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Grupa szkolą
cych się na go
ta r to w ic k im  
lotnisku obco
krajowców

Reiko Sakurai wypatrzyła 
sw ojego  m istrza  Jerzego  
Makulę na pokazach  
w Japonii
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Trzeciomajowe świętowanie

Pokolenia muszą wiedzieć...
Tegoroczny świąteczny dzień 3 Maja był tak piękny, 

jakby to sama opatrzność chciała bezchmurnym nie
bem i blaskiem słońca jeszcze bardziej go uświetnić.

przybywających na mszę św. witała wykonując 
okolicznościowe utwory Miejska 
Orkiestra Dęta “Rybnik”.

W uroczystej mszy św. w intencji Oj
czyzny, celebrowanej przez ks. prałata 
Alojzego Klona wzięli udział przed
stawiciele władz samorządowych z pre
zydentem Józefem Makoszem, a także 
przedstawiciele oświaty, policji, woj
ska, straży pożarnej, poczty sztandaro
we organizacji kombatanckich, harce
rzy. Uroczyste nabożeństwo uświetnił 
chór im. A. Mickiewicza, śpiewając na 
wstępie pieśń "Gaude Mater Polo
niae W roku na który przypada 800. 
rocznica urodzin św. Antoniego Pa
dewskiego - patrona parafii, przybyłych 
powitał jej proboszcz ks. A. Klon.

Homilię wygłosił ks. diakon Krzy
sztof Skiba. Nawiązał w niej do cza
sów szwedzkiego “potopu”, kiedy to 
tylko Jasna Góra odpierała skutecznie 
atak wroga. W podzięce za uratowanie 
naród polski oddał się w opiekę Matki 
Boskiej, obierając ją  swoją królową. 
Dzień 3 Maja obchodzony jest również 
jako święto Maryji Królowej Polski.

c.d. na stronie 2

Prezydent Józef Makosz w towarzystwie dyrektorki 
Muzeum Genowefy Grabowskiej otwiera uroczyście 
nowe muzealne pomieszczenia

We mszy św. w intencji Ojczyzny wzięły udział m.in. poczty sztandarowe 
organizacji kombatanckich

Zdjęcia Z.S.

Niestety, w odróżnieniu od natury, 
ludzie postarali się o wiele mniej. Poza 
flagami na gmachach publicznych, z 
rzadka można było dostrzec w naszym 
mieście udekorowane barwami narodo
wymi domy. Dla wielu osób środa 3 
maja była po prostu kolejnym dniem 
przedłużonego weekendu, dniem, w 
którym nie trzeba iść do pracy. Wielu 
też nie umiałoby zapewne powiedzieć, 
dlaczego... Kolejny raz, licząc wszyst
kie lata jakie minęły od momentu, kie
dy rocznica uchwalenia Konstytucji 3 
Maja jest obchodzona bez przeszkód, 
uświadamiamy sobie, jak daleko nam 
jeszcze do miana społeczeństwa oby
watelskiego, jak słabo utożsamiamy się

z historią własnego 
narodu. Rybnik nie 
był tu oczywiście wy
jątkiem, podobnie 
było w miastach 
ościennych. Smutny 
to, wcale nie świą
teczny widok...

Ci jednak, którzy 
chcieli dać wyraz 
swej patriotycznej 
postawie, mieli ku 
temu okazję. Uroczy
stości w Rybniku roz
poczęły się u stóp ba
zyliki św. Antoniego, 
gdzie przybywających

Prace Zarządu Zieleni Miejskiej 

Rosnąć z własnym drzewkiem
Nie co roku można w jednym mieście 

komponować tak udane tereny zieleni, 
jak ubiegłoroczna przebudowa scho
dów do teatru. A jednak dyrektor Za
rządu Zieleni Miejskiej, Andrzej Ko
zera nie narzeka na brak pracy. Wśród 
zaskakujących przemian aury - przej
ście od zimy do upalnego lata trwało 
zaledwie tydzień - trwają bieżące prace 
wiosenne jego ekip: uzupełnianie drze
wostanu, obsadzanie krzewów, sadze
nie wiosennych bratków i stokrotek na 
zieleńcach. Ciekawostka: spośród 50 
tysięcy bratków zasadzonych tej wio
sny aż jedna piąta trafi na teatralne 
schody. Jak widać efekt tego typu musi 
być i pracochłonny, i kosztowny. Trwa
ją  prace porządkowe przy odnawianiu 
ławek, koszy, tablic, urządzeń zabawo
wych miejskich skwerów i parków. Roboty

Roboty pielęgnacyjne obejmą głównie ko
szenie trawników i poboczy dróg.

Wśród prac wykonywanych z róż
nych funduszy, m.in. gminnego fundu
szu ochrony środowiska, pracownicy 
zieleni miejskiej skupią się na kilku no
wych inwestycjach. Odnawiane będą 
zieleńce na rogu ulic Sportowej i Mo
ścickiego w Niewiadomiu, w okolicy 
skrzyżowania Raciborskiej i Sławików 
w centrum. Zieleniec na rogu ulic 
Chrobrego i 3 Maja otrzyma nowy 
układ ścieżek oraz efektowny element 
dekoracyjny - pergolę, która zakryje 
szarą, betonową płytę.

U zbiegu ulic Reymonta, Racibor
skiej i Krzyżowej powstanie nowy zie
leniec, pojawią się ścieżki z ławeczka
mi. Nowy jest także pomysł związany 
ściśle z nazwą “Park Życia”, jaki ma

otrzymać. Mają go bowiem współ
tworzyć nowożeńcy, świeżo upiecze
ni rodzice naturalni i chrzestni, 
którzy będą mogli w tym miejscu 
utrwalić najważniejsze wydarzenia 
rodzinne poprzez zasadzenie własne
go drzewa. Planuje się stworzenie w 
tym miejscu alei dekoracyjnych, nie
wielkich rozmiarami drzew, jak klony 
czy głogi. Ciekawe, czy ten sympatycz
ny w założeniu pomysł zostanie zaak
ceptowany przez rybniczan? Drzewo 
wzrastałoby wraz z dzieckiem i miło 
byłoby z czasem wypocząć w cieniu 
swego zielonego “rówieśnika”.

Wśród tegorocznych planów ZZM 
przewiduje odtworzenie ścieżki rowe
rowo-spacerowej długości około kilo
metra od giełdy samochodowej brze
giem rzeki Rudy. Ścieżka zarastała 
przez ostatnich trzydzieści lat, a może 
się na nowo stać wypoczynkową atrak
cją. Spacerowy deptak powstanie rów
nież nad Nacyną między Kotucza i 

c.d. na stronie 3

Akrobaci Aeroklubu ROW Rybnik

Są najlepsi!
- To proste. Przyjechali do nas, bo 

my jesteśm y najlepsi. Tak brzmiała 
odpowiedź na pytanie skierowane do 
aktualnego mistrza Polski, Europy i 
świata w akrobacji szybowcowej Je
rzego Makuli, a dotyczące pobytu w 
Aeroklubie ROW grupy zagranicz
nych adeptów trudnej sztuki latania “z 
figurami”.

Najbardziej w niej zaawansowana 
jest czwórka Japończyków. Stanowią 
oni japoński team przygotowujący się 
do kolejnych mistrzostw świata w 
akrobacji szybowcowej, które odbędą 
się we wrześniu nieopodal Cannes na 
francuskim Lazurowym Wybrzeżu, a 
ich oficjalnym trenerem jest... Jerzy 
Makula. Wiadomo, Japończycy mogą 
sobie pozwolić na najlepszych. Pozo
stali: kilku Austriaków, Niemców i je
den Szwajcar szkolili się pod okiem 
naszego mistrza od podstaw. Szwajcar 
przyleciał małym dwupłatowym samo
locikiem, kosztownym cackiem, które
go strzegł jak oka w głowie. Ponieważ 
jednak pogoda niezbyt lotom sprzyjała, 
zagraniczni goście mieli okazję odwie
dzić Kraków, Oświęcim, okolice Rybni
ka, a także zjechać w głąb kopalni.

Jedyną kobietą w grupie była młoda 
Japonka Reiko Sakurai z Tokio. Rei
ko jest dziś zawodowym pilotem heli
kopterowym, a latać zaczęła w 1989 
roku na szybowcach. Na jej fascynację 
lataniem miała wpływ książka o Han
nie Reisch - niemieckiej pilotce i obla
tywaczce z czasów II wojny świato
wej. Nazwisko Jerzego Makuli było jej 
znane od dawna, a dotarła do niego po 
pokazach w japońskim mieście Tatikawa

Tatikawa, w których nasz mistrz brał udział. 
Reiko uważa, że u nas wszystko jest 
inne - domy, jedzenie, przyroda, takie 
samo jest jednak lotnisko i ... latanie. 
A w Rybniku goście latali przede 
wszystkim na rewelacyjnych szybow
cach typu “Fox”. Po wyjeździe z dołu 
kopalni Reiko stwierdziła, że zdecydo
wanie woli znajdować się nad ziemią 
niż pod nią...

Jerzy Makula dzieli czas między pra
cę zawodową jako pilot boeinga PLL 
LOT a gotartowickie lotnisko. Jest 
przecież członkiem Aeroklubu ROW 
Rybnik i jako jego zawodnik zdobył 
kolejny zresztą tytuł międzynarodowe
go mistrza Polski w akrobatyce szy
bowcowej w zawodach, jakie odbyły 
się w lipcu ub. roku w Rybniku. Jako 
jeden z najlepszych sportowców na
szego regionu Jerzy Makula został w 
tym roku bezapelacyjnym zwycięzcą 
organizowanego corocznie przez tygo
dnik “Nowiny” plebiscytu. Ponieważ 
nie mógł osobiście być na uroczystości 
jego rozstrzygnięcia w marcu, złożył 
wizytę w Rybniku teraz, przy okazji 
szkolenia w Gotartowicach. Został 
m.in. przyjęty przez prezydenta Józefa 
Makosza, któremu podziękował za 
okolicznościowe upominki, jakie 
otrzymał od miasta z okazji zwycię
stwa w plebiscycie. Jerzy Makula ma 
nadzieję, że miasto włączy się w przy
gotowanie polskiej ekipy szybowco
wych akrobatów do m istrzostw we 
Francji. Mogą oni wiele zdziałać dla 
promocji naszego miasta na świecie, 
bo są przecież najlepsi!

W. R óżańska

Indeks 
w kieszeni

Lesław Grzonka z dyplomem upraw
niającym do wstępu na uczelnię bez 
egzaminów

Jeszcze przed przystąpieniem do ma
tury uczeń II LO im. H. Sawickiej Le
sław Grzonka może już poczuć się

OBCHODY 50. ROCZNICY
OBCHODY 50. ROCZNICY
ZAKOŃCZENIA WOJNY 

8 maja 1995 r.

godz. 9.00 - złożenie kwiatów na gro
bach żołnierzy września na cmentarzu 
prze ulicy Kotucza

godz. 17.00 - parada marszowa miej
skiej orkiestry dętej “Rybnik” na Ryn
ku i ulicach miasta

godz. 18.30 - bazylika pod wezw. św. 
Antoniego - msza święta w intencji 
ofiar II wojny światowej - poległych, 
pomordowanych i zamęczonych, a tak
-że za żyjących i zmarłych kombatantów

studentem. Został bowiem laureatem II 
edycji “Olimpiady wiedzy o prawach 
człowieka” i na 60 osób zdobył w nim 
9 miejsce, a tym samym otrzymał moż
liwość wstępu na wyższą uczelnię bez 
egzaminów wstępnych. Wybrał prawo 
na Uniwersytecie M. Skłodowskiej - 
Curie w Lublinie.

dokończenie na stronie 7
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Zarząd Miasta informuje
Zmiana czasu pracy Urzędu Miasta

Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta, dzień 8 maja br.
/tj. poniedziałek/ jest dla pracowników Urzędu Miasta 

dniem wolnym od pracy,
z wyjątkiem: Straży Miejskiej /praca w godz. od 6.00 do 22.00/ 

Odpracowanie nastąpi dnia 13 maja br. /tj. sobota/ 
w godz. od 7.30 do 15.30.

OBWIESZCZENIE
PREZESA G ŁÓ W N E G O  URZĘDU STATYSTYCZNEGO
Główny Urząd Statystyczny uprzej

mie informuje, że w dniach od 18 do 31 
maja 1995 r. na terenie gminy zostanie 
przeprowadzony spis ludności i mie
szkań. Będzie on przeprowadzony me
todą reprezentacyjną co oznacza, że 
rachmistrze spisowi odwiedzą wyloso
wane do spisu mieszkania, zbiorą i za
piszą na formularzach spisowych infor
macje o osobach w nich zamieszkują
cych oraz informacje o mieszkaniach i 
budynkach, w których się te mieszkania 
znajdują. Oczekuje się, że informacji 
udzieli osoba będąca właścicielem lub 
głównym lokatorem mieszkania, a w 
razie jej nieobecności inny dorosły do
mownik.

Oznacza to dla Państwa, których mie
szkania zostały wylosowane, obowią
zek udzielania odpowiedzi na pytania

zawarte w formularzach spisowych.
Obowiązek ten został nałożony usta

wą z dnia 14 grudnia 1994 r. o spisie 
ludności i mieszkań w 1995 r. /Dz.U. z 
1995 r. Nr 2, poz. 5/.

Jednocześnie zapewniam Państwa, iż 
zebrane w spisie dane są chronione ta
jemnicą statystyczną. Mogą one i będą 
wykorzystane wyłącznie do zestawień 
i analiz statystycznych. Nie mogą one 
być ujawnione w żadnym przypadku 
innym osobom ani urzędom pod rygo
rem odpowiedzialności karnej. Infor
macje o tym, czy mieszkanie Państwa 
zostało wylosowane do spisu można 
uzyskać w Urzędzie Miasta Rybnik w 
Wydziale Spraw Obywatelskich w ter
minie od 8 maja 1995 r. w godzinach 
od 7.30 do 15.30/tel. 23011/.

UWAGA,
szczepionka przeciw wściekliźnie w lasach

Rejonowy Lekarz Weterynarii w Rybniku podaje, że w dniach 6-12 maja 1995 r. 
- celem ograniczenia dalszego wzrostu zachorowań na wściekliznę wśród zwierząt 
wolno żyjących na terenie całego Oddziału Rejonowego Rybnik została wyło
żona szczepionka przeciw wściekliźnie u lisów. W związku z tym należy:
1. Nie podnosić przynęty i nie niszczyć.
2. Psy prowadzić na smyczy i w kagańcu przez okres 3 tygodni.
3. Przypadkowy kontakt ze szczepionką kwalifikuje daną osobę do konsultacji le
karskiej.
4. Kontakt zwierząt domowych ze szczepionką - do konsultacji lekarsko-weteryna
ryjnej.

Odpowiedź na l i s t

Windą do nieba
Do redakcji “GR” napisali list mie

szkańcy osiedla “Nowiny”. Skarżą się 
oni na innowacje wprowadzone w win
dach ich bloków. Nowości polegają na 
zainstalowaniu ciężkich, metalowych 
przegród, które dociążają windę. We
dług mieszkańców wprowadzone one 
zostały, gdyż zbyt wiele osób jednora
zowo korzystało z dźwigów. Przegrody 
natomiast dają dodatkowe obciążenie i 
zmniejszają jednocześnie przestrzeń. 
Uniemożliwia to jednak przetransporto
wanie wózka dziecinnego czy roweru. 
Mieszkańcy wątpią również w bezpie
czeństwo zmodyfikowanych wind; 
zwrócili się za pośrednictwem “GR” do 
Spółdzielni Mieszkaniowej z prośbą o
wytłumaczenie celowości inwestycji.

*  *  *

Tylko w m a ju

Amnestia
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI 

PUBLICZNEJ W RYBNIKU

Uwaga
wścieklizna!
Rejonowy Lekarz Weterynarii w 

Rybniku podaje, że dnia 29 kwietnia 
1995 r. została stwierdzona wściekli
zna u sarny znalezionej dzień wcze
śniej w godzinach popołudniowych 
przy ul. Prostej w Rybniku.

Osoby, które miały kontakt z sarną 
proszone są o niezwłoczne porozumie
nie się z Terenową Stacją Sanitarno- 
Epidemiologiczną lub Oddziałem Za
kaźnym w Szpitalu Miejskim nr 1 w 
Wodzisławiu Śl.

HARMONOGRAM szczepień psów przeciw wściekliźnie
We wtorek, 9 maja rozpoczyna się coroczna akcja szczepień psów 

przeciw wścieliznie. Dziś podajemy harmonogram szczepień do 16 
maja, część druga - w następnym numerze "GR"

9.05.1995 - wtorek
godz. 14.00 - ul. Stawowa /obok sklepu/ 
godz. 15.00 - Piaski /przystanek PKS/ 
godz. 16.00 - ul, Wolna /p. Fojcik/ 
godz. 17.00 - Ligota /obok Harcówki/
10.05.1995 - środa
godz. 14,00 - ul. Boguszowicka /obok Krzyża/ 
godz. 15.00 - Brzeziny Miejskie /p. Skorupa/ 
godz. 16.00 - ul. Świerklańska /obok Tech. Budowl./ 
godz. 17.00 - ul. Jankowicka /p. Popek/
11.05.1995 - czwartek
godz. 14.00 - ul. Chwałowicka /p. Piechaczek/ 
godz. 16.00 - Chwałowice /obok remizy/ 
godz. 18.00 - ul. Śląska /obok kiosku/
12.05.1995 - piątek
godz. 14.00 - ul. Łąkowa /p. Koleczko/
godz. 15.00 - ul. Reymonta /parking obok przychodni/
godz. 17.30 - ul. Chabrowa /za blokiem nr 28/
15.05.1995 - poniedziałek
godz. 14.00 - ul. Nadbrzeżna /p. Trybuś/ 
godz. 15.00 - ul. Wyzwolenia /obok Spółdz. Mie
szkan./
godz. 17.30 - ul. Rudzka /za cmentarzem/
16.05.1995 - wtorek
godz. 14.00 - ul. Zebrzydowicka /p. Zimoń/ 
godz. 15.30 - ul. Św. Józefa /p. Zimny/ 
godz. 18.30 - ul. Młyńska /obok targu/
17.05.1995 - środa
14.30 - Niewiadom /ul. Frontowa p. Przeczek/
15.30 - Niewiadom /obok boiska/
17.00 - Niewiadom /szkoła 26/
18.05.1995 - czwartek
14.00 - Wielopole /obok POM-u/

16.00 - Wielopole ul. Podleśna /leśniczówka/
18.30 - Rybnik, ul. Młyńska /obok targu/
19.05.1995 - piątek
14.00 - Grabownia /obok sklepu/
16.00 Golejów /obok remizy/
18.00-Rybnik/TZR/
22.05.1995 - poniedziałek
14.00 - Zebrzydowice /za mostem Buhla/
15.00 - Zebrzydowice /ul. Zdrzałka p. Berger/
17.30 - Rybnicka Kuźnia /obok sklepu/
23.05.1995 - wtorek
14.00 - ul. Niedobczycka /p. Oleś/
14.30 - ul. Witosa /p. Gaszka/
16.00 - ul. Kadłubka /obok auto-złomu/
17.00 - ul. Wodzisławska /p. Barteczko/
18.00 - ul. Dolna /pod lasem/
24.05.1995 - środa
14.00 - ul. Wrębowa /szkoła 22/
15.30 - ul. Górnośląska /p. Gaszka/
17.30 - ul. Górnośląska /dawny GS/
26.05.1995 - piątek
14.00 - Radziejów, ul. Okulickiego /p. Lip/
14.30 - Radziejów /obok klubu/
16.30 - Popielów /p. Pielorz/
29.05.1995 - poniedziałek
14.00 - Orzepowice /obok remizy/
15.30 - Chwałęcice /obok remizy/
17.00 - Stodoły /p. Tosta/
30.05.1995 - wtorek
13.00 - Kamień, ul. Hotelowa /parking/
14.00 - Kamień /obok przedszkola/
15.00 - Kamień, ul. Jodłowa
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“Drzwi przedziałowe były w windach 
zainstalowane od samego początku ich 
eksploatacji’’ - powiedział Marek Lip
ka, specjalista d/s energetycznych 
działu technicznego Spółdzielni Mie
szkaniowej. Windy zostały przedzielo
ne, gdyż miały dużą powierzchnię, ale 
wymogi przepisów dźwigowych zabra
niały przewożenia dużej liczby osób, 
które mogłyby się zmieścić. Można było 
je jednak otworzyć, co pomagało przy 
przeprowadzkach, czy transporcie wóz
ków i rowerków. Z czasem zostały one 
jednak zdewastowane przez mieszkań
ców, czy nawet ukradzione. Ponieważ 
lokatorzy nie przestrzegali zaleceń kon
serwatorów wind - niejednokrotnie zda
rzało się, że dźwig pod wpływem zbyt
niego obciążenia spadał samoistnie, po
mimo blokady silnika. Z tego powodu 
Nadzór Techniczny z Gliwic zalecił po
nowny montaż drzwi przedziałowych. 
“Lokatorzy i administratorzy propono
wali inne rozwiązania - powiedział M. 
Lipka - np. wprowadzenie automatycznej

automatycznej blokady zatrzymującej mechanizm w 
chwili przeciążenia. Jednak takie me
chanizmy nie spełniają wymogów 
nadzoru i przepisów dźwigowych’’. 
Użytkowanie wind niezgodnie z przepi
sami już teraz doprowadziło do znie
kształcenia prowadnic dźwigów, a w 
konsekwencji głośnej eksploatacji, na co 
również skarżą się lokatorzy. “Drzwi 
przedziałowe muszą być ponownie zain
stalowane, jeżeli mieszkańcy chcą korzy
stać z wind. Nadzór Techniczny zakaże 
ich eksploatacji, jeżeli przegród nie bę
dzie ” - powiedział M. Lipka. Klucze od 
przegród będą w posiadaniu administra
torów, zostaną również rozdane nie
którym lokatorom, tak aby każdy potrze
bujący miał do nich łatwy dostęp.

Zrobienie i montaż przegród koszto
wało 80 - 100 tys. starych złotych od 
sztuki. Część drzwi jednak jest starych - 
zdemontowane przez administratorów, 
uchronione przed całkowitą dewastacją 
zostały tylko odnowione.

A neta T waróg

Pokolenia
muszą wiedzieć...

c.d. ze strony 1
Dzień ten jest także bliski sercu Śląza
ków jako data wybuchu trzeciego po
wstania śląskiego. Podkreślając patrio
tyzm Ślązaków i ich kult pracy, zwrócił 
również uwagę na ich cechy negatywne, 
pozwalające na manipulowanie nimi 
przez ludzi spoza tego regionu.

W trakcie nabożeństwa z krótkim oko
licznościowym programem poetyckim 
wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej 
nr 5, przygotowane przez siostrę kate
chetkę.

Po mszy jej uczestnicy przeszli na Ry
nek, gdzie po odegraniu przez orkiestrę 
hymnu państwowego prezydent Makosz 
wyraził radość z możliwości wspólnego 
z mieszkańcami świętowania. Po nim 
członek rybnickiego oddziału Związku 
Więźniów Politycznych Okresu Stali
nowskiego Edward Tabor przypomniał 
czasy, kiedy próby uczczenia kolejnych 
rocznic uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
były skutecznie przez władze blokowa
ne.

Świąteczny dzień był również okazją 
do otwarcia w nowych pomieszczeniach 
muzealnych w Ratuszu stałej wystawy 
p.n. ”Rybnik nasze miasto” przygoto
wanej przez Dział Historii i Kultury Re
gionu Muzeum w Rybniku. Zebrano na 
niej eksponaty ukazujące historię nasze
go miasta od początków jego dziejów. 
Poprzez dokumenty i przedmioty kultu
ry materialnej możemy prześledzić hi
storię miasta od epoki piastowskiej, po
przez wiek XIX aż do współczesności.

Szczególne zainteresowanie bardzo 
licznych odwiedzających wzbudziły wy
eksponowane w jednym z trzech odda
nych na razie do użytku pomieszczeń 
śląska kuchnia, a także ślubne i regionalne

regionalne stroje i wiele innych przedmiotów da
jących świadectwo życia na Śląsku w 
minionych czasach. Reszta sal ekspozy
cyjnych, a także pracowni naukowych 
rozbudowywanego muzeum ma być go
towe jeszcze jesienią tego roku, bo jak 
napisał w księdze pamiątkowej prezy
dent Makosz, “...pokolenia muszą o so
bie wiedzieć jak najwięcej ’’ róż

*  *  *

Uroczysta msza święta z okazji kolej
nej rocznicy III powstania śląskiego, za
kończenia II wojny światowej oraz 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpo
częła chwałowickie obchody majowego 
święta.

Punktem kulminacyjnym uroczysto
ści było poświęcenie “Skweru Po
wstańczego” u zbiegu ulic 1 Maja i 
Kupieckiej, gdzie ustawiono pamiąt
kową tablicę ku czci chwałowickich 
powstańców.
Wcześniej krótkie przemówienie wygło
sił przewodniczący Rady Dzielnicy - Je
rzy Frelich, a zgromadzeni mieszkańcy 
odśpiewali wspólnie “Rotę”. Delegacje 
złożyły wiązanki kwiatów również pod 
pomnikiem ofiar II wojny światowej w 
Chwałowicach oraz na mogile powstań
czej, na cmentarzu w Jankowicach.

Chwałowickie świętowanie znalazło 
swój finał na stadionie, gdzie po połu
dniu odbyły się mecze piłkarskie i nie
wielki festyn. L.T.

Kursy czerwonych 
autobusów

W  poniedziałek 8 maja 
komunikacja miejska 

w Rybniku
kursować będzie jak w dni 

robocze, zaś w sobotę 
13 maja zgodnie

z rozkładem jazdy na sobotę.

Promocja zdrowia
W dniach od 24 do 26 kwietnia br. w 

Cechu Rzemiosł Różnych w Rybniku 
trwały Rybnickie Dni Promocji Zdro
wia. Organizatorem sponsorowanej 
przez Urząd Miejski w Rybniku impre
zy był rybnicki Sanepid. Lekarze wy
głosili prelekcje na temat najczęstszych 
i najgroźniejszych chorób końca XX 
wieku w Polsce, tj.: cukrzycy, chorób 
układu krążenia, narkomanii, AIDS, 
nowotworów i osteoporozy. Wykłady 
uatrakcyjnione były pokazami: odpowiednio

Zaprosili nas:
__________________ J

Zespół Szkół Budowlanych w Rybni
ku przy ul. Świerklańskiej na wystawę 
prac uczniów, otwarcie nastąpi w pią
tek 5 maja o godz. 9.00. Potrwa ona do 
10 maja.

odpowiednio dobranych ćwiczeń rehabilita
cyjnych oraz dań zalecanych dla zapo
biegania, a także w trakcie leczenia 
omawianych chorób. Pokazy leczenia 
dietą wraz z degustacją przygotowała 
młodzież klas maturalnych Technikum 
Gastronomicznego. Firmy produkcyjne 
“Despol” i Zakłady Mleczarskie z Ra
ciborza, “DiM” oraz hurtownie “Ogro
dnik”, “Wojciech” i kosmetyczne 
“RONDO” - z Rybnika - przygotowały 
degustację swoich wyrobów oraz 
umożliwiły tańsze zakupy. Podkreślić 
należy fakt, że wśród słuchaczy prze
ważała młodzież. Ona również najlicz
niej uczestniczyła w pokazach. Opinie 
osób uczestniczących w sesjach o ko
nieczności kontynuowania działań pro
mujących zdrowy styl życia przekonują 
grono społeczników, że nie wolno za
niechać rozpoczętego dzieła.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Taksówkarze walczą o klienta

Do wyboru, do koloru?
Pamiętamy jeszcze czasy, gdy złapanie taksówki na 

ulicy graniczyło z cudem, a na postojach taxi stali... 
przeważnie potencjalni klienci. Teraz taksówek mamy 
do wyboru i koloru... Czy ale na pewno do wyboru?..

Na jednym z rybnickich postojów 
nieformalna grupa taksówkarzy ustano
wiła regulamin, którego jeden z punk
tów mówi, że klient jest zobowiązany 
do skorzystania z taksówki, która stoi 
pierwsza w kolejce. Ustalenie to jest

chcemy jechać mercedesem stojącym 
w środku kolejki, a nie skodą z jej 
czoła, nikt nie ma prawa nam tego 
zabronić!

Nie da się ukryć, że zawód taksówka
rza stracił swój dawny status. Zubożenie

Zgodnie z przepisami klient ma prawo wyboru taksówki Zdj.:kas

sprzeczne z pkt. 6 w paragrafie 13 roz
działu 2 Przepisów Porządkowych 
Zrzeszenia Transportu Prywatnego w 
Katowicach, który mówi: "Osoba za
mierzająca zająć taksówkę samocho
dową na postoju ma prawo je j wyboru, 
z wyjątkiem tych postojów, na których 
ruchem pojazdów kieruje dyspozytor. 
W tym przypadku osoba pragnąca sko
rzystać z taksówki osobowej może za
jąć. pojazd wskazany przez dyspozyto
ra”. Ponieważ na rybnickich postojach 
ruchem nie kieruje dyspozytor, inter
pretacja tego przepisu nie powinna na
stręczać trudności. Stąd część taksów
karzy nie mogła pogodzić się z wewnę
trznym regulaminem, który nie dość, że 
stoi w sprzeczności z formalnym prze
pisem, to godzi jeszcze w prawa klien
ta. Jak długo istnieją taksówki zwycza
jowo wybieraliśmy pierwszą stojącą w 
kolejce i pewnie nadal tak będzie. Kie
dy jednak z jakichkolwiek powodów

Zubożenie społeczeństwa sprawiło, że klien
tów jest coraz mniej, a sytuacja na ryn

ku pracy powoduje, że taksówkarzy 
przybywa. Przedsiębiorstwa transpor
towe ograniczają zatrudnienie, a zredu

kowani kierowcy to właśnie potencjalni 
taksówkarze. Nic więc dziwnego, że na 
postojach każdy klient jest na wagę 
złota, a rybniccy taksówkarze twierdzą, 
że często zaniżają koszt kursu, byle tyl

ko klienta zachęcić.
- Kiedy zaczynałem pracę w tym za

wodzie kilkanaście lat temu, nie wyo
brażałem sobie, że sytuacja tak się 
może zmienić. Kiedyś w targowy dzień 
babiny ze wsi brały taksówkę, by za
wieźć do domu zakupy. Teraz to się nie 
zdarza - mówi pragnący zachować ano
nimowość rybnicki taksówkarz.

Wysoki koszt benzyny i eksploatacji 
samochodu sprawia, że opłaty za kurs 
są wysokie, więc klientów mało. A 
klientów mało, bo opłaty wysokie.

13 lat w szkolnej łaWceBłędne koło...
Taksówkarze narzekają także na cha

os w przepisach, które uporządkowały
by wiele spraw związanych z tym za
wodem, również potencjalny klient ma 
słabe rozeznanie ile np. razy trzeba po
mnożyć sumę widniejącą na liczniku. A 
projekt ustawy o transporcie prywat
nym czeka w sejmie...

W Rybniku jeździ 400 taksówek, a 
wystarczyłoby ich około setki. Według 
jednak obowiązujących przepisów wła
dze samorządowe nie mogą ograniczyć 
ilości wydawanych pozwoleń. Jeżdżą 
zatem oznaczone czerwonym emble
matem taksówki, dla właścicieli 
których są one jedynym źródłem do
chodu, jeżdżą też oznakowane na zielo
no auta tych, którzy dorabiają sobie po 
godzinach pracy.

- I oni są w lepszej sytuacji, bo nie 
opłacają ZUS-u - mówią pełnoetatow
cy - a my już na początku miesiąca je
steśmy z tego powodu do tyłu ok. półto
ra miliona. Jeśli w ciągu 10 godzin 
mamy 2-3 kursy po 50 tys. to ju ż  jest 
dobrze. Wszystko co zarobimy, idzie na 
konsumpcję, na inwestycje, czyli na remon
ty czy odłożenie gotówki na zakup nowego 
samochodu zostaje niewiele. A przecież sa
mochód to nasz warsztat pracy.

Wydawało się, że problemy te po
winna rozstrzygnąć zależność między 
podażą a popytem i widząc nasycenie 
rynku, kierowcy nie będą się garnąć do 
jeżdżenia taksówką. Gdy się jednak 
straci pracę zawsze lepiej postać na po
stoju, gdzie od czasu do czasu coś się 
trafi, niż nie robić nic...

Nieuporządkowane problemy środo
wiska taksówkarzy biją w nich samych, 
biją także w klientów, bo w naszym 
kraju taksówka nadal jest luksusem na 
specjalne okazje.

W. R óżańska

W iększość dorosłych ludzi bar
dzo przyjem nie w spom ina po la
tach szkołę jako czas beztroskiego 
życia, mimo iż podczas nauki na 
brak stresów  nie mogli narzekać. 
Momentem przełomowym otw iera
jącym drzwi do dorosłości jest ma
tura. K ończy ona trzy n a sto le tn i 
okres edukacji, rozpoczynający się 
rocznym nauczaniem w “zerówce” , 
ośm ioklasową nauką w szkole pod
stawowej i czteroletn ią szkołą śre
dnią. Przed jednym  z najw ażn iej
szych egzaminów w życiu znalazło 
się obecnie k ilkuset uczniów  ryb
nickich szkół, a między nimi Bar
bara Masny, której z tej okazji za
daliśmy kilka pytań.
- Czy pam iętasz je szcze  ja k  przed  
13 laty pierwszy raz przekroczyłaś  
szkolne mury?
- Chodziłam do “zerów ki” w szko
le podstawowej nr 15. Pierwszego 
dnia zaprowadziła mnie tam mama, 
a kiedy odeszła to sobie popłaka
łam . W szystko było inne. Z w ła
szcza takie duże stoliki, inne niż w 
domu. Ale po kilku dniach bardzo 
polubiłam  tę now ą rzeczyw istość, 
uczyłam  się dobrze. M iałam  też 
se rdeczną i n ieo d łączn ą  p rzy ja
ciółkę - Renatę.
- Właśnie ukończyłaś naukę w IV  

LO i co dalej?
- Do tej szkoły trafiłam przypadko
wo. N ajpierw  myślałam o liceum 
plastycznym w Bielsku, ale rodzice 
się na to nie zgodzili. Potem nie 
poszedł mi egzamin wstępny z ma
tem atyki do “H any” i trafiłam  do 
liceum w Chwałowicach. I dzisiaj

jestem  z tego zrządzenia losu bar
dzo zadow olona. Teraz zdaję m a
tu rę , ja k  łatw o się dom yślić , z 
p rzedm io tów  hum anistycznych . 
N atom iast nie jestem  jeszcze zdecydowana

Barbara Masny ju ż  za kilka dni 
podobnie ja k  kilkuset rybnickich 
maturzystów przystąpi do egzaminu 
dojrzałości

zdecydow ana co do w yboru m ojego 
przyszłego kierunku studiów. N ie
którzy sądzą, że nie chcę pow ie
dzieć i naprzykrzają mi się wciąż z 
tym samym py tan iem . W tedy na 
odczepnego m ów ię, że będę s tu
d iow ała gospodarkę m orską i ry
bołówstwo. I mam spokój, a na kil
ka dni przed m atu rą  jest mi on bar
dzo potrzebny.

R ozm aw iał: szoł

informacji udziela sekretariat tamtejszej 
uczelni pod cieszyńskim telefonem
520-931 Można tam też pytać o specy
fikę nowego kierunku oraz o ewentu
alne późniejsze możliwości wykorzy
stania wykształcenia w pracy zawodo
wej. Można się spodziewać, że infor
macja o nowym kierunku nie dotrze do 
wielu osób odpowiednio szybko, na 
etnologię w Cieszynie będzie pewnie 
mniej kandydatów niż na inne kierun
ki. Jeżeli więc kogoś interesuje histo
ria kultury czy najogólniej nauki hu
manistyczne, niech się zdecyduje!

SZOŁ

Ważne dla maturzystów
Term iny

m a tu r zm ienione
W związku z ogłoszonym dodatko

wo wolnym dniem od pracy w ponie
działek 8 maja br., terminy matur pi
semnych zostają przesunięte o jeden 
dzień i odbędą się w środę i czwartek 
10 i  11 maja br. Zmiana ta jest podyk
towana wymogiem formalnym. Dzień 
poprzedzający maturę, w którym zgo
dnie z procedurą rozsyłane są do szkół 
pytania maturalne w zalakowanych 
kopertach, nie może być dniem wol
nym od pracy.

S tu d ia  
W Cieszynie

Tegoroczni maturzyści, którzy zasta
nawiają się nad wyborem kierunku 
studiów, mają w tym roku dodatkową 
możliwość studiowania w cieszyń
skiej filii Uniwersytetu Śląskiego. W 
tamtejszym Instytucie Nauk Społecz
nych i Nauk o Kulturze zostanie 
otwarty w tym roku nowy kierunek: 
ETNOLOGIA. Wszelkich informacji

Rosnąć z własnym drzewkiem
c.d. ze strony 1

Wierzbową. Odnawiany będzie także 
zieleniec przy ulicach Kotucza, św. 
Józefa i Dworek, co ma związek z 
nadaniem ostatecznego kształtu otocze
niu pobliskiego ronda. Zmodernizowa
ny zostanie także brodzik na terenie 
zieleńca przy ul. Wieniawskiego i 3 
Maja - ulubione miejsce wycieczek 
dziadków i małoletnich wnucząt w cen
trum miasta.

Spośród prac na rybnickich cmenta
rzach najważniejsze w tym roku to dokończenie

kończenie remontu mo
gił dowódców po
wstańczych na cmenta
rzu parafii Matki Bo
skiej Bolesnej. Mogiły 
zostaną pokryte grani
towymi płytami, poja
wią się nowe litery, 
uporządkowane zosta
nie otoczenie. Wszyst
ko to do końca kwiet
nia. Odnowiona zosta
nie także mogiła po
wstańców śląskich na 

cmentarzu parafialnym w Niedobczy
cach.

Na Cmentarzu Komunalnym przy ul. 
Rudzkiej zostanie wykonany w pobliżu 
domu pogrzebowego ozdobny obelisk 
dla uczczenia pamięci osób poległych 
na frontach wojen światowych. Rodzi
ny tych osób, które często nie są w sta
nie odnaleźć ich mogił i sprowadzić 
szczątków swoich bliskich, będą mogły 
umieścić na obelisku upamiętniające 
ich tabliczki. /gw/

K o n k u r s u

W ie lk a n o c n e g o

Van Leer
Opakowania metalowe

RACIBÓRZ
HURTOWNIA 

JAK SUPERSAM

Sklep
Janusza

Taranczewskiego, 
ul. Sobieskiego 30

STACJA
RYBNIK

Silesia

Na nasz “Konkurs Wielkanocny” nadeszło bardzo dużo od
powiedzi. Prawidłowe hasło konkursu brzmiało: “Szlak 
morza rybnickiego zachwyci każdego”. Oto lista zdobyw
ców nagród, po które prosimy zgłosić się w redakcji:

Wojciech Wita, ul. Stara 5 e, 44-203 Rybnik - 150,00 zł 
od Rettig Silesia
Aleksander Mencel, ul. Sobieskiego 17, 44-200 Rybnik - 
100,00 zł od Rettig Silesia
Andrzej Szulik, ul. 1 Maja 21, 44-206 Rybnik-Chwałowi
ce - 100,00 zł od Powszechnego Banku Kredytowego S.A. 
w Warszawie Oddziału Rybnik

Powszechny Bank Kredytowy SA w Warszawie
Oddział w Rybniku

Szkolne Koło PTTK przy Zespole Szkół Ekonomiczno- 
Usługowych z opiekunką Anną Pojdą, ul. Św. Józefa 30, 
44-217 Rybnik - nagroda książkowa o wartości 100,00 zł - 
od PKP Stacji Rybnik
Cecylia Szczurek, ul. 3 Maja 22, Rybnik - 50,00 zł od Van
Leer Silesia
Karina i Łukasz Szczepkowscy ul. Św. Józefa 31 c /36 ,44- 
217 Rybnik - bon towarowy o wartości 50,00 zł - od sklepu 
Janusza Taranczewskiego ul. Sobieskiego 30 
Jan Heliosz, ul. Radosna 19 a, 44-280 Rydułtowy, wyciecz
ka po Ziemi Rybnicko - Wodzisławskiej “Szlakiem drew
nianych kościółków”
Krzysztof Murzyn, ul. Webera 18, Rybnik - bon towarowy 
o wartości 20,00 zł od Hurtowni “Despol”
Agnieszka Pieczka, ul. 0. Zagłoby 34a, 44-270 Rybnik 10 - 
bon wartości 20,00 zł ufundowany przez sklep “Papirus” 
Adam Woźnica, ul. Długa 22, 44-200 Rybnik - bon warto
ści 20,00 zł ufundowany przez sklep “Papirus”

STEMPEL m a r k e t

PAPIRUS pieczątki ®
RYBNIK. UL GLIWICKA 4 tel. 2 2 0 1 3

3GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5
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Teatr pod hałdami
Tegoroczna Niedobczycka Wiosna Teatralna była z do

tychczasowych trzech najbardziej udana pod względem 
poziomu artystycznego.

W sobotę, 29 kwietnia w Domu Kul
tury w Niedobczycch wystąpiły kolej
no: Teatr Plastyczny “PAPARAPA” 
ze sztuką pt. “Pozytywka", Teatr 
“MATYSAREK” Andrzeja Motaka 
ze Złotowa /woj. pilskie/ ze sztuką 
“Wizyta u Witkacego", Teatr “MA
KAEL” z Jastrzębia Zdroju w sztuce 
Antoniego Marianowicza pt. “Gromi
bab", Teatr Plastyczny “BARDZIEJ” 
z Niedobczyc z “Lekcją" M. Bednar
ka, “Teatr 11” z Rybnika ze spekta
klem ruchu pt. “Aby się trudzili... w 
swoim czasie" /reż. Anna Bugla/ oraz 
teatr Ruchu i Pantomimy “MIGRE
SKA” z Tychów w “Diabelskich igra
szkach ".

Marianowi Bednarkowi udało się w 
tym roku sprowadzić na przegląd 
spektakle różnorodne: od tradycyjnego 
spektaklu opartego na lekkim, kome
diowym tekście /”Gromibab”/, przez 
słowno - wokalne widowisko złożone 
z różnych tekstów Witkacego, oparte 
na muzyce z “Szalonej lokomotywy” 
teatru licealistów ze Złotowa, po różne 
sceniczne wariacje, w których coraz 
mniejszą rolę odgrywało słowo /”Po
zytywka”, “Lekcja”/ aż po całkowitą 
rezygnację z warstwy słownej przed
stawienia na rzecz ruchu i muzyki

/”Aby się trudzili...”/ oraz rekwizytu i 
pantomimy /"Diabelskie igraszki”/. 
Widz nie mógł się nudzić, mimo że 
gra aktorska, przesłanie scenariuszy, 
reżyseria przedstawień były na różnym 
poziomie, często pozostawiały wątpli
wości albo niedosyt.

Mnie osobiście podobały się /pomi
jam oceny rybnickich teatrów, wielo
krotnie publikowane na tych łamach/ 
wokalne występy uczniów ze Złotowa, 
w których starali się dorównać inter
pretacjom piosenek ze znanego spek
taklu “Teatru Stu”. Uznanie publicz
ności wzbudziła gra aktorów w sztuce 
“Gromibab”, których wprawną ręką 
prowadzi Henryk Ćmok, aktor teatru 
“Ateneum” z Katowic.

Wydarzeniem wieczoru był spektakl 
Teatru “MIGRESKA”, od 20 lat pro
wadzonego przez Zbigniewa Skorka 
w Tychach. Spektakl pt. “Diabelskie 
igraszki” reżyserował jego syn, Mar
cin, grający w nim rolę malarza, w 
którego domu zagnieździły się diabły. 
“M igreska” zaprezentowała wielki 
kunszt pantomimy, operowania rekwi
zytem, doboru strojów /patronuje jej 
duch Henryka Tomaszewskiego/. Vi
valdi, Bach, ale i Dead Can Dance 
tworzyli muzyczne tło, na którym

Fotografia laserem malowana
W Teatrze Ziemi Rybnickiej 

odbyło się niedawno otwarcie 
wystawy autorstwa Zbignie
wa Szendery, której tematem 
jest akt kobiecy i pejzaż. Au
tor, szukając własnego stylu, 
fotografią zajmuje się od kilku 
lat, a w “Galerii” TZR przed
stawia nam swoje ostatnie pra
ce.

Akt kobiecy i pejzaż to nie
wyczerpane źródło twórczo
ści. Temat jest bardzo kuszący 
i inspirujący jednocześnie, 
wielu więc artystów na prze
strzeni dziejów przedstawiało 
go w różnych ujęciach i tech
nikach. W malowanych świa
tłem laserach fotografiach au
tor dał się zdominować techni
ce, tracąc po drodze wartości 
artystyczne. Wydaje się, że 
pastelowe ciało kobiety po
winno przede wszystkim sub
telnie wabić, czego na tej wy
stawie nie dało się odczuć.
Może artysta celowo ten delikatny te
mat potraktował agresywnie przeja
skrawiając kolor, a może problem jest 
bardziej złożony... Na wystawie moż
na było dopatrzeć się dwóch prac o in
nym charakterze, które jak sądzę przy
padkowo znalazły się na tej wystawie.

W części zatytułowanej “Pejzaż” au
tor przedstawił np. fotografie zniszczonego

zniszczonego lasu czy przetworzone lase
rem widoki nieba.

Wystawione prace są zapewne do
piero zapowiedzią przyszłych arty
stycznych zamierzeń autora i kiedyś 
pokaże on może kobiety i pejzaż w 
cieplejszym świetle.

T ekst i zdj.: Z b. Solarski

Fajnisto
książka

Cienka, niepozorna książeczka. 
Trudno ją  wypatrzeć na pełnych księ
garskich półkach. A warto kupić... 
“Słownik gwary śląskiej” wydany 
przez katowickie wydawnictwo “Co
lumb”. Autorzy - Ślązacy od pokoleń - 
piszą we wstępie: “Mamy świadomość, 
że jest to pierwszy, dostępny zbiór je
szcze niedoskonały i nie wyczerpujący 
całego bogactwa słownictwa zwrotów 
gwarowych. Zdecydowaliśmy się jed
nak wydać go w stanie obecnym, po to,

aby taka książka zaistniała oraz, aby 
ułatwić w przyszłości zbieranie kolej
nych haseł. Chcielibyśmy, aby nasz 
słownik przybliżał gwarę i ukazywał jej 
bogactwo i piękno, jest ona bowiem 
skarbem regionu, dającym poczucie 
wartości jego mieszkańcom”.

Przed częścią słownikową przystęp
ny, pełen przykładów “wykład” prof. 
Miodka o gwarze śląskiej. Słownik - 
jak każdy językowy. Część pierwsza: 
“godać-mówić” - tu śląskie słowa tłu
maczone są na polskie. Część druga - 
“mówić-godać” przydać może się przy
byszom z innych regionów kraju, by 
chcąc kupić na Śląsku “kiszka” trafili 
do właściwego sklepu. /oz/

odbywała się pełna intryg akcja w stro
jach w XVII wieku.

Przeglądowi towarzyszyły liczne 
atrakcje: korowód trzech dorożek z 
grupą muzyków orkiestry dętej obje
chał w południe Niedobczyce, co 
wzbudziło pewne poruszenie w dziel
nicy, aczkolwiek niewielu widzów 
ściągnęło do Domu Kultury. Dopiero 
pod wieczór hall i główna sala zaczęły 
się wypełniać gośćmi. A szkoda! Może 
przyszłoroczną imprezę trzeba by ad
resować za pomocą afiszów i plakatów 
do uczniów szkół średnich, którzy 
chętniej niż dorośli zrezygnowaliby z 
prac domowych na rzecz udziału w 
przeglądzie? Nie powinno się już zda
rzyć, żeby teatr przyjeżdżający z dru
giego końca Polski na własny koszt 
grał do niemal pustej sali. Aktorzy 
“Paparapy” - Kola Świerczyna i Jaro
sław Kita - w orgii kostiumów tworzy
li zabawne przerywniki między spek
taklami. Odbyło się otwarcie wystawy 
malarstwa na szkle Krzysztofa Szymi
ka i na zakończenie wieczoru koncert 
rockowy zespołu “PITZCARRAL
DO”. Spotkaniu biesiadnemu po prze
glądzie sprzyjało piwo ufundowane 
przez panów Bartosiewicza i Bombika 
z Niedobczyc.

Marian Bednarek marzy, by w Nie
dobczycach stworzyć tradycję teatru 
korzystającego z doświadczeń śląskiej 
prowincji, by w sercach Ślązaków 
otworzyć miejsce nie tylko dla chóru i 
orkiestry dętej, ale i dla teatru. Jemu, 
doświadczonemu “Paparapcowi”, nie 
trzeba tłumaczyć, że widz wśród mno
gości współczesnych, “alternatyw
nych” ruchów teatralnych może czuć 
się zagubiony. Dlatego przerywniki 
między spektaklami mogłyby służyć 
podaniu takich kluczy widzom, które 
ułatwiłyby im odbiór przedstawień. 
Niemniej ważne jest, by w Polskę wra
cały teatry z materialnym dowodem 
pobytu na przeglądzie w Niedobczy
cach, którym mogłyby chwalić tę im
prezę. Co to będzie: dyplom? medal? z 
pobytu pod hałdami “Rymera”? Go
spodarze imprezy - wierzę w to - sami 
znajdą najlepsze rozwiązanie.

G rzegorz W alczak

XXVI Rybnickie Dni Literatury

Konkurs literacki 
dla młodzieży

Tradycyjnie, jak co roku, organi
zatorzy kolejnych Rybnickich Dni Li
teratury ogłaszają w ich ramach kon
kurs literacki dla młodzieży.

A oto jego regulamin:
1. W konkursie może wziąć udział mło
dzież szkól średnich oraz podstawo
wych z klas VII i VIII.
2. Każdy uczestnik może nadesłać 1 
utwór poetycki nie przekraczający 2 
stron maszynopisu lub 1 utwór p rozą / 
np. opowiadanie, publicystyka, baśń 
itp./ - maksimum 6 stron maszynopisu.
3. Tematyka utworu jest dowolna.
4. Prace konkursowe należy opatrzyć 
imieniem, nazwiskiem i adresem domo
wym uczestnika. Należy też podać wiek, 
klasę i nazwę szkoły.
5. Prace konkursowe w 3 egzempla
rzach napisane na maszynie prosimy 
nadsyłać na adres organizatorów do 
Teatru Ziemi Rybnickiej z dopiskiem 
“Konkurs literacki” do dnia 30 czerw
ca 1995 r.
6. Utwory nadesłane na konkurs nie 
będą zwracane.
7. Jury konkursowe przyzna zwycięz
com skromne nagrody, upominki i dy
plomy. Nagrodzone prace będą druko
wane na łamach "Gazety Rybnickiej".
8. Ogłoszenie wyników nastąpi pod
czas imprezy XXVI RDL, o czym zainte
resowani zostaną oficjalnie powiado
mieni.
9. Szefem konkursu jest wicedyrektor 
Teatru Ziemi Rybnickiej Krystyna Pia
secka - tel. 23235 oraz 22132.

Kamienica pod numerem 1 przy uli
cy Sobieskiego jest jednym z najcie
kawszych i najpiękniejszych budyn
ków w naszym mieście. Ta XIX-
wieczna budowla posiada szatę eklek
tyczną, historyzującą z elementami re
nesansu i baroku. Po prawej stronie

Sobieskiego 1
przy wykuszu widzimy 
podwieszone balkoniki 
z betonowymi balustra
dami. Natomiast ze 
względu na połączenie 
cegły i jasnego pia
skowca, kamieniczka ta 
wykazuje cechy mod
nego w XIX wieku sty
lu angielskiego. Dzisiaj 
na parterze domu 
podobnie jak w czasach 
jej powstania i później 
znajdują się sklepy, zaś 
na piętrze m.in. kawiar
nia, w której można zo
baczyć zabytkowy piec 
kaflowy z okresu po
wstania kamienicy.

T ekst i zdj.: 
szoł

Z wizy tą  u 
W esołego 

B ractwa SiR
“Największe uszanowanie, jakie 

można komuś okazać - to zapropono
wać mu: “Chodź, pomogę Ci” - głoszą 
ostatnie słowa Ducha Wesołego Brac
twa SiR, umieszczone na jego legity
macji członkowskiej. “Gazeta Rybnic
ka” została zaproszona na odbywające 
się w poniedziałek, 24 kwietnia o godz.
16.00 przyjęcie pierwszych członków 
tej małej, lecz ważnej wspólnoty dzie
cięcej.

Tworzy ją  45 dzieci w wieku szkoły 
podstawowej, którymi opiekuje się od 
września ubiegłego roku dwoje instruk
torów: Kola Świerczyna i Cezary 
Kaczmarczyk /zwany przez dzieci pa
nem Maćkiem/. Ich spotkania odbywa
ją  się w jednym z pomieszczeń dawne
go Klubu “Proxima”, w pawilonie han
dlowym przy ul. Wandy na Osiedlu 
Nowiny, w dni powszednie od godz.
12.00 do 18.00. Działają w ramach Ze
społu Ognisk Wychowawczych, które
go bazą jest Ośrodek Pomocy Wycho
wawczej przy ul. Żużlowej, finansowa
ny z budżetu miasta Rybnika.

Wesołe Bractwo Serc i Rąk tworzy 
świetlicę środowiskową, w której dzie
ci są dożywiane i mogą znaleźć pomoc 
w odrabianiu lekcji. Ale instruktorzy 
wraz ze swoimi podopiecznymi wypra
cowali sobie tutaj ciekawe formy pracy, 
trafiające prostą drogą do dziecięcych 
serc i umysłów. Dzieci rzeźbią w róż
nych technikach, wykonują ilustracje 
/np. do filmu “Król lew”/, układają pio
senki z własnymi słowami i przedsta
wienia z własnymi scenariuszem. Zdo
bywają punkty za wzorowe odrabianie 
lekcji, chętną pomoc innym, uśmiech 
na twarzy czy używanie “czarodziej
skich słów”: proszę, dziękuję, pomogę 
ci, uśmiechnij się, przepraszam. Także 
za czynny udział w grach, zabawach, 
konkursach, w wycieczkach i wyjazdach

wyjazdach, we wzorowym wypełnianiu 
swoich obowiązków. Mają ich niema
ło, ale w poniedziałek rodzice mogli 
sprawdzić, jak ich dzieci są samodziel
ne, jak sprawnie potrafią przemeblo
wać małą salkę ze sceny teatralnej w 
izbę, gdzie może odbyć się poczęstu
nek z własnoręcznie upieczonym cia
stem.

Wszystkiemu przyświeca ich własny 
Dekalog, w którym na pierwszym miej
scu znajduje się serdeczność, a za nią 
idą chęć stawania się lepszym, szacu
nek dla siebie i innych, współczucie, 
uprzejmość, uśmiech, otwarcie na po
trzeby i zalety innych, wreszcie goto
wość do sporów i kłótni, które oczy
szczają atmosferę i likwidują małe iry
tacje. To wszystko widać w ich pra
cach, w przedstawieniu pt. “Zaczaro
wany kwiat”, w którym mały wilczek 
wraz z grupą dzieci przekonuje siebie i 
innych, że szczęście tkwi w dawaniu, w 
dzieleniu się z drugimi, a nie braniu.

Wyróżnione dzieci otrzymały legity
macje i znaczki Bractwa. Złożyły uro
czyste ślubowanie, które na długo za
pamiętają. A mnie podobało się wszyst
ko: i piosenki o tym, jak rośnie ambicja 
Sławka w odrabianiu lekcji, i występ, i 
piękne prace na ścianach i półkach. A 
nawet zaambarasowane twarze rodzi
ców, którzy brali udział w rozpoznawa
niu prawd Dekalogu Wesołego Brac
twa w pracach ich własnych dzieci, 
trzeba było widzieć, jak dziewczynka w 
wieku przedszkolnym przymierzała 
własne rączki, by ułożyły się w znak 
serca! Ich opiekunowie, pani Kola i 
pan Maciek, mogą być dumni, że wła
śnie tutaj - wśród małych wychowan
ków - udało im się wcielić Ducha Miło
ści.

/gw/

4
GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

Zbigniew Szendera wprowadza przybyłych na 
wernisaż w świat laserowej fotografii



Abecadło
Rzeczy

Śląskich
Abecadło Rzeczy Śląskich
W grudniu 1835 roku w Norym

berdze rozpoczęła się uroczystość 
odsłonięcia pamiątkowego obelisku 
z napisem: “Pierwsza w Niemczech 
kolej żelazna 1835 rok . ” Zaraz po 
tym oficjalnym wydarzeniu ruszył 
pierwszy na kontynencie europej
skim pociąg pasażerski ciągnięty 
przez parowóz. Długość trasy wyno
siła 20730 stóp bawarskich czyli 
6030 metrów i wiodła z Norymbergi 
do Fuerth. Odcinek ten pierwsi pasa
żerowie przebyli w 9 minut z pręd
kością 40 km/godzinę. Lokomotywa 
była angielska, maszynista też po
chodził z Anglii, gdzie już od dzie
sięciu lat funkcjonowały podobne li
nie kolejowe, jak na przykład ta 
pierwsza na odcinku Stockton-Dar
lington. Norymberska kolej oszczę
dzała swą pierwszą lokomotywę pa
rową, dlatego aż do 1862 roku kur
sowała ona na przemian z zaprzęga
mi konnymi ciągnącymi kolejowe 
wagony pasażerskie.

Takie były początki kolei niemiec
kich, a dotyczą one również historii 
kolei żelaznych na Śląsku, a zatem i 
w Rybniku. Budowa kolei żelaznych 
na nowych ziemiach, a zwłaszcza jej 
gęsta sieć na Górnym Śląsku, miała 
oczywiście podłoże gospodarcze. 
Śląski węgiel oraz produkty hutnicze 
opłacało się transportować drogą ko
lejową, a zatem opłacało się również 
budować linie kolejowe. Rozwój ko
palnictwa górnośląskiego węgla roz
począł się w połowie XIX wieku, w 
tym samym czasie powstała też nie
miecka kolej na Górnym Śląsku. Na 
przykład odcinek Racibórz - Kędzierzyn

Rybnicki 
dworzec kolejowy

Kędzierzyn oddano do użytku już w 1846 
roku. Natomiast niemiecka mapa ko
lei żelaznych /Eisenbahn - Karte/ 
z lat 70. XIX wieku informuje, że 
wokół naszego miasta linie kolejowe 
miała już Pszczyna, Mysłowice, Ka
towice, Gliwice, Bytom, Tarnowskie 
Góry, Koźle...

W Rybniku kolej żelazna ruszyła 
jesien ią  1853 roku, łącząc nasze

Pierwszy budynek rybnickiego  
dworca kolejowego przetrwał 80 lat 
od swego powstania w 1853 roku. 
Widok od strony bocznic kolejowych.

miasto z Katowicami. Uzyskał więc 
Rybnik w ten sposób szybkie połą
czenie z Orzeszem, Mikołowem i da
lej przez Katowice z całym cywilizo
wanym światem. W następnych la
tach ciągle ulepszano nowopowstałą 
rybnicką kolej i całość prac zakoń
czono w 1862 roku. F irma “W ilhelmsbahne

Wilhelm sbahne” /koleje Wilhelma/, 
która budowała rybnicką kolej, w 
1853 roku wybudowała również w 
Rybniku dworzec kolejowy. Był on 
stawiany według typowego projektu

projektu, jak  wszystkie 
dworce na trasie , 
np. w Orzeszu. 
P ierwszy rybnicki 
budynek dworca, 
w idoczny na zd ję
ciu obok, przetrwał 
do pierwszej wojny 
św iatowej. Na po

czątku XX wieku bu
dynek ten nie o dpo
wiadał już potrzebom 
powiatowego miasta.
Jednak lata pierwszej 
wojny a później po 
wstań nie były do 
brym czasem dla no

nowych inwestycji.
W czerwcu 1921 roku rybnicki 

dworzec został poważnie uszko
dzony na skutek eksplozji materia
łów wybuchowych, które stały na 
bocznicy w czterech wagonach na 
19 torze. Również mimo tego wy
padku nie stało funduszy na grun
tow ną przebudowę dworca, do 
której doszło dopiero w 30. latach 
XX wieku, czyli tuż przed wybu
chem drugiej wojny światowej. W 
latach międzywojennych właścicie

lem kolei całe
go Wojewódz
twa Śląskiego 
były oczywi
ście Polskie 
Koleje Pań
stwowe /PKP/. 
Za rządów bur
mistrza Włady
sława Webera 
okolice dworca 
zostały na 
koszt miasta 
otoczone pięk
nym skwerem 
oraz ozdobną 
r o ś l in n o ś c ią ,  
podobnie zre
sztą jest dziś. 

Również do dziś bryła dworca pozo
stała w niezmienionym kształcie jak 
w latach trzydziestych naszego stule
cia. Po przeprowadzonej z wielkim 
rozmachem renowacji budynku i 
otoczenia dworzec zyskał na uro
dzie. W najbliższych latach plano
wane jest zbudowanie przy dworcu

Dla porównania z dzisiejszą ofertą PKP, po
dajmy fragment rozkładu jazdy rybnickiej ko
lei z 1938 roku. Odjazdy z PKP Rybnik do 
Katowic: 4.33, 6.17, 7.51, 8.50, 11.07, 13.25, 
15.39, 17.40, 19.36, 21.06, 22.51. Odcinek ten 
pociąg zwykły pokonywał w 90 minut, zaś 

 przyspieszony w 70 minut.____________________

Nowa budowla rybnickiego dworca z 
fragmentem otaczającego go skweru z około 
1935 roku. Widok od strony ulicy Kościuszki.

Wiadomości

IX Konferencja Naukowa: Juliusz Roger a tradycje śląskie

Górnośląski Leonardo da Vinci

- Magistrat ogłasza, co następuje: Na
stępny targ na konie i bydło odbędzie 
się we wtorek, dnia 12-go maja br.

- Znana tu i powszechnie ceniona od lat 
20 w Rybniku p. Kunicka, była uczeni
ca Konserwatorjum Wiedeńskiego 
urządza w “Świerklańcu” w niedzielę 
koncert i popisy swoich uczenic gry 
fortepianowej i śpiewu klasycznego. 
Lubownicy muzyki są na tą ucztę 
uprzejmie proszeni.

- /Ucieczka “młodego pana” ./ W 
Rybniku miała się odbyć uroczy
stość weselna. Młoda para zjawiła 
się w kościele wczas rano, lecz gdy 
chodziło o podpisanie dokum en
tów w urzędzie stanu cywilnego, 
hoża oblubienica czekała daremnie 
na przybycie przyszłego małżonka. 
Młody pan nie przybył do biura, 
bo w ostatniej chwili namyślił się 
inaczej.

- /Rugi niemieckie./ Doszły nas słuchy 
znowu o rugach polskich robotników 
kolejowych na terenie Górnego Śląska 
po stronie niemieckiej w Raciborzu. 
Sześciu robotników kolejowych, Pola
ków z Raciborza, zostało zwolnionych 
ze służby w warsztatach kolejowych 
niemieckich w grudniu r.ub. Zwolnienie

Zwolnienie motywował Zarząd warsztatów nor
malną redukcją, co nie odpowiada 
prawdzie, a dowodem tego okoliczno
ści, w jakich wypowiedzenie służby 
odbyło się. Jeden z wydalonych, nazwi
skiem Franciszek Matuszek, udał się 
po wypowiedzeniu służby do przełożo
nego, aby dowiedzieć się, dlaczego, 
pomimo, iż nie ma majątku został 
zwolniony. “Haben Sie vielleicht einen 
Ausweis mit Photografie?” - padło za
pytanie Niemca. A kiedy Matuszek 
udawał, że nie rozumie, o co chodzi, 
wyjaśnił mu naczelnik: “Wissen Sie, 
Mitgliedskarte vom Volksbund - wenn 
nicht, dann kann ich fur Sie nicht 
tuen”. Powyższa rozmówka świadczy 
dobitnie o politycznej tendencji zwol
nienia ze służby, tembardziej, że na 
opróżnione miejsce przyszło 2 Niem
ców. /.../

Ogłoszenie

Z dnia 3 na 4 maja 1925 r. znaleziony 
został rower po który to właściciel 
zgłosić się może w Dowództwie 1 
kompanji 75 p.p. w Rybniku 

* * *

Drzewo opałowe i trociny 
dla wędzarń poleca 
Pierwsza górnośląska 
Fabryka pantofli 
Kazimierz Drzewiecki 
Rybnik, ul. Wiejska

W czwartek 27 kwietnia na Małej 
Scenie odbyła się dziewiąta już z ko
lei konferencja naukowa z cyklu 
“Tradycje kulturowe i historyczne 
Śląska”. Z zadowoleniem należy od
notować, iż połowę z ponad siedem
dziesięciu słuchaczy tej konferencji 
stanowiła młodzież rybnickich szkół 
średnich.

Jak stwierdziła na początku prowa
dząca konferencję ... rybniczanka, 
prof. hab. Irena Bukowska - Floreń
ska, jej celem jest takie przybliżanie 
przeszłości naszego regionu, jego kul
tury, tradycji, by funkcjonowała ona w 
naszej świadomości dzisiaj i w przy
szłości. Proces ten jest fundamentem 
kształtowania się świadomości regio
nalnej i temu właśnie celowi służy ów 
bardzo udany cykl konferencji, do 
udziału w których nasz tygodnik zachę
ca nie od dziś.

Ostatnia konferencja, zorganizowana 
tradycyjnie przez filię cieszyńską Uni
wersytetu Śląskiego, Urząd Miasta 
Rybnika, Rybnicki Ośrodek Kultury, 
Miejską Bibliotekę Publiczną i Mu
zeum w Rybniku, a tym razem również 
przez Centrum Dziedzictwa Kulturo
wego w Katowicach, poświęcona była 
postaci Juliusza Rogera /1819-1865/.

Na początek prof. dr hab. Irena Bu
kowska - Floreńska ukazała postać dra 
Rogera jako etnologa zainteresowane
go folklorem Ziemi Rybnicko-Racibor
skiej. Następnie dr Bogdan Cimała 
przedstawił historyczne okresy głodu w 
powiecie pszczyńskim, raciborskim i 
rybnickim w latach 1844-48, po 
których na Śląsk zjechało wielu lekarzy 
z Niemiec pomagających w leczeniu 
pogłodowych epidemii. W tych właśnie 
okolicznościach w okolice Rybnika za
witał młody lekarz Juliusz Roger. W 
trzecim wykładzie prof. dr hab. Teresa

Budynek szpitala Juliusza od strony ulicy Klasztornej. Zdjęcie z 1908 roku.

kolejowym podziemnego przejścia 
prowadzącego pod ulicą Kościuszki 
w kierunku ulicy Wieniawskiego. 
Nie jest jednak jeszcze rozstrzygnię
te czy tunel ten będzie się zaczynał 
dopiero przed dworcem czy już w 
przejściu podziemnym pod perona
mi.

Przed wojną na rybnickim dworcu 
była szanująca się restauracja, a jej 
właściciela - dzierżawcę powszech
nie nazwano “restauratorem dworco
wym” . Dzisiaj natomiast mamy na 
dworcu jedynie bufet.

T ekst i fotokopie: M . S zołtysek

Kina
“APOLLO”

5 maja, godz. 17.00; 6 maja, godz. 
16.00; 7 - 8  maja, godz. 15.00, 17.00; 
9 - 1 1  maja, godz. 17.00 - “KSIĘGA 
DŻUNGLI”, prod. USA 
5 maja, godz. 19.15; 6 maja, godz. 
18.00; 7 - 8 maja, godz. 19.15; 9 - 11 
maja, godz. 19.15 - “FORREST 
GUMP”, prod. USA 
DKF “EKRAN” przy TZR
8 maja, godz. 18.00 - “WIATR W 
OCZY”, reż. Ken Loach, prod. ang.; 
“NADZY”, reż. Mike Leigh, prod. 
ang., wstęp za okazaniem karnetów 
“PREMIEROWE” przy TZR
9 - 14 maja, godz. 17.00, 19.15 - 
“GWIEZDNE WROTA”, prod. USA, 
cena 4 zł
“ZEFIR” - Boguszowice
7 - 1 1  maja, godz. 17.00, 19.00 -
“FRANKENSTEIN”

 Koncerty
Teatr Ziemi Rybnickiej 
5 maja, godz. 18.30, Koncert galowy 
Orkiestry Koncertowej Wojska Pol
skiego z Warszawy z udziałem soli
stów Teatru Wielkiego z Warszawy, 
cena 7 zł

Dyskoteki
Piątek. 5 maja, Restauracja “OLIM
PIA” - Kamień od 20.00 do 2.00 
Mała Scena Rybnicka 
Sobota, 6 maja, godz. 19.00 - 1.00, 
cena 4 zł 
Kino “Apollo”
Sobota, 6 maja, godz. 20.00 - 2.00

Zabawy 
Mała Scena Rybnicka 
Niedziela, 7 maja, godz. 17.00 - 
23.00, zabawa taneczna w rytmach lat 
60. i 70., cena 3 zł. /gw/

Teresa Smolińska pod kątem filologicznym 
zanalizowała słownictwo “Pieśni ludu 
polskiego na Górnym Śląsku ”, które 
zebrał i wydał Juliusz Roger. Germani
stka prof. dr hab. Grażyna Szewczyk 
przedstawiła drogę jaką zbiór śląskich 
pieśni zebranych przez dra Rogera tra
fił poprzez tłumaczenia do rąk niemiec
kich czytelników. Dr Antoni Kuśka 
pokazał nam postać dra Rogera jako 
niezwykłego entomologa, który w la
sach rudzkich zebrał i oznaczył 2700 
gatunków chrząszczy. W czasie kilku
godzinnej konferencji nie sposób po
wiedzieć wszystkiego o tej wybitnej 
postaci, którą dr Antoni Kuśka nie bez 
racji nazwał górnośląskim Leonardem 
da Vinci. Nie poruszono problemu 
wkładu dra Rogera do XIX-wiecznej 
medycyny, nie omówiono skali jego 
działalności charytatywnej. Wiemy też, 
że był on duszą towarzystwa dworu ra
ciborskiego księcia, a jednocześnie nie
doszłym zakonnikiem, który ze wzglę
dów zdrowotnych przed ślubami mu
siał opuścić opactwo benedyktyńskie w 
Ottobeuren. Może więc postać dra Ju
liusza Rogera pojawi się jako temat 
konferencji na temat Śląska i Śląza
ków. Bo przecież jest wiele powodów 
by dra Juliusza Rogera nazwać Śląza
kiem, a przynajmniej Ślązakiem z wy
boru. M arek Szołtysek
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Sztandar Polski
Gazeta R ybnicka

70 lat temu "Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka" 
donosiły od 5 do 11 maja 1925 roku



Zarząd Miasta informuje
Z a r z ą d  M i a s t a  i n f o r m u j e

Zarząd Miasta Rybnika
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA STAWKĘ 

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

Lp. Usytuowanie lokalu Pow. 
lokalu 
w m.kw.

Wizja 
w dniu

Godz. Stawka 
wyjściowa 
za 1 m.kw.

Wadium 
w wys. 
zł

1. ul. Kościuszki 9 31,0 4.05.95 9- 11 4,50 500,00
2. ul. Kościuszki 17 /garaż/ 14,0 4.05.95 9- 11 1,50 500,00
3. ul. Powstańców 34 50,8 5.05.95 9- 11 4,50 500,00
4. ul. Powstańców 34 /I piętro/ 18,4 5.05.95 9- 11 4,50 500,00
5. ul. Zebrzydowicka 2 50,0 8.05.95 9- 11 4,50 500,00

Ogłoszenia drobne

SPRZEDAM GARAŻ 
na Nowinach 

kontakt: tel. 391-851 
w godz. 8.00 - 15.00 

lub ul. Wandy 15/11 po 15.00

WYCENA NIERUCHOMOŚCI
Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK 

tel. 27-616

Do stawki niniejszego czynszu za 1 m kw. naliczony zostanie obowiązujący poda
tek VAT w wysokości 22 proc. Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału 
Lokalowego Urzędu Miasta Rybnika, tel. 24-168 lub 25-344. Przetarg odbędzie 
się 9 maja 1995 r. o godz. 10.00 w sali 37 na I piętrze budynku Urzędu Miasta 
Rybnika przy ul. Chrobrego 2. Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta 
Rybnika najpóźniej w dniu przetargu do godz. 9.30. Dodatkowo wpłacić należy ko
szty organizacyjne przetargu w wys. 15,00 zł za 1 lokal. Uczestnik przetargu winien 
zapoznać się z regulaminem przetargu, który jest do wglądu w wydziale Lokalo
wym Urzędu Miasta Rybnika przy ul. 3 Maja 12. Zastrzegamy sobie prawo odstą
pienia w każdej chwili od przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd Miasta Rybnika ogłasza 
USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ 

NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH 
WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA RYBNIKA

1/ parcela nr 2971/132 na k.m. 1 obręb Rybnik o powierzchni 338 m2, zapisana w 
KW 108.976
- teren zorganizowanego budownictwa jednorodzinnego przy ul. Szczygłów

cena wywoławcza: 3.415,00 zł
2/ parcela nr 2938/132 na k.m. 1 obręb Rybnik o powierzchni 365 m2, zapisana w 
KW 106.759
- teren zorganizowanego budownictwa jednorodzinnego przy ul. Szczygłów

cena wywoławcza: 3.700,00 zł
3/ parcela nr 3040/182 na k.m. 1 obręb Rybnik o powierzchni 555 m2, zapisana w 
KW 111.920 położona w terenach zorganizowanego budownictwa jednorodzinne
go przy ul. Rudzkiej

cena wywoławcza: 11.000,00 zł
4/ parcela nr 2582/94 na k.m. 5 obręb Niedobczyce o powierzchni 312 m2, zapi
sana w KW 107.163, położona w terenach zorganizowanego budownictwa jedno
rodzinnego przy ul. Karlika

cena wywoławcza: 2.255,00 zł
5/ parcela nr 2606/131 na k.m. 5 obręb Niedobczyce o pow. 384 m2, zapisana w 
KW 108.578 położona w terenach zorganizowanego budownictwa jednorodzinne
go przy ul. Szybowej

cena wywoławcza: 2.765,00 zł
6/ parcela nr 2466/49 na k.m. 5 obręb Niedobczyce o pow. 440 m2, zapisana w 
KW 97.428 położona w terenach zorganizowanego budownictwa jednorodzinne
go przy ul. Wiertniczej

cena wywoławcza: 3.170,00 zł
7/ parcela nr 766/44 o powierzchni 709 m2, zapisana w KW 116.512 obręb Nie
wiadom Górny położona przy ul. Niewiadomskiej - bez prawa zabudowy 

cena wywoławcza: 3.616,00 zł
Bliższych informacji udziela wydział geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu 
Miasta Rybnika przy ul. Miejskiej 7, pokój 78, tel. 22-364.
Przetarg odbędzie się w dniu 19 maja 1995 r. o godz. 11.00 w sali nr 3 7 , I pię
tro budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2.
Wadium od każdej nieruchomości wynosi 25 proc. ceny wywoławczej i należy je 
wpłacić w kasie tut. Urzędu Miasta najpóźniej w dniu przetargu do godz. 10.30. 
Dodatkowo należy wpłacić koszt organizacyjny przetargu w wysokości 10.00 zł od 
jednej nieruchomości. W przypadku niezawarcia umowy przez wygrywającego 
przetarg wadium nie podlega zwrotowi. Regulamin przetargu jest do wglądu w 
Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Miej
skiej 7, z którym uczestnik przetargu winien się zapoznać. Zarząd Miasta Rybnika 
zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, względnie unieważnienia jego 
wyników, bez podania przyczyny.

100,3 MHz

ADIO
Dział Reklamy i Promocji 
Racibórz, Pl. Dworcowy 16 
tel./fax (0-36) 15-45-82 

Rybnik, Rynek 6  
te l. (0 -3 6 )  23 -975

Redakcja radia 
tel. (0-36) 15-42-21 

(0-36) 15-42-22

T E L E F O N IC Z N A
A G E N C J A

IN F O R M A C Y J N A

511 870  
511 865  
511 864

KATOWICE
UL. MIKOŁOWSKA 72B

Udziela informacji o: 
*handlu *produkcji 

*usługach oraz *treści 
ogłoszeń i reklam 
Gazety Rybnickiej 
z ostatnich 7 dni

BEZPŁATNE  
PORADY PRAWNIKA

w "G azecie  R ybn ick ie j"
W piątki w godz. 15.00-17.00 

w siedzibie naszej redakcji 
/Rynek 12a (oficyna), tel. 28-825/ 

dyżuruje prawnik, udzielający 
bezpłatnie porad

Przeceny
* W sklepie “Mawex” na ulicy Łony 
obniżono ceny bluzek
* W sklepie “Mawex” przy ul. Rynek 
15, /obok “Awy”/, podobnie jak u "Go
rola", znajduje się stałe stoisko z prze
cenionymi towarami
* Sklep “Awa” przy ul. Rynek - Raci
borskiej ogłosił obniżkę cen wszyst
kich towarów o 30 procent.

Nowe sklepy
* Przy ulicy Św. Jana 3 /w bramie/ po
wstał sklep z meblami i artykułami 
przemysłowymi
* Sklep oferujący artykuły grzewcze: 
rury miedziane, grzejniki, kotły gazowe

HURTOWNIA "BARBARA”
Bezpośredni importer z INDONEZJI I TAJLANDII

oferuje
BAWEŁNIANĄ ODZIEŻ DZIECIĘCĄ -150 wzorów 
ORAZ ODZIEŻ DAMSKĄ I MĘSKĄ
sprzedaż hurtowa od 10.00 - 18.00, sobota 9.00 - 13.00 

Sprzedaż detaliczna w pawilonie obok 
od 9.30 - 17.30, sobota 9.00 - 13.00 

Rybnik, ul. Broniewskiego 3, tel. 21-600 
Osiedle "NOWINY"

Możliwość reeksportu.
otwarto przy ulicy Miejskiej 5
* Przy ul. Łony /obok Meblotexu/ po
wstał sklep “Roxana” z damską odzieżą 
i obuwiem ze skór naturalnych

Nowa agencja 
nieruchomości...

*... powstała przy Placu Kopernika 1/1

Sklep przeniesiony
* Na ulicę Kraszewskiego 7 przeniesio
no sklep z artykułami medycznymi 
znajdujący się kiedyś przy ul. Raciborskiej

Raciborskiej
* W tym samym budynku znajdują się: 
“Duet” z art. stomatologicznymi i 
“Sanrow” oferujący usługi i sprzedaż w 
zakresie instalacji wod. - kan.

Nowa cukiernia...
*... w której można spokojnie usiąść i 
delektować się wyrobami J. Szytenhel
ma powstała na rogu skrzyżowania ul. 
Powstańców z ul. Gliwicką /naprzeciw 
Związku Kynologicznego/

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

POG. RATUNKOWE: 999, 23-666 
STRAŻ POŻARNA: 998, 22-277 
POLICJA: 997, 21-091
STRAŻ MIEJSKA: 27-254 w godz. 6.00-22.00 
POG. WETERYNARYJNE: 22-461 
POG. GAZOWE: 23-419, po godz. 15.00 - 55-37-91 
POG. ENERGETYCZNE: 210-71
POG. WODNO-KANALIZACYJNE: 236-81, 261-92, 266-47 
POG. KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ - DYSPOZYTOR: 21-820 
POG. CIEPŁOWNICZE: 249-56, 246-45 
POMOC DROGOWA: 27-569
WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE: 26-599 
POGOTOWIE RATUNKOWE KOLEJOWE: 22-638 
POGOTOWIE RATOWNICTWA GÓRNICZEGO: 55-12-89 
POGOTOWIE ZIMOWE: 21-233 
MIEJSKI OŚRODEK DYSPOZYCYJNY: 21-000

TELEFONICZNE SŁUŻBY INFORMACYJNE 
INFORMACJA: PKS 22-242, PKP 23-009, WPK 21-820 
INFORMACJA O NUMERACH TELEFONÓW: 913 
NADAWANIE TELEGRAMÓW: 900, 905 
ZAMAWIANIE ROZMÓW MIĘDZYMIASTOWYCH: 900 
BUDZENIE TELEFONICZNE: 900 
ZEGARYNKA: 926
INFORMACJA I REKLAMACJA MIĘDZYMIASTOWA:909 
ZAMAWIANIE ROZMÓW MIĘDZYNARODOWYCH: 901 
POSTÓJ TAXI: 236-60, 286-60 
RADIO TAXI: 27-000
POSTÓJ TAXI BAGAŻOWYCH: ul. Młyńska, tel. 23-561 
Hasło "KRYZYS" - sobotnio-niedzielne, całodobowe dyżury 
psychologów: 26-876 /izba przyjęć szpitala psychiatrycznego, ul. 
Gliwicka 33/
NOCNY DYŻUR APTEK:od 5 do 11 maja, Apteka, 
ul. Orzepowicka 206, tel. 28-597

EKSPRESS 
Rybnik, Reja 2

Wywoływanie negatywów w procesie C-41 i wykonywanie 
odbitek w ośmiu formatach. Terminy od 1 do 24 godzin.

4 zdjęcia paszportowe - tylko 50 tys zł,-

"Dziś fotografujesz - dziś masz zdjęcia

CENNIK OGŁOSZEŃ W "GAZECIE RYBNICKIEJ"

• 1 cm 2 - 0 ,8 0  zł U  N A S
• 1 s łow o - 0 ,5 0  zł 

w artykułach sponsorow anych  
• 1 / 4  strony - 9 0  zł S Z Y B K O
• 1/2 strony - 160 zł
•  3 /4  strony - 2 4 0  zł
•  1 strona - 3 0 0  zł

I TANIO

Środowa Giełda Cenowa
M ię so schab

wolowe
extra

szynka wp. 
gotowana śląska

PIOTROWSKI 8,60 9,09 13,33 7,02
Jastef, Raciborska 22 8,60 9,00 12,60 6,65
TARG 8,50 - 8,80 8,80-9,70 11,60-13,00 7,10-7,20

Owoce/Warzywa cytryny pomarańcze marchewka ziemniaki

R a c ib o rsk a  15 2,60 2,70 1,90 1,20
M iejska 2 2,70 2,90 1,30 1,20
TARG 1,50 - 3,00 2,20-2,80 1,20-2,00 1,20

Sp o żyw c ze
masło 
200 g cukier jajko mąka

R y n k o w y 227g- 1,70 1,70 0,20 1,00
J a n  N o g a 227g- 1,65 1,70 0,20 1,00
TA R G 1,60 1,60 0,14-0,20 0,83-0,97

W aluty 100
dolarów

100
marek

100 koron 
czeskich

100 franków 
francuskich

P e w e x  d u ż y 230,00\234,00 167,00\170,00 8,70\9,05 48,00\49,80
Delikatesy, ul. Miejska 230,00\234,00 167,00\170,00 8,70\9,05 48,0049,80
G allux, R y n e k 231,00\234,00 167,00\170,00 8,709.00 48,5049,80
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Streetball przy muzyce
Festyn, który w pierwszym dniu maja zorga
nizowały “Nowiny ’94", zgromadził na Ryn
ku sporo rybniczan.

Na płycie Rynku jednocześnie 
trwał turniej ulicznej koszykówki, do 
którego zgłosiło się ponad 60 trzyoso
bowych drużyn. Na estradzie i pod nią 
występowały zespoły artystyczne: 
młody narybek zespołu “Przygoda”, 
“Carrantuohill”, również folkowy 
“Pejzaż”, a także rockowy “Rodney “ i 
weteran rockowych estrad “Poziom 
600” i inni. Numer, nawet stary, “No
win '94” za 8 zł był przepustką do ku
fla piwa, zafundowanego przez rybnic
ki browar, toteż w redakcji drzwi się 
nie zamykały. Coraz większy chłód 
sprawił jednak, że po południu Rynek 
zaczął pustoszeć.

W najstarszej kategorii chłopców 
wygrała drużyna "Zaplecze", składają
ca się z zawodników "Polonii" Prze
myśl, wychowanków rybnickiego 
MKKS-u. Podobny turniej streetballa 
zorganizowany przez firmę "Adidas" 
odbędzie się na rybnickim Rynku 12 
maja.

Gra grupa "Pejzaż "

Do turnieju zgłosiło się ponad 60 
drużyn

W gwarowym monologu wystąpiła 
Bernadeta Chłapek

Jak zawsze podobał się zespól "Carrantuohill" Zdjęcia Zb.Solarski

Chwałowice

Porządki
Przed czterema miesiącami obser

wowaliśmy, jak zaczęto reaktywować 
piłkę nożną w Chwałowicach. Górni
czy Klub Sportowy “Pierwszy” 
Chwałowice działa coraz bardziej dy
namicznie. Na do niedawna opusto
szałym boisku trenuje młody narybek 
klubu pod wprawnym okiem trenerów. 
Zaśmiecone i zdewastowane otoczenie 
boiska zmienia się - energiczna pomoc 
prezydenta Józefa Cyrana przyniosła 
szybkie efekty. Odrestaurowano bra
my wjazdowe, naprawiono ogrodzenie 
boiska - ku zadowoleniu zarządu klu
bu i mieszkańców dzielnicy, gdyż do
tychczas otoczenie obiektu było miej
scem spotkań amatorów napojów moc
niejszych niż sok pomarańczowy. Pły
ta boiska została wysprzątana przez 
uczniów okolicznych szkół podstawo
wych. Podczas pierwszej imprezy spo
rtowej tzn. turnieju drużyn siedmioo
sobowych, rozegranego z okazji majo
wych świąt, swój udział zgłosiło 8 zespołów

na boisku
zespołów młodzieżowych i 12 drużyn 
seniorów. Pośród młodzieży w grupie 
zarówno młodszej jak i starszej pierw
sze miejsce zdobyła SP 13, zaś w gru
pie seniorów pierwsze miejsce wywal
czył “Sienkiewicz”, zespół mieszkań
ców z ul. Górniczej i Krupińskiego. W 
Chwałowicach znów zapanowała spo
rtowa atmosfera i mieszkańcy dzielni
cy mogą być dumni, że udało im się 
znaleźć właściwe miejsce na rekreację.

D orota Stachura

Indeks w kieszeni
W finale, zorganizowanym przez In

stytut Praw Człowieka na Wydziale 
Prawa Uniwersytetu im. Kopernika w 
Toruniu trzeba się było wykazać wie
dzą interdyscyplinarną - z historii, hi
storii najnowszej i wiedzy o społeczeń
stwie. Opiekunem olimpijczyka jest hi
storyk Krystian Tomiczek.

Żużel Żużel

Niespodziewanie 
trudna przeszkoda

Takich emocji, jakie przeżyli kibice 
w minioną niedzielę na stadionie przy 
ul. Gliwickiej, dawno w Rybniku nie 
było. Do meczu z “Wandą” Kraków 
żużlowcy Rybnickiego Klubu Motoro
wego przystępowali w roli zdecydowa
nego faworyta. Piękna pogoda sprawiła, 
że na stadion przybyło 5 tysięcy widzów. 
Kto nie był, niech żałuje. Wzmocnieni 
Węgrem Sandorem Tihanyim goście 
byli przez całe zawody równorzędnymi 
partnerami dla zawodników RKM-u. Od 
początku mecz był niezwykle zacięty. W 
wyścigach III i V Antoni Skupień dwu
krotnie pokonał Tihanyiego, ale aż do 
mety wynik był sprawą otwartą. Po za
kończeniu VII wyścigu goście objęli 
prowadzenie. Rybniccy młodzieżowcy - 
Eugeniusz Sosna i Krzysztof Mrowiec 
ulegli w tym wyścigu swoim rówieśni
kom w stosunku 1:5. Przez następne 
dwa wyścigi goście utrzymywali prowa
dzenie, ale w biegu XI dobrze wystarto
wał Sosna i asekurowany przez do
świadczonego Antoniego Skupienia do
wiózł zwycięstwo do mety. W wyścigu 
tym do mety nie zdołał dotrzeć żaden z 
zawodników “Wandy”, gdyż Derze zde
fektował motocykl, a Krotysz miał upa
dek. Rybniczanie wygrali zatem 5:0, 
objęli prowadzenie i nie oddali go już 
do końca meczu.

W niedzielnych zawodach wystarto
wał niedawno kontuzjowany Eugeniusz 
Tudzież. Po bolesnej kontuzji odniesio
nej w Świętochłowicach występ kapita
na RKM-u stał pod znakiem zapytania. 
Ci, którzy znają Tudzieża nie wątpili 
jednak, że jeśli tylko lekarze nie będą 
przeciwni, to zawodnik ten pojawi się na 
torze. Słynie on bowiem z ambicji i har
tu ducha. Tudzież pojechał dobrze - zdo
był 8 punktów. Była to bardzo ważna 
zdobycz - punkty te zaważyły na końco
wym wyniku spotkania.

Krakowska “Wanda” nieoczekiwanie 
okazała się bardzo trudnym przeciwni
kiem. Rybniczanie wygrali wprawdzie 
dosyć wysoko - 51:38, ale sukces za
pewnili sobie dopiero w końcówce. Ta
kie spotkania cieszą oko kibiców. Bę
dzie zapewne w tym sezonie jeszcze 
sporo takich zaciętych zawodów. Najlepsze

lepsze drużyny drugiej ligi dopiero przy
jadą do Rybnika.

Niedzielny mecz dostarczył kibicom 
jeszcze dodatkowych atrakcji - w prze
rwie odbyło się losowanie nagród dla 
nabywców programów. Jeden z widzów 
stał się właścicielem aparatu fotograficz
nego, inny powrócił do domu z okazałym

okazałym tortem, a trzeci szczęśliwiec wyloso
wał bezpłatny karnet na zawody żużlowe 
do końca sezonu. Losowanie nagród dla 
widzów będzie w tym roku stałym ele
mentem zawodów w Rybniku.

Po meczu trener RKM-u Jerzy Gryt 
powiedział:
- Dzisiejsze zawody kosztowały mnie 
sporo nerwów. Jestem jednak bardzo 
zadowolony. Cieszy mnie wysoki poziom 
spotkania. Lubię bowiem emocjonujące 
mecze, w których do końca nie można 
być pewnym końcowego wyniku. Trochę 
martwi słabsza postawa zawodników 
młodzieżowych, ale trzeba zauważyć, że 
nasi młodzieżowcy nie mają jeszcze zbyt 
wielkiego doświadczenia. Cenne jest 
zwycięstwo Eugeniusza Sosny. Stanowi 
ono wzmocnienie psychiczne dla tego 
zawodnika, co jest bardzo istotne w obli
czu czekających nas w najbliższym cza
sie trudnych pojedynków. Również za
dowolony jestem z postawy Eugeniusza 
Tudzieża. Początkowo jechał on ze zbyt

Żużel
dużym respektem dla rywali, ale po 
dwóch startach “przełamał s ię ” i 
później spisywał się dobrze. Cieszę się z 
szybszego, niż początkowo sądzono, po
wrotu Tudzieża na tor po kontuzji. Brak 
tego żużlowca postawiłby drużynę w na
stępnych spotkaniach w bardzo trudnej 
sytuacji.

Liczę, że kibice będą nadal tak licznie, 
jak dzisiaj, przychodzić na zawody. Do
ping jest nam bardzo potrzebny. Ponad
to zawodnicy przy pełnej widowni lepiej 
się czują i prezentują pełnię swych moż
liwości.

RKM - “Wanda” Kraków 51:38 
Punkty zdobyli:
RKM: Musiolik 9, Sobczyk 1, Fliegert 
14, Fojcik 1, Skupień 13, Sosna 4, Mro
wiec 1, Tudzież 8
WANDA: Głogowski 5, Leśniowski 0, 
Dera 7, Styczyński 8, Tihanyi 9, Niem
czura 4, Krotysz 3, Łukaszewski 2.

P iotr Szweda

Powrót na tarczy
W piątej rundzie spotkań o mistrzo

stwo II ligi żużlowej RKM Rybnik 
przegrał ze Startem Gniezno 32:56
Punkty dla RKM-u zdobyli:
1. P. Vandirek - 11 pkt. w 6 biegach
2. E. Tudzież - 3 pkt. w 4 biegach
3. D. Fliegert - 7 pkt. w 5 biegach
4. A. Musiolik - 0 pkt. w 3 biegach
5. A. Skupień - 10 pkt. w 6 biegach
6. P. Sobczyk - 0 pkt. w 3 biegach
7. E. Sosna - 1 pkt. w 3 biegach
8. K. Mrowiec - 0 pkt. w 1 biegu

J as.

Prezentację zawodników na rybnickim stadionie uatrakcyjnia jazdą na moto
rynce 9-letni Piotruś. Zdj. S.J.

 Kronika policyjna
Wiosenny złodziej

Z piątku na sobotę 21/22 kwietnia br. 
nieznany sprawca zniszczył folię 
szklarniową z ogrodu przy ul. Piasta, 
skąd skradł sadzonki warzyw. Straty 
oszacowano na 300 zł.

Okradzione szkoły 
Pomiędzy 22 a 24 kwietnia br. niezna
ni sprawcy okradli sklepik SP nr 4 za
bierając soki i słodycze na sumę tysią
ca złotych. Natomiast w środę 26 
kwietnia ze świetlicy SP nr 6 skradzio
no magnetowid o wartości 450 zł. 
Podobne kradzież zdarzyła się w SP 
20, z której pomiędzy 29 kwietnia a 1 
maja skradziono czajnik bezprzewo
dowy i radiomagnetofon o wartości 
200 zł.

Codziennie jeden “Ruch”
Bardzo wielką popularnością wśród 
złodziei cieszą się również kioski “Ru
chu”, a do największych zmartwień 
dyrekcji “Ruchu” należy chyba zabez
pieczanie swych obiektów przed kra
dzieżami. Również w ostatnim tygo
dniu łupem złodziei padł 25 kwietnia 
kiosk przy ul. Byłych Więźniów Poli
tycznych, 27 kwietnia kiosk przy ul. 
Kadetów, 28 kwietnia kiosk przy ul. 
Sportowej, zaś 1 maja kiosk przy ul.

Wodzisławskiej.
Kradną nawet kangury

Jak powszechnie wiadomo rowery są 
dzisiaj jednym z podstawowych 
przedmiotów złodziejskiego zaintere
sowania. Tak więc 1 maja br. w Bogu
szowicach skradziono rower górski o 
wartości 650 zł. W tej samej dzielnicy 
21 kwietnia br. poszkodowani podczas 
wiosennych porządków stwierdzili, że 
z ich piwnicy w sezonie zimowym zo
stał skradziony rower o wartości 200 
zł. Zaś 28 kwietnia przy ul. Sztolnio
wej również nieznany sprawca skradł 
rower “Kangur” za 250 zł.

Suszyło ich!
W nocy z 30 kwietnia na 1 maja br. ze 
sklepu spożywczego przy ul. Andersa 
nieznani sprawcy po zerwaniu kłódek i 
wybiciu szyby skradli 100 butelek 
wódki różnego gatunku, papierosy i 
artykuły spożywcze za sumę około 
1.000 zł.

Złodziejski nałóg
Analizując policyjne kroniki można 
bez trudu stwierdzić, że wielu złodziei 
poważnie uzależnionych jest od niko
tyny, i dlatego właśnie muszą oni 
kraść papierosy. W ubiegłym tygodniu 
najpopularniejsze były papierosy 
“Klubowe”, które za sumę 500 zł skra
dziono 28 kwietnia br. ze sklepów

przy ul. Patriotów i Oś. Południe. Cie
kawe czy złodzieje wiedzą, że palenie 
papierosów może zaszkodzić zdro
wiu?

Biją pijanych
W parku “Bukówka” przy ul. Miej
skiej nazywanym popularnie przez 
półświatek “parkiem sztywnych”, w 
sobotę 29 kwietnia o godz. 21.30 na
padnięto, pobito i okradziono pijanego 
mężczyznę; w portfelu miał 138 zł.

Trzy różne nieszczęścia 
W poniedziałek 24 kwietnia br. w go
dzinach wieczornych panu Alojzemu z 
Jejkowic spłonęła stodoła, zaś obywa
telowi Niemiec w czwartek 27 kwiet
nia skradziono samochód audi 80 o 
wartości 70 tys. zł. Wobec powyższych 
przypadków nieszczęścia zupełna bła
hostka spotkała mieszkańca naszego 
miasta, któremu 26 kwietnia przy ul. 
Kościuszki podczas nieudanej próby 
kradzieży uszkodzono radiomagneto
fon w samochodzie marki polonez. 
Trzy nieszczęścia, a każde boli na 
swój sposób!

Samobójstwo
W nocy z niedzieli na poniedziałek 
23/24 kwietnia br. na strychu w jed
nym z domów w Gaszowicach powie
sił się 50-letni mężczyzna. Był kawa
lerem i nigdzie nie pracował. /szoł/
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FUJICOLORZdjęcie 
z albumu czytelników

Zapraszamy naszych Czytelników do wspólnego oglądania 
zdjęć. Wystarczy przyjść do redakcji z ciekawym zdjęciem, 
które po skopiowaniu natychmiast zwrócimy. /Można też wrzu
cić je do naszych "żółtych skrzynek"/. Autora najsympatycz
niejszego lub najbardziej "odjazdowego” zdjęcia firma 
"EKSPRES FUJI", Rybnik, ul. Reja 2 nagrodzi bezpłatnym 
wywołaniem i wykonaniem odbitek z rolki filmu.

"Zdrowa " śląska działka na interesującym tle.
Zdj.: G.S.

RACIBÓRZ

HURTOW NIA  
JAK SUPERSAM

Wśród autorów 
prawidłowych 

rozwiązań 
rozlosujemy 

2 bony towarowe 
po 20 zł

(200 tys. zł) każdy, 
ufundowane 

przez firmową 
hurtownię wędlin, 

mięsa i drobiu 
w Rybniku, 

przy ul. Żorskiej 2a 
(dawne

Zakłady Mięsne)

Pod znakami zodiaku
BARAN- 21.03. - 20.04. - Radość z dobrego samopoczucia - to mało. Trzeba je  wykorzy
stać do konstruktywnych działań, a sukcesy sprawią, że będziesz jeszcze radośniejszy. Zła
panie wiatru w żagle nie powinno być trudne, jeżeli oczywiście wyczujesz, z której strony 
wiatr wieje...
BYK- 21.04.- 20.05. - Będzie trochę zachodu wokół pomnożenia kasy, ale trud sowicie się 
opłaci. Będziesz nawet skłonny wziąć udział w rodzinnej, przeważnie nudnej nasiadówce, 
tym razem możesz się jednak zdziwić.
BLIŹNIĘTA - 21.05. - 21.06. - Świetny okres do sporządzenia bilansu ostatnich osiągnięć 
i strat, tym bardziej, że trzeba się będzie na chwilę położyć z powodu niewielkiej i banal
nej dolegliwości. Ciało będzie mdłe, ale umysł rześki...
RAK - 22.06. - 22.07. - Wprawdzie nie ma co liczyć na decydującą rozmowę z osobą bli
ską sercu, jest za to szansa na rozmowę z szefem... i to niezbyt przyjemną. Jednak wspar
cie ze strony kolegów zażegna konflikt.
LEW - 23.07. - 23.08. - Będzie trudno znaleźć wspólny język z osobą w mundurze - celni
kiem, kolejarzem, może listonoszem? Jednak Twoje przekonywujące argumenty  dotrą w 
samą porę, żeby uratować twarz, a może i co innego...
PANNA - 24.08. - 22.09. - Jeżeli planujesz jakieś wielkie przedsięwzięcie, zabierz się do 
niego od razu! Wyjątkowy przypływ energii pozwoli Ci również na dokończenie zadania 
powierzonego wcześniej innej osobie, która się nie sprawdziła.
WAGA - 23.09. - 23.10. - Nurtuje Cię kilka pytań natury etycznej. Na szczęście zwielokrot
nione kontakty towarzyskie, w tym również z ludźmi, którym nie jest obca refleksja filozo
ficzna, sprawią, że z jednego ze spotkań wyjdziesz usatysfakcjonowany.
SKORPION - 24.10. - 22.11. - Będą nowe możliwości, pojawią się też siły, by je  wykorzy
stać. Szyki mogą nieco popsuć problemy natury formalnej, ale logiczna argumentacja 
przyniesie oczekiwane efekty.
STRZELEC - 23.11 - 21.12. - Jeżeli nawet nie będą to najważniejsze dni w Twoim życiu, 
oczekuj przełomu, który może dużo zmienić. Nawet jeżeli zmiany nie pójdą po Twojej my
śli, lepiej się im poddać niż walczyć...
KOZIOROŻEC - 22.12. - 20.01.- Brak skrupułów nie jest najlepszą cechą, Ty ich jednak 
nie miej przy egzekwowaniu tego co Ci się słusznie należy. Ludzie, którzy są Ci coś winni, 
spróbują wykorzystać Twoją nieobecność, staraj się więc być na miejscu.
WODNIK - 21.01. - 19.03. - Sprawy zawodowe zostaną zdominowane przez zawirowa
nia osobiste. Twoje emocje będą mocno rozchwiane i stracisz dużo czasu, by dojść do rów
nowagi.
RYBY- 20.02. - 20.03. - Znajdziesz się w nowym kręgu osób, których mentalność będzie 
Ci zupełnie obca. Ale i ich doświadczenia mogą Ci się przydać, skorzystaj więc z okazji by 
poszerzyć horyzonty.

 Fatałachy z naszej szafy
Romantycznie... 
Tyle się mówiło o podkreślaniu ta

lii - wcięte żakiety, odsłonięte żołąd
ki, paski, obcisłe gu
mowate, błyszczące 
syntetyki - to wszystko 
prawda, ale nie cała. Są 
też modne sukieneczki 
jakby z innej, nie tej 
technologicznej bajki.
Są z cienkich trochę 
prześwitujących mate
riałów miękkie, jakby 
trochę nierealne, w 
równie nierealne blade 
kwiatki lub inne wzor
ki. Są wyblakłe błękity, 
sprane różowatości i

często jakby drugie sukienki, z tym, 
że są trochę krótsze i bardziej wycię

te, często na ramiączkach, 
częściowo widoczne w 
dekoltach, ale to nie szko
dzi. Ich cechą wspólną 
jest lekko podniesiona tal
ia. Efekt ten uzyskuje się 

krojem, niekiedy podwią
zaniem ozdobną pasman
terią, tunelem. Nie łączy 
ich natomiast długość, bo 
ta jest różna. Jeżeli są 
krótkie, będziecie wyglą
dały jak w koszulkach, je
żeli długie, jak cesarzowa 
Józefina. I tak, i tak będzie

W różka

Poziomo: A / nóż - rączka, B/powietrzna - nie dla słonia, C/ 
śmiechu lub wina, D/ do niego trzeba iść, E / dętki ochrona, F/ 
skąpiec w spódniczce, G/profesjonalne rozczarowanie, H / coś z 
lamusa, I/  honorowa kanonada, J / staje zimą, staje wiosną 
Pionowo: 1/ spec od kantów, 2/ łączy żniwiarza i komunistę, 3 / 
czas pękania kry, 4 / ma go ten, co nie da sobie w kaszą dmu
chać, 5/ odrażający w piosence, 6/ kończy go meta, 7/ bywa sło
miany, 8/ na drzewie lub na deser, 9 /arie zawiera, 10/policyjny 
bilecik
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie po upo
rządkowaniu liter wg szyfru: D-6, I-9, C-6, C-8, a-1, G-3, H-3, 
A-3, B-10; E-2, A-2, A-5, C-3, D-8, E-1, J -7 , I-2; E-4, H-8, A-6; 
A-10, G-2; C-3, D-8, E-10, F-1, H-6; I-10, 1-5; F-6, A-10, H-6, 
F-10, C-5, H-3
Na rozwiązanie wraz z kuponem czekamy 10 dni od daty ukaza
nia się numeru. Rozwiązania prosimy przesłać na kartkach po
cztowych na nasz adres, lub wrzucać do naszej “żółtej skrzynki”/ 
Kościuszki 54 lub Korfantego 3/.
Nagrody za rozwiązanie krzyżówki nr 15 z hasłem “Przypadek 
otwiera wiele drzwi” otrzymują: Agnieszka Franiczek, ul. 
Energetyków 43, 44-200 Rybnik oraz Alfred Mika, ul. J. Tuwi
ma 6, 44-200 Rybnik.
Nagrody do odebrania w redakcji przez miesiąc od daty ogłosze
nia nazwiska zwycięzcy.

5 minut łamania 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 dwóch czystych kaset 
wideo firmy Sanyo.
Za rozwiązanie łamigłówki z nr 15 nagrodę otrzymuje: Marian Lewandowski, ul. Św. Józefa 
33D/18, 44-217 Rybnik

Pofyrtany
kwiecień

Jezeryja, dobrze że tyn kwiecień - 
plecień mo sie ju ż ku końcowi. Ma
rzec boł łochlany a kwiecień jeszcze 
łochlańszy. Możno isto maj przyklu
dzi nom richtik wiosna, choć czasym 
tyż może być bele jak. Kedyś hań do
wno padoł I. Krasicki “bywać i śniyg 
w m aju”. Rano m usiołech czopka 
skuli ziombu na uszy wciongać, kra
gel z jakli dźwigać a w połednie “kla
ra” grzoła jak  diosi. Wszystkigo my 
mieli po trocha, dyszcz padoł, krupy 
leciały, boła zowierucha śniygowo i 
pora razy zagrzmiało. Łod tyj p o
prznionyj pogody starzyków wonsok 
juzaś pokryncioł a naszyj ołmie kożdy 
dziyń w inkszyj kości strzykało. A że 
kości majom mocka, byli zmierzli jak  
sto diosków i f órt po wszystkich bu
czeli. Niykerym tyn pofyrtany kwie
cień łazioł po kościach a niykerym, 
co młodszym, proł na dekel. Trefio
łech kedyś na mieście takigo jednego 
z niyrichtik deklym. Jedna strona 
głowy boła wyglancowano glaca a na 
drugij stronie mioł włosy długe do ra
mion. Pewnikiym w szkole je s t ku 
rechtorowi kudłatom stronom ło
brócony a jak  z kumplami rajcuje, to 
Z glacatom. Jo sie myśla, że łod tego 
turnowanio głowom musi go potym  
fe s t gynik boleć. A możno mu wcale 
niy ta pofyrtano pogoda zaszkodziyła. 
Możno sie ino umół połowa głowy 
tym szamponym łod szupów i przy  
tym pozboł sie włosów. Marka tyż to 
chyciyło. Doł sie zaplyść łod jednyj 
dziołszki na przodku głowy pełno  
ciynkich copków /warkoczyków/. 
Mioł choby gardina abo szlajer przed 
łoczami. Jak s nami godoł, to musioł 
te nudle z łócz łodgarniać, bo bez nie 
świdrzoł. Chodzioł cołke dwa tydnie 
do szkoły s tom sztorom na ślypiach. 
Potym tego pierzyństwa niy umioł 
rozczosać. I choć starka pomogali, 
trza boło pora tych zaszmatlonych  
copków przy samyj skórze wyszczy
gać. Jargoł sie i ciepoł skuli tego, ale 
inkszyj rady niy boło. Starka padali, 
że za jejich szkolnych czasów by taki
go fimloka do szkoły wcale niy wpu
ścili. Trza boło dycko, jak na szkolorz

a przystało, wyglondać statecznie. 
Widać teroz rechtorom jest ganc jed
no, jak  jejich szkolorze wyglondajom. 
Wedle nich szkoła jest ino łod uczy
nio a ło reszta majom sie starać łojco
wie.
Ło łoblyczu szkolnym wolołbych niy 
pisać, bo moga w klasie nachytać. Ale 
moji łojcowie i starzyki f órt godajom, 
że choć downij niy szło w sklepach 
nic porzondnego kupić, to szkolorze 
przychodziyli do szkoły łobleczyni jak  
sie noleży. Żodyn galot niy rozcinoł 
żyletkom, żeby w nogawicach durch
cug robić. A możno take luftowanie 
galot jest zdrowe? Abo ino ta pofyrta
no kwietniowo pogoda niykerym na 
dekl piere?!

EDEK,
fumfel MARKA MATEJI
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