieckie
go producenta systemów grzewczych 
TTI - Remeha oraz Polska Korporacja 
Termorenowacji twierdzą, że wcale nie. 
Dowodem na to miały być pokazane na 
wystawie systemy ekologicznego i 
energooszczędnego budownictwa oraz 
urządzenia do zaopatrywania budyn
ków w energię cieplną. Teoretyczną 
podbudowę dało towarzyszące wysta
wie sympozjum, w czasie którego refe
raty o racjonalizacji zużycia energii 
wygłosili prof. Krzysztof Żmijewski z 
Polskiej Korporacji Termorenowacji 
oraz dr inż. Z. Rataj z Politechniki Gli
wickiej. Mówiono także o jakości 
wody i urządzeniach do jej uzdatniania, 
a przedstawicielka Banku Ochrony 
Środowiska przedstawiła rolę swojego 
banku w finansowaniu nowoczesnego 
budownictwa.

W wystawie, której patronował woje
woda katowicki, prezydent Wodzisła
wia Śląskiego, a także Górnośląska 
Regionalna Agencja Poszanowania

Energii, udział wzięło około dwudzie
stu wystawców. Były to firmy działają
ce na naszym te
renie, świadczące 
usługi, produku
jące oraz będące 
tylko przedstawi
cielstwami firm 
zachodnich. Mo
gliśmy obejrzeć 
technologię bu
dowlaną, polega
jące na układaniu 
jak z klocków 
lego elementów z 
twardego styro
pianu wypełnio
nego betonem, 
n o w o c z e s n e  
szczelne drzwi i 
okna, systemy 
grzewcze umieszczone w podłodze, ga
zowe i olejowe piece co wraz z urzą
dzeniami alarmowymi, ekologiczne 
farby, wylewki, tynki i inne, suche wy
kończenia wnętrz, materiały do ich 
uszczelniania itp., a więc to wszystko, 
co powoduje, że mniej zanieczyszczeń

dostaje się do atmosfery, a więcej cie
pła zostaje we wnętrzu. Wszystkie po
kazane technologie można by zastoso
wać od zaraz gdyby... Gdyby nie ich 
koszty. Oczywiście są instytucje, przed
siębiorstwa, a nawet osoby prywatne, 
które chętnie z nich skorzystają, ale do 
powszechnego stosowania droga je
szcze daleka. I problem nie tkwi w bra
ku świadomości ekologicznej. Niewie
le trzeba bowiem wyobraźni, żeby 
uświadomić sobie, że lepiej mieć czystą 

niż brudną piwnicę. 
Nietrudno jednak rów
nież policzyć sobie, że 
na razie deputatowy wę
giel jest tańszy od gazu, 
oleju czy nawet gorącej 
wody przesyłanej miej
skim czy kopalnianym 
ciepłociągiem. Dopóki 
koszty tak się będą 
kształtowały, sytuacja 
się nie zmieni. Brak też 
jest specjalnych prefe
rencji dla odbiorców in
dywidualnych ze strony 
Banku Ochrony Środo
wiska.

Nie znaczy to, że wy
stawy podobne do wo

dzisławskiej nie są potrzebne. Wprost 
przeciwnie - musimy być przygotowa
ni, że kiedy pieniądze będą, nie zosta
niemy nowymi technologiami zasko
czeni. Ważne, że wystawę zwiedziło 
kilkaset osób oraz, że zaproszeni zo
stali na nią przedstawiciele władz sa-

Żorska firma Thermodom pokaza
ła projekty domków, wg. których 
zrealizowano ju ż osiedle przy ul. 
Mikołowskiej w Żorach.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

Bar na dwa fronty
Od 1 lipca br. działa przy ul. Gliwic

kiej bar “Duet”, którego specyfika po
lega na tym, że działa “na dwa fronty”. 
Pierwszy, umieszczony “frontem do 
ulicy”, to bar dostępny dla wszystkich, 
którzy mają ochotę zjeść flaczki, hot-
doga, pizzę, żurek 
lub specjalność za
kładu - placki po wę
giersku, napić się 
kawy czy jakiegoś 
chłodnego napoju.
Druga część lokalu, 
oddzielona barowy
mi kontuarami, ofe
ruje te same dania 
napoje, tyle, że skie
rowana jest “frontem 
do pacjenta” szpitala 
psychiatrycznego - 
tu mogą się pożywić, 
albo po prostu porozmawiać przy her
bacie pacjenci, ich rodziny, pracownicy 
szpitala. Na podobnej zasadzie działa 
umiejscowiony w tym samym pawilo
nie sklep spożywczy “Duet” - lady roz
dzielają sklepowe wnętrze na część 
zwróconą ku ulicy i na część otwartą 
od strony szpitala. Jak mówi Zofia Ra
taj, właścicielka sklepu i baru, w obu 
większy ruch panuje po stronie “szpi
talnej”. Bar ma codziennie około trzy
dziestu klientów, a najwięcej gości po
jawia się w nim w soboty i niedziele, 
kiedy pacjenci często przychodzą z 
odwiedzającymi ich rodzinami. Pani 
Zofia od lat zna od wewnątrz Szpital 
dla Psychicznie i Nerwowo Chorych, 
ponieważ jej mąż prowadzi szpitalną 
piekarnię. Ani ona, ani jej pracownice 
nie obawiały się pracy dla pacjentów

szpitala. “To są bardzo mili, spokojni 
ludzie - mówi Zofia Rataj - to raczej 
goście z zewnątrz bywają podenerwo
wani czy nieprzyjemni. Czasami się 
zdarza, że pacjenci nie mają pieniędzy, 
więc proszą tylko o wodę czy cukier,

albo biorą na kredyt, który bardzo 
skrupulatnie i szybko spłacają. W kon
takcie z nimi nie było żadnych przy
krych incydentów”. Barowe przysmaki 
można też zamówić telefonicznie, z do
stawą na oddział, a cena jest wyższa 
tylko o koszt opakowania.

Sklep, w którym można kupić pod
stawową żywność, np. chleb i mleko, 
ale również słodycze w dużym wybo
rze, środki czystości, jest czynny od 
godz. 6.00 do 20.00, w soboty od 7.00 
do 15.00, a w niedziele od 10.00 do 
17.00, daje więc szansę na zrobienie 
zakupów w dni wolne mieszkańcom 
okolicy. Natomiast bar działa od 9.00 
do 18.00, a w soboty i niedziele od 
10.00 do 18.00.

K.M.

Alergia 
na świeże 
powietrze
Szum jaki powstał wokół okładki po

znańskiego tygodnika “Wprost” /nu
mer 34 z 21 sierpnia br./ powoli opada, 
tym bardziej więc daleki jestem od fe
rowania wyroków w tej sprawie. Jedy
nym, co mogę zarzucić redaktorom 
“Wprost” jest brak wyobraźni. Kiedy 
zdecydowano się wydrukować na 
okładce wizerunek Matki Boskiej w 
masce gazowej można było przewi
dzieć /i bez wątpienia przewidziano/, 
że wywoła to szerokie echo w społe
czeństwie. Ochrona środowiska stała 
się tematem w prasie dość modnym, i 
dobrze, tyle że przesyt, jak w każdym 
przypadku, spowodował i tu wzrost 
niebezpiecznej obojętności. Prawdą 
jest, że w takiej sytuacji prowokacja 
jest często skutecznym sposobem pod
kreślenia wagi problemu. Jeśli jednak 
nie chodziło o zrobienie szumu wokół 
samego pisma /forma reklamy?/, to na
leżało przewidzieć i to, że tematy pole
mik, jakie wywołała okładka, dalekie 
będą od problemów ochrony środowi
ska.

To, że Śląsk jest rejonem największe
go zagrożenia, wiedzą wszyscy, ale 
mam powody sądzić, że z wyjaśnie
niem tego określenia wielu jego mie
szkańców miałoby poważne kłopoty. 
Większość danych dotyczących wpły
wu skażonego środowiska na ludzki 
organizm to tylko liczby. Statystyka 
oczywiście musi pozostać statystyką, 
ale dla przeciętnego człowieka znacz
nie łatwiej przyswajalne są słowa. Z 
tego powodu warto przeczytać kilka ar-

samorządowych, spółdzielni mieszkanio
wych oraz zakładów i przedsiębiorstw 
komunalnych, czyli osoby, które w od
powiednim czasie będą mogły podjąć 
odpowiednie decyzje.

W. RÓŻAŃSKA

artykułów ze wspomnianego numeru 
“Wprost”. Poza liczbami dają one moż
liwość wglądu w mechanizmy, które na 
stan naszego środowiska mają wpływ 
decydujący.

Przykładem niech będą spekulacje, 
przeprowadzane na różnych poziomach 
naszej gospodarki, w których środowi
sko zwykle blado wypada w zderzeniu 
z prawami ekonomii. Poczynając od 
kalkulacji kosztów wywozu śmieci, 
które wielu posiadaczy prywatnych do
mków skłaniają do przepuszczania 
tychże śmieci przez komin /tym, co w 
ten sposób trafia w powietrze, można 
by bez trudu wypełnić całą niemal ta
blicę Mendelejewa/, kończąc na karach 
dla największych trucicieli za zanieczy
szczanie powietrza, wody i gleb. Kary 
te są tak niskie, że znacznie bardziej 
opłaca się je płacić, niż inwestować w 
bardzo drogie urządzenia i technologie 
przyjazne środowisku.

Oczywiście od liczb uciec się nie da. 
Chodzi tylko o to, żeby traktować je 
właściwie. Żeby zatrzymać się na chwi
lę i spróbować zdać sobie sprawę z 
tego, co tak naprawdę znaczy, że co 
trzecie dziecko na Śląsku rodzi się z 
taką czy inną wadą rozwojową, a zanie
czyszczenia środowiska mają wpływ na 
ludzki genotyp /strukturę genów/. Wy
nikiem tych wpływów są zmiany w 
funkcjonowaniu naszych organizmów, 
które z jednej strony pozwalają nam 
znosić obciążenie jakie jest normą dla 
Śląska, z drugiej zaś mogą po wodować 
pogorszenie samopoczucia poza tym 
rejonem. Alergie na świeże powietrze, 
choć to może brzmi zabawnie, niestety 
są już obecnie ponurym faktem.

MAREK KACZMARZYK



Najbardziej rybnicki 
witraż

Inauguracja XXV Rybnickich Dni Literatury

PÓŁ ŻARTEM PÓŁ SERIO...
W budynku Urzędu Miasta Rybnika 

przy ul. Chrobrego, na klatce schodo
wej na półpiętrze pomiędzy parterem, 
a pierwszym piętrem, widnieje w 
oknie bardzo interesujący witraż. 
Przedstawia on panoramę Rybnika wi
dzianą od strony Rud. Projekt witrażu 
wykonał Jan Piasecki z Poznania zaś 
w 1928 roku wykonała go Firma Że
leńskich z Krakowa lub rybnicki war
sztat Jana Kermela. Oba bowiem war
sztaty witrażownictwa były wykonaw
cą przeszkleń w nowobudowanym 
Urzędzie Miasta w czasach międzywo
jennych w Rybniku.
Rysunek przedstawiony na witrażu do 
złudzenia przypomina panoramę Ryb
nika ze sztychu z początków XVII 
wieku. I najprawdopodobniej projek
tant z Poznania oparł się na tym sta
rym sztychu przy wyrysowywaniu kar
tonu przyszłego witrażu. Projektant 
popełnił jednak, jak się wydaje, histo
ryczny błąd. Witraż swój podpisał on u

dołu: “Rybnik z r. 1802”. I o ile można 
dyskutować, czy panorama ze sztychu 
pochodzi z początku czy końca XVII 
czy nawet XVIII wieku, można defini
tywnie stwierdzić, że sztych czy witraż 
na pewno pochodzą sprzed 1797 roku, 
kiedy to wyburzono wieżę i nawę 
główną kościoła NMP w Rybniku. 
Jego pozostałości w postaci prezbite
rium, potocznie nazywa się dzisiaj kaplicą

kaplicą cmentarną przy ul. Gliwickiej. 
Na obu obrazkach po lewej stronie na 
górce stoi jeszcze cały kościół NM 
Panny. Można dzisiaj domniemywać,

że poznański projektant został przez 
kogoś niedokładnie poinformowany, 
bądź gdzieś po drodze między projek
tem a wykonaniem jakiś uczeń witra
żysta zamiast pierwotnego napisu 
“Rybnik z R 1602” zrobił z”6" cyfrę 
“8” i tak już pozostała data “ 1802”. 
Nikomu to oczywiście nie przeszka
dzało i jest tak do dzisiaj. Najważniej
sze jest to, że omawiane okno witrażowe

we zachowało się w bardzo dobrym 
stanie i jest prawdziwą perełką pośród 
pozostałych rybnickich witraży. Jego

motywy są dzisiaj bardzo szeroko wy
korzystywane m.in. na okładce folderu 
o Rybniku z 1992 roku. Również pra
cownia wykonująca ramy do obrazów 
przy ul. Sobieskiego wyrysowała na 
szkle nad drzwiami motyw witrażu z 
Urzędu Miasta. A jak nasi Czytelnicy 
zauważyli, również nasza Redakcja 
wykorzystała go do wykonania winiety 
naszego cyklu o rybnickich witrażach.

Tekst i zdjęcia : 
MAREK SZOŁTYSEK

Słownik medycyny 
i farmacji 

Górnego Śląska
Nakładem Śląskiej Akademii Me

dycznej ukazał się pod koniec lipca 1 
tom “Słownika medycyny i farmacji 
Górnego Śląska" pod red. A. Puzia, za
wierający sylwetki lekarzy, farmaceu
tów, drogistów i pielęgniarek żyjących i 
działających na Górnym Śląsku. Tom 
obejmuje ponad 400 haseł osobowych, 
przy doborze których brano pod uwagę 
dorobek naukowy, opinie środowisk 
oraz długoletnią pracę. “Słownik” za
wiera tylko sylwetki osób nieżyjących,

“ ... czyli słowo jest sztuką” - tak zatytu
owali organizatorzy JUBILEUSZOWY 
KONCERT GALOWY, który w ponie
działek 26 września o godz. 18.00 
otworzy tegorocz
ne XXV RYB
NICKIE DNI LI
TERATURY pod 
honorowym pa
tronatem Prezy
denta Miasta Ryb
nika.

W tej trzygo
dzinnej imprezie 
zgromadzona pu
bliczność będzie 
mogła poznać nie
mal wszystkich organizatorów Dni Li
teratury od 1962 roku.

Obok nich zasiądą na scenie pisarze i 
poeci, którzy zjadą na Jubileusz. Kon
cert prowadzą jego reżyserzy: Bogu
sław SOBCZUK i Wojciech BRO
NOWSKI. Oprócz wymienionych go
ści wystąpią w nim znakomici artyści 
scen polskich, którzy przyznają się 
wszem i wobec, że nie od dziś są przy
jaciółmi rybnickiego przedsięwzięcia 
literacko-artystycznego: Emilian KA
MIŃSKI, Wojciech SIEMION, Justyna 
SIEŃCZYŁŁO i Henryk TALAR z 
Warszawy, Tadeusz MALAK z Krakowa

względnie będących na emeryturze, 
znaleźli się w nim zarówno profesoro
wie akademiccy jak i lekarze terenowi, 
pielęgniarki, siostry zakonne - po pro
stu zwykli, szeregowi organizatorzy i 
pracownicy służby zdrowia - których 
zaangażowanie i codzienna praca za
sługuje na uznanie i pamięć, na równi z 
osiągnięciami naukowymi. Wśród nich 
odnajdujemy kilka nazwisk osób związanych

Krakowa i Bernard KRAWCZYK z Katowic.
Chociaż przebieg pierwszej części 

koncertu na razie owiany jest mgiełką 
tajemnicy, zapewne znajdzie się czas na 

wspomnienia z mi
nionych lat. Wszak 
Rybnickim Dniom 
Literatury udało 
się przetrwać, 
mimo zmiennych 
koniunktur, ponad 
trzydzieści lat w 
dwudziestu pięciu 
edycjach. Zapewne 
niejednemu z bo
haterów i widzów 
koncertu łza się w 

oku zakręci. Przeniesienie się w świat 
liryczno-sentymentalnych wspomnień 
ułatwią zresztą poezja i piosenka.

Wśród stałych elementów spotkania 
inauguracyjnego nie zabraknie nagrody 
głównej Rybnickich Dni Literatury - 
Złotej Lampki Górniczej, zaś drugą 
częścią koncertu zawładną Krzysztof 
DAUKSZEWICZ i Tadeusz DRO
ZDA, których nikomu w Rybniku 
przedstawiać nie trzeba!

Początek Jubileuszowych Dni - obie
cujący. Już od dziś w kasie teatru moż
na zaopatrywać się w bilety wstępu.

/gw/

związanych z rybnicką służbą zdrowia.
Wydawnictwo to może stanowić 

źródło informacji dla wszystkich zain
teresowanych historią regionu, historią 
medycyny oraz socjologów. Słownik 
można kupić w sekretariacie Biblioteki 
Głównej Śląskiej Akademii Medycz
nej w Katowicach, przy ul. Ponia
towskiego 15 /III p iętro /, tel. 571- 
234.

DYREKCJA TEATRU ZIEMI 
RYBNICKIEJ PROSI WSZYSTKICH 

CZŁONKÓW KOMITETÓW 
ORGANIZACYJNYCH 

RYBNICKICH DNI LITERATURY 
Z LAT 1962 - 1994 

O JAK NAJSZYBSZE PODANIE 
SWOICH ADRESÓW LUB 

OSOBISTE ZGŁOSZENIE SIĘ DO 
TEATRU (Rybnik, ul. Saint Vallier 1, 

tel. 23-235 i 22-132)

Ucz, ucz, ucz się... francuskiego
ALLIANCE FRANCAISE - Francuskie Centrum Kultury 

ogłasza zapisy na
KURSY JĘZYKA FRANCUSKIEGO

- stopnia: podstawowego, średniego, zaawansowanego, dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych.

Organizujemy również kursy przygotowujące do 
egzaminów maturalnych i na wyższe studia oraz kursy intensywne. 

Informacje i zapisy w sekretariacie Alliance Francaise 
- Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Szafranka 7, 

w godzinach od 9 do 17.00.

N ow y sezon za jęć  w  M D K -u
Wraz z początkiem roku szkolnego, 

po wakacjach, rusza praca z dziećmi i 
młodzieżą w miejskich placówkach 
kultury. MŁODZIEŻOWY DOM 
KULTURY przy ul. Chrobrego 27 / 
tel. 240-88/ ogłasza dla wszystkich 
chętnych zapisy do następujących 
kół zainteresowań: teatralnego, plas
tycznego, rytmiki, lego, makramy, 

akwarystycznego, gitarowego, tkac
twa, artystycznego, filmowego, poezji 
śpiewanej i projektowania odzieży. 
Zgłoszenia przyjmowane są codzien
nie od godz. 12.00 do 18.00.

Filia MDK-u przy ul. Chabrowej 
30 zaprasza początkujących i zaawan
sowanych na zajęcia koła fotograficz
nego w poniedziałki, wtorki i piątki od

godz. 16.00.
W innym ośrodku MDK-u, przy ul 

Chabrowej 9 /tel. 395825/, prowa
dzone będą zajęcia z modelarstwa /lot
niczego, kartonowego i szkutniczego/ 
codziennie o godz. 16.00. Pracownia 
tańca zaprasza tutaj codziennie od 
15.00, ćwiczony będzie taniec współ
czesny, modern oraz formy baleto
we. Pracownia plastyczna proponuje 
zajęcia z papieroplastyki, malarstwa, 
grafiki, rzeźby, tkaniny artystycznej, 
makramy, działać będzie kółko “Pla
stuś” dla dzieci - w poniedziałki, środy 
i czwartki od godz. 15.00

Filia MDK-u na Nowinach, przy ul. 
Dąbrówki 19 c, od poniedziałku do 
czwartku od godz. 14.00 zapewnia gry 
i zabawy, zajęcia plastyczne, z grafiki 
użytkowej i lalkarstwa.

Inna filia, przy ul. Wodzisławskiej 
46 /obok SP nr 2/ tel. 26376, przyjmu
je chętnych do Zespołu Tańca Ludo
wego “Przygoda”, tanecznych grup 
przygotowawczych oraz koła haftu lu
dowego w środy, czwartki i piątki od 
godz. 14.30. Przesłuchania do kapel 
ludowych odbędą się 9 i 16 września 
w godz. 15.00- 18.00. Kapela dziecię
ca przyjmie osoby grające na instru
mentach dętych i smyczkowych, a ka
pela młodzieżowa /od 16 lat/ klarnecistów

Jeśli ch cesz  
pom óc...

Pewnego razu mężczyzna zobaczył 
na ulicy dziewczynę, drżącą z zimna, 
głodną, przestraszoną i brudną. Zde
nerwował się na Pana Boga i zapytał:
- Dlaczego pozwalasz na to, Boże? 
Dlaczego nic nie robisz?
Na to Bóg mu odpowiedział:
- Jak to nic... Przecież ciebie tam po
stawiłem.

Jeżeli czujesz się na tyle mocny, aby 
pomóc tym, którzy oczekują pomocy 
to nie namyślaj się długo i przyjdź do 
nas.

Grupa FRA /Franciszkański Ruch 
Apostolski/, Rybnik, ul. Hallera 19 
Każdy piątek - Sala nr 5 o godz. 
17.00, kontakt - Karina 

stów, puzonistów, trębaczy i kontraba
sistów.

Chętni na kurs tańca towarzyskiego I 
i II stopnia /dla młodzieży szkół po
nadpodstawowych / oraz gimnastyki 
relaksacyjnej dla pań - a są to zajęcia 
odpłatne - mogą zgłaszać się w MDK-
u przy ul. Chrobrego 29. /gw/

Z d jęcie
z album u czytelników
Zapraszamy naszych Czytelników do wspólnego oglądania zdjęć. Wy

starczy przyjść do redakcji z ciekawym zdjęciem, które po skopiowaniu 
natychmiast zwrócimy. /Można też wrzucić je do naszych "żółtych skrzy
nek"/.

A utora n ajsym p atyczn iejszego  lub najbardziej "odjazdowego"  
zdjęcia firm a "EKSPRES FUJI", Rybnik, ul. Reja 2 nagrodzi bez
płatnym wywołaniem i wykonaniem  odbitek z rolki filmu.

Łukaszek ciekawy świata. Zdjęcie Aleksandry Zdrojewskiej-Bień

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

Rycina z początków XVII wieku przedstawiająca panoramę Rybnika

Witraż z Urzędu Miasta przedstawiający panoramę Rybnika



Abecadło
Rzeczy

Śląskich
Część II

Opowieści 
z czasów wojny

Pierwszego września 1939 roku rozpoczęła się II wojna światowa. Wydarze
nia te są obecne nie tylko w historycznych opracowaniach, lecz również w ro
dzinnych wspomnieniach. Opowieści z czasów wojny przypominają, zwła
szcza młodemu pokoleniu, że wojna nie toczyła się w jakimś odległym i niere
alnym świecie, że wojennej goryczy zasmakowali wszyscy żyjący wtedy lu
dzie. Opisywanie wojennych przeżyć pozwala lepiej pokazać bezcenną war
tość pokoju, który najczęściej bywa doceniony dopiero wtedy, gdy go zabrak
nie. O opisanie losów swoich rodzin podczas II wojny światowej poprosiłem 
niektórych tegorocznych rybnickich maturzystów.

Agnieszka - lat 19
“Moi dziadkowie mieszkali w Chwa

łęcicach, które w czasach międzywo
jennych leżały nieopodal niemieckiej 
granicy. I właśnie pierwszego dnia woj
ny spadały tam pierwsze niemieckie 
pociski. Jeden z nich trafił w szopę mo
jej babci i zabił jej najcenniejszy doby
tek - krowę. A potem pocisk przebiw
szy tę drewnianą szopę utkwił w starym 
dębie. Dopiero kilka lat temu, podczas 
ścianania tego drzewa, pocisk ów wyję
to. Mimo tych przeżyć z początków 
wojny, moja babcia Maria zawsze 
wspominała pierwszych niemieckich 
żołnierzy, którzy przeszli przez jej 
miejscowość. Babcia twierdziła, że byli 
to biedni ludzie wykonujący jedynie 
swe przykre obowiązki. Tęsknili za 
swoimi rodzinami, jak pewien niemiec
ki żołnierz, który poprosił moją babcię 
czy może wziąć na ręce jej ośmiomie
sięczną córkę, czyli moją mamę, gdyż 
bardzo przypominała mu jego własne 
dziecko pozostawione w Rzeszy. Ob
nosił ją  wtedy pośród wszystkich nie
mieckich żołnierzy.

Następne dni wojny moja rodzina 
przetrwała dosyć spokojnie, aż do cza
sów zbliżenia się frontu w 1945 roku. 
Do domu babci żołnierze rosyjscy 
wdarli się nagle, rozbijając drzwi sie
kierami. Zjedli wszystko co było w 
domu do zjedzenia, a wartościowe

przedmioty doszczętnie złupili. Jak się 
później okazało, z sytuacji tej należało 
się cieszyć, bo nikogo nie zabili ani nie 
zgwałcili."

Kasia, lat 19
“Mój dziadek Józef na wiosnę 1939 

roku został żołnierzem Wojska Polskie
go i w kampanii wrześniowej walczył 
w bitwie nad Bzurą na linii Sochaczew 
- Kutno. Tam jego oddział został wzię
ty do niewoli a on sam dostał się do 
obozu pracy do Niemiec, a dokładnie 
do Hameln koło Hannoveru. Po losach 
mojego dziadka widać jak szybko 
zmieniła się sytuacja Polski w 1939 
roku. We wrześniu tego roku dziadek 
jeszcze walczył w wojsku polskim, a 
pod koniec października pracował już 
na polu niemieckiego “bauera” przy 
zbiorze buraków.

Praca na obczyźnie nie była niczym 
przyjemnym, ale dla dziadka nie była 
jakimś szczególnym obciążeniem fi
zycznym, gdyż pochodził on z rodziny 
gospodarskiej i praca na roli była dla 
niego czymś normalnym. Tam w Niem
czech w czasie przymusowych prac 
dziadek poznał swoją przyszłą żonę. 
Pokochali się i wzięli ślub. Tam też w 
niewoli urodził im się syn, którym jest 
mój ojciec”.

Tomasz, lat 19
“Gdy wybuchła wojna mój dziadek 

Alojzy był osiemnastoletnim górnikiem. 
Na wiosnę 1941 roku powołano go do 
armii niemieckiej, do 4 Brygady Strzel
ców Górskich, a później do 7 Regimen
tu Pancernego. Walczył przede wszyst
kim na froncie . 
wschodnim, był 
kilka razy ranny.
Został też odzna
czony przez 
Niemców srebr
nym i złotym 
krzyżem. Pod ko
niec wojny prze
niesiono go ze 
wschodu na front 
zachodni, gdzie 
dostał się w Belgii  
do alianckiej nie
woli, skąd wrócił 
do domu w 1945 
roku. Cały okres 
służby w wojsku 
niemieckim dzia
dek wspominał 
jako coś normal
nego w tamtych 
latach. On jak i 
jego rówieśnicy 
zwyczajnie musie
li walczyć i ko
niec. Ale czasu 
tego nie mógł już
nigdy wymazać ze swej pamięci. Nieraz 
słyszałem jak śpiewał sobie niemieckie 
okopowe “przeboje”, innym razem zaś 
złorzeczył każdemu Niemcowi”.

Kasia, lat 19
“Niestety, ale mój dziadek nie był 

wielkim bohaterem. Gorzej, był osobą 
opanowaną przez dwa nałogi: alkohol i 
hazard. Był właścicielem restauracji, w 
której często podczas okupacji pojawiali

Zdjęcie przedstawia żołnierzy w nie
mieckich mundurach. Wśród nich nie 
ma ani jednego Niemca. To koledzy 
zabrani przymusowo ze Śląska do nie
mieckiej armii.

się niemieccy oficerowie. Któregoś dnia, 
gdy babcia wyjechała na kilka dni do 
dalszej rodziny, dziadek poczuł się “ 
wolny” i mógł bez ograniczeń oddać się 
swoim nałogom. Tej nocy wypił więcej 
niż zwykle i cały czas grał w karty z nie
mieckimi oficerami. Gdy już wszystko 
stracił, postanowił zagrać o swoją starszą 
siedemnastoletnią córkę. Przegrał! Kie
dy oficer niemiecki udał się do pokoju 
po swoją “wygraną”, dziewczyna ucie
kła. Była to moja ciocia. Gdy babcia 
wróciła z podróży i dowiedziała się o 
tych haniebnych wyczynach, opuściła 
dziadka na zawsze. Niemiecki oficer nie 

godził się jednak z 
utratą “wygranej” i 
systematycznie na
chodził samotnie mie
szkającego dziadka 
oraz przebywającą już 
w innej miejscowości 
babcię. Niemiecki 
żołnierz zemścił się 
wkrótce, doprowa
dzając do zamknięcia 
owej restauracji. Tak
że dziadek niedługo 
później zmarł, a bab
cia pozostała wdową, 
która wciąż nie wie
działa co owej nocy 
stało się z jej córką. 
Sądzono, że uciekła. 
Nikt nie wiedział jed
nak gdzie się znajduje 
i tak było przez trzy 
lata. Ów niemiecki 
oficer zaś co miesiąc 
odwiedzał babcię 
sprawdzając czy nie 
wróciła już jego “wy
grana”. Powoli wszy

scy przyzwyczajali się do myśli o  jej 
śmierci. Jednak kilka tygodni po skoń
czonej wojnie do domu babci w Rybniku 
przyjechała jej zagubiona córka. Okaza
ło się, że ukryła się w Poznaniu, pracu
jąc cały czas w jednej z tamtejszych re
stauracji. Po skończonej wojnie nie
miecki oficer już nigdy nie wrócił, by 
upomnieć się o swoją karcianą dziew
czynę”. c.d.n.

Zebrał i opracował: 
MAREK SZOŁTYSEK

Utopek 
z Wielopola

Zaczli my chodzić do szostej klasy 
jak sie w Wielopolskich lasach sro
motnie grziby podarziły. Tela ich ro
sło, że ich kosokym szło nasiyc i w 
koszu na prani my ich du dom smy
czyli. Ludzie po cołkich dniach w le
sie grziby zbiyrali i niy brakło żod
nymu. Od Rybnika ciongły ku Wie
lopolu i Golyjowie cołki pielgrzimki. 
Z Podlesio to my mieli niyjbliżyj, to 
tyż grzibow my mieli zatrzyńsiyni. 
Suszyli my te grzibi kaj sie dało. Na 
wiyszce miejsca brakowało, to sie 
naciongało na tako grubszo nić i roz
ciongało na płocie, w oknach, na gó
rze, abo nad piecym. Cołki łańcuchy 
tego wisiało wszyńdzi. Niy godom 
już o tym, że sie mierzło kody dziyń 
te grzibiska jeść, na gynsto ze zo
smożkom, na zupa..., jak by sie dało 
to by mama z nich kompotu naro
biyła. Rostomańte zorty my zbiyrali. 
Były to: prawoki, kozoki, poloki, za
jonczoki, maśloki, bagynioki, gniy
wusy, zamszoki, szampanioki i li
szki. Z tyj gorszyj zorty to: surowiot
ki, czubiotki, siwiotki, zielyniotki, 
przetacznioki, hyndyczki, kanie i 
pniowki. Trza sie było znać na tych 
wszytkich zortach, bo by sie szło roz 
dwa otruć. Niy brakowało tyż w lesie 
tych trujoków - gadówy my na nie 
godali. Niyjgorsze były: siwe i zielo
ne muszory, czerwone muszory z 
biołymi kropkami, psioki, krowioki i 
pukowy. Był tyż jedyn taki smrodla
wy, kery rosnył kole hanysowego 
stawu w krzokach. Przinios go kie
dyś do szkoły na prziroda “Żabka”,

bo on zawsze nosiył taki rośliny i 
chrobactwo, kerych mało kto na oczy 
widzioł. Tak tyż było z tym smrodla
wym grzibym . Uczyła nos wtedy 
przirody młodo rechtorka, kero łoń
ski rok p rzisz ła do naszyj szkoły 
świyżo upieczono. Jak “Żabka” wy
jon tyn grzib z tasze i odwinył z ga
zety - była to “Trybuna Robotniczo”
- to tak w klasie zaśmierdziało, że ta 
młodo rechtorka zarozki łokno 
otw iyrała, a wszystke dzieci nosy 
palcami zatykały. Jak go dziołchy 
cołkigo uwidziały, to sie zaczły chi
chrać na cołki pysk, choby już coś 
takigo widziały. Rechtorka sie tyż 
zaczerwiyniła, ale gibko poszukała
tego grziba w atlasie i ped z i a ł a
pedziała nom, że sie nazywo: 
“sromotnik bezwstydnik”, i 
jest rzodko spotykany. Jak 
my go połoglondali wszyj
scy, to go kozała wyniyść do 
hasioka. Jak go “Żabka” 
nios przez korytarz, to za 
chw ila wyloz kerownik z 
kancelarie, bo poczuł jakiś 
podejrzany smrod i kombi
nował, co to tak może czuć.
Bez przerw a w szystkich 
rechtorow do siebie swołoł i 
pytoł sie czy oni tyż czujom 
jakiś smrod. Był już na roz
wodze czy by dzieci dudom 
niy posłać, żeby się czymś 
niy zatruły. Dopiyro go 
rechtorka od przirody uspo
kojyła i wszystko opedziała. 
Kerownik to był taki morowy chłop, 
że “Żabce” nic za to niy zrobiył, je
szcze kozoł rechtorce co by mu bardzo 
dobry z przirody do dziynnika wpisa
ła. Chodziył tyż do naszyj klasy taki 
Ziguś, kerymu godali my “Klepitko”. 
Z przyriody mioł niydostateczne, ale

za to umioł piyknie na organkach grać 
i sztyjc ich ze sobom nosiył. Chcioł se 
ta dwója poprawić i tak kombinowoł: 
“Jak Żaba dostoł za taki smrodlawy 
grzib bardzo dobry, to jo tyż prziniesa 
grziba na prziroda. Musza prziniyść 
prawoka, żeby se kerownik umioł 
śniego grzibionka uwarzić. Napewno 
mi to klapnie”. Chodziył po lesie 
“Klepitko” cołki dziyń i nikaj prawoka 
niy znojd. “Co tu robić?” - myśloł. 
Wspomniało mu sie, że kedyś prziszoł 
ku nimu Utopek, jak przi krowach na 
łorgankach groł - chcioł, żeby go nau
czyć grać. Zaszoł Ziguś na hanysow 
stow i zaczon grać. Niy twało długo i 
znojd sie przi nim Magierka - bo był

U to p e k  i g r z ib io r z e

Ziguś ujrzoł prawoka i wybulył. Rys.: B. Dzierżawa

pierzinym muzykalny - i zaś go prosi 
co by go na łorgankach grać nauczył. 
“Naucz mie - godo - moga ci sie kedy 
przidać!” “Klepitko” yno na to czekoł. 
“Doobra, uutopku, /bo Ziguś sie tro
cha jąkoł/ - ale musisz mi w lesie pra
woka znojść. Potrzebuja go do szkoły,

w szczoda zaś momy prziroda, obiecoł 
żech rechtorce tego prawoka.” “Wiym 
- pado mu Utopek - kaj rośnie taki ma
lutki prawoczek.” “Jooo poootrzebuja 
taki wieeelki” - pokozoł mu Ziguś ryn
kom aże do kolan. “Niy starej sie - 
pado Utopek - jak go dzisioj podleja 
wodom z mojigo źródełka, to bez noc 
telki urośnie że go niy uniesiesz.” “ 
Zgoooda!” - padoł Ziguś i wzion sie 
do uczynio Utopka na organkach grać. 
Nauczył go grać tako pieśniczka: “Jak 
Antek kupiył krowa, trzi marki za nia 
doł, zakludziył jom do chlywa i do rzi
ci i dmuchoł...” Tak sie to Utopkowi 
podobało, że roz dwa sie nauczył, yno 
mu bardzo tyn byglajtong lynzykym

 niy wychodziył. Rano prziszoł
Ziguś na ugodane miejsce, kaj 
już Utopek czekoł. Pośli do 
lasa kole prochownie, tam kaj 
Utopek tego prawoka wodom 
ze swojigo źródełka podloł. 
Jak “Klepitko” ujrzoł pod 
dymbym tego prawoka, to sie 
zaroz bardzij jąkać zaczon. 
“Jaak jooo gooo dooo szkooo
ły zaaaniesa? przeeca tooo niy
yymmm ożliwe!...” W tym 
miejscu Ziguś wybulył i mu
sioł Utopek tom swojom wo
dom go spamiyntać. Prawok 
był taki wielki, że Ziguś du 
dom po starszego brata zale
cioł i oba z tragaczym po niego 
przijechali. To sie jednako niy 
spodobało Utopkowi i jak oni 
po tego prawoka przijechali, to 

yno staro robaczywo surowiotka pod 
dymbym znojdli. Starszy brat sie na 
Zigusia podziwoł i godo: “Ziguś, Zi
guś -jo  wiedzioł, że tyś jest cygon, ale 
niy wiedzioł żech, że jo jest gupi - tak 
sie dać nabrać.”

B. DZIERŻAWA

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

Atrakcje filmowe w TZR

JASKINIOWCY
I  INNI

Teatr Ziemi Rybnickiej będzie 
w piątek, 16 września br. miejscem 
polskiej prem iery kolejnego kaso
wego przeboju kin zza A tlantyku. 
Znani dobrze z kreskówki Hanny- 
Barbery “The Flintstones” - “Ja
sk in io w c y ” przy p roducenck ie j 
pomocy Stevena Spielberga otrzy
mali tym razem ludzkie wcielenia. 
G ra ją  je  m. in. John G oodm an i 
R ick  M oran is . O krzyk “yabba - 
dabba - doo” będzie rozbrzmiewał 
w kinie “Prem ierow ym ” od 16 do 
23 w rześn ia . Seanse o 15.00,
17.00 i 19.00, cena b ile tu  35.000 
zł.

W cześniej, bo od 13 do 15 w rze
śnia, będzie można obejrzeć bab
ski w estern  pt. “W ystrzałow e  
dziewczyny” /od lat 15/. Grają: M. 
S tone, A. M acD ow ell, D. B arry- 
m ore, M .S. M asterson . Cena
30.000 zł. 

W reszcie w środę, 28 września o 
godz. 16.30 i 19.15 za 35.000 zł 
będzie można ujrzeć Ala Pacino w 
roli gangstera handlującego narko
tykami. “Życie C arlita” Briana De 
Palmy /od lat 15/ to w spółczesny 
dramat, a jego dodatkową atrakcją 
je s t ścieżka dźwiękowa z muzyką 
C. Santany, Bee G ees, B.T. 
Express, Rozally i Joe Cockera.

N ajbliższy seans Dyskusyjnego 
Klubu Filmowego “EKRAN” to ar
cydzieło Federica F ellin iego  
pt.”Am arcord” /12 września/. Na
stępny poniedzia łek  wypełni po l
sko-estońska produkcja pt. “Łza 
księcia ciem ności”, a później istna 
lawina w ielkich tytułów i nazwisk: 
“Sierpniow a rapsod ia” K urosa
wy, “K onform ista” B erto lu ccie
go, “Piknik pod W iszącą Skałą” 
W eira czy “Podwójne życie We
roniki” K ieślowskiego.
DKF zaprasza dawnych i nowych 
byw alców  w każdy po n ied zia łek  
od 18.00 do 19.00. Można się wte
dy zapisać na członka Klubu i wy
kupić karnet na jeden lub dwa mie
siące. Już w listopadzie n iezw y
kły festiwal film owy z okazji 30-
lecia DKF-u “EKRAN” ! 
Szczegóły niebawem.

/gw/

Kina
“APOLLO”

9-11 września, godz. 17.00 i 19.00,
10 września, godz. 16.00 i 18.00 
“JACK BŁYSKAWICA”, prod. USA

DKF “EKRAN” przy TZR 
12 września, godz. 19.00, “AMAR- 
CORD”, prod. w łoskiej, wstęp za 
okazaniem karnetów

“PREMIEROWE” przy TZR 
13-15 września , godz. 17.00 i 19.00 
“WYSTRZAŁOWE DZIEWCZYNY”, 
prod. USA, cena 30.000.-zł

“WRZOS” Niedobczyce
11 i 12 w rześnia , godz. 17.00, “ 
PANNA Z M OKRĄ GŁOW Ą”, 
prod. pol., cena 25.000.- zł

“ZEFIR” Boguszowice 
11-15 września godz. 17.00 i 19.00 
“KRÓL KOSZA”, prod. USA

Dyskoteki 
Sobota, 10 września, godz. 19.00, 
MAŁA SCENA RYBNICKA: pierw
sza dyskoteka po wakacjach z NIE
SPODZIANKĄ, godz. 20 .00,cena 
biletu 40.000,-zł; KINO APOLLO

/gw/



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 służebno
ścią drogi na parceli nr 2117/93. Informuje się, że w II  przetargu nieograniczonym 
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 poło
żonego w budynku przy ul. Patriotów 32 z przeznaczeniem na biuro na stawkę mie
sięczną 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 wyposażony 
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 Urzę
du 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 nierucho
mość w wysokości 10 procent ceny wywoławczej, natomiast na lokal użytkowy 
wadium wynosi 5.000.000 zł, które należy wpłacić najpóźniej do dnia przetargu 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 nieru
chomości i odpłatności czynszowej lokalu.
Wadium przepada w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika wy
grywającego przetarg. Zastrzega się prawo wyboru ofert oraz unieważnienie prze
targu bez podania przyczyny.

Zarząd Miasta Rybnika
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA STAWKĘ 

MIESIĘCZNĄ CZYNSZU ZA 1 M KW POWIERZCHNI LOKALI 
UŻYTKOWYCH NA DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWO-GOSPODARCZĄ.

Lp. Usytuowanie Pow. lokalu Wizja Stawka Wadium W wy
lokalu w m2 w dniu godz. wyjściowa zł 

za 1 m2

1. ul. Patriotów 6 88,2 14.09.94 9-11 35 tys. 5 mln
2. ul. Pl. Pokoju 1c
3. ul. Małachowskiego

178,0 14.09.94 9-11 35 tys. 10 mln

nr 59 /I piętro/ 181,0 15.09.94 9-11 15 tys. 5 mln
4. ul. Rajska

teren
5. ul. św. Antoniego

398,7
3.190

15.09.94 9-11
1

35 tys. 5 mln 
,5 tys. /bez licytacji/

nr 15 /oficyna/ 32,0 16.09.94 9-11 25 tys. 5 mln
6. ul. Orzeszkowa 9
7. ul. Orzeszkowa 9

25,0 16.09.94 9-11 35 tys. 5 mln

/w podwórzu/ 65,0 16.09.94 9-11 35 tys. 5 mln
8. ul. Powstańców 34 90,0 19.09.94 9-11 35 tys. 5 mln
9. ul. Staszica 8 29,7 19.09.94 9-11 10 tys. 5 mln
10. ul. Zebrzydowicka 2
11. ul. Rynek 7

140,0 20.09.94 9-11 35 tys. 5 mln

parter+I piętro 
12. ul. Wieniawskiego 3

104,1 21.09.94 9-11 80 tys. 10 mln

/garaż/ 16,2 21.09.94 9-11 12 tys. 5 mln
13. ul. Grzybowa 336,0 22.09.94 9-11 35 tys. 5 mln
14. ul. Energetyków 46 423,5 22.09.94 9-11 50 tys. 25 mln

Ogłoszenia drobne
BIURO OBRACHUNKOWE 

Poleca usługi w zakresie 
prowadzenia Ksiąg Handlowych, 

Księgi Przychód-Rozchód 
i Ryczałtu.

Nowoczesny system komputerowy. 
Rybnik, ul. Raciborska 1, tel. 21-543

* * *
ZAGUBIONO

ŚWIADECTWO MATURALNE 
Nagietowicz Anna, tel. 555-384

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

Do stawki niniejszego czynszu za 1 m2 naliczony zostanie obowiązujący podatek 
VAT w wysokości 22 procent. Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału 
Lokalowego Urzędu Miasta Rybnika, tel. 24-168 lub 25-344. Przetarg odbę
dzie się 27 września 1994 r. o godz. 10.00 w sali 37 na I piętrze budynku Urzę
du Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2. Wadium należy wpłacić w kasie Urzę
du Miasta Rybnika najpóźniej w dniu przetargu do godz. 9.30. Dodatkowo wpła
cić należy koszty organizacyjne przetargu w wysokości 100 tys. zł za 1 lokal.

Uczestnik przetargu winien zapoznać się z regulaminem przetargu, który jest do 
wglądu w Wydziale Lokalowym Urzędu Miasta Rybnika przy ul. 3 Maja 12.

Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia w każdej chwili od przetargu bez podania 
przyczyny.

Bar restauracyjny

D U E T
przy ul. Gliwickiej 33 

zaprasza na:
pizzę, flaczki, hot-dogi, kawę, napoje.

Specjalność zakładu: 
placki po węgiersku
Pracujemy od 9.00 do 18.00 

w soboty i niedziele 
od 10.00 do 18.00

Zarząd Miasta Rybnika
OGŁASZA USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA MIEJSCE 
POD PAWILON HANDLOWY USYTUOWANY NA TARGOWISKU 

MIEJSKIM PRZY UL. OŚ. XXX-LECIA 
W DZIELNICY BOGUSZOWICE W RYBNIKU

21. Nabywca miejsca nabywa prawo do dzierżawy gruntu oraz zobowiązany jest 
wykonać pawilon według istniejącego wzoru.
2. Cena wywoławcza 1 m kw pod pawilon wynosi 50.000 zł /dotyczy jednorazo
wej opłaty za wylicytowane miejsce/.
3. Opłatę dzierżawną ustala się w wysokości wynikającej z uchwały Rady Miasta. 

Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Lokalowego Urzędu Miasta
Rybnika, tel. 24-168 lub 25-344. Przetarg odbędzie się w dniu 27 września 1994 
r. o godz. 8.30 na wolne stanowisko handlowe targowiska nr 16 w sali nr 37 na I 
piętrze budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2. Wadium wyno
si 1.000.000 zl /dla wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny na
bycia miejsca dzierżawy/. Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu przetargu do 
godz. 8.00 w kasie Urzędu Miasta Rybnika. Dodatkowo należy wpłacić koszt orga
nizacyjny przetargu w wysokości 100.000 zł. Zarząd Miasta Rybnika zastrzega 
sobie prawo odstąpienia w każdej chwili od przetargu lub unieważnienia jego wy
ników bez podania przyczyn.

Na spotkanie z
Eleni

zaprasza 9 września 
o godz. 19.00 

“Zajazd u Danusi”
w Jankowicach.

Bilety na spotkanie kosztują 30 tys. zł.

W piątek 9 września
w kawiarni “Pod psem” 

odbędzie się

wernisaż prac Valdera.
Wstęp wolny, choć wolne datki 

będą mile widziane.

N ow e sk lep y
* Tapety i wykładziny można kupić w 
nowym sklepie przy ul. 3 Maja
* Sklep obuwniczy otwarto przy ul. Ra
ciborskiej tuż przy Rynku
* Solarium powstało przy ul. Miejskiej

P rzecen y
* W “Damie Pik” przeceniono letnie 
stroje o 50 procent
* Letnie ciuchy staniały też w sklepie 
“Domino” przy ul. Powstańców
16a
* Towar letni przeceniono również w 
“Maweksie” przy Powstańców 16a
* Posezonowa obniżka cen obuwia
odbywa się w sklepie przy ul. Gliwic
kiej 13. K.

Kryminałki

POG. RATUNKOWE: 999, 23-666 
POLICJA: 997, 21-091
STRAŻ MIEJSKA: 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. WOD.-KAN.: 236-81, 261-92, 266-47 
POG. CIEPŁOWNICZE: 249-56, 246-45 
INFORMACJA: PKS 22-242, PKP 23-009, WPK 21-820 
POSTÓJ TAXI: 236-60, 286-60 
RADIO TAXI: 27-000
POSTÓJ TAXI BAGAŻOWYCH: ul. Młyńska, tel. 23-561 
NOCNY DYŻUR APTEK: od 9 do 15 września, apteka przy ul. 
Orzepowickiej 206, tel. 28-597

Zarząd Miasta informuje

Obowiązek zwalczania chwastów
Urząd Miasta w Rybniku na podstawie Zarządzenia nr 14/88 Wojewody 

Katowickiego z dnia 30 marca 1988 r. w sprawie zwalczania niektórych 
chwastów przypomina o obowiązku zwalczania chwastów, cią
żącym na właścicielach gruntów.

Obowiązkiem zwalczania obejmuje się:
1. wszystkie gatunki chwastów należące do rodzajów: oset, ostrożeń, ło
pian, lebioda rozłożysta, nawłoć - bez względu na teren ich wystę
powania,
2. wszystkie gatunki chwastów należące do rodzajów: kanianka, przytulia 
czepna, komosa biała, gorczyca polna, ognicha, rzodkiew świrzepa, ru
mian polny, miotła zbożowa, owies głuchy - na gruntach będących 
pod uprawą roślin.

Złodzieje 
rowerów ujęci

Rybnicka policja wykryła czterooso
bową grupę nieletnich, którzy zajmo
wali się kradzieżą rowerów górskich i 
włamaniami do samochodów. Zaczęło 
się wszystko od przyjazdu jednego z 
uczniów szkoły specjalnej w Jaworznie 
na wakacje do matki do Chwałowic. Tu 
zajął się działalnością która miała mu 
wprawdzie przynosić dochody, była 
jednak niezgodna z prawem. Chłopak 
w krótkim czasie skradł kilka rowerów 
górskich, które odsprzedawał znajo
mym i kolegom lub wymieniał na inne 
części rowerowe.

Proceder ten przerwała rybnicka poli
cja. Tropem “złodzieja rowerów” poli
cjanci trafili do następnych “małola
tów”, którzy mieszkali w Chwałowi
cach. Czteroosobowa grupka miała na 
swoim koncie 10 przestępstw : 4 kra
dzieże rowerów, 4 włamania do samo
chodów, włamanie do kiosku i wymu
szenie rozbójnicze. Policja skierowała 
sprawę do Sądu dla Nieletnich.

/jak/

KREDYTY GOTÓWKOWE
dla ludności

od 5 do 30  m ilion ów
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

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

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

Środowa Giełda Cenowa
M ięso sch ab

w olow e
extra

szynka wp. 
gotow ana śląska

Powstańców 16 90 87 127 70

PIOTROWSKI 89 83 133 67
TARG 88 86 138 71

Owoce/Warzywa jabłka gruszki pom idory ziemniaki

Cytrusek 13 2,4 24 5

Sobieskiego 2 14 12 18 4,5
TARG 10- 12 — 18 5

Sp o żyw cze m asło cukier jajko mąka

Jan Noga 14 15 2,7 7,5

TARG 14 1 3 -1 5 2,7 6 ,5 -7 ,5

Hermes 14,5 15 2,6 7,5

W aluty dolar marka czeska francuska

Gallux, Rynek 22550\22800 14600\14750 780\805 42004300
Delikatesy, ul. Miejska 22600\22800 14600\14750 790\810 4270\4350
Pewex duży 22600\22800 14600\14730 790\810 42404350

6 GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Jedyny
mistrz Europy

W rozegranych we włoskim Rieti 
Mistrzostwach Europy w A kroba
cji Szybowcowej reprezentant ryb
nickiego Aeroklubu Jerzy  MAKU
LA, zdobył pierwszy w historii tej 
konkurencji tytuł M istrza Europy. 
Poza zwycięstwem w generalnej 
punktacji indywidualnej i drużyno
wej /wraz z zespołem/, Makula zajął 
pierwsze miejsce w programie do
wolnym oraz obowiązkowych pro
gramach znanym i nieznanym. Inny 
reprezentant rybnickiego Aeroklubu 
Andrzej Tomkowicz zdobył medal 
srebrny, zajmując trzecie miejsce w 
programie obowiązkowym niezna
nym.

Po powrocie z Rieti mistrza Euro
py poprosiliśmy o krótką rozmowę. 
Jerzy M akula: Były to w łaściwie 
pierwsze Mistrzostwa Europy, które 
udało się rozegrać. W już 1984 roku 
zorganizowano także mistrzostwa w 
Niemczech, ale ze względu na złą 
pogodę nie zostały one dokończone . 
Mistrzostwa w Rieti należały chyba 
do najtrudniejszych zawodów w mo
jej karierze, a to ze względu na 
udział wszystkich liczących się na 
świecie w akrobacji szybowcowej 
zawodników. Francuzów, Niemców, 
którzy, niestety, nie pojawili się we 
Włoszech w pełnym składzie, Au
striaków i Włochów. Wszyscy, 
którzy chcą się liczyć w tej konku
rencji zakupili już najnowsze polskie 
szybowce “Swifty” i “Foxy”. Poza 
tym trenują bardzo dużo i tak staran
nie przygotowują się do kolejnych 
mistrzostw, by nas Polaków, w re
szcie z tej czołówki usunąć. Nie uda
ło się im jeszcze tym razem, ale mu
szę przyznać, że latają coraz lepiej.
- Czy coś zmieniło się w akrobacji 
szybowcowej?
-Zmieni się na pewno w przyszłym 
roku, kiedy to po raz pierwszy w mi
strzostwach świata będzie rozgrywa
na konkurencja nie program u, ale 
stylu dowolnego. Będzie ona polega
ła na tym, że sędziowie nie znając 
figur, jak to było do tej pory, oceniać 
będą program, który dany zawodnik 
sobie sam ułoży. Sędziowie oceniać 
będą program jako całość tzn. jak to 
wygląda, czy się podoba, jakie robi 
wrażenie. Oceniać się będzie rów
nież stopień trudności. Pilot będzie 
miał możliwość zatuszowania ewen
tualnych zmian i pomyłek, ale trze
ba to będzie zrobić, rzecz jasna, bardzo

bardzo umiejętnie. Program taki wyko
nywany będzie z tow arzyszeniem  
muzyki, a szybowce wyposażone 
będą w specjalne smugacze dymne; 
wszystko po to, by nasza konkuren
cja stała się bardziej widowiskowa 
dla publiczności. Podstawowym pro
blemem akrobacji szybowcowej, 
która je s t sportem bardzo drogim, 
jest brak bogatych sponsorów i wy
robionej, znającej się na rzeczy, pu
bliczności.
- Najbliższe plany?
- Lot do Toronto, praca zawodowa w 
Polskich Liniach Lotniczych LOT. 
Ponieważ latam na samolotach o da-

dalekim zasięgu, w miesiącu robię naj
wyżej trzy, cztery rejsy. Lot tylko w 
jedną stronę trwa ok. 10 godzin, tak 
więc w ciągu miesiąca spędzam oko
ło 60, 80 godzin w powietrzu. Do
chodzą do tego zmiany czasowe i 
klimatyczne, wszytko to bardzo wy
czerpuje organizm.
- A te dalsze plany?
- Za dwa lata ma odbyć się Olimpia
da Lotnicza. Pierwszą taką olimpia
dę miał zorganizow ać Aeroklub 
Francuski, ale to się nie udało dlate
go, że składa się on z wielu małych 
aeroklubów, z których żaden nie jest 
tym wiodącym. Mówiło się jeszcze o 
Aeroklubie Greckim, ale ten nie ma

żadnego doświadczenia w organizo
waniu jakichkolw iek imprez lo tn i
czych na dużą skalę. Polski A ero
klub je st jednym  z nielicznych na 
świecie, który może się podjąć orga
nizacji takiej imprezy. Ikariada, bo 
tak nazywałaby się lotnicza olimpia
da, trw ałaby ok. dwóch tygodni i 
odbywałaby się równocześnie na 
ośmiu przynajmniej lotniskach, dla
tego że rozgrywane byłyby wszystkie 
lotnicze konkurencje: balony, spado
chroniarstwo, modelarstwo, akroba
cja i szybowcowa i samolotowa, lata
nie precyzyjne i wiele innych. Wszy
stko wymaga olbrzymich nakładów 
finansowych i w ielkich przygoto
wań. Jeżeli do kwietnia przyszłego 
roku nie będziemy mieli sprecyzo
wanych możliwości sponsorowania 
tej imprezy i warunków finansowego 
uczestnictwa innych krajów, nie bę
dzie się ona mogą odbyć.

A zatem w przy
szłym roku m istrzo
stwa świata we Fran
cji, a za dwa lata Ika
riada i przy okazji 
prawdopodobnie mi
strzostw a Europy, 
jest taka możliwość.
- Czy startem w Ika
riadzie rzeczywiście 
zamierza pan zakoń
czyć swą sportową  
karierę?
- Z  pew nością za
wsze będę bardzo 
blisko tej dyscypliny, 
bo bardzo ją  lubię i 
myślę, że trochę się 
na niej znam. Na 
pewno będę jednym z 
organizatorów takich 
imprez, w ystępując 
również w roli sę
dziego. Ponieważ 
pięciokrotnie byłem 
mistrzem  świata, a 
teraz zostałem  m i
strzem Europy, myślę

że udział w imprezie, która dopiero 
pojawia się w kalendarzu najw aż
niejszych imprez byłby, niezależnie 
od zajętego miejsca, ukoronowaniem 
tego, co do tej pory zrobiłem.

Jedno słowo do tych, którzy zaczy
nają dopiero latać i zaczynają sporto
wą karierę. Nie zawsze wynik jest 
najważniejszy, najważniejsze, żeby 
być tam, gdzie dzieją się rzeczy naj
ważniejsze w takiej czy innej dyscy
plinie sportu. Naprawdę start w mi
strzostw ach św iata, Europy czy 
pierwszej Olimpiadzie Lotniczej jest 
wielkim  zaszczytem , nie wszyscy 
mogą niestety wygrać.
Zanotował: WACŁAW TROSZKA

Kronika policyjna

Złośliwy kierowca?
Obywatel Niemiec przebywający w 
Rybniku zgłosił policji, że dwudziestego 
dziewiątego sierpnia na Placu Wolności 
kierowca autobusu PKM najechał na 
jego volkswagena jettę. W wyniku koli
zji uszkodzeniu uległ błotnik. Właściciel 
straty wycenił na 15 mln zł.
Nie lubią kanara
Jeden z kontrolerów biletów PKM zgło
sił w KRP Rybnik, że dwudziestego 
dziewiątego sierpnia na ul. Zebrzydo
wskiej w Rybniku w autobusie linii 580 
a później na przystanku został znieważo
ny przez pijanego pasażera. Cóż, ryzyko 
zawodowe. 
Okradł żonę
Między trzynastym a dwudziestym dzie
wiątym sierpnia jeden z mieszkańców 
Rybnika włamał się do mieszkania swo
jej żony przy ul. Wrębowej. Sprawca 
wybił szybę w drzwiach balkonowych i 
skradł telewizor kolorowy, odkurzacz, 
maszynę do szycia i inne przedmioty sta
nowiące wspólną własność małżonków

żyjących w separacji. Wartość strat żona 
oceniła na 20 mln zł.
Korowód na Zebrzydowickiej 
Trzydziestego sierpnia w godzinach 
przedpołudniowych na ul. Zebrzydowic
kiej kierowca wartburga wskutek nieo
strożnej jazdy zderzył się z “maluchem” 
oraz dwoma pojazdami stojącymi na po
boczu: citroenem i fiatem 125 p. Jeden z 
uczestników kolizji doznał rany lewej 
skroni.
Potrącił i uciekł
Trzydziestego sierpnia na ul. Cegielnianej 
fiat 126 p potrącił pieszego, który nagle 
wtargnął na jezdnię. Kierowca zbiegł z 
miejsca wypadku.
Odzyskane audi
31 sierpnia z parkingu niestrzeżonego przy 
ul. Raciborskiej skradziono samochód audi 
80. Właścicielem auta jest obywatel Nie
miec czasowo zamieszkały w Rybniku. 
Miał szczęście, gdyż “audika” zatrzymali 
policjanci KRP Tychy, i to wraz ze sprawcą 
kradzieży.
Pechowy złodziej
2 września ok. godz. 1.30 na ul. 3 Maja w 
Rybniku patrol pieszy policji zatrzymał 
mężczyznę, który usiłował włamać się do 
kiosku “Ruchu”. Biedaczek nie skończył

swojej roboty.
Z row erem na złom
2 września w punkcie skupu materiałów 
wtórnych przy ul. Skłodowskiej został za
trzymany przez właściciela sprawca kra
dzieży roweru górskiego wartości 6 mln zł. 
Z łomem po gaz
W nocy z 2 na 3 września na terenie szybu 
VI kopalni Jankowice nieznani sprawcy 
włamali się do pakamery. Po wyłamaniu 
drzwi skradli piec gazowy z butlą, dwa 
krzesła i wiertarkę elektryczną o wartości 5 
mln zł.
Złodziej z plecakiem
3 września ok. godz. 14.00 włamano się do 
fiata 126 p zaparkowanego przy ul. Młyń
skiej w Rybniku.
Z auta skradziono plecak w którym były 2 
torby i dokumenty. Mieszkanka Katowic, 
która została okradziona, odzyskała skra
dziony plecak. Rozpoznała swoją wła
sność gdy sprawca wiózł łup na rowerze. 
Odebrano mu plecak, a potem złodziej 
zbiegł.
Lubiła wypić
4 września, nieznana kobieta wybiła szy
bą w sklepie spożywczym przy ul. So
bieskiego z okna wystawowego skradła 
alkohol wartości 700 tys. zł

Żużel

Gorące dni
W minioną niedzielę polscy żużlow

cy nie rozgrywali spotkań ligowych. 
Miłośnicy “czarnego sportu” czekali na 
wieści z Wrocławia, gdzie odbywały 
się zawody o Drużynowe M istrzo
stwo Świata grupy “A”. Reprezenta
cja Polski występowała tam w składzie: 
Tomasz Gollob i Dariusz Śledź. Pola
cy spisali się bardzo dobrze - zajęli w 
turnieju II miejsce. Ulegli tylko Austra
lijczykom. Polski zespół wywalczył w 
ten sposób awans do finału światowego 
“drużynówki”, który odbędzie się 18 
września w Brokstedt.

W rozgrywkach ligowych mieliśmy 
zatem krótką przerwę, ale już w naj
bliższą niedzielę emocje sięgną zenitu. 
Zarówno w pierwszej, jak i w drugiej 
lidze zostaną rozegrane mecze przedo
statniej kolejki. Sytuacja w tabelach 
jest bardzo ciekawa. Do końca nie wia
domo, kto zostanie mistrzem Polski, 
kto /poza “Morawskim” z Zielonej 
Góry/ opuści szeregi ekstraklasy i kto 
awansuje z drugiej ligi. Rybniczan 
oczywiście najbardziej interesuje sytu
acja w czołówce drugoligowej tabeli. 
Zespół RKM-u w najbliższą niedzie
lę wyjeżdża do Piły, by tam spotkać 
się z “Polonią”. Rybniczanom do 
awansu potrzebny jest przynajmniej re
mis. Ale remis w meczu żużlowym 
zdarza się bardzo rzadko i jest zwykle 
dziełem przypadku. Dlatego walczyć 
trzeba o zwycięstwo.

Mecz w Pile jest bez wątpienia naj
ważniejszym spotkaniem RKM-u w 
tym sezonie. Losy awansu do ekstra
klasy zależą od wyniku tego pojedyn
ku. Zawodnicy RKM-u doskonale o 
tym wiedzą i wkładają ogromny wysi
łek we właściwe przygotowanie się do 
tego spotkania. Intensywnie trenują, 
uczestniczą w zajęciach ogólnorozwo
jowych, a mechanicy pieczołowicie 
przygotowują motocykle. Niedawno w

Tour de Pologne 
znów

przez Rybnik
c.d. ze strony 1

siłą rzeczy musiał być już etapem 
znacznie spokojniejszym. Tym bar
dziej, że następnego dnia kolarzy cze
kał kolejny górski etap z Rybnika do 
Bielska Białej, którego trasa prowadzi
ła między innymi przez Kubalonkę i 
Przegibek. Prowadzącym w klasyfika
cji generalnej wyścigu Włochom cho
dziło przede wszystkim o utrzymanie 
posiadanej przewagi i ten cel udało się 
im osiągnąć. Był spokojniejszy, co 
wcale nie znaczy, że był etapem ła
twym. Od samego początku peleton je
chał bardzo szybko, uniemożliwiając 
praktycznie wszelkie próby ucieczki. 
Dopiero przed kolejną lotną premię w 
Nysie z peletonu oderwała się siedmio
osobowa grupa, w której znalazł się wi
celider wyścigu Włoch Marco Lietti. 
Uciekinierzy powiększyli swą przewa
gę nawet do 2,5 minuty, dzieląc między 
siebie punkty na premiach lotnych w 
Nysie, Prudniku i Rydułtowach. Pele
ton jednak zawzięcie ścigał uciekinie
rów i wchłonął tę siódemkę już na uli
cach Rybnika. W czasie ośmiu rund pu
bliczność mogła oglądać prawdziwą 
kolarską szarpaninę, ale wszyscy liczą
cy się kolarze jechali zbyt uważnie by 
komuś udało się rozerwać peleton. Na 
metę usytuowaną w pobliżu Szkoły 
Podstawowej nr 31 wpadł cały pele
ton. Najszybciej finiszował Włoch 
Walter Castignola z grupy Navigare, 
drugi był Zbigniew Spruch z włoskiej 
grupy Lampre Animex, zaś trzeci Jacek

Żużel

żużlowców
półfinale Indywidualnych Mistrzostw 
Polski, rozegranym właśnie na torze w 
Pile, bardzo dobrze wypadł Mirosław 
Korbel. Przekazał on kolegom z dru
żyny wiele cennych uwag dotyczących 
toru i optymalnego przygotowania 
sprzętu do meczu. Rybniccy kibice bar
dzo liczą na dobrą postawę Larsa 
Henrika Jorgensena. W Pile czuje się 
on “jak w domu”, gdyż startując w ze
spole “Polonii” tamtejszy tor poznał 
znakomicie. Prawdopodobnie w spo
tkaniu z RKM-em nie wystąpi najlep
szy zawodnik zespołu z Piły - aktualny 
wicemistrz świata - Duńczyk Hans Nie
lsen. Zastąpi go prawdopodobnie 
Szwed Jimmy Nilsen. Później już tylko 
mecz u siebie z opolskim “Cem-Wap
em” i wtedy będzie wiadomo, czy w 
przyszłym roku będziemy świadkami 
rozgrywek pierwszoligowych w Rybni
ku.

Natomiast 17 września na rybnickim 
torze zostanie rozegrany niezwykle 
atrakcyjny indywidualny turniej o 
Puchar Ziemi Rybnickiej. Będzie to 
równocześnie jubileusz XV-lecia star
tów Henryka Bema. Zaproszeni za
wodnicy potwierdzili już swój udział w 
zawodach. W sobotnie popołudnie zo
baczymy w Rybniku m. in. Romana 
Jankowskiego, Andrzeja Huszczę, 
Michała Starostina, Rifa Saitgarieje
wa, Adama Łabędzkiego, Eugeniu
sza Skupienia i Antonina Kaspera. 
Jeśli tylko dopisze pogoda, to na pew
no emocji nie zabraknie.

Ale w tej chwili wszyscy są już my
ślami na stadionie “Polonii” w Pile. W 
niedzielę o godz. 15.00 sędzia zawo
dów Włodzimierz Kowalski z Zielonej 
Góry da znak do rozpoczęcia pierwsze
go wyścigu. W dwie godziny później 
prawie wszystko będzie już wyjaśnio
ne.

PIOTR SZWEDA

Walne zebranie 
RMKS-u

W czwartek 6 października o godz. 
17.00 na rybnickiej Małej Scenie odbę
dzie się Walne Zebranie Delegatów 
Rybnickiego Młodzieżowego Klubu 
Sportowego. Dobiegła końca pierwsza 
dwuletnia organizacyjna kadencja po
wstałego 1 sierpnia 1992 roku klubu. 
Klub liczy już około 500 członków i w 
czasie walnego zebrania wybrane zo
staną nowe władze klubu na następną 
czteroletnią już kadencję. Do udziału w 
zebraniu jego organizatorzy zapraszają 
wszystkich zainteresowanych. Chch

Mickiewicz z Warty Energoinwest 
Wiktoria Rybnik, który w końcu czerw
ca, finiszując na tej samej ulicy, zdobył 
tytuł Mistrza Polski.

W klasyfikacji generalnej większych 
zmian nie odnotowano - wciąż prowa
dził Fondriest przed Liettim i Giucol
sim. Najlepszy z kolarzy rybnickiego 
klubu Dariusz Baranowski zajmował 
po tym etapie 18 miejsce, mając 6 mi
nut 46 sekund straty do lidera.

Wieczorem w Urzędzie Miasta z 
organizatorami wyścigu i szefami po
szczególnych ekip spotkał się Zarząd 
Miasta z prezydentem Makoszem na 
czele oraz przedstawiciele Rady Miasta 
z jej przewodniczącą Urszulą Szynol.

W czwartkowe przedpołudnie na 
rybnickim rynku odbyła się wielka ko
larska gala czyli honorowy start do ko
lejnego czwartego etapu wyścigu. Licz
na publiczność mogła z bliska oglądać 
gwiazdy tegorocznego Tour de Polo
gne. Obowiązki honorowego startera 
pełnił prezydent Rybnika Józef Ma
kosz. Start ostry miał miejsce na ul. 
Żorskiej.

WACŁAW TROSZKA

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Na grzyby?

Łyżwy na kółkach - idealne do szybkiego poruszania się po rybnickim "bezkra- 
wężnikowym" centrum

stolarki z PCV
44-207 Rybnik (Grabow

nia), ul. Poloczka 88, 
tel. 26-504

P.P.U.H.

Wśród autorów 
prawidłowych 

rozwiązań 
rozlosujemy 

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

firmę IZOL-3

Poziomo: A/średniowieczny biznesmen, B/zamiast słońca nad An
tarktydą, C/stos ze sterem, D / łyżwy na kółkach, E/gnaty do rzuca
nia, F/ lubi żelazo, G/kułaczek niemowlaczka, H / warzywo, które 
tryska zdrowiem, I/ tłuszczowej zbyt wiele u otyłego, J/łączy Zabłoc
kiego z łazienką
Pionowo: 1 / łakome coś, 2 / do sprawowania, 3/ miejsce na medale, 
4 /logika ze snem, 5 /były konkurent rock n 'rolla, 6/par * taki, jaki 
pan, 7/ wisiał a dziad gadał, 8 /podarunek myśliwego dla kaczki, 9/ 
chęć w zapałce, 10/przerażony tłum w nią wpada.
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie po upo
rządkowaniu liter wg szyfru: A-1, D-8, E-2; A-8, H-9, B-3, H-2, 
D-5, J-2; I-1, D-6, J-10, G-4, G-6, A-4; B-8, E-2, B-6, D-5, G-2, H- 
8, D -5, I-3
Na rozwiązanie wraz z kuponem czekamy 10 dni od daty ukazania 
się numeru. Rozwiązania prosimy przesyłać na kartkach poczto
wych na nasz adres, lub wrzucać do naszych “żółtych skrzynek” / 
Rynek 12, Kościuszki 54/.
Nagrody za rozwiązanie krzyżówki nr 45 z hasłem “Kto poniża 
sam jest niski” otrzymują: Agnieszka Chromik, ul. Mglista 19/14, 
44-207 Rybnik oraz Michał Krakówka, ul. Liściasta 13, 44-200 
Rybnik.
Nagrody do odebrania w redakcji.

Pod znakami zodiaku
BARAN - Nie poddawaj się nastrojowi nostalgii i melancholii, który skłania cię 
do porzucenia działania. W twoim wypadku bierność jest najgorszą z postaw...
BYK - Zastana po powrocie z barwnych wojaży rzeczywistość wyda Ci się nużą
ca i jałowa. Ale to tylko pierwsze wrażenie - w wirze obowiązków wrażenia przy
bledną i znów poczujesz się u siebie.
BLIŹNIĘTA - Wbrew pesymistycznym myślom, świetnie sobie poradzisz z dodat
kowymi obowiązkami, a służbowy wyjazd będzie również dużą przyjemnością. 
Twoja operatywność i skuteczność zostaną zauważone i docenione...
RAK - Dłużej nie da się ju ż  uniknąć rozwiązania pewnych kwestii rodzinnych. 
Potrzeba tylko trochę dobrej woli obu stron. Bądź gotów do kompromisu, co 
uspokoi atmosferę i Twoje nerwy.
LEW - Niczego bardziej nie lubisz niż dreptania w miejscu. A nic nie zapowiada, 
by sprawa na której Ci zależy ruszyła z miejsca. Są jednak nadzieje, że wtrącą się 
osoby trzecie. Może to coś da?
PANNA - Przekonasz się, niestety, że kłopoty bywają udziałem nie tylko sąsiadów 
czy znajomych. Dopadną również Ciebie, a ich źródło, co gorsza, pozostanie za
gadkowe, co będzie tym bardziej deprymujące. Na szczęście, wszystko mija, rów
nież z łe dni...
WAGA - Wyświadczając komuś przysługę, myśl przede wszystkim o tej osobie, a 
nie o sobie i swojej szlachetności. Budowanie pomnika samemu sobie kończy się 
zazwyczaj niezbyt przyjemnie dla “budowniczego
SKORPION - Nawet wrogowie uważają Cię za szczęściarza, co możesz uważać 
za duży sukces! Nie zaprzepaść szansy, by nie narazić się na kpiny i miano nieu
dacznika w oczach tych, którzy dziś Ci zazdroszczą.
STRZELEC - W Twoim otoczeniu znajduje się ktoś bardzo potrzebujący Twoje
go wsparcia i współczucia, a ponieważ sprawy finansowe układają się nieźle, bę
dziesz sobie mógł pozwolić na wcale niemały gest! Przysługa zostanie oddana z 
nawiązką.
KOZIOROŻEC - Przed Tobą wielka odmiana losu, coś o co bardzo zabiegałeś i 
na czym bardzo Ci zależało znajdzie się w zasięgu ręki. Nie wpadnij jednak w si
dła własnej zachłanności, wszystko ma swoją kolej i czas...
WODNIK - Sytuacja zmusi Cię do wyrzeczeń i trzymania się w ryzach. Nie mu
sisz jednak ograniczać kontaktów z ludźmi, szczególnie takimi, którzy mogą 
wprowadzić Cię w nowe środowisko. To zawsze niesie jakąś nadzieję na odmia
nę...
RYBY - Nie wahaj się przed przekroczeniem granic nieznanego! A nuż znajdziesz 
nowe powołanie przynoszące satysfakcję, a w efekcie również pieniądze?

Doły 
i góry

Tegoroczna jesienna 
moda to nic innego jak 
kontynuacja wiosennej 
i letniej, tyle że mate
riały cieplejsze, a i to 
nie zawsze, bo modne nadal 
są warstwy. Dziś o tzw. “do
łach” . Jeszcze bardziej 
umocniło się mini i to nie 
mini zwykłe, ale maxi - 
mini. Kuse spódniczki 
mają linię trapezu lub zu
pełnie sporego klosza, a 
więc fałdy i kliny, ale 
nosi się również 
proste. Kto nie 
lubi, by mu fruwało 
wokół pupy, może 
włożyć na grube

Oto letnia wersja sukienki 
spodniami, by stała się j e
sienną, wystarczy zmienić 
obuwie i włożyć górę z dłu
gim rękawem.

Fatałachy z naszej szafy

rajstopy króciutkie szorty. Na to dłu
gie płaszcze.

Na szczęście, jest również długo... 
Najciekawsze wydały mi się spódni

ce lub sukienki rozcięte po bokach 
nieomal do bioder, a pod spodem... 
spodnie. Czuję, że to chwyci, bo 
jest oryginalne i zgodne z war
stwową teorią, no może nie dzie
jów, ale mody. Zdarza się jed
nak, że “dołów” nie nosi się 
wcale - np. rolę szczątkowego 
“dołu” pełni sweter, na który 
zakłada się krótką, do pasa, 
kurteczkę. Ale to już są 

góry”, o których w następ
nym numerze.

Wróżka

5  m inut łam an ia  g łow y

Ilustracje różnią się w 7 miejscach, znajdź różnice.
Wśród czytelników, którzy w ciągu 10 dni od daty ukazania się numeru nadeślą prawidło
we rozwiązanie łamigłówki, wylosowana zostanie nagroda w postaci bonu towarowego 
wartości 200.000 zł, ufundowanego przez Biuro Usługowo-Doradcze z Rybnika-Boguszo
wic.
Rozwiązania prosimy przesyłać na kartkach pocztowych na nasz adres, lub wrzucać do naszych 
“żółtych skrzynek” /Rynek 12, Kościuszki 54/.
Za rozwiązanie łamigłówki z nr 34 nagrodę otrzymuje: Justyna Pikulska, ul. Mikołowska 30, 
44-200 Rybnik.

W jedn ej szkole była wywiadów
ka. No i p o szed ł też jeden  robot
nik dowiedzieć się, co tam na jego 
syna za skarg i są. No i ten nau
czyciel mu pado:
- W szystko byłoby dobrze , żeby 
ino tak cięgiem nie rozprawioł, bo 
godo i godo i s traszn ie przeszka
dzo w nauce.
- To je szcze  nic - pado ten robot
nik - ja k  bych wom tu moja staro 
p o słoł, to byście dopiero wiedzieli, 
co to je s t  cięgiem godać. Tej sie ta 
trzepaczka ani nigdy nie zawiero

Śląskie
beranie

- Panie rechtór, czy zwierzęta  
wiedzą , ja k  sie nazywają?
- N ie, nie wiedzą.
- No, to chwała Bogu, bo Świnia, 
krowa, osioł to by sie wstydzili, że 
sie tak nazywają, pra?

* * *
- Francik - mówi rechtór - Jak 

to je s t  m ożliwe, żebyś ty w takim 
krótkim  zadan iu  aż ty le  błędów 
zrobił?
- Som żech tego nie zrobił. Pomo
gali mi mamulka z tacikiem.

*  *  *

Jeden synek najodl sie w domu 
zupy g roch ow ej, a po tem  to w 

szkole pow ietrze psuł. Rechtór sie 
rozeźlił i wyciepł go z klasy. 
S yn ek  stan ą ł se p rzy  oknie i tak 
do siebie m ruczy:
- Abo jo  blank zgłupioł, abo rech
tór?
Przeszedł praw ie dyrektor i słyszoł 
to. Pado mu:
- A ty, smyku, co tu robisz?
- Adyć m yśla, bo patrzą ino, panie 
dyrektorze. Jo ten luft w tej klasie 
zepsuł a teroz oni tam wszyscy się 
tru ją , a m ie na czyste  powietrze 
wyciepli!

* * *
- Panie rechtór, mamulka koza

li mi sie  spytać, coście mi tam w 
zeszycie wpisali, bo cało rodzina 
próbowała odcyfrować, ale żodne
mu sie nie udało?
- N ap isa łech  ci tak: “Z  powodu 
n ieczy te ln eg o  p ism a: niedosta
teczn ie” .

*  *  *

Jeden rechtór pyto dzieci w kla
sie:
- Czy wszyscy mają chusteczki do 
nosa?
- Momy.
- To proszę pokazać!
Wszyscy pokazują, ale mały Zeflik 
nie mo. N auczyciel po lecił mu iść 
do dom u i p rzyn ieść . N ie trwa 
długo i Zefliczek je s t z powrotem z 
chusteczką.
- P okaż ch u steczkę - mówi re
chótr.
Z efliczek  odwija pakslik , rozwija 
jeden  papier, drugi, trzeci i poka
zuje wreszcie chusteczkę.
- No widzisz - mówi nauczyciel 
co ci matka powiedziała?
- Tu mosz, ale pam ięte j se, cobyś 
mi kaj tej chustki nie zmarasil!

Z książki "Śląskie beranie 
- humor Górnego Śląska"

Zebrała i opracowała 
Dorota Simonides
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