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Sesja Rady Miasta

Nowe inwestycje, 
nowy wiceprezydent
W ostatnią środę na trzeciej w nowej 

kadencji sesji zebrali się radni naszego 
miasta. W przeciwieństwie do dwóch 
poprzednich sesji - organizacyjnych, ta 
miała już wybitnie roboczy charakter.

Na wstępie prowadząca obrady 
Urszula Szynol wręczyła zaświadcze
nie o wyborze na radnego oraz przyjęła 
ślubowanie od nieobecnego na poprze
dnich sesjach Jerzego Pysza. Po 
stwierdzeniu prawomocności obrad 
oraz przyjęciu porządku dziennego se
sji głos zabrał prezydent Józef Makosz, 
który zapoznał radnych z pracami pro
wadzonymi w mieście i zdał sprawo
zdanie z działalności zarządu w ostat
nim okresie. Ostatnie miesiące to czas, 
w którym roboty inwestycyjne szły peł
ną parą. Nic więc dziwnego, że liczba 
dokonań w tym zakresie przedstawiona 
przez Józefa Makosza była naprawdę 
imponująca. Wystarczy powiedzieć, że 
samych remontów bieżących w pla
cówkach oświatowych zostało wykona
nych za 9 mld. Prezydent zapoznał tak
że radnych z najbliższymi planami. I 
tak przed 10 października przewiduje 
się oddanie do ruchu ronda na skrzyżo
waniu ulic Gliwickiej i Kotucza, przy 
ulicy Brudnioka planuje się utworzenie 
parkingu, powstaną pasy wolnego ru
chu na ulicy Wodzisławskiej, wybudo
wany zostanie kolektor sanitarny w 
Śródmieściu, który w znacznym stop
niu pomoże oczyścić Nacynę. Na wio
snę przyszłego roku planuje się wybu
dowanie pasażu łączącego ulicę Sobie
skiego z Placem Wolności oraz ulicę

Kościelną z ulicą Marii Curie-Skło
dowskiej, planuje się także ukończenie 
remontu Muzeum. To tylko ważniejsze 
inwestycje, a przecież cały czas trwają 
prace budowlane w SP w Boguszowi
cach i szpitalu miejskim w Orzepowi
cach, cały czas utwardza się drogi, bu
duje wodociągi czy gazociągi. Roz
mach prac inwestycyjnych jest olbrzy
mi, niezbędne jest więc, zdaniem Za
rządu Miasta, podniesienie do rangi wi
ceprezydenta, a więc praca na pełnym 
etacie osoby, która dotychczas w zarzą
dzie zajmowała się sprawami inwesty
cji. Na stanowisko to Józef Makosz za
wnioskował aktualnego członka zarzą
du Józefa Cyrana. Rada Miasta po do
konaniu niezbędnych zmian w statucie 
Miasta Rybnika /pełny tekst uchwały w 
tej sprawie publikujemy na str.2/, w taj
nym głosowaniu 39 głosami za, przy 
jednym wstrzymującym się i jednym 
przeciwnym powierzyła Józefowi Cy
ranowi pełnienie funkcji wiceprezyden
ta.

Następnie radni na wniosek Zarządu 
Miasta dokonali zmian w uchwale bu
dżetowej na ten rok. Postanowiono 
zwiększyć budżet miasta po stronie 
dochodów o kwotę 9.680.000 tys. zł 
oraz po stronie wydatków o kwotę 
47.620.000 tys. zł. Tak duży wzrost wy
datków spowodowany jest głównie 
zbyt niskimi subwencjami państwowy
mi. I tak na szkoły podstawowe z miej
skiej kasy zostanie przeznaczone do
datkowe 14 mld, na przedszkola 4,5 
mld, na ochronę zdrowia 6803 mln, na

Wielkie sprzątanie
Od piątku 16 do niedzieli 18 wrze

śnia na świecie, w Polsce i w Rybniku 
odbędzie się akcja “Sprzątanie świata”. 
W naszym mieście udział w wielkim 
sprzątaniu zade
klarowały już 
2072 osoby - 
uczniowie i nau
czyciele, członko
wie Rad Dzielnic, 
strażacy, wędka
rze, harcerze. Do 
przygotowanych 
już worków będą 
zbierać śmieci z 
okolic szkół, z 
lasów, z brzegów 
Nacyny i sta
wów, z ulic.
Z g ro m a d z o n e  
śmieci wywiozą 
Rybnickie Służ
by Komunalne 
oraz Spółka 
“EKO” . Uczniowie najczęściej pra
gną poświęcić na sprzątanie piątek, 
wędkarze i harcerze będą pracować 
w sobotę . W Rybniku nie będzie

niedzielnych porządków, ale w nie
których dzielnicach sprzątanie odbę
dzie się jeszcze w poniedziałek, 19 
września. Wszyscy, którzy chcieliby 

wziąć udział w 
w ielkim  sprząta
niu Rybnika w 
najbliższy w ee
kend będą oczy
wiście mile w i
dziani.

Osoby zaintere
sowane miejscem, 
datą  i godziną 
zbiórki w ich są
siedztw ie i tym, 
co będzie porząd
kowane, m ogą 
uzyskać wszelkie 
informacje, w Wy
dziale Ochrony 
Środowiska Urzę
du Miasta.

W każdej dziel
nicy punktów  zbiórki je s t kilka, 
można więc wybrać ten z nich, który 
mieści się najbliżej własnego domu.

K.M.

opiekę społeczną 1026 mln. Inne waż
niejsze wydatki to 6,5 mld wydatkowa
ne na zapłatę - w drodze kompensaty z 
należnościami podatkowymi od 
RZWM “Huta Silesia” - za budynek 
mieszkalny w stanie surowym przy uli
cy Wolnej. Zwiększenie wydatków bu
dżetowych o kwotę wyższą od zwięk
szenia dochodów spowodowało po
wstanie wyższego niż pierwotnie zakła
dano niedoboru budżetowego. W 
związku z tym RM zadecydowała usta
lić limit kredytu bankowego na 63 mld. 
Ostateczna wysokość kredytu zależeć 
będzie od faktycznej sytuacji w realiza
cji planu dochodów budżetowych.

Następnie RM jednogłośnie postano
wiła zlikwidować Policealne Studium 
Ekonomiczne nr 2 w Rybniku, a cały 
majątek ruchomy szkoły przekazać nie
odpłatnie na rzecz Centrum Kształce
nia Inżynierskiego Politechniki Ślą
skiej w Rybniku.

W kolejnym, ostatnim przed przerwą, 
głosowaniu radni przyjęli “Regulamin 
Placu Zabaw” /ogródek jordanowski 
przy ulicy Kościelnej/. Po przerwie 
głos zabrał wiceprezydent Michał Śmi
gielski, który zapoznał radę z propozy
cjami Zarządu Miasta w dziedzinie na
bycia, zbycia i zamiany gruntów. Z ca
łego szeregu przytoczonych spraw war
to zaakcentować dwie - miasto posta
nowiło nabyć współwłasność Jerzego i 
Antoniego Gaszków z przeznaczeniem 
na poszerzenie targowiska w Niedo
bczycach oraz nabyć części gruntu, bę
dącego własnością parafii rzymsko-ka
tolickiej pw M.B. Bolesnej, położone
go przy ulicy ks. Brudnioka, z prze
znaczeniem pod urządzenie parkingu. 
Rada Miasta postanowiła także wystąpić 
do wojewody z wnioskiem o komunali
zację budynku przy Placu Wolności 7. 
Obecnie jest on siedzibą kilku partii po
litycznych, organizacji kombatanckich, 
mieści się tam Ognisko Muzyczne, 
OZPN i inne. Gmina przez cały okres 
administrowania łożyła duże środki fi
nansowe na remont obiektu. Następ
nym punktem obrad było powołanie 

c.d. na stronie 2

Ambasador 
Republiki 
Chorwacji 
w Rybniku

Na zaproszenie Izby Handlowo-Prze
mysłowej oraz władz miasta przebywa 
w Rybniku ambasador Republiki 
Chorwacji w Polsce Ivan Brnelić. Ce
lem wizyty jest nawiązanie współpracy 
między Rybnikiem a leżącym na chor
wackim wybrzeżu miastem Makarska. 
Oprócz Rybnika ambasador odwiedził 
również Katowice, zaś następnym eta
pem jego śląskiej podróży, której orga
nizatorem są członkowie rybnickiej 
Izby Handlowo-Przemysłowej, jest Ra
cibórz.

O szczegółach wizyty w następnym 
numerze “GR”.

/róż/

Osiedlowe bloki nie muszą być szare, dowodem na to jest otoczenie budynku 
na Osiedlu Południe 51a w Boguszowicach

Zielony konkurs 
rozstrzygnięty

Już po raz czwarty prezydent Józef 
Makosz wręczył nagrody laureatom 
dorocznego konkursu pod nazwą “O 
ładniejszy Rybnik”, organizowanego 
wspólnie przez Komisję Ekologiczną 
Rady Miasta, Wydział Ochrony Środo
wiska Urzędu Miasta i Zarząd Zieleni 
Miejskiej.

Na tegoroczny konkurs na najła
dniejszy ogródek, balkon czy najpięk
niej urządzony teren wokół budynków 
użyteczności publicznej napłynęły 53 
zgłoszenia. Konkursowa komisja, 
składająca się z przedstawicieli wspo
mnianych instytucji, stanęła więc 
przed trudnym zadaniem wyłonienia 
zwycięzców w czterech konkursowych 
konkurencjach.

W grupie pierwszej na najładniej 
ukwiecony balkon i loggię pierwsze 
miejsce komisja przyznała Joachimo
wi Piekorzowi z ul. Reymonta 67/4,

drugie miejsce zajął Bernard Lach z 
ul. Kościuszki 31/1, trzecie Michał 
Skibski z ul. Piownik 11/8. Wyróż
nienia w tej kategorii otrzymali pań
stwo Janina i Józef Hoła, Wanda 
Gałuszka i Stanisław Parzych.

Jan Rojek mieszkający w Gotarto
wicach przy ul. Zapłocie 26 zwyciężył 
w kategorii najładniejszych przydomo
wych ogródków, zaś dwie równorzęd
ne drugie nagrody otrzymali Alina 
Szymczak z ul. Krakusa 42 i Alojzy 
Hoła z ul. Długiej 21 w Orzepowi
cach. Trzecie miejsce w tej kategorii 
zajęła Halina Jureczko z ul. Różyc
kiego 16d w Popielowie. Przyznano 
również wyróżnienie państwu Krysty
nie i Henrykowi Wiercigrochom; 
osiem innych ogrodników-amatorów 
otrzymało nagrody książkowe.

c.d. na stronie 5

Europejskie Dni Dziedzictwa

W szystk ie  drogi 
prow adzą do Rud

W dniach 17 i 18 września br. odbędą 
się po raz drugi w Polsce, a po raz 
pierwszy na Górnym Ślą
sku, E uropejsk ie Dni
Dziedzictwa, organizo
wane z inicjatywy Rady  
Europy i Komisji  
Wspólnot Europejskich,  
pod patronatem General
nego Konserwatora Zabyt
ków.

Współorganizatorem Dni, na które 
zapraszamy do Rud w najbliższy wee
kend, jest Centrum Dziedzictwa Kultu
rowego Śląska, państwowa instytucja z 
siedzibą w Katowicach, której celem 
jest dokumentowanie wartości materialnych

materialnych, należących do dziedzictwa 
kulturowego regionu. W ramach swo

jej działalności Centrum pro
wadzi badania środowiska 
kulturowego oraz przygoto

wuje monitoring zachodzących
zachodzących w nim zmian. Terenem 

działania jest obszar woje
wództw: opolskiego, kato

wickiego oraz część woje
wództw częstochowskiego i bielskiego.

W tym roku europejską stolicą kultu
ralną jest Lizbona. Tam też 10 września 
nastąpiła oficjalna ceremonia otwarcia 
Europejskich Dni Dziedzictwa. Ich

c.d. na stronie 5
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SUPER OFERTA
Przy każdym zakupie
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3-dniowy pobyt
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w hotelach w najbardziej 
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Nowe inwestycje, 
nowy wiceprezydent

c.d. ze strony 1

Komisji Przemysłu Górniczego RM. 
Dotychczas problematyką górniczą zaj
mowała się podkomisja d/s górnictwa 
działająca przy Komisji Ekologicznej. 
Jednak ze względu na zakres i wagę 
poruszanych problemów radni posta
nowili powołać odrębną komisję, a 
przewodnictwo w niej powierzyć Eu
geniuszowi Franke. W szczególności 
nowa komisja zajmować się będzie opi
niowaniem i proponowaniem przedsię
wzięć dotyczących przemysłu górni
czego na terenie miasta. Zaraz potem 
Rada Miasta zatwierdziła składy oso
bowe wszystkich stałych Komisji RM. 
W związku z nasilającymi się kradzie
żami kabli elektrycznych, linek mie
dzianych i innych części urządzeń użyt
ku publicznego, powodującymi uszko
dzenia stwarzające zagrożenia dla życia 
i zdrowia ludzi oraz powstawanie wiel
kich strat materialnych, Rada Miasta 
jednogłośnie nałożyła na wszystkie 
podmioty gospodarcze prowadzące 
skup złomu żeliwnego i metali koloro
wych obowiązek ewidencjonowania 
dostawców w/w rodzajów złomu. Ini
cjatywa tej uchwały wyszła od Komen
dy Rejonowej Policji.

Na Radzie Miasta spoczywa obowią
zek przeprowadzenia wyboru ławni
ków ludowych oraz członków kole
gium d/s wykroczeń. Aby podołać 
temu zadaniu radni powołali komisję 
pod przewodnictwem Stanisława 
Przeliorza, która będzie się zajmować 
koordynacją prac związanych z wybo
rami, przedstawianiem RM opinii o 
zgłoszonych kandydatach oraz zapewni 
terminowe przeprowadzenie wyboru 
przez RM.

Następnie Rada Miasta jednogłośnie 
ustaliła wysokości miesięcznych diet 
dla radnych. I tak radny otrzymywać 
będzie 750 tys., przewodniczący komi
sji 1,5 mln, zastępcy przewodniczącej 
RM oraz nieetatowi członkowie Zarzą
du Miasta 2 mln, przewodnicząca RM 
3 mln. Radni jednocześnie zadecydo
wali, że członkom Komisji Rady nie

będącym radnymi wypłaca się ryczałto
wą dietę za udział w posiedzeniach ko
misji w wysokości 350 tys. złą brutto 
za jedno posiedzenie.

Przedostatni punkt obrad był poświę
cony dyskusji w sprawie ankiety skie
rowanej przez premiera Waldemara 
Pawlaka do Gmin Polskich. Rada z 
ubolewaniem stwierdziła, że nie jest w 
stanie ustosunkować się do większości 
zawartych w niej pytań z uwagi na ich 
nieadekwatność do sytuacji w jakiej 
funkcjonuje nasze miasto. W szczegól
ności - z uwagi na wykonywanie od 
wielu lat zadań zleconych w bardzo 
szerokim zakresie - od bieżącego roku 
w formie umowy pilotażowej - oraz 
prowadzenia od kilku lat szkół podsta
wowych miasto spełnia funkcję wy
dzielonego powiatu grodzkiego. Rów
nocześnie RM wypowiedziała się za 
pilnym dokończeniem reformy samo
rządowej poprzez utworzenie samorzą
dowych powiatów, które wobec sku
pionych w nich gmin spełniałyby zada
nia będące dzisiaj w gestii urzędów re
jonowych i częściowo urzędów woje
wódzkich.

W wolnych głosach i wnioskach 
Urszula Szynol zapoznała radnych z li
stami gratulacyjnymi przesłanymi no
wowybranym radnym przez wojewodę 
i inne instytucje. Powiadomiła także 
zebranych o pozytywnym zaopiniowa
niu przez Regionalną Izbę Obrachun
kową informacji z wykonania budżetu 
za pierwsze półrocze 1994 roku. W 
dalszej części poświęconej wolnym 
wnioskom Zygfryd Czerepkowski 
zwrócił uwagę na burdy wywoływane 
przez podchmielonych osobników ra
czących się “jasnym z pianką” w barze 
“Express” naprzeciwko dworca PKP. 
Cierpią na tym i przechodnie, którzy są 
wulgarnie zaczepiani, i park, który jest 
dewastowany i zaśmiecany. Prezydent 
Józef Makosz zgodził się, iż miejsce to 
kompromituje nasze miasto, i obiecał 
zająć się sprawą. Na kanwie tej wypo
wiedzi powrócił temat koncesjonowa
nia punktów sprzedaży alkoholu i su
rowszego egzekwowania od właścicieli 
lokali przestrzegania warunków kon
cesji. Henryk Ryszka zwrócił się do za
rządu o przychylne rozpatrzenie pro
pozycji budowy ronda w Niedobczy
cach, na skrzyżowaniu ulic Wodzi
sławskiej i Hetmańskiej, zaś Grzegorz

Zarząd Miasta inform uje
UCHWAŁA NR 9/III/94 

RADY MIASTA RYBNIKA 
z dnia 14 września 1994 r.

w sprawie zmiany Statutu Miasta Rybnika

Działając na postawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 40 ust.2 pkt. 1. art. 41. ust.1
art.42. ust.1. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym, /Dz.U. Nr
16, poz. 95 z późn. zm./
- na wniosek Zarządu Miasta Rybnika

Rada Miasta Rybnika postanawia:

1. W Statucie Miasta Rybnika - przyjętym uchwałą Nr 92/XIII /91 z dnia 30
stycznia 1991 r. i zmienionym uchwałami:
- Nr 263/XXXIII/93 z dnia 10 lutego 1993 r.
- Nr 340/XLI/93 z dnia 28 grudnia 1993 r.
- dokonać następujących zmian:

1/ W paragrafie 12 pkt. 2. otrzymuje nowe następujące brzmienie:
“2. Zarząd stanowią: prezydent, czterech wiceprezydentów oraz dwóch 

członków”
2/ W paragrafie 12 pkt. 3. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

“Prezydent oraz jego zastępcy są pracownikami etatowymi.
Pozostali członkowie Zarządu mogą być zatrudniani w ułamkowych 
częściach etatu. Łączny wymiar zatrudnienia wszystkich członków Zarządu 
nie może przekroczyć 5,5 etatu”.

3/ Paragraf 27 skreśla się
2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w “Gazecie Rybnickiej”

L ist  do redakcj i

Nieoświetlone 
skrzyżowanie

W dniu 4.09.1994 r. w godzinach 
wieczornych ok. 21.00 przechodziłam 
skrzyżowanie ul. Kościuszki i Chrobre
go obok kiosku “Ruchu”, kiedy wybie
gło dwóch mężczyzn do mnie z krzy
kiem “dawaj pieniądze”. Jeden z napa
stników mnie kopnął, drugi krzyczał 
“dawaj pieniądze, bo cię przetrzepie
my”. Na szczęście z naprzeciwka od 
strony “Ryfamy” nadeszły dwie osoby, 
co spłoszyło napastników.

Sytuacja taka nie zdarzyła się po raz 
pierwszy. Jest to doskonałe miejsce 
dla różnych zbirów i zboczeńców, po
nieważ miejsce to jest w ogóle nie 
oświetlone i to dość spory odcinek. 
Pragnę nadmienić, że jest to droga po
między moim miejscem zamieszkania, 
a miejscem pracy. Pracuję na dwie 
zmiany, więc jestem zmuszona prze
chodzić tamtędy w wczesnych godzi
nach rannych jak i późnych wieczor
nych po 22.00. Z pewnością nie jestem 
jedyną ofiarą podobnego zajścia. 
Imię i nazwisko do wiadomości re
dakcji

Grzegorz Piecha sugerował analogiczne 
rozwiązanie komunikacyjne na ulicy 
Małachowskiego. Z kolei Jerzy Gor
czyca zwrócił się do prezydenta z 
pytaniem, czy istnieje możliwość za
gospodarowania pozostałości po pa
wilonie WPHW /rejon ulic Kominka 
i O rzepow ickiej/. Józef M akosz 
obiecał interweniować w tej sprawie 
u wojewody, który jest organem za
łożycielskim dla likwidowanego od 
prawie pięciu lat WPHW. 
N ieprzew idzianą atrakcją stały się 
serwowane w przerwie obrad “crois
santy” , które sprezentował radnym 
nowo otwarty sklep z pieczywem 
francuskim przy ul. Raciborskiej.

Po wyczerpaniu porządku obrad 
Urszula Szynol ok. godz. 21.00 za
mknęła sesję.

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.

JACEK RECLIK

PRZEDSIĘBIORSTWO
SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWE

t r a n s g ó r Spółka Akcyjna

N owo otwarty
NIGHT CLUB - DISCO

“JACK PUB”
Rybnik-Wielopole, ul. Gliwicka 109

zaprasza w  każdy w eekend od 20.00  
do późnych godzin nocnych na w spaniałą zabawę.

Zapewniamy fachową obsługę i umiarkowane ceny.
Organizujemy bankiety, wesela itp.
M ożliw ość rezerwacji stolików.

Tel. 26 858 od godz. 17.00 do 22.00.

NOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW
w Rybniku przy ul. Jankowickiej 9, 

czynna w godzinach 6.00 - 18.00, w soboty 6.00 - 14.00 
WYKONUJE BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW
- motocykli i motorowerów
- samochodów osobowych i ciężarowych
- autobusów i ciągników rolniczych
- pojazdów przeznaczonych 

do przewozu materiałów niebezpiecznych
- przyczep i naczep
- pojazdów przed pierwszą rejestracją
- pojazdów składaków i haków holowniczych
- numerowanie nadwozi, podwozi 

i bloków silnikowych

BLIŻSZYCH INFORMACJI UDZIELA: 
STACJA KONTROLI POJAZDÓW, telefon 39-5339

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

PANI DYREKTOR 
Rejonowego Urzędu Poczty 

w Rybniku
mgr Krystynie KORBEL

wyrazy współczucia z powodu śmierci

Ojca
składa 

Rada Dzielnicy 
Rybnik-Zamysłów

PANI DYREKTOR
Rejonowego Urzędu Poczty w Rybniku

mgr Krystynie KORBEL
wyrazy współczucia z powodu śmierci

O j c a
składa

załoga i związek zawodowy 
RUP Rybnik

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



” Rybnik” 
w Norwegii

Dominik Kaczmarczyk-Arnteig jest 
jednym z wielu Ślązaków, których wo
jenne losy rzuciły na obczyznę. Miał 
zaledwie 19 lat kiedy znalazł się w 
szeregach Wehrmachtu. Koniec wojny 
zastał go na Północy, nie chcąc emi
grować dalej - wybrał Norwegię. Tam 
założył rodzinę i wrósł w ten kraj, 
który od prawie pięćdziesięciu lat jest 
jego Ojczyzną. Pochodzi z Boguszo
wic, a tegoroczny letni pobyt w Rybni
ku był jego piątą na przestrzeni dwu
dziestu kilku lat wizytą w rodzinnym 
mieście. Z ciekawością obserwował 
następujące w nim zmiany. Widać, że 
ludzie do czegoś dążą, czegoś chcą - 
mówi. Moja rodzina z Ligoty żyje tu 
zupełnie przyzwoicie. Te zmiany na 
lepsze cieszą...
On sam stworzył sobie w nowym 

kraju dobre warunki bytowe dzięki 
rzemiosłu, jakiego uczył się w Rybni
ku przed wojną, czyli krawiectwu. Fa
chu uczyłem się tu, na Zamkowej... 
wskazuje kamienicę. Dzięki tej umie
jętności znalazł pracę w fabryce kon
fekcyjnej, gdzie został majstrem, a 
później wiele lat pracował jako nau
czyciel zawodu w szkole rzemieślni
czej. Pomogła znajomość języka, bo 

po norwesku mówił dobrze już po 
roku. Nikt nie rozpoznawał w nim cu
dzoziemca... Ze względu na trudności 
z wymówieniem swojego nazwiska, 

przybrał norwerskie, jedyne w tym 
kraju, bo świadomie wybrane - Arnte
ig. Po polsku mówi zupełnie nieźle i 
wykorzystywał to nieraz, by wyciągać 
z opresji rodaków, próbujących w

swej jedynej córki, Norwega pracują
cego w operze, oraz wnuczek swego 
brata, które zabiera później do Norwe
gii na wakacje. Ma nadzieję, że dziew
czyny będą zadowolone z pobytu w 
domku letniskowym nad jeziorem. Ni
kogo nie dziwi, że domek nazywa się

Dominik Kaczmarczyk-Arnteig przed swoim domkiem nad jeziorem w miej
scowości Kapp prezentuje powiewającą nad nim flagę z herbem Rybnika

Norwegii pracować “na czarno”. W 
okolicach Gjø evik, gdzie Dominik 
Arnteig mieszka, Polaków jest niewie
lu, toteż i Polonia niezbyt aktywna. 
Ale są okazje do spotkań, bo przecież 
do Oslo zaledwie 130 km. Z bliska 
mógł z rodziną podziwiać także olim
pijskie zmagania w Lillehammer, bo to 
też niedaleko. Norwegia jest piękna - 
mówi - ale człowiek nieraz zatęskni za 
rodzinną ziemią. Najbardziej w pamię
ci utkwiła mu Ruda i taneczna sala w 
... “Świerklańcu”. Rodzina w Polsce 
jest spora, bo przecież miał pięciu bra
ci i siostrę, jest dziś do kogo pojechać, 
a wraca coraz chętniej... Dziś spaceru
je po Rybniku w towarzystwie męża

“Rybnik” i powiewa nad nim flaga z 
rybnickim herbem.

Spisała: W. RÓŻAŃSKA

Koniec
sezonu...

Zakończył się sezon koncertów na 
estradzie “Pod wierzbą” u podnóża Te
atru Ziemi Rybnickiej. Wszystkich 
chętnych - zespoły i solistów, którzy 
chcieliby się zaprezentować w plenerze 
w roku przyszłym - prosimy o kontakt z 
Krystyną Pysz, w Bibliotece Miejskiej 
przy ul. Szafranka.

/róż/

Night Club - Disco Jack Pub zaprasza

Jeśli tańczyć 
to tylko... 

w Wielopolu!

“Kiedyś w Rybniku było wesoło 
wspominają czasem starzy rybni

czanie - chodziło  się na zabawy, 
dużo było sal tanecznych. Wesoło 
było... Teraz nie ma się gdzie zaba
wić, życie zrob iło  się sm utne” . 
Rzeczywiście przedwojenny Ryb
nik miał wiele sal, do których cho
dziło się na tańce. Jedna z nich 
znajdowała się w Wielopolu, w bu
dynku przy ul. Gliwickiej 109. Po 
wojnie lokal zlikw idow ano. Dwa 
lata temu dom przeszedł w ręce no
wych w łaścicieli, którzy na począ
tek o tw orzy li w nim sklep. Ich 
przyszłościowym celem był jednak 
powrót do tradycji - w domu przy 
Gliwickiej 109 powinna znowu za
brzmieć taneczna muzyka, znowu 
powinni tu na dobry obiad czy ko
lację przychodzić goście z całego 
Rybnika.

Na początek  otw arto niew ielk i 
lokalik, ale jego  pow ierzchn ia  
wkrótce zaczęła się powiększać. W 
tej chwili są tu już  cztery pom ie
szczenia: tuż przy wejściu znajduje

się bar, oczywiście wyposażony w 
wysokie barowe stołki. M ożna tu 
spróbow ać jednego  ze stu /!/ ro
dzajów drinków, a także któregoś z 
licznych  piw  - na p rzyk ład  n ie
m ieckiego  P au lanera . D alej je s t  
sala barow o-restauracyjna z b ilar
dem i automatami zręcznościow y
mi, w której można spokojnie wy
sączyć piwo. N astępna sala, rów
nież z b ila rdem , czeka przede 
w szystkim  na gości spragnionych 
posiłku. Przy dużych, rodzinnych 
sto łach  m ożna tu taj skosztow ać 
jednej z trzydziestu  potraw, które

serwuje kuchnia. Menu zresztą sta
le się poszerza - najw idoczniej i 
pod tym w zględem  res ta u rac ja  
chce powrócić do tradycji, bowiem 
przedw ojenny  lokal znany był z, 
dobrej kuchni. S p ecja lnością  za
kładu je s t po lędw ica z rusztu . 
Ostatnio oddano do użytku czwartą 
salę - w łaśnie tę, w której sześć
dziesiąt lat temu odbywały się po
tańców ki. Zachow ała się do dziś, 
tak że przy remoncie wprowadzono 
tylko niew ielkie m odyfikacje. Na 
podłodze jest oczywiście - tak, jak 
pow inno być w m iejscu p rzezna
czonym do tańca - parkiet, na ścia
nie - ogrom ne, piękne lustro . W 
w ystro ju  w nętrz dom inuje c z e r
w ień. W lokalu  m ożna u rządzać 
wesela, przyjęcia, bankiety. W su
mie w szystk ie sale m ają m iejsca 
siedzące dla stu osób. W dni po
w szednie lokal działa od godziny 
dziesiątej do dwudziestej trzeciej, 
w weekendy nie ma z góry wyzna
czonego czasu zam knięcia - zaba
wa trw a tak długo, jak  długo go
ście m ają na nią ochotę. Weekend 
to oczyw iście czas zabaw tanecz
nych, pom yślanych jako  “pow aż
na” dyskoteka. To nie znaczy, że 
trzeba się na niej bardzo poważnie 
zachowywać, ale przeznaczona jest 
przede wszystkim dla ludzi poważ
nych - d w u d zie sto k ilk u le tn ich  i 
starszych, lubiących nie tylko po
hasać na parkiecie, ale i zjeść coś

W lokalu można również zagrać w bilard

GAZETA RYBNICKA. TEL. 2 8 8 2 5

Trwają Dni Muzyki 
Organowej i Kameralnej

W ostatni wtorek, 13 
września, około godzi
ny dziewiętnastej ryb
nicka bazylika zapełni
ła się miłośnikami mu
zyki organowej. Nic 
dziwnego - do instru
mentu zasiadł sam pro
fesor Julian Gembal
ski! Jego nazwisko już 
od lat jest gwarancją 
wirtuozerskiego wyko
nania i wspaniałych 
improwizacji. I tym ra
zem mistrz nie zawiódł 
swoich wielbicieli. Program złożony z 
klasycznych kompozycji Jana Sebastia
na Bacha, oraz jego syna Karla Filipa 
Emanuela, a także z nieco nowszych i 
mniej znanych utworów podobał się 
słuchaczom ogromnie, ale przede

wszystkim zachwyciła nas ostatnia po
zycja programu, składająca się z impro
wizacji na znane tematy. Niestety, 
mimo gorących oklasków, profesor 
Gembalski nie bisował.

M.CH.

Z babcią i dziadkiem 
na Rynek!

W najbliższą niedzielę 18 września o 
godzinie 16.00 Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji wspólnie z parafią Królowej 
Apostołów i jej proboszczem ks. Rufi
nem Chalszką, zapraszają wszystkich 
mieszkańców Rybnika na Rynek, gdzie 
odbędą się tradycyjne już wybory Miss 
Babci i Mister Dziadka połączone z 
wielką zabawą dla wszystkich.

W konkursie, na który złożą się różne
go rodzaju konkurencje, gry i zabawy, 
udział wziąć mogą wszyscy chętni se
niorzy naszego miasta. Dla wszystkich 
na Rynku wystąpi Krystyna Giżowska. 
Przed rokiem wybory, w czasie których 
wszyscy doskonale się bawili, odbyły się 
w sali MOSiR-u, tym razem bawimy się 
na wolnym powietrzu. wack

Zaprosili nas...
Wielki zjazd 

rodziny Smołków
Pierwsze spotkanie rodziny Smołków 

odbędzie się w niedzielę 25 września br. 
Rozpocznie je o godzinie 13.00 msza 
św. w kościele p.w. św. Wawrzyńca w Li
gockiej Kuźni. O godzinie 14.30 w sali 
OZR RZWM “Huta Silesia” wspólny 
obiad i okazja do zabawy, w trakcie 
której chętni przystąpią do konkursu 
“Kto najlepiej zna rodowód rodziny 
Smołków”. Będzie również okazja do 
zrobienia familijnej fotografii.

Może spotkanie to zachęci innych ryb
niczan do szukania własnych korzeni i 
zastanowienia się nad drzewem genealo
gicznym?

W Pubie Jack można się napić znakomitego niemieckiego piwa

dobrego w atm osferze night-clubu 
W czasie trwania dyskoteki dzia

ła kuchnia, można więc odpocząć 
przy stoliku i pokrzepić się posił
kiem, by w pełni sił stanąć do tań
ca. Ceny za serwowane tu dania są 
um iarkow ane. P rzed budynkiem  
przygotow ano m iejsce do parko
wania samochodów. Można tu zre
sz tą  p rzy jechać też au tobusem  - 
p rzystanek  au tobusow y je s t  do
słownie o kilka metrów od restau
racji. Latem na zewnątrz wystawia 
się drew niane ławy, przy których 
m ożna wypić piw o, ciesząc się 
słońcem. Jest już połowa września, 
ale ławy nadal stoją.

W krótce w cen trum  g as tro n o
micznym przy G liw ickiej 109 po
wstanie motel. Będzie miał niewie
le pokoi, o wysokim  standardzie, 
przeznaczonych przede wszystkim 
dla podróżnych jadących  do N ie
miec. Pomysł założenia tu motelu, 
to rów nież pow rót “do korzen i” - 
do przeznaczenia, o jakim  m yśla
no, budując ten obiekt.

A więc, zam iast narzekać, że w 
Rybniku nie ma gdzie się zabawić 
kulturalnie i w miarę tanio - lepiej 
wybrać się w najb liższą sobotę do 
W ielopola i tam  skosztow ać go
rączki sobotniej nocy.

/K ./
Zdjęcia: wack 

Artykuł sponsorowany

KUPON
uprawniający do 

bezpłatnej regulacji 
świateł w samochodzie

Tylko dla czytelników 
"Gazety Rybnickiej"



J U B I L E U S Z  
T U Ż ,  T U Ż

Pierwsze afisze pojawiają się już w 
gablotach i na słupach ogłoszenio
wych, do stałych bywalców imprezy 
docierają pierwsze zapowiedzi, infor
macje. Coroczne rybnickie święto sztu
ki za pasem. Rozpocznie się w sobotę, 
24 września br. i potrwa ponad dwa ty
godnie - do niedzieli 2 października. 
Szczegółowe in
formacje o wszyst
kich imprezach
czytelnicy znajdą 
na naszych łamach 
za tydzień. Teraz 
kilka słów o naj
większych atrak
cjach tegorocz
nych, jubileuszo
wych Dni Literatu
ry.

Trzy teatry /z 
Chorzowa, Często
chowy i “Powszechny” z Warszawy/, 
dwudziestu pisarzy, czternastu artystów 
różnych dziedzin, muzycy wraz z go
spodarzami imprezy będą się starać, 
aby tegoroczne spotkania ze sztuką w 
Rybniku utrwaliły się w pamięci wie
lopokoleniowej publiczności na czas 
dłuższy niż rok. Znana i lubiana śpie
wogra Ernesta Brylla i Katarzyny Ga
ertner “Na szkle malowane” to trzy 
godziny z muzyką, tańcem i piosenką. 
Znakomita obsada autorska - Teatru 
Powszechnego z Warszawy, m.in. Kry
styna JANDA /także jako reżyser!/, Ju
styna SIEŃCZYŁŁO, Dorota STALIŃ
SKA, Emilian KAMIŃSKI oraz góral
ska kapela z Zakopanego gwarantują 
bogaty wachlarz wrażeń estetycznych - 
już w niedzielę 25 września, dwukrot
nie - o godz. 15.00 i 19.00. Cena biletu
150.000 zł.

- Znacie? To posłuchajcie! - zdają się 
mówić twórcy repertuaru dużej sceny 
Teatru Ziemi Rybnickiej, gdyż na za
kończenie Dni Literatury będzie ona 
gościć Teatr Rozrywki z Chorzowa z 
klasycznym już musicalem “Skrzypek 
na dachu” w wykonaniu ponad stu ar
tystów. 2 października o godz. 17.00 
jedyny występ za 120.000 zł.

Będzie sporo spotkań z poezją. Au
torzy Teatru Śląskiego z Katowic - Ha
lina KALINOWSKA, Ewa LEŚNIAK, 
Bernard KRAWCZYK, Piotr WAR
SZAWSKI proponują młodzieży szkol
nej spotkanie z utworami Cypriana 
Kamila Norwida - w środę, 28 wrze
śnia o godz. 9.00 i 11.00, cena 25.000 
zł. Dla dzieci zawsze lubiana “Pchła 
szachrajka” Juliana Tuwima w wyko
naniu aktorów Teatru Dramatycznego z 
Częstochowy - w poniedziałek, 26 
września o 10.00 i 12.00, cena 25.000 
zł.

Swój recital piosenki aktorskiej /
pierwsza nagroda na tegorocznym fe
stiwalu we Wrocławiu!/ zaprezentuje 
Stanisława CELIŃSKA z zespołem; 
Duża Scena TZR w sobotę, 1 paździer
nika o godz. 18.00, cena 50.000 zł.

Od piosenki aktorskiej niedaleko już 
do kabaretu. Tę formę estradową będą 
nam w roku Jubileuszu RDL prezentować

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)

prezentować aktorzy Teatru im. Jana Kocha
nowskiego z Opola w programie pt. 
“Prysły zmysły”, opartym na pełnych 
wdzięku tekstach Jeremiego Przybory i 
Jerzego Wasowskiego - w piątek, 30 
września o godz. 18.00, cena 50.000 zł. 
Lecz nie wyłącznie! Kabaret “PO
TEM” z Zielonej Góry zdobywał już 

swoje laury na 
wielu ogólnopolskich

t r a n s g ó r

N o w a  Stacja 
K ontro li Pojazdów
Rybnik, ul. Jankowicka 9 

czynna 6.00 - 18.00 
sobota 6.00 - 14.00

Wytnij i przyjedź

ogólnopolskich przeglądach 
i gościł w telewi
zji. W Rybniku 
wystąpi w towa
rzystwie Stanisła
wa TYMA w 
czwartek, 29 
września o godz. 
18.00, cena biletu
70.000 zł.

Emilian KA
MIŃSKI, z Tea

tru “Ateneum” w Warszawie, wystąpi 
dla młodzieży w monodramie pt. 
“Kontrabasista” we wtorek, 27 wrze
śnia o godz. 10.00, cena 25.000 zł. 
Przypomnijmy, że wśród imprez two
rzących specyfikę teogorcznych Dni 
Literatury znajdzie się happening Ma
riana RAKA /szerzej o nim wewnątrz 
tego numeru GR/. “Namiot Światło
ści...” oraz KONCERT INAUGURA
CYJNY w poniedziałek, 26 września o 
godz. 18.00 z udziałem artystów i orga
nizatorów, którzy od lat związani są z 
rybnicką imprezą kulturalną. Bilety 
w cenie 90.000 zł, jak na wszystkie 
pozostałe imprezy, można już zama
wiać i nabywać w kasie Teatru.

Od poniedziałku do środy /26 - 28 
w rześnia/ zaproszeni literaci będą 
odbywać autorskie spotkania z 
dziećmi i młodzieżą w szkołach na
szego miasta i regionu. W kameral
nych warunkach Małej Sceny Rybnickiej

Rybnickiej znajdzie się m iejsce dla 
“K ontrabasisty” w wykonaniu  
Emiliana Kam ińskiego /27 w rze
śnia, godz. 19.00/, a w drugiej części 
wieczoru - dla programu autorskie
go Krzysztofa DAUKSZEWICZA i 
jego zespołu. Następnego dnia, rów
nież o 19.00, wystąpi aktor, literat i 
publicysta - Stanisław TYM - w pro
gramie kabaretowym pt. “Kawałek 
szczęścia”. W kolejny czwartkowy 
wieczór, 29 września Jan POPRAWA 
i Bogusław SOBCZUK zapraszają 
na spotkanie z poezją śpiewaną. 
Ich goście to Zofia ŁAWRYNO
WICZ - laureatka ostatniego Festi
walu Piosenki Autorskiej we Wro
cław iu, K rystyna ŚWIĄTECKA - 
laureatka przeglądów sztuki estrado
wej w Łodzi i Rzeszowie oraz Stefan 
BRZOZOWSKI, kompozytor i wo
kalista, szef olsztyńskich spotkań za
mkowych. Ten koncert rozpocznie 
się o godz. 20.30.

Jeżeli jeszcze dodać, że rybnic
kim spotkaniom ze sztuką towarzy
szyć będzie numer specjalny kra
kowskiego “Suplem entu”, pośw ię
cony h is to rii i w spó łczesności 
R ybnick ich  Dni L ite ra tu ry , to 
obraz nadchodzącego święta sztuki 
będzie pełn iejszy . P roponuję ju ż  
teraz rezerwować wrześniowo-paź
dziern ikow e w ieczory  i b ilety , 
choć w ybór im prez z pew nośc ią  
nie będzie łatwy.

GRZEGORZ WALCZAK

Stary Ratusz 
w oknie

Przedstawiamy kolejny witraż klatki 
schodowej Urzędu Miasta, znajdujący 
się na półpiętrze budynku. Dzieło to 
nie jest sygnowane, ale projektował go 
prawdopodobnie artysta z Poznania,

wizerunkiem Starego Ratusza. Z wyry
sowaniem projektów czyli kartonów do 
przyszłego witrażu artysta nie miał naj
prawdopodobniej większych proble
mów, szkicował bowiem swoje przyszłe

Witraż na półpię
trze Urzędu Miasta 
przy ul. Chrobrego 
przedstawia p o
przednią siedzibę 
władz miejskich - 
Ratusz na Rynku

Jan Piasecki, wykonawcą zaś była ryb
nicka firma Jana Kermela lub krakow
ska S.G. Żeleńskiego.

Witraż przedstawia wybudowany w 
1822 roku na obrzeżach ówczesnego 
rybnickiego placu targowego Stary Ra
tusz. Ta klasycystyczna budowla istnie
je do dnia dzisiejszego, a przed rokiem 
została pięknie odnowiona. Służyła ona 
władzom miejskim Rybnika w latach 
1822-1928. Kiedy ukończono budowę 
Nowego Ratusza, zwanego dzisiaj 
Urzędem Miasta, jedno z okien tej bu
dowli projektanci postanowili ozdobić

przyszłe dzieło z natury bądź z fotografii. 
Gdy się owemu witrażowi przyjrzeć 
dokładnie, zobaczymy wiele drobnych, 
uchwyconych w szkle szczegółów. Jest 
to m.in. fragment dwóch domów od 
strony ul. Kościelnej, widoczny z pra
wej strony fragment elewacji kamieni
cy rynkowej czy po lewej stronie drze
wo. Była to bodaj jedyna w 1922 roku 
roślina na rybnickim Rynku.

Tekst i zdjęcie: 
MAREK SZOŁTYSEK

NAMIOT ŚWIATŁOŚCI 
MARIANA RAKA

Nim zawładną nami pierwsze spo
tkania z artystami różnych centrów 
kultury polskiej, którzy będą gościć 
w Rybniku z okazji Jubileuszowych 
Dni Literatury, już w sobotę, 24 
września o godz. 17.00 w hallu Te
atru Ziem i Rybnickiej przywita  
nas Sztuka. “Ikonosfera - environ
ment - happening” - tak brzmi 
nadtytuł przedsięw zięcia arty
stycznego, którego autorem jest 
Marian RAK. Byłoby nietaktem  
przedstawić na tych łamach człowie
ka i artystę, który należy od lat do 
grona osób przynoszących najwięcej 
splendoru naszemu miastu i to dale
ko poza jego granicami. Kto w Ryb
niku interesuje się współczesną sztu
ką, ten m usiał się z nim zetknąć. 
Dlatego nie ma sensu zapraszać do 
“Namiotu Światłości” ludzi, którzy 
go znają - sami przyjdą.

Innym zaś, nowym odbiorcom wi
zji artystycznych Mariana Raka, na
leży się kilka słów wprowadzenia, 
zanim zdecydują się na wizytę w tea
tralnym hallu, we wrześniowe i paź
dziernikowe wieczory.

Czekać na nich będzie specjalnie 
zorganizowana przestrzeń , zabudo
wana podświetlonymi kompozycjami 
malarskimi. Rzekłby ktoś “Aha! Je
szcze jedna wystawa” . I nie pomyli 
się, choć nie sądzę, by człow ieka 
wrażliwego lub po prostu otwartego 
na to, co wokół niego, ciekawego

świata i innych ludzi, nie zatrzymały 
i nie zastanowiły na przykład auto
portrety malarza noszące zagadkowe 
tytuły: “Tajemnica”, “Efemerydy”, 
“Kontakty” . Jeśli tak się zdarzy, to 
znaczy, że odw iedzający wystawę 
ożywił stworzoną tu dla niego “iko
nosferę” , przestrzeń w ypełnioną, 
obrazami. Sam zresztą będzie musiał 
zdecydować, czy jest to jego świat, 
czy znalazł się z artystą  na jednej 
wspólnej fali. Ulec w izji czy ją

odrzucić?
Myślę, że ten artysta potrafi zająć, 

zaciekawić, zainteresow ać. Każdy 
gość przestrzeni artystycznej Maria
na Raka powinien w iedzieć, że w 
określonej porze dnia “Namiot świa
tłości” będzie ożywał dzięki muzyce, 
głosom , akcji barwnym efektom  
św ietlnym , że ikonosfera będzie 
przechodzić w happening, że oprócz 
oka i ucha nawet jego zmysł węchu 
będzie poddany eksperymentowi ar
tystycznemu, zgodnie z teorią iż na
sza zdolność przeżywania jest z na
tury synestetyczna, a więc mobilizu
jąca wszystkie zmysły.

Można zapytać, po co to wszystko. 
Czemu ma służyć specjalnie przygo
towane otoczenie, zwane przez arty
stę “medialnym envirement”? Otóż

Marian Rak: z cyklu "Autoportrety"

właśnie. Marian Rak traktuje swoją 
twórczość jako serwitut, czyli po
winność zw iązaną z wtajemnicza
niem w pewną wizję świata.
“Dano mi ileś talentów, więc służę” 
- powiada.

Wszystkiego nie można i nie trze
ba wyjaśniać. Wystarczy, jeśli po
wiem, że widz czy gość “Namiotu 
Światłości” będzie świadkiem? ucze
stnikiem? “Dialogu Człowieka z Ab
solutem”. Świadkiem czy uczestni
kiem? Nie wiem. To zależy od po
datności w idza oraz skuteczności 
użytych środków artystycznego wy
razu. Marian Rak pragnie, aby skło
niły one widzów do “refleksji, akty
wizując w nich to, co nieuświado
mione i dotąd uśpione. Środki te 
m ów ią bowiem o TAJEMNICY, 
której nie można nazwać - nie można 
jej również określić, odsłaniając, ale 
zarazem i ukrywając to, co NIEWY
JAŚNIONE, ZAGADKOWE, to, co 
NIEZNANE” /cytuję objaśnienia ar
tysty pięknie wydanego katalogu 
happeningu/.

Wiem jedno: istnieje szansa, że w 
“planowanym i wyrachowanym świe
cie” spotkamy się z “nieoczekiwanym, 
szczególnym widowiskiem”. Kto zain
teresowany, czy choćby tylko ciekawy, 
nie powinien tej szansy zmarnować. 
Czy “Namiot Światłości”, przedsię
wzięcie jak każda realizacja artystycz
na - ryzykowne - spełni nadzieje twór
cy? Może TAJEMNICA, której Ma
rian Rak chce dać świadectwo, tkwi 
bliżej, niż sądzimy?

Można się będzie o tym przekonać, 
rezerwując godzinę w jedno z wrze
śniowych lub październikowych popo
łudni na wizytę w hallu Teatru Ziemi 
Rybnickiej.

GRZEGORZ WALCZAK
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Wszystkie drogi 
prowadzą do Rud

Zielony konkurs 
rozstrzygnięty

c.d. ze strony 1
ideą jest stworzenie każdemu z nas 
możliwości odkrycia dowodów naszej 
przeszłości, a w szczególności obiek
tów zabytkowych. Zaproszenie do od
krywania bogactwa własnego regionu 
umożliwi poznanie nas samych jako 
Europejczyków mających wspólne ko
rzenie, sztukę, technikę i kulturę. Jeże
li więc dziedzictwo odgrywa kluczową 
rolę w rozwoju świadomości zbioro
wej, jego uświadomienie pomoże również

17 września - sobota
I. Wszystkie drogi prowadzą do Rud
12.00 Przemarsz przez Rudy Miejskiej 
Orkiestry Dętej z Rybnika
13.00 Przyjazd i konkurs sprawnościo
wy starych pojazdów /Rynek/
13.00 Zjazd Organizatorów Turystyki 
Ziemi Rybnickiej
14.00 Podróże opatów cysterskich do 
Jemielnicy - wyjazd autokaru z przewo
dnikiem /Rynek/

15.00 Powitanie harcerzy ze spływu rze
kę Rudą od Stodół do Rud
VI Drużyna Żeglarska z Rybnika /most 
na Rudzie, park/
14.00 Inauguracja Europejskich Dni 
Dziedzictwa /Plac Kościelny/

II. Wzeszło dla nich światło
Kościół pocysterski w Rudach
15.00 Powitanie przez proboszcza ks. 
Bonifacego Madlę
15.10 Zwiedzanie kościoła, kaplicy, 
zakrystii
15.30 Wystawa:

“Kościół cysterski w Rudach: 
świetność - zniszczenie - odbudowa” 
obrazy, rzeźby, fotogramy /kruchta ko
ścioła/
17.00 Nieszpory maryjne pod przewo
dnictwem Chóru i Scholi w Parafii św. 
Anny z Babic
17.45 Chorał gregoriański w wykona
niu “Schola Gregoriana” Studium 
Muzyki Kościelnej w Opolu pod dyrek
cją ks. Bogdana Kicingera
18.30 Msza święta
III. Praca dobrem
Zespół klasztorno-pałacowy wraz z par
kiem
15.00 Wystawa: “Skarby architektury 
cysterskiej - kapitularz” - detale archi
tektoniczne z XIII wieku pochodzące z 
wykopalisk na terenie klasztoru /kapitu
larz/

również w przezwyciężaniu niechęci utru
dniającej dialog.

Zadaniem Centrum Dziedzictwa Kul
turowego Górnego Śląska jest ochrona 
dóbr kultury i przyczynienie się do po
wrotu ich świetności. Społeczności lo
kalne powinne być dumne z faktu po
siadania w swoim otoczeniu zabytków 
a przez to czuć się ich opiekunami.

Organizując Europejskie Dni Dzie
dzictwa w Rudach, na Międzynarodo
wym Szlaku Cysterskim CDK chce

16.00 Zwiedzanie zabytkowego parku z 
przewodnikiem
17.00 Otwarcie wystawy prac artystów 
nieprofesjonalnych skupionych wokół 
Muzeum w Wodzisławiu Śląskim /Arte
mida/
20.45 Pokaz ogni sztucznych /polana w 
parku/
21.00 Standardy jazzowe - recital Kata
rzyny Metza /wirydarz klasztoru/
22.00 “Sen o Hamlecie” - spektakl przy

pochodniach w reżyserii Kuby Abraha
mowicza w wykonaniu Wspólnoty Arty
stycznej Centrum Sztuki “Kontrast” z 
Bielska-Białej /dziedziniec pałacu opa
tów/

18 września - niedziela
I. Wszystkie drogi prowadzą do Rud
10.00 Spacer po Rudach z przewodni
kiem
13.00 Przyjazd jeźdźców i zaprzęgów z 
klubu hippicznego w Stodołach - prze
jażdżki po parku
15.00 podróż zabytkową kolejką wąsko
torową z Rud do Stanicy i z powrotem
II. Wzeszło dla nich światło
Kościół pocysterski w Rudach
10.30 Suma koncelebrowana przez Opa
ta Klasztoru oo. Cystersów w Jędrzejo
wie Pawła Lubańskiego i Kanclerza Gli
wickiej Kurii Biskupiej Ks. Huberta Na
lewaja
12.00 Anioł Pański
12.10 Po Agnus Dei - Koncert Chóru 
im. Juliusza Rogera z Rud /kościół/ 
12.40 Zwiedzanie kościoła, zakrystii, 
skarbca, biblioteki
13.00 Wystawa: “Kościół cystersów w 
Rudach: świetność - zniszczenie - odbu
dowa”
/kruchta/
14.00 “Wkład cystersów w rozwój kul
tury europejskiej” - wykład Ojca Hugo 
Leszczyńskiego z Klasztoru Cystersów 
w Jędrzejowie

przypomnieć działalność cystersów na 
Górnym Śląsku, ich wkład w podnie
sienie kultury rolnej, przemysłowej 
oraz sztuki, osiągany poprzez pozytyw
ne oddziaływanie.

Wędrując po terenie pocysterskiego 
założenia klasztornego w Rudach mo
żemy przekonać się, że obiekt zabytko
wy może być atrakcją kulturalną i tury
styczną dla wszystkich młodych i star
szych, bez względu na wykształcenie. 
Istotą organizowanych Dni jest niekon
wencjonalna prezentacja zabytków, po
przez zorganizowanie wystaw, semina
riów, koncertów, pokazów filmowych 
oraz warsztatów i konkursów dla mło
dzieży. Niebagatelną rolę spełni rów
nież program duszpasterski. 
Organizatorzy zapraszają do Rud 
szczególnie młodzież szkolną, by zapo
znała się ona z dziedzictwem kulturo
wym własnego regionu.

A oto dokładny program dla tych, 
którzy chcą wziąć udział w imprezach 
przygotowanych w Rudach z okazji 
Europejskich Dni Dziedzictwa.

18.00 Panowanie Twoje trwa - koncert 
Chóru Mieszanego przy Archikatedrze 
Chrystusa Króla w Katowicach pod dy
rekcją Krzysztofa Kagańca.
III. Praca dobrem.
Zespół klasztorno-pałacowy wraz z par
kiem
15.00 Rozpoczęcie konkursu wiedzy o 
cystersach /dziedziniec pałacu opatów/
16.00 Finał konkursu
16.45 Koncert muzyki irlandzkiej z
okazji zawieszenia broni w Irlandii 
dziedziniec pałacu opatów/
19.00 “Katalog magii brata Rudolfa”
- czyli Teatru GuGalander /z Katowic/ i 
Bogdana Mizerskiego - przedsięwzięcie 
wspólne oparte na średniowiecznym tek
ście cystersa z Rud /dziedziniec pałacu 
opatów/
20.00 Zakończenie Europejskich Dni 
Dziedzictwa.
Wyjazd do Jemielnicy
Zwiedzanie kościoła pocysterskiego, go
tyckiego kościółka parafialnego, zabyt
ków w dawnym klasztorze.
Wyjazd z Rud - 14.00 
Powrót do Rud - 19.00 
Koszt udziału w 60.000.- z ł . Osoba do
rosła /dzieci na kolanach/
Zapisy i wpłaty na wyjazd w ksiągarni w 
Rudach.
Stempel okolicznościowy EUROPEJ
SKICH DNI DZIEDZICTWA
do nabycia na stoisku księgarskim orga
nizatora w pobliżu kościoła 
Kwestę na urządzenie kaplicy Hospi
cjum “Cardis”
w Mysłowicach przy ul. Cegielskiej 76 
prowadzą wolontariusze Hospicjum

Dojazd do Rud Wielkich z Rybnika
Sobota i niedziela 

PKS - z dworca PKS w Rybniku 
odjazd godz. 13.10 i 19.50, w razie 
potrzeby w niedzielę dodatkowe 

kursy o godz. 9.00 i 11.45, 
z powrotem - wyjazd z Rud godz. 
14.32 i 21.02. Ponadto w niedzielę 

- autobus PKM nr 593 
odjazd do Rud z ul. Budowlanych - 

godz. 8.00, z Pl. Wolności - godz. 8.19

Parking
Na boisku przy szkole 
Obsługa gastronomiczna
Restauracja “Pod Kasztanami” ul. Roge
ra 16, tel. 135-89-29 w. 14 Ośrodek Wy
poczynkowy - Hotelowy “BUK” tel. 
135-62-80 Karczma “Pod Dębem” ul. 
Szkolna 6, tel. 135-61-86, 135-88-57 
Minibar “Anitka” ul. Rogera 4, tel. 1422 
w.78 Cafe Bar “Pod Lasem” 
ul. Zamkowa Bar “Malinka” ul. Rybnic
ka 4 
Noclegi
Ośrodek Wypoczynkowo - Hotelowy 
“Buk” Karczma “Pod Dębem”
Ośrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy 
Elektrowni Rybnik, 44-292 Rybnik - 
Stodoły, ul. Cisowa 2 
Ośrodek Sportów Wodnych, Rybnik - 
Stodoły, tel. 39-11-95 
Wszystkie imprezy, prócz wyjazdu do Je
mielnicy, są bezpłatne.

c.d. ze strony 1
Wśród wielorodzinnych budynków 

mieszkalnych komisja najwyżej oceni
ła otoczenie bloków osiedla “Elek
trowni” ze szczególnym uwzględnie
niem budynku przy ul. św. Maksymiliana

Maksymiliana 12 oraz otoczenie bloku 51A na
Osiedlu Południe w Boguszowicach, 
będącego własnością kopalni “Jankowi
ce”, o które troszczy się od dłuższego 
czasu jego mieszkanka Janina Mły
narczyk. Drugą nagrodę otrzymali go
spodarze bloków nr 49 i 51 przy ul. 
G. Morcinka w Niewiadomiu. Trze
ciej nagrody w tej kategorii nie przy
znano.

Proboszcz parafii św. Wawrzyńca 
w Ligockiej Kuźni już po raz czwar
ty odebrał z rąk prezydenta pierw

pierwszą nagrodę. Otoczenie kościoła oce
niono najwyżej spośród wszystkich 
zgłoszonych do konkursu obiektów 
użyteczności publicznej. Drugą nagro
dę przyznano Społecznemu Żłobkowi 
“Skrzat” z ul. Dąbrówki 9, trzeciej 
nagrody natomiast w tej kategorii nie

przyznano.
Specjalną nagrodę za botaniczną 

różnorodność ogrodu i wielką dbałość 
o jego wygląd otrzymał jeden z naj
starszych uczestników konkursu Ema
nuel Tekla.

Prezydent Makosz, dziękując ucze
stnikom konkursu za dbałość o piękno 
domostw, a tym samym i o piękno ca
łego miasta, zachęcał ich do dzielenia 
się swymi doświadczeniami z sąsiada-

Tekst i zdj.: wack

Jeśli lubisz robić zdjęcia
zgłoś się do naszej redakcji.

Czeka na Ciebie ciekawa praca fotoreportera

Zd jęc ie  
z album u czytelników

Z apraszam y na
szych C zytelników  
do wspólnego oglą
dan ia  zdjęć. W y
starczy  p rzy jść  do 
redakcji z c iek a
wym zd jęc iem , 
które po skopiow a
niu n atychm iast 
zw rócim y. /M ożna 
też w rzucić je  do 
naszych  "żó łtych  
skrzynek"/.

A utora n a jsym
p a t y c z n ie j s z e g o  
lub n ajb ard ziej 
" o d j a z d o w e g o ” 
zd jęc ia  firm a  
" E K S P R E S  
FUJI", Rybnik, ul. 
Reja 2 nagrodzi 
bezpłatnym wywo
łaniem  i w yk on a
niem odbitek z rol
ki filmu. Foto-auto-pstryk. Zdjęcie Grzegorza Leśnika

Europejskie Dni Dziedzictw a
są organizowane pod patronatem Generalnego Konserwatora Zabytków

pod hasłem
Duchowe, artystyczne i materialne dziedzictwo cystersów 

na Górnym Śląsku

Nagrodę z rąk prezydenta odbiera Joachim Piekorz, zdobywca I  miejsca za 
najładniej ukwiecony balkon i loggię
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UCZNIOWie PISZĄ

Szkoła otwarta na świat
W siedemdziesiąty drugi rok swojego istnienia I Liceum Ogólno
kształcące im. Powstańców Śląskich, wkroczyło z 72 nauczyciela
mi i 987 uczniami. W związku z rozpoczęciem roku szkolnego o 
odpowiedź na kilka pytań, związanych z życiem liceum, poprosi
liśmy dyrektorkę szkoły JANINĘ WYSTUB.

- Dwa lata temu w szkole wprowadzo
no oddział zerowy, który stanowią 
uczniowie klas ósmych szkół podsta
wowych. Czy może Pani przedstawić 
wymagania stawiane kandydatom a 
później uczniom?
- Wymagane są dobre wyniki w nauce, 
predyspozycje językowe, umiejętność 
organizacji własnego czasu i przede 
wszystkim chęć pokonania trudności, 
bo jak wiadomo “chcieć to 
móc”. Predyspozycje języ
kowe zdających ujawniają 
się dzięki testom opraco
wanym w Instytucie Lin
gwistyki Stosowanej. Na
stępny etap stanowią egza
miny z języka polskiego i 
matematyki, zawierające 
pytania kuratoryjne. W 
szkołach podstawowych 
zaliczają trzy przedmioty: 
biologię, geografię i histo
rię w indywidualnym toku 
nauczania. W liceum uczęszczają na 
lekcje języka angielskiego, w wymiarze 
18 godzin tygodniowo, które prowadzą 
nauczyciele naszej szkoły, a także nati
ve speaker, czyli osoba, której dany ję
zyk jest językiem ojczystym. Program 
klas zerowych wprowadziły szkoły na
leżące do Towarzystwa Szkół Twór
czych, którego nasze liceum jest człon
kiem od 10 lat. Czynimy starania, aby 
uczniowie mieli możliwość przystąpienia

przystąpienia do matury międzynarodowej.
- Jak ocenia Pani efekty wprowadze
nia klas “O”?
- Uczniowie doskonale pokonują trud
ności, z językiem radzą sobie świetnie. 
Potwierdza się stwierdzenie, że są to 
uczniowie zdolni.
- W zeszłym roku szkolnym profilowa
nie klas rozpoczęło się w klasie dru
giej. Obecnie odbędzie się rok później.

Jakie są przyczyny przesu
nięcia terminu?
- Przyczyny tkwią w pro
blemach organizacyjnych. 
Daje to także możliwość 
pełnej realizacji programu, 
a dla młodzieży jest to 
szansa dokładnego prze
myślenia decyzji wyboru 
profilu.

M łodzież oprócz 
przedmiotów tradycyjnych 
uczy się przedmiotów kie
runkowych. Czy dużą 

trudność sprawiło zatrudnienie odpo
wiednio wykwalifikowanej kadry np. 
wykładowców organizacji i zarządza
nia na profilu ekonomiczno-społecz
nym?
- Małe trudności są zawsze. Można jed
nak znaleźć ludzi, którzy chcą praco
wać z młodzieżą.
- Szkoła otwiera się na świat. Czy w 
dalszym ciągu kładzie się nacisk na 
naukę języków obcych?

- Oczywiście, choć trzeba ubolewać 
nad tym, że ministerstwo zredukowało 
liczbę godzin. Wszystko rozbija się o 
środki finansowe.
- W liceum istnieje możliwość konty
nuowania nauki za granicą, oczywi
ście po spełnieniu szeregu wymogów. 
Czego może oczekiwać uczeń po po
wrocie do kraju? Czy pojawiają się 
różnego rodzaju przeszkody?
- Dotąd przeszkód nie było. Myślę, że 
rada pedagogiczna z dużym zrozumie
niem podchodzi do tej sprawy, popiera
jąc i promując zdolnych uczniów. Oka
zją do rozwijania uzdolnień są także 
koła zainteresowań i zespoły artystycz
ne działające w naszej szkole: Chór 
Muzyki Dawnej, Zespół Pieśni i Tańca, 
Chór “Bel Canto”, Zespół Gitar Kla
sycznych, teatr szkolny, Zespół Wokal
no-Instrumentalny, koła przedmiotowe, 
olimpijskie oraz sportowe. W tym roku 
planujemy rozpoczęcie działalności 
koła fotograficznego, gwary śląskiej i 
historii sztuki.
- Na koniec najbardziej bolesna kwe
stia, mianowicie środki finansowe, a 
raczej ich brak...
- Od stycznia br. Urząd Miasta przejął 
wszystkie placówki oświatowe. Potrze
by finansowe naszej szkoły są bardzo 
duże. Pierwszy krok został zrobiony - 
modernizacja ciepłowni szkolnej, da
chu. Działalność pozalekcyjna nadal 
jest finansowana z konta środków spe
cjalnych. W szczególnych sprawach 
zwracamy się o pomoc do zakładów 
pracy. Wiele środków finansowych 
przeznacza komitet rodzicielski. Chcia
łabym, by w przyszłości można realizo
wać program nauczania nie martwiąc 
się o finanse, by nauczyciel otrzymy
wał godziwe wynagrodzenie za swoją 
solidną i trudną pracę.
- Dziękuję za rozmowę i życzę szybkiej 
realizacji zamierzeń.

Rozmawiała: DOROTA STACHURA

Przyjść
i zostać na dłużej

FRA - Franciszkański Ruch 
Apostolski powstał w Polsce 
dwanaście lat temu, w Rybni
ku - w 1990 roku. Grupy FRA 
działają prawie przy wszyst
kich zakonach franciszkań
skich, w naszym m ieście zaś 
istnieją dwie: przy klasztorze 
franciszkanów, przy ul. Halle
ra 19 i w Zam ysłowie. Ruch 
Apostolski dzieli się w Polsce 
na dwa regiony - Północ i Po
łudnie.

Grupa z Hallera 19 spotyka się w 
piątki, o godz. 17.00 w sali nr 5. Co
robią? Przede wszystkim modlą się, 
czytają Pismo Święte, śpiewają franci
szkańskie pieśni. Chcą też pomagać po
trzebującym dzieciom z Domu Dziec
ka, ludziom niepełnosprawnym, niedo
łężnym. Do tej pory w grupie było 
dziesięć - piętnaście osób. Teraz wzna
wiają działalność po wakacjach, chcie
liby przyciągnąć jak najwięcej nowych 
osób.
Teoretycznie we Franciszkańskim Ru
chu Apostolskim mogą działać wszy
scy, wszyscy są mile widziani, ale 
większość skupionych w nim osób to 
nastolatki. Po dwudziestce ludzie wy
jeżdżają na studia - mówi Karina, ani
matorka grupy - zakładają rodziny. 
Niektórzy idą do klasztoru. Zresztą wy
kruszają się też młodsi, nie wszyscy 
którzy przychodzą, zostają na dłużej. 
Ja się im nie dziwię - mówi Karina - 
Klasówki... Tak się składa, że prawie 
nikt z nich nie mieszka w centrum Ryb
nika, muszą więc dojeżdżać. Rodzice, o 
dziwo, często są przeciwni tej działalno
ści, uważają, że to marnowanie czasu. 
Jak trafili do Ruchu Franciszkańskiego? 
Większość została zachęcona przez kate
chetów, znajomych księży. Karina na 
pierwsze spotkanie, na które szła, przy
niosła ciasto dla wszystkich, żeby przełamać

przełamać lody. Wojtkiem w czasie praktyk 
w czwartej klasie technikum, zaczęli się 
interesować ludzie z Odnowy w Duchu 
Świętym. Przyszedł do FRA, żeby “dać 
im odpór”. Agnieszka wybrała się z ko
leżanką na opłatkowy Dzień Braterstwa 
FRA do Katowic - i została, tak jej się 
spodobało składanie życzeń i łamanie 
się opłatkiem z zupełnie nieznajomymi 
ludźmi. Dni Braterstwa odbywają się 
również w Rybniku, zawsze na przeło
mie kwietnia i maja. Młodzi biorą udział 
we mszy, potem jest ognisko, czuwanie, 
o północy wystawienie Najświętszego 
Sakramentu. Potem śpiochy idą się 
zdrzemnąć, pozostali - idą na nocnik /tak 
nazywają nocny posiłek/, a potem śpie
wają i gadają do rana. Wyjeżdżają też na 
alwernie, czyli rekolekcje dla animato
rów grup. Codziennie odprawia się mszę 
- mówi Wojtek - ale poza tym jest na lu
zie, jedzie się też po to, żeby spotkać lu
dzi . Czym się różnią od “oazowców”, 
najbardziej znanego młodzieżowego ru
chu religijnego? Jak sami mówią, we 
FRA nie ma tak dużego nacisku na wy
konanie planu, na pokonywanie kolej
nych, “stopni wtajemniczenia”, chociaż 
też mają swój czterostopniowy program. 
We FRA nie ma na przykład obowiązku 
obecności na wszystkich spotkaniach.

W tym Roku Rodziny program przede 
wszystkim skupia się na wartościach ro
dzinnych. Poza tym członkowie Ruchu 
Franciszkańskiego chcą być naśladow
cami świętego Franciszka. Poznać 
Franciszka - mówi Wojtek - bo to był 
fajny facet. Wcielać jego myśl w swoje 
życie. Ważna je s t czystość, ubóstwo, 
pokora, przyjmowanie życiowych do
świadczeń z pokorą i wdzięcznością.

Mogę nie mieć pracy, mieszkać na uli
cy, ktoś może mnie upokarzać przez 
pięćdziesiąt lat - i co z tego? Wierzę, 
że to dla mojego dobra.

Gdyby udało się zebrać dużą, aktyw
ną grupę, co chcieliby robić? Karina 
planuje, że podzieliłaby “swoich lu
dzi” na mniejsze grupki - część robi
łaby zakupy dla niepełnosprawnych, 
inni pomagaliby opiekować się malu
chami z Domu Małego Dziecka. 
Mogliby zorganizować koncert na cele 
dobroczynne. Na początku lata przy
gotowali wieczór poezji śpiewanej, 
podczas którego zbierali datki na Dom 
Małego Dziecka. Nie zebrali dużo - 
przekazali 500 tys. zł, ale kupiono za 
to potrzebne kosmetyki. Dwa lata 
temu bardzo udała się kwesta wśród 
hurtowników - na Mikołaja zebrano 
tak dużo darów, że część dostały dzie
ci z Domu Dziecka w Rzuchowie Cała 
nasza salka pełna wtedy była chrupek, 
kisielów, budyniów - wspomina Kari
na.
Starają się pomagać dwom osobom, 
chorym na stwardnienie rozsiane. Za
prosili na swoje spotkanie matkę spa
raliżowanego syna, borykającą się też 
z problemami małżeńskimi. Ona się 
wzbrania - opowiada Karina - że to 
dla niej upokarzające, że to są proble
my dorosłych, ale jestem  pewna, że 
bardzo potrzebuje, by je j ktoś wysłu
chał, i że w końcu przyjdzie do nas.
Co jest w ich działaniach ważniejsze - 
sprawy religijne czy społeczne? Zde
cydowanie religia - odpowiada An
drzej. A żeby coś dać innym, trzeba to 
mieć w sobie.

K.M.

Narkotyki w każdej szkole
Czy w twojej rodzinie jest narkoman? 

Sam bierzesz narkotyki, masz dość, 
chcesz się leczyć? Bierzesz “dla spo
rtu”, od czasu do czasu, nie chcesz się 
uzależnić? Jesteś wychowawcą, nie 
chcesz żeby twoi uczniowie się narko
tyzowali? Jeśli odpowiedź na któreś z 
tych pytań brzmi “tak”, jest w Rybniku 
miejsce, gdzie uzyskasz pomoc - punkt 
konsultacyjny dla osób dotkniętych 
narkomanią. Punkt, działający przy Po
radni Wychowawczo-Zawodowej 
przy ul. Chrobrego 29, działa od 15 
czerwca, Anna Naruszewicz-Studnik, 
pedagog, i Mariola Kujańska, psy
cholog, specjalistki od uzależnień, pro
wadzące punkt konsultacyjny uważają, 
że celem ich pracy jest dostarczanie 
psychicznego wsparcia, pobudzanie 
motywacji do leczenia, ale też pomoc w 
szukaniu ośrodka detoksykacyjnego, 
który przyjmie narkomana. “Problem 
jest dużo większy, niż zwykle myślimy - 
mówi Anna Naruszewicz-Studnik. - Je
den z naszych podopiecznych, “zaa
wansowany ” narkoman, twierdzi, że 
narkotyki może zdobyć w Rybniku w

każdej chwili, amfetaminę może kupić 
na Rynku. Narkotyki są w każdej śre
dniej szkole w mieście, w każdej szkole 
są narkomani. Najmłodsi “wąchacze” 
to dzieci z podstawówki. Wszyscy wie
dzą o problemie, prawie wszyscy uwa
żają, że ich rodziny to nie dotyczy. 
Mamy silnie uzależnionego narkoma
na, zdecydowanego na leczenie. Mie
szka z matką, która nie zauważyła, że z 
synem dzieje się coś niedobrego. Jeśli 
dziecko zachowuje się inaczej niż zwy
kle powinien to być sygnał alarmowy.

Terapeutki z punktu konsultacyjnego 
zamierzają prowadzić w szkołach po
gadanki na temat uzależnień, i to nie 
tylko od narkotyków. Jest też miejsce 
na grupy wsparcia dla rodzin i dla mło
dych ludzi odurzających się sporadycz
nie.

Punkt konsultacyjny działa w ponie
działki i wtorki w godz. 12.00 - 15.00, 
a w środy i piątki od 12.00 - 14.00.
Nie jest to wprawdzie telefon konsulta
cyjny, ale w nagłych przypadkach moż
na się również konsultować telefonicz
nie, pod numerem 23-935. K.M.

UCZNIOWie PISZĄ

Dyskoteka pana Marka
W ubiegłą sobotę w SP nr 31 odbę

dzie się dyskoteka, którą prowadził 
Marek Sierocki. Została ona zorgani
zowana przy współudziale ks. Arka 
Nowaka, a dochód z imprezy przezna
czony zostanie na hospicjum dla chorych

nigdzie nie było widać młodzieży palącej 
papierosy lub pijącej alkohol. Porządku 
pilnowali policjanci i panowie ze Straży 
Miejskiej. Gdy tylko kogoś za bardzo 
rozpierała energia i chciał wszcząć bój
kę, wyprowadzano go na zewnątrz dla

Gwiazda wieczoru Marek Sierocki poprowadził dyskotekę, z której dochód 
przeznaczono na hospicjum ks. Arka Nowaka

chorych na AIDS oraz na potrzeby dzieci z 
niezamożnych rodzin. Dziewczyny 
były “odstrzelone”, chłopcom było 
więc trudno wybrać... Panie jednak 
bardziej interesowały się gwiazdą wie
czoru. Sierocki nie mógł opędzić się od 
wielbicielek, które czekały w kolejce 
po autograf lub prosiły, by ktoś zrobił 
im z nim zdjęcie. Muzyka była super - 
Sierocki wie co lubią rybniczanie. 
Królował rock and roll i ... kankan, 
wszyscy po takim kawałku byli wykoń
czeni, ale mimo zmęczenia bawili się 
dalej doskonale. Nie zabrakło również 
muzyki do tańca-przytulańca, a trzeba 
przyznać - zakochanych było sporo. 
Była to dyskoteka dla ludzi z klasą - nigdzie

ostudzenia zapału. Świetnie bawili się 
również organizatorzy, dając tym samym 
przykład innym, bardziej opornym. 
Dysk był naprawdę ekstra! Kto nie był 
niech żałuje! Oby więcej takich imprez, 
jest to bowiem wspaniały sposób spę
dzania czasu i tracenia kalorii. Następne
go dnia ci, którzy nie są stałymi bywal
cami dyskotek ani zapalonymi sportow
cami, nie mogli wstać z łóżka, a później 
chodzić - co jest skutkiem obijania się na 
WF-ie. Bilety nie były może tanie, ale 
opłacało się, zwłaszcza, że dzięki temu 
mogliśmy pomóc potrzebującym. Z nie
cierpliwością czekamy na następną 
podobną imprezę. Hej.

AGATA DZIERŻAWA

Zorba z Eleni
10 września w sobotę wreszcie odby

ła się na Małej Scenie Rybnickiej 
pierwsza po remoncie powakacyjna 
dyskoteka. Na jej wstępie organizato
rzy zapowiedzieli niespodziankę, na 
którą wszyscy czekaliśmy z niecierpli
wością. Około godziny 23.00 okazało 
się, że tą niespodzianką je s t ... Marek 
Sierocki /którego wszyscy znamy z Te
leexpresu/, ks. Arkadiusz Nowak oraz 
Eleni z ekipą. I dopiero wtedy rozpo
częła się wspaniała zabawa, którą przez

ok. 40 minut prowadził Marek Sieroc
ki. Było naprawdę super, wszyscy ba
wiliśmy się świetnie. Jednak najwięk
szą atrakcją było dla mnie odtańczenie 
ZORBY, z samą Eleni. Zresztą nie tyl
ko ja, wszyscy uczestnicy dyskoteki 
otoczyli ją  ogromnym kołem i zobaczy
liśmy jak naprawdę tańczy się ZORBĘ.

Kto nie przyszedł, może jedynie żało
wać. Mam nadzieję, że nie była to 
ostatnia tak atrakcyjna dyskoteka na 
Małej Scenie. ANNA
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Część III

Opowieści 
z czasów wojny

Pamięć historyczna jest ważnym elementem tożsa
mości każdego narodu i społeczeństwa. Cieszy więc, że 
wojenne losy dziadków i pradziadków są żywe w pa
mięci tegorocznych rybnickich maturzystów.

Monika - lat 19
W obawie przed niebezpieczeństwa

mi frontu moja babcia - wdowa z 
ośmioletnią córką, a moją mamą, wyje
chała we wrześniu 1939 roku z Rybni
ka do rodziny w Piotrkowie. Na wiosnę 
1940 roku obie wróciły jednak do swe
go rybnickiego mieszkania, które było 
już zajęte przez Niemców. Babcia nie 
wytrzymała tego 
psychicznie, wpadła 
w szał i zaczęła wy
zywać na Hitlera, 
krzyczała, że Niem
cy i tak przegrają 
wojnę itd. W chwilę 
potem babcia była 
już na komendzie 
gestapo, które skie
rowało ją  do kobie
cego obozu w Ra
vensbrueck. Zaś 
moją ośmioletnią 
wtedy mamę Niem
cy przekazali do 
rybnickiego siero
cińca prowadzonego 
przez siostry zakon
ne, który znajdował 
się za kościołem św.
Antoniego. Jednak 
mamie groziło wy
wiezienie do obozu koncentracyjnego, 
więc znajomi ulokowali ją  jako pomoc 
domową u tzw. “porządnych ludzi” 
koło Zawiercia. Ludzie ci poczuli w

trakcie wojny dobry interes w “byciu 
Niemcami”, zwłaszcza zaś wtedy, gdy 
nadarzyła się okazja przejęcia mająt
ków po wysiedlonych i aresztowanych 
Polakach. Ta narodowa przemiana 
odbiła się również na traktowaniu mo
jej mamy. Zatrudniono ją  do najcięż
szych prac gospodarskich. Mimo kilku 
prób ucieczki, mama pracowała w tym

gospodarstwie do końca wojny. A ucie
kła dopiero, gdy do ich gospodarstwa 
zbliżał się rosyjski front. Mama miała 
wtedy zaledwie 14 lat, nie wiedziała

gdzie się udać, sądziła, że jej mama nie 
żyje. Pojechała więc najbliższym po
ciągiem do Sosnowca, gdzie poprosiła
o schronienie u sióstr karmelitanek. Z 
wyczerpania zachorowała tam na tyfus
i przewieziono ją  do klasztornego szpi
taliku pod Oświęcim. Tam też przeby
wała nawet po wyzdrowieniu, nie wie
dząc gdzie się udać.

Tymczasem babcia przeżyła cudem 
obóz w Ravensbrueck. Wyzwolone ko
biety wyjechały z obozu do Szwecji, 
gdzie zaopiekował się nimi tamtejszy 
Czerwony Krzyż. Gdy babcia podrepe
rowała swoje zdrowie, zaczęła za grani
cą pracować. Chciała bowiem zarobić 

trochę pieniędzy na 
drogę do Polski i po
szukiwanie utraco
nej córki. Babcia 
odwiedzała najpierw 
wszystkich znajo
mych, a potem szu
kała mojej mamy po 
wszystkich sierociń
cach po kolei. Do
piero w 1946 roku 
przyjechała do ma
łej wsi pod Oświęci
miem, gdzie w kla
sztorze karmelitanek 
odnalazła swoją cór
kę. Obie wróciły do 
Rybnika i zaczęły 
życie od nowa”.

Alina - lat 19
“Na początku woj

ny mój dziadek pra
cował w fabryce prochu w Krywałdzie 
koło Knurowa. Wiosną 1942 roku zo
stał wcielony do armii niemieckiej i po
jechał walczyć do Francji, a potem na

Na takich niemieckich pocztówkach propagandowych z czasów wojny, również 
Ślązacy wcieleni do Wehrmachtu wysyłali do swych rodzin “oznaki życia ”. Na 
przykład dziadek Aliny, zanim zginął za “tysiącletnią Rzeszę” pisał do swych 
bliskich: “...jesteśmy otoczeni, do jedzenia mamy ju ż tylko konia i jeden chleb 
na dwunastu chłopa... ”

front wschodni. Tam brał udział w cięż
kich walkach pod Stalingradem. W jed
nym z listów do babci pisał, że są oto
czeni przez Rosjan, że panuje głód i 
mają aktualnie do zjedzenia tylko konia 
i mały chleb na 12 mężczyzn. Dziadek 
był jednak pełen nadziei i pisał, że jak 
tylko wyjdą z opresji to przyjedzie do 
domu na urlop. Niestety, po kilku mie
siącach przyszła informacja, że zginął 
w grudniu 1942 roku”.

Adrian - lat 19
“W styczniu 1945 roku do naszej 

wioski zbliżał się front. Niemcy kazali 
mojej rodzinie wyjechać na ten czas z 
domu. Wyjechali więc do Nędzy, a po
tem do Rud Kozielskich. Gdy front 
przeszedł do swojej wyzwolonej już 
wsi powróciła też moja rodzina. Było 
to w połowie kwietnia 1945 roku. 
Wrócili z całym dobytkiem, który 
wszyscy wieźli na ciągniętym ręcznie 
wózku. Prowadzono również krowę, 
którą uważano za bezcenny skarb i 
podstawowe źródło utrzymania w tym 
trudnym do przeżycia czasie. Krowę tę 
udało się uratować mimo wielokrot
nych prób odebrania jej przez rosyj
skich żołnierzy. Po powrocie dom za
stano zniszczony i splądrowany. Zabra
no się więc do pracy na roli i odbudo
wy domostwa. W jakiś czas później do 
domu przyszli polscy milicjanci. Za
brali oni krowę mojej “śląskiej rodzi
nie” i przekazali ją  pewnej nowoprzy
byłej do naszej wsi “polskiej rodzinie ”. 
Przy okazji szarpaniny o krowę pobito 
mojego pradziadka, zaś wujka areszto
wano za stawianie oporu władzy “ludo
wej” i przesiedział on 10 miesięcy w 
rybnickim i raciborskim więzieniu.

Po kilkunastu latach ta “polska” ro
dzina, która ukradła nam krowę, jako 
pierwsza wyemigrowała do RFN”.

Joanna - lat 19
“Mój dziadek z Popielowa i jego ko

lega Alojzy zostali wcieleni do armii 
niemieckiej. Obaj w sierpniu 1944 roku 
zostali wzięci w Normandii do niewoli

Utopek 
z Wielopola

Kożdy rok od lata do jesiynie prze
jyżdżali przez Wielopole cołkimi ta
borami Cygony. W lesie na dole, 
kole “Suberyje”, kaj było blisko do 
rzyki Kam ionki, staw iali te swoji 
budy i namioty. Jak my ich widzieli 
jechać od Glywic, to my sie łogro
mnie radow ali, że zaś bydzie kaj 
chodzić. Poradziyli my sie godzina
mi prziglondać jak  te swoji konie 
wypinajom z tych forów, potym ich 
kludziyli ku rzyce woda pić i paśli 
ich w lesie. Pucowali ich takimi 
szkrobaczkami i szczotkami, że sie 
glancowały jak diosi. Te swoji dziec
ka to tyż Cygonki w tyj rzyce kom
pały. Taki malutki co w chackach 
nosiyły, cołki sagie do tyj zimnyj 
wody tonkały, aż nom sie zima ro
biyło, a one ani niy miałkły. Ku wie
czoru to Cygony przi fojerce piyknie 
śpiywali i tańczyli, a przigrywali im 
na skrzipce, abo harmonice te starzi
ki. Kurzili tyż oni taki cygary, kere 
se sami robiyli ze suchych liści taba
ki - co tam kajś po drodze komuś z 
pola podwyńdziyły starsze dzieci. Te 
starsze chopcy z Wielopola co tam 
na dole miyszkali, jak: Leon, Hynel, 
Stasiek, Herbert, Arkad i Kazik, to 
sie yno przi tych młodych Cygon
kach kryńciyli. Jak kero dziecku pić 
dowała, to tak karki naciongali, żeby 
konszczek cycka ujrzeć od Cygonki, 
bo to bezmała szczynści przinosiyło. 
Bez feryje to my już od rana przi Cy
gonach przesiadowali, ale we wrze
śniu, jak sie szkoła zaczła, to yno po 
połedniu sie ku nim szło. Młode Cy
gonki już rano brały swoje dziecka

na pukel i po wsi po fechcie, abo tyż 
wrożyć chodziyły. Te stare Cygonki i 
Cygony, co przi budach zostały, to 
nom łosprowiały o swojim  życiu i o 
tym kaj byli i kaj jeszcze pojadom 
latoś. Na w ieczor to już wszystke 
Cygony przi fojerze siedzieli, a lu
dzie sami ku nim przichodziyli. Przi
chodziyły tyż ku nim frele i karlusy, 
co by im Cygonki wrożyły. Francik - 
tyn pachołek od Oślizloka - 
tyż prziszoł roz ze swojom 
Ankom. Cygonka im wy
w rożyła, że bydom mieć 
synka, kery dostanie od ko
goś czerwono mycka sztry
kowano. To sie im doprow
dy spełniyło.

Utopek tyż był ciekawy co 
mu Cygonka powiy i tyż ku 
nij prziszoł. Wysztryndziył 
sie piyknie co by go żodyn 
niy poznoł i stanył kole fa
jerki. Prziszła ku nimu tako 
staro cyganica i zaczła go
dać: “Ty mały człow ieku, 
daj Cigance pieniążek, a Ci
ganka ci prawdę pow ie” .
Ciepnył Utopek piniondz ze 
szczyrygo złota. Cygonka 
go zaroz capła i miyndzy 
dwa zymby, kere i zostały, wraziyła - 
próbow ała go ugryść, a potym go 
m iyndzy fałdy w kecurze skryła. 
“Teraz ty wielki pan - zaczła godać, 
ale za dziesięć latek nikt nie będzie 
pamiętał żeś żył w tej wiosce. To żeś 
ty Utopek mosz na czole wyryte, a 
tej prawej nogi to ty nie chowaj za 
lewą, bo sie nasza kobyła za chwilę z 
ciebie śmiać będzie” . W tym sie 
rychtyk jakiś koń rozśmioł i Utopek 
już dalij niy czekoł yno znerwowany 
uciyk i o Cygonce słyszeć niy chcioł. 
Tyn złoty piniondz, co go Cygonka

miyndzy fałdy w kecurze schowała 
oroz na ziym ślecioł. Jak go Cygon
ka do rynki chyciyła, to yno za
skwyrczało i zaśm ierdziało choby 
kery do fajerki piyrzo wciepnył. Cy
gonka fronkła tym piniondzym  do 
góry. Wszyjscy wiela nos tam było 
zaglondali my na niego. Lecioł on 
tak wysoko, że nom sie z oczow stra
ciył i wcale na ziymia niy ślecioł.

Cygonka z bolu zajynczała i wszyst
kim nom pokazowała blaza spolono 
na rynce, telko jak ten piniondz. Tak 
i tyn Utopek doł pić, że zarozki po
szła do budy i już żodnymu niy wro
żyła.

Ludzie niyroz tyż mieli nerwy na 
Cygonow, bo co chwila sie jakoś go
wiydź traciyła. Jak Cygonki szły na 
wieś, kożdy wachowoł jak umioł, a i 
tak sie w jedyn dziyń aże piyńć kur 
straciyło. U Sładka kole kapliczki 
straciyły sie trzi kury, a dwie na 
wiyrchu u Sury. W inkszy dziyń to

zaś prziszoł do Przeździnga Cygon i 
pokazowoł jak sie z gwoździa zupa 
warzi. Prziszły tyż nikere ciekawe 
somsiadki pozaglondać, a potym sie 
w doma niy poradziyły kaczek i hyn
dykow dorachowć .

Po Rybniku tyż Cygonki po fech
cie chodziyły do sklepów  i po lu
dziach. Bez rynek ani przyńść niy 
szło co ich tela było, a kożdo chciała 

yno powrożyć. Moja siostra 
ze swojom kam ratkom Gy
niom, kupiyły u Pieterki taki 
koszyczki, cołki z kreppapio
ru zrobione. W pojszczotku 
tych koszyczkow były same 
róże, tyż z papioru. Było to 
taki piykne, bo mama od Hil
dy um iała to fajnie robić i 
wszyjscy ludzie z Wieliopola 
chodziyli do nij po pap io
rzanne kwiotki. Zaszły te 
dziołchy z tymi koszyczkami 
ku Cygonom i jedna jak  u j
rzała, to sie zdało, że i sie za
chce. N aparła sie tych ko
szyczków - “Dajcie mi ko
chaniutkie te cudeńka, ja  
wam za to powróżę. C ałą 
prawdę Cyganka wam po
wie” . Dały sie dziołchy sku

sić i Cyganka zaczła: “Będziecie 
szczęśliwe. Dobrych i kochanych 
mężów dostaniecie! Ładne dzieci 
urodzicie.” Do dzisioj to spom ina
jom , bo sie im to spełniyło. Łoby
dwie majom dobrych i robotnych 
chłopów. Jedno sie yno Cygonce niy 
spełniyło, to że o Utopku z Wielopo
la ludzie zapomnom. Do dzisioj go 
spominajom i o nim wnukom opo
wiadajom. Mom nadzieja, że jeszcze 
bydom o nim długo pamiyntać.

B. DZIERŻAWA

Utopek i cygony

Mamusiu -  Haniu nasza kochana 
W ten dzień radośni jesteśmy od rana 

I  chcemy Ci życzyć 
wszystkiego najlepszego 

Zadowolenia z dzieci i męża starego.
I  chociaż nie zawsze Ciebie słuchamy, 

Bo chcesz być babcią, 
a dzieci nie mamy 

To wiedz, że wszyscy 
ogromnie Cię kochamy,

Bo lepszej od Ciebie mamy nie znamy.

Z serca płynące życzenia 
składają dzieci 

Zosia, Marysia i Wiesia 
oraz Piotrek, Tomek i Fox

*  *  *

Państwu
Jadwidze i Eugeniuszowi 

Mazurkom
z okazji narodzin córeczki, 

siostrzyczki Przemka, składamy 
serdeczne życzenia, aby Bóg 

pobłogosławił Wam i maleństwu, 
żeby urosła na zdrową 
i dorodną dziewczynę.

Magierowie

amerykańskiej. Dziadek źle wspomina 
ten okres. Pracowali jako jeńcy na ame
rykańskim statku. Jeńców źle tam trak
towano, a dziadka nawet bardzo okale
czono po czym do dzisiaj pozostał mu 
trwały ślad. Jedyną “dobrą stroną” nie
woli - wspomina dziadek z uśmiechem 
- były keksy, czekolada i papierosy, 
które rozdawano jeńcom.

Czując się Polakiem, dziadek złożył 
wniosek o przeniesienie go do Polskiej 
Armii na Zachodzie. Tam też ostatnie 
miesiące wojny przewalczył w lekkiej 
artylerii. Później wrócił do domu”.

Zebrał i opracował: 
MAREK SZOŁTYSEK

Kina
“APOLLO”

16 września, godz. 17.00, 19.00,20.45 
“NAGA BROŃ 33 i 1/3”, prod. USA
17 września, godz. 16.00 i 18.00, 18 - 
21 września, godz. 17.00 i 19.00, 22 
września, godz. 17.00, 23 września, 
godz. 17.00, “GLINIARZ Z BEVER
LY HILLS III”, prod. USA

DKF “EKRAN” przy TZR 
19 września, GODZ. 19,00, “ŁZA 
KSIĘCIA CIEMNOŚCI” prod. pol.- 
estońskiej, reż. Marek Piestrak, wstęp 
za okazaniem karnetów /do nabycia 
przed projekcją/

“PREMIEROWE” przy TZR 
16 - 23 września, godz. 15.00, 17.00, 
19.00, “JASKINIOWCY”, prod. USA, 
cena 35.000 zł

“WRZOS” - Niedobczyce
18 września, godz. 17.00, “ŚMIERĆ 
JAK KROMKA CHLEBA”, prod. pol
skiej, cena 25.000 zł

“ZEFIR” - Boguszowice 
18 - 22 września, godz. 17.00 i 19.00, 
“MR JONES”, prod. USA

Dyskoteki
Sobota, 17 września, godz. 19.00 - 
1.00, cena biletu 40.000 zł, MAŁA 
SCENA RYBNICKA, godz. 20.00, 
KINO “APOLLO”

/gw/

7GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825

Piniodzym fronkła do gory... Rys.: B. Dzierżawa



Zarząd Miasta informuje
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 wys.
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 398,7 15.09.94 9-11 35 tys. 5 mln

teren
5. ul. św. Antoniego

3.190 1,5 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

CENNIK OGŁOSZEŃ W "GAZECIE RYBNICKIEJ"

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

. . . U  NAS 
SZYBKO 
I TANIO

Kolejarze
lubią

kasować
Chętniej jednak kasują pieniądze niż 

bilety. Na stacji w Rybniku wprowa
dzono automaty do kasowania tzw. bi
letów nominałowych. Być może jest to 
wygodne dla niektórych pasażerów, 
którzy mogą kupić większą ilość takich 
biletów i w razie potrzeby stopniowo 
je wykorzystywać. Rzadziej korzystają
cy z usług PKP zapewne tego pomysłu 
nie pochwalą, bo jadąc np. do Katowic 
pasażer otrzymuje kilka biletów nomi
nałowych zamiast jednego. Każdy z

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

Kobieta 36 lat 
POSZUKUJE PRACY 

w niepełnym wymiarze godzin. 
Wykształcenie średnie, 

język niemiecki, maszynopisanie, 
komputer. Tel. 28-825

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

Biuro
Rachunkowe

poleca usługi w zakresie:
pełnej i uproszczonej 

rachunkowości
Tel. 2 7 -4 0 6 , R y b n ik , 
ul. R a c ib o r sk a  6 2 /4 6

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.

B E Z P Ł A T N E  
P O R A D Y  P R A W N IK A  
w "Gazecie Rybnickiej"

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

dyżuruje prawnik, udzielający 
bezpłatnie porad.

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 zł /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.

A D A R
oferuje usługi w zakresie 

ślusarstwa, instalowania 
urządzeń ogrzewczych 

/c.o., gazowe/ oraz wod.-kan., 
plastik, miedź, ocynk, 
murarskie, malarskie, 

tapeciarskie.
Rybnik, ul. Pełczyńskiego 5, 
tel. 25-656 czynny całą dobę

Kawiarnia

“R O N D O ”
w  tzw. “ Kuloku"

Rybnik, ul. Wysoka /w Domu Rzemiosła/
zaprasza

na relaksową kawę, 
drinki, dania barowe. 

Organizuje wesela oraz imprezy 
okolicznościowe do 250 osób. 

Tel. 26-179 czynny od 9.00 do 22.00, 
w soboty od 16.00 do 22.00

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 16 do 22 września, apteka przy ul. 
Reymonta, tel. 26-317

nich musi skasować w ustawionym na 
dworcu kasowniku, co jest jednak dość 
kłopotliwe. Za nieskasowanie biletu 
podróżny może wówczas zapłacić karę 
w wysokości nawet 1 mln zł. Zapomi
nalscy, którzy w pociągu przypomną 
sobie o konieczności skasowania biletu 
mogą się zgłosić do konduktora, co 
kosztuje 35 tys. zł. Można powiedzieć - 
kto zapomina, niech płaci... Z drugiej 
strony - pobieranie opłaty za skasowa
nie biletu to chyba przesada. Czytajmy 
więc ogłoszenia, bo niektórzy podróżni 
- szczególnie spoza Rybnika - nieobe
znani z kolejowymi obyczajami nie 
wiedzą, że otrzymane w kasie bilety 
nominałowe trzeba skasować. A może 
ustawić kasowniki na peronach, a je
szcze lepiej w pociągach.

/jak/

Zarząd Zieleni Miejskiej 
w Rybniku 

D ział
U sług  P ogrzeb ow ych

ul. Rudzka 70 b 
/Cmentarz Komunalny -tel. 28-991/
o fe r u je  n a s tę p u ją c e  u s łu g i:

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

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

*możliwość załatwienia orkiestry
* wynajęcie autobusu 

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

Ceny konkurencyjne

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 obow iązku zw alczania chwastów, cią
żącym  na w łaścicielach 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
pow ania,
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 upraw ą roślin.

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 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 zł,-
"Dziś fotografujesz - dziś masz zdjęcia"

Środowa Giełda Cenowa
M ięso schab

wolowe
extra

szynka wp. 
gotowana śląska

PIOTROWSKI 85,6 83,3 104,5 67,8
F ran e k  & K luba 84 88 125 66
TARG 79-88 85-87 118-130 66-71

Owoce/Warzywa pomidory papryka winogrona ziemniaki

C y tru se k 20 30 34 5
R a c ib o rsk a  15 18 33 33 5
TARG 10-18 25-30 24-30 4-5

S p o żyw cze masło cukier jajko mąka
J a n  N o g a 14 15 2,7 7
H e rm e s 14,5 15 2,6 7,5
TA R G 13,5 13-14,5 2 6,5-8,5

W aluty dolar marka czeska francuska
Gallux, R y n e k 22700\22900 14670\14800 780\810 4200\4300
Delikatesy, ul. Miejska 22700\22900 14670\14800 795\805 4250\4350
P e w e x  d u ż y 22650\22900 14670\14800 796\808 4260\4350

8 GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Sukces “Victorii” 
w Tour de Pologne

Zwycięzcą zakończonego w nie
dzielę w Warszawie 51 Tour de Po
logne został Maurizio Fondriest z 
włoskiej zawodowej grupy Lampre 
Animex. Rybniczanie mogli go oglą
dać, gdy kolumna Tour de Pologne 
wjechała do naszego miasta. Ryb
nicka grupa Warty Energoinwest 
Victorii okazała się najlepszą polską 
i najlepszą amator
ską grupą wyścigu 
i sklasyfikowana 
została na siód
mym miejscu 
wśród 23 ekip. Do 
zwycięskiej grupy 
Lampre rybnicza
nie mieli 47 minut 
i 13 sekund straty 
podczas gdy zaj
mująca w klasyfi
kacji drużynowej 8 
miejsce Korona 
Kielce straciła po
nad 54 minuty.

Jacek Mickie
wicz, szosowy 
mistrz Polski, 
który na mecie eta
pu w Rybniku fini
szował na trzecim 
miejscu, nie ukry
wał, że bardzo mu zależało na wy
graniu tego etapu. Sztuka ta udała 
mu się dwa dni później na etapie do 
Kielc, kiedy to na rundach w samych 
Kielcach zainicjow ał ucieczkę. W 
chwilę później doskoczył do niego 
górski mistrz Polski Kazimierz Sta
fiej i długo uciekając przed peleto
nem, kolarze między sobą rozegrali 
finisz. Zwyciężył, uchodzący za lep
szego sprintera, kolarz “V ictorii”, 
choć niektórzy nie wiedzieć czemu 
spekulowali, że pewnie pozwoli on 
wygrać w Kielcach kolarzowi miejscowego

SKATOWY
PLON

W niedzielę, 11 w rześnia br. w 
Domu K ultury w Chwałowicach 
odbył się turniej gry w skata - trzeci 
z cyklu siedm iu turniejów  Grand 
Prix w okręgu rybnickim Polskiego 
Związku Skata. Patronem turnieju 
jest Roman BIAŁAS - założyciel 
sekcji skata, która działa w Chwało
wicach.

W zawodach wzięło udział 72 za
wodników, którzy zm agali się od 
godz. 10.00 do 16.00. Organizatorzy 
liczyli na w iększą frekwencję, ale 
odbywające się w tym samym czasie 
dożynki i grzybobrania odebrały im 
część potencjalnych graczy. Najlep
szym przyznano 14 nagród w na
stępującej kolejności: 1. Rajmund 
STRUSZ /Jubilat/2. Józef BOROW
SKI /Chwałowice/, 3. Edmund PO
LEWKA /Jankow ice/, 4. Jarosław  
SKOWROŃSKI /"P iast” Leszczy
ny/ 5. Konrad BRODA /SP Rogo
źna/ 6. Ewald PAULUS /"Silesia” 7. 
Roman OŚLI ŹLOK /"Forteca" 
Świerklany/, 8. W ładysław GUT / 
Jankowice/ 9. Janusz GROLIK / 
Chwałowice/, 10. Józef SMOLAREK 
/Szczygłowice/11. Tomasz SZYMA
ŁA/Szczygłowice(, 12. Włodzimierz 
STRZELECKI /"Skok" Ornontowi
ce/, 13. Wojciech BARTOSIK /"For
teca)/, 14. Wiktor KOPIEC /"Forte
ca”/.

Dla najlepszego zawodnika turnie
ju Związek Zawodowy Górników w

miejscowego klubu.
Wyścig ułożył się, jak mówią fa

chowcy, już  w pierwszym  etapie. 
Poza tym, że po drugim etapie Fon
driest doskoczył do czołówki, od po
czątku wyścigu nie uległa ona zasa
dniczym zmianom. Nie obeszło się 
bez małych afer; gdy na etapie do 
Kielc uciekała czwórka Polaków li

czących się w gene
ralnej klasyfikacji, 
był wśród nich 
również lider “Vic
torii" Dariusz Ba
ranowski, ucieczkę 
tę zlikwidowali nie 
kolarze włoskiej 
grupy Lampre, ma
jącej w tym swój 
wyraźny interes, ale 
polscy kolarze z 
Grupy PEKAES 
Lang Rover Legia. 
W peletonie za
wrzało, a trener ka
dry narodowej ko
larzy nie mógł się 
tym ekscesom  
nadziw ić. Trener 
“Victorii" Andrzej 
K o ł o d z i e j c z y k  
tw ierdzi wręcz, że 

to Polacy dzięki Polakom przegrali 
ten wyścig.

Jakby na to nie patrzeć, kolarze 
“Victorii" odnieśli w tym wyścigu 
znaczący sukces, a prezes Victorii 
Adam Krupa podkreśla, że grupę 
stać na jeszcze więcej. Kolarze ci 
chcą razem z sobą jeździć, co gwa
rantuje powodzenie wielu przedsię
wzięć taktycznych w ważnych, liczą
cych się wyścigach. Dariusz Bara
nowski w indywidualnej klasyfikacji 
w Tour de Pologne uplasował się na 
miejscu dziewiątym.

Tekst i zdj.: wack

Polsce przy KWK “Chw ałow ice” 
ufundował puchar, zaś kopalniana 
NSZZ “Solidarność" ufundowała pu
char dla najlepszego zawodnika z 
sekcji skata przy Domu Kultury w 
Chwałowicach.

/gw/

Dożynki w 
Kłokocinie

C zw artego w rześnia, po ponad 
trzydziestoletniej przerwie, odbyły 
się w Kłokocinie dożynki. Przygo
towali je  członkow ie Rady D ziel
nicy: rolnicy, gospodynie, s traża
cy, sportow cy z k lubu “N aprzód 
K łokocin" i hodow cy gołębi po
cztowych. Nad ca łą  uroczystością 
czuw ał kom ite t w 
skład którego weszli 
Franciszek Pawlas,
Zygm unt K ula,
F ran ciszek  Z n i
szczoł, M ałgorzata  
Greiner i Stanisław  
Stajer. Na dożynki 
do K łokocina p rzy
byli przedstaw iciele 
rybnickich władz sa
m o r z ą d o w y c h .
Orszak prow adzony 
przez bryczkę z do
żynkowymi starosta
mi - M arią
Chrószcz i Wincentym Kuczerą - 
udał się na m szę dziękczynną , 
k tó rą  odpraw ił ksiądz p roboszcz 
Eugeniusz Mencel.

Żużlowcy Rybnickiego Klubu Mo
torowego sprawili w minioną niedzielę 
spory zawód swoim sympatykom. W 
rozegranym w Pile meczu z tamtejszą 
“POLONIĄ" przegrali 28:52. W ten 
sposób praktycznie stracili szanse na 
awans do ekstraklasy. Wprawdzie w 
sporcie wszystko jest możliwe, ale ra
czej mało prawdopodobne jest, by w 
ostatniej kolejce “WANDA" Kraków 
zdołała pokonać na własnym torze naj
groźniejszego rywala RKM-u w walce 
o awans - rzeszowską “STAL". Tylko w 
takim przypadku - i to przy równocze
snym zwycięstwie rybniczan z opol
skim “Cem-Wap-em" - byłby możliwy 
awans zespołu RKM-u do I ligi.

W Pile po zakończeniu meczu z 
RKM-em długo nie milkły owacje. 
Licznie przybyli na zawody kibice cie
szyli się z awansu “POLONII" do eks
traklasy. Menadżer pilskiego zespołu 
Włodzimierz Niemirski stwierdził po 
meczu, że w najbliższym sezonie “PO
LONIA" ma za zadanie utrzymać się w 
ekstraklasie, w drużynie zaaklimatyzo
wać się mają nowi, młodzi zawodnicy, 
a później pilanie chcą walczyć o czoło
wą lokatę w I lidze.

Rybniczanie nie kryli rozczarowania 
postawą żużlowców RKM-u w drugiej 
połowie meczu. Początek zawodów po
zwalał realnie myśleć o zwycięstwie 
rybnickiej drużyny. W pierwszym wy
ścigu zanotowano remis, ale w drugim i 
w trzecim RKM odniósł podwójne 
zwycięstwa. Wynik - 13:5 dla rybni
czan i można było z optymizmem ocze
kiwać na dalszy rozwój wydarzeń. W 
wyścigu szóstym rybniczanie zwycię
żyli 4:2 i to był ostatni radosny moment 
tego spotkania dla sympatyków RKM-
u. Do końca zawodów rybniczanie już 
nie zdołali wygrać żadnego biegu, a ze
spół “POLONII" nie tylko szybko 
odrobił straty, ale w kolejnych wyści
gach systematycznie powiększał prze
wagę. Końcowy wynik to efekt bardzo 
słabej postawy rybniczan w drugiej po
łowie meczu.

Dziwi fakt, że zawodnikom RKM-u 
wystarczyło kondycji, ambicji i woli 
walki tylko na siedem wyścigów. Przed 
spotkaniem przecież intensywnie treno
wali, brali udział w zajęciach ogólnoro
zwojowych, a sprzęt był dobrze przygotowany

Gola trenerem 
ROW-u

Znany w naszym regionie szkolenio
wiec Józef Gola, który do niedawna 
był trenerem drugoligowego “Naprzo
du" Rydułtowy, objął funkcję trenera 
pierwszej piłkarskiej drużyny ROW-u 
Rybnik. We wtorek nowy szkolenio
wiec po raz pierwszy poprowadził tre
ning z A-klasową drużyną ROW-u.

Chch

Po mszy wystąpiła orkiestra dęta 
kopalni “Jankow ice", zagrały też 
“Osinianki" z Osin i zespół “Nasi" 
z Kłokocina, były konkursy, loteria 
fantowa, darmowy kołacz z kawą, 
lody, batony, piwo i grochów ka.

Dożynki zakończyły się zabawą ta
neczną - do tańca przygryw ał ze
spół “Nasi".

Jacek M ickiewicz z pucharem  
otrzymanym od prezydenta Rybni
ka za zajęcie I I I  miejsca

Goście i gospodarze kłokocińskich dożynek

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

Żużel Żużel

Drużyna na pół meczu
gotowany. Świadczą o tym kilkudzie
sięciometrowe przewagi rybniczan na 
mecie w początkowej fazie spotkania. 
Przed zawodami żużlowcy RKM-u 
otrzymali kilka nowych silników. Nic 
to jednak nie pomogło. Własne kon
cepcje dopasowania sprzętu /odmienne 
od opinii mechaników i kierownictwa 
drużyny/ lansowane przez zawodników 
sprawiły, że w drugiej połowie meczu

drużyna “POLONII” niepodzielnie pa
nowała na torze. Może jednak warto 
czasem posłuchać bardziej doświad
czonych osób?

Słaba postawa rybniczan w Pile spra
wiła, że kierownictwo drużyny posta
nowiło znacznie odmłodzić skład ze
społu RKM-u na kolejny, ostatni w 
tym sezonie, mecz ligowy z opolskim 
“Cem Wap-em". W niedzielę 25 wrze
śnia o godz. 14.30, zobaczymy na ryb
nickim torze w akcji wielu młodych za
wodników - w tym także tych, którzy 
dopiero niedawno zdobyli żużlowe li
cencje. Trener Jerzy Gryt jest zdania, 
że jedynie młodzież jest w stanie, po 
zdobyciu pewnego doświadczenia, wy
walczyć powrót do ekstraklasy. Trudno 
nie przyznać racji temu doświadczone
mu szkoleniowcowi. Najlepszym przy
kładem jest zespół “STALI" Rzeszów,

gdzie zdecydowano się na radyklane 
zmiany kadrowe. Postawiono na mło
dzież i dzisiaj drużyna ta wyprzedziła 
w tabeli zespół RKM-u składający się 
głównie z doświadczonych zawodni
ków.

Ale odmłodzenie drużyny to sprawa 
przyszłości, a już w sobotę 17 wrze
śnia o godz. 16.00 na torze w Rybniku 
odbędzie się atrakcyjny turniej indy

widualny o Pu
char Ziemi
Rybnickiej, bę
dący równocze
śnie jubileuszem
jubileuszem XV-lecia 
startów Henry
ka Bema. Zoba
czymy w nim 
wielu znakomi
tych żużlowców 
polskich i zagra
nicznych z An
drzejem Hu
szczą i Roma
nem Jankow
skim na czele. 
Jubilat - czołowy 

zawodnik RKM-u będzie więc miał do
borowe towarzystwo. Pewnie i kibice 
licznie stawią się na stadionie, by 
podziękować Henrykowi za wiele uda
nych występów i jednocześnie życzyć 
mu dalszych sukcesów. Niewielu zawo
dników może świętować jubileusz XV-
lecia startów w tak dobrej formie.

W rozegranym w Lublinie czwórme
czu V rundy Drużynowego Pucharu 
Polski zespół RKM-u zajął drugie 
miejsce i dlatego nie zdołał zakwalifi
kować się do finału.

Dobiega końca tegoroczny sezon. 
Warto wykorzystać okazję i obejrzeć 
ostatnie imprezy żużlowe na rybnickim 
stadionie. Już wkrótce nad żużlowymi 
torami zalegnie cisza, a ponownie war
kot motocykli będzie można usłyszeć 
dopiero na wiosnę.

PIOTR SZWEDA

Drużyna z Piły świętuje swoje zwycięstwo. Zdj.: M.T.

Kronika policyjna

Przez balkon po telewizor
7 września ok. godz. 18.30 pod nie
obecność domowników włamano się 
do mieszkania przy ul. PCK w Ryb
niku. Sprawca wybił szybę w 
drzw iach balkonowych i skradł 
sprzęt radiowo-telewizyjny, zegarki 
oraz biżuterię o wartości ok. 40 mln 
zł.

Na cudze “prawko”
7 września podczas kontroli drogo
wej został zatrzymany mieszkaniec 
Rybnika posługujący się sfałszowa
nym prawem jazdy. Do cudzego do
kumentu wkleił swoje zdjęcie.

Włamanie “na auto"
W nocy z 7 na 8 września usiłowano 
włamać się do sklepu spożywczego 
przy ul. Rudzkiej. Sprawcy zastoso
wali dość oryginalną metodę. Usiło
wali wyrwać kratę zabezpieczającą 
przy pomocy linki zaczepionej do 
samochodu. Wygięli kratę i wybili 
szybę, jednak włamanie się nie uda
ło. Zaczep z linką urwał się. Spraw
cy odjechali z miejsca zdarzenia.

Kradzież przez dziurę
Między 30 sierpnia a 9 września wła
mano się do kiosku “Ruchu” przy ul. 
Kupieckiej. Sprawca wyłamał płyty 
w tylnej ścianie i po wejściu do środ
ka skradł znajdujący się w kiosku to
war.

Uwaga na drzwi
9 września na ul. Willowej w Kamie

Kamieniu samochód marki nysa w trakcie 
mijania potrącił przechodzącą kobie
tę. Piesza została uderzona drzwia
mi, które otworzyły się same pod
czas jazdy. Poszkodowana doznała 
złamania nogi oraz ogólnych potłu
czeń ciała.

Widocznie dach przecieka...
W nocy z 9 na 10 września włamano 
się do m agazynu na terenie bazy 
PKS przy ul. Raciborskiej. Sprawcy 
skradli 8 rolek papy o wartości 800 
tys. zł.

Ciągnęli kabel
11 września wieczorem przy ul. Bor
ki funkcjonariusze z Posterunku Po
licji Lokalnej w Chwałęcicach za
trzym ali trzech mężczyzn podczas 
opalania izolacji z przewodów mie
dzianych. Kable zostały uprzednio 
skradzione z terenu szpitala przy ul. 
Orzepowickiej. Złodziejom zabrano 
10 kg drutu miedzianego.

Za kraty bez dezodorantu
12 września ok. godz. 2.50 włamano 
się do kiosku Ruchu przy ul. Hallera. 
Sprawcy wybili szybę i skradli ko
smetyki oraz artykuły spożywcze o 
wartości ok. 1 mln zł. Włamywacze 
zostali ujęci przez patrol policji.

Po apteczkę do auta 
12 w rześnia włamano się do fiata 
125p poprzez wybicie bocznej szyb
ki. Sprawcy skradli apteczkę samo
chodow ą wartości 400 tys. zł. N ie
zbyt długo cieszyli się tym dość 
skromnym łupem. Złodzieje zostali 
zatrzymani przez policjantów patro
lujących miasto.

/jak/



Tę wątpliwą ozdobę osiedla w Boguszowicach dzieci upodobały sobie jako miej
sce niebezpiecznych zabaw... Zdj.: wack

d amiani
R Y B N I K  R Y N E K  6

Wśród autorów 
prawidłowych 

rozwiązań 
rozlosujemy 

2 bony towarowe 
po 200 tys. zł każdy, 
ufundowane przez 
sklep DAMIANI, 
Rybnik, Rynek 6

Poziomo: A/płynie, choć nie umie pływać, a czasem kopie, B /p o
między koniem a furm anką, C/profesjonalne rozczarowanie, D / 
obcy altruiście, E/nocne imię, F/na nich z górki na pazurki, G/pły
wa w dostatku, H/gdzie młodzi to koty, I/w film ie szukał m iliona, J /  
czas na Telesfora
Pionowo: 1/mowa drzew, 2/talerz za oknem, 3/z przerzutką, 4/dla 
niego wszystko musi być piękne, 5/każdy ma swój czubek, 6/ do 
zdzierania przez Indian, 7/zwierzyna chlewna, 8 /można go wykrę
cić lub komuś wyciąć, 9/jeśli na drzewie, to nie w maśle., 10/czy był 
pierwszym lotnikiem?.
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie po upo
rządkowaniu liter wg szyfru: D-7, G-1, I-4, E-2, A-7, F-8, H-9, H-4„ 
A-5, F-2, F-10„ I-6, C-2, A-7, F-7.
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 46 z hasłem “Straszny jest 
knebel posmarowany miodem” otrzymują: EDYTA PASZEK, ul. 
Skłodowskiej 1/4, 44-200 Rybnik oraz KLAUDIA GILNER, ul. 
Ludowa 30, 44-207.
Nagrody do odebrania w redakcji.

P o d  z n a k a m i  z o d i a k u
BARAN - Nie odstępuj od własnego zdania, nawet jeśli jesteś w swoich poglądach 
osamotniony. Tym razem, upór może się dosłownie opłacić, szkoda tylko, że ko
sztem sympatii przyjaciół...
BYK - Nie będziesz w stanie zadowolić wszystkich, musisz wybierać między wła
snymi potrzebami a chęciami otoczenia. A ponieważ koszula zawsze bliższa ciału, 
zawiedziesz trochę otoczenie, w sumie jednak będziesz zadowolony.
BLIŹNIĘTA - Niech Cię nie zwiedzie sucha statystyka. Za liczbami kryją się ludzie 
i uczucia, zaufaj właśnie im, a Twoje działania przyniosą efekty.
RAK - Nie czas na zmienne nastroje, fochy i irytacje! Tylko spokój może uratować 
Twój partnerski układ - czy to w domu, czy w pracy. Kilka dni wolnego dostarczy 
Ci niezbędnego dystansu do sprawy...
LEW  - Najgorsze za Tobą! Warto było pomęczyć się trochę, by teraz z satysfakcją 
zbierać owoce ciężkiej pracy. Nie trać jednak kontaktu z rzeczywistością, bo znów 
możesz stracić z oczu cel...
PANNA - Pomimo wielu wątpliwości rozpiera Cię potrzeba działania. Nie podej
muj jednak decyzji bez konsultacji, czyń to jednak bez ostentacji, by nikt nie mógł 
podważyć Twoich kompetencji.
WAGA - Wszystko ma swój czas i miejsce, poczekaj trochę, a przeforsowanie Two
ich projektów nie będzie trudne. Znak, by zacząć działać będzie aż zanadto widocz
ny...
SKROPI ON - Obawy przed zmianami nie są niczym niezwykłym. By jednak poczuć 
się pewnie i dobrze w nowym otoczeniu, musisz je  przełamać i wykorzystać cały 
swój potencjał intelektualny, by dobrze wypaść...
STRZELEC - Twoje możliwości są znacznie większe niż Ci się wydaje, a sprawa 
prostsza niż na to wygląda. Musisz jednak spojrzeć na problem całościowo, a nie 
gubić się w szczegółach, które go zaciemniają...
KOZIOROŻEC - Zaufaj rozsądkowi, bądź ostrożny w poczynaniach i skoncentruj 
się na pracy. Emocje będą w Twojej sytuacji najgorszym z doradców.
WODNIK - Otocz się ludźmi praktycznymi, ale pełnymi entuzjazmu dla Waszej 
wspólnej sprawy. Ich rozsądek może być dopełnieniem Twojej fantazji...
RYBY - Wycofanie się z uczestnictwa w wiadomym przedsięwzięciu może pozbawić 
Cię nowych doświadczeń i przeżyć. Nie rezygnuj, bo satysfakcja może być olbrzy
mia, a ryzyko jest niewielkie.

Małe i duże
Doły były - były! Oczywiście w na

szej poprzedniej pogawędce o modzie. 
No, może nie wymieniłam wszystkiego, 
jak choćby długiej spódnicy na którą 
wkłada się krótszą sukienkę /!/. Ale to

Fatałachy z naszej szafy

jest jeden ze 
realizację hasła 
jesienią”, bo noszenie 
rzeczy na 
przetrwało 
d o b r z e . 
chodzi o góry 
rzecz o n y ch  
do krótkich 
trap e z ik ó w  
też niewielkie 
g ab a ry to wo 
jakby przyciasne 
ża k ie c ik i. 
r ó w n i e ż  
s p o d  
tego supermini 
prawie nie 
Nie jest źle, 
w s z y s t k o  
długi za łydkę

sposobów na 
“warstwy je sienią 
noszenie jednej 

d r u g i e j  
i ma się 
Jeśli chodzi 
do rzeczonych 
dołów - 
krótkich trapezików 
nosi się 
niewielkie 
gabarytow o  , 
przyciasne 

Al e 
d ług ie , 
których 
supermi n i  

w i d a ć . 
kiedy na to 
w ł o ż y m y  
pł a s z c z .

Krótko pod spodem, długo na wierzchu

Warstwy nadal na topie

5 m in u t ła m an ia  głowy

Ilustracje różnią się w 5 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 35 nagrodę otrzymuje: WOJCIECH KUCHCIK, 
ul. Północna 5c, 44-207 Rybnik

Przyszedł chłop do restauracji i ob
stalował se parówki i żymła. Kelner 
przyniósł, a chłop patrzy na talerz i 
pado:
- Co to? Zmniejszyliście porcje?

Nie, ino robiliśmy remont i wstawi
liśmy większe stoły, to się tak teroz 
wszystkim będzie zdawało.

Ogromnie cieszy, że nie zniknęły kami
zelki, bo to i nerki ogrzeją, wałeczki w 
pasie zakryją, i jesienną szarugę rozja
śnią, czego szczerze życzy Wróżka

beranie

Jeden chłop na wsi ciężko zachoro
wał. Wezwali dochtora. Ten go zba
doł, pom acoł, do gęby zajrzoł i pe
dzioł:
- Ja. Tu jest bardzo ciężko sprawa. To 
trzeba zoperować.
- No ja . A le wiela to taka operacja 
wykosztuje?
- No bydzie z pięć tysięcy.
- Co? Pięć tysięcy? To za te pieniądze 
m oga m ieć bardzo fa jn y  pogrzeb z 
orkiestrą i sztandarami.

Roz spotkały się dwie furm anki. A 
byli ci chłopi znajomkami.
- Kaj to jedziecie, sąsiedzie? - pyto się 
ten jeden.
- A dyć spytajcie o to konia.
- No, ale chcieliście przecież na targ 
jechać? A to jest w drugo strona!
- Toć prowda prawicie, ale byda się to 
z koniem wadził!?

Roz jeden miglanc wzion fuzjo  i szedł 
na polowanie. Cóż kiej mu szczęście 
nie dopisywało i z gołymi rękami mu
siół iść nazod. Przy lesie spotkoł chło
pa, kiedy stoł nad stawem. W stawie 
zaś pływało se stado kaczek. Naroz 
ten miglanc wpod na myśl i pado:
- Chłopeczku, wiela chcecie za jeden 
strzał? - i pokazuje na kaczki.
- A ze 20 złotych - pado chłop. No to 
miglanc se ustrzelił 5 kaczek. Dowo 
temu chłopu 100 złotych i pado:
- Musicie wiedzieć, że to dlo mie do
bry interes.
- Dlo mie jeszcze lepszy, bo wiedzą, te
kaczki nie są moje!

*  *  *

Francek nie chcioł iść do wojska i 
udowoł takiego, że to niby źle widzi 
A ntek mu pedzioł, ja k  mo rękoma 
macać, oczyma mrużyć, no i dobrze. 
Kozali mu iść do okulisty. Ten mu 
tak:
- Jaka to litera?
- Kaj panie dochtorze?
- No tu!
- Ale kiero, panie dochtorze?
- No na tej tablicy, tu - pado dochtór.
- No, ale ja  żodnej tablicy nie widza!
- No to wy też ani nie możecie w woj
sku służyć!

No i zw olnili Francka. A le teroz 
Francek se z A ntkiem  wieczór do 
kina idzie. Siedli se i patrzą. A tu pra
wie ten dochtór siado kole Francka.
- A pan co tu robi? Przecież pan bar
dzo słabo widzi? Do kina pan przy
szedł!
- Jak to do kina? To, to nie jest auto
bus do Mikołowa?
- Antek? Kaś ty mie zaprowadził? - 
zawołał Francek i uciekł.

Z książki " Śląskie beranie 
- humor Górnego Śląska"

Zebrała i opracowała 
Dorota Simonides
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